
DÖNEM : Vffi C İ L T : 9 TOPLANTİ : 2 

T. B. M. M. 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
>V«*« 

Otuz üçüncü Birleşim 

21.1.1948 Çarşamba 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Geçici Komisyon kurulması 
1. — özel İdarelerden aylık alan ilk

okul öğretmenlerinin kadrolarının Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek için 
geçici bir komisyon kurulması 

4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi 

Sayfa 
56 
56 
57 

5. — Seçimler 
1. — Birbiri ardınca dört birleşimden 

57 

57:58 

58 

fazla komisyonda hazır bıılnnmıyan beş 
üye yerine yenilerinin seçilmesine dair Di
lekçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

2. — Dilekçe Komisyonuna yardımcı 
olmak üzere geçici bir Komisyon kurul
ması 58,58 

6. — Sorular ve cevaplar 
1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Kenızi 

Yüregir'in, kâğıt fiyatları hakkında Eko
nomi Bakanlığından sözlü sorusu 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel'in, yargıç adaylarına ve muh
telif illerde ne kadar yargıç ve savcılık 
yerlerinin açık bulunduğuna dair sorusu
na Adalet Bakam Sinasi Devrin'in söz
lü cevabı 

Sayfa 

58,58 

:59,62 
56,59 

56 

")9 :(İ2 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye 
yapılacak yardımdan münhasıran Millî Savun
ma ihtiyaçları için sağlanack maddelerin vergi 
muaflıkları hakkındaki Kanun kabul olundu. 

21 . I . 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Vekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili İsparta Milletvekili 
F. Fikri Düşünsel S. Koksal 

Kâtip 
Samsun Milletvekili 

N. Fırat 

6. — SORULAR 

1. — Seyhan Milletvekili Ahine! Remzi Yüre
ği r'in, kâğıt fiyatları hakkındaki sözlü sorusu, 
lOkonomi Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Özel İdarelerden aylık alan ilkokul 

öğretmenlerinin kadrolarının Millî Eğitini Ba
kanlığı teşkilâtına alınması hakkında kanun ta
sarısı (1/293) (İçişleri, Millî Eğitim, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına) ; 

2. — Şirketi Hayriyenin satmalın masına dair 
olan Sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı (.1/294) (Ulaştırma, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

Raporlar 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili (İl. Sadık 

Aldoğaıfnı Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/89) (Gündeme) ; 

4. — Afyon Karahisar Mille!vekili Gl. Sadık 
Akdoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/160) (Gündeme) ; 

5. — Ankara Milletvekili Mebrure Akso-
ley'.in, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 387 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner

gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/41) (Gün
deme) ; 

(i. — Dolu Milletvekili İhsan Yalçın'm, Di
lekçe Komisyonunun 25 . VIII. . 1947 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 632 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/44) (Gündeme); 

7. — Koeaeli'nin Akmeşe Bucağına bağlı 
Kızıleıklı Köyünden Deytullahoğlu Salih Baş-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/141) (Gündeme) ; 

8. — Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, 
Lozan Aııdlaşmasnun 34 ncü maddesinde bahis 
konusu olan optanlar için iki yıllık yeni bir 
opisyon süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'da
ki Türk mallariyle Türkiye'deki Lübnanlı 
malları durumunu kesin olarak düzenlemek üze
re görüşmelere başlanmasına ve bir Sözleşme 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/120) ((tün
de ine) ; 

9. — Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Ed-
güer ve 2 arkadaşının. Üniversiteler Kanununa 
ek katum teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/8.1) (Gündeme). 



B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati 15 

BAŞKAN — Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN - - Otunun anılmıştır. 

3. — GEÇİCİ KOMİSYON KURULMASI 

/. — Özel İdarelerden aylık alan ilk okul öğ
retmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakan-
lığı teşkilâtına alınması hakkında kanun tasarı-
Kini görüşmek için Geçici bir Komisyon kurul
ması 

MİLLÎ KĞİTİM BAKANİ KUŞAT SUM 
SRTTİN SİRKR (Sivas) — Sayın arkadaşlar. 
gelen evrak arasında bir kanun tasarısı vardır 
Bu kanun tasarısı Özel İdarelerden aylık alan 
ilk okul öğretmenlerinin kadrolarının Devlet 
Bütçesine alınması hakkındadır. (Çok güzel 
sesleri, alkışlar) Yalnız malûmunuz olduğu üzere, 
zaman kaydı altındayız, biliyorum, Yüksek Ka
mutay geçici komisyonlardan pek hazetmez 
ama, bütün arzularımıza rağmen İminin bu tasa

rı iejn bunu istemek zarureti hâsıl olmuştur. 
Bu itibarla alâkalı Komisyonla olan İçişleri, 
Maliye, Bütçe, Millî Eğitim Komisyonlarından 
münasip miktarda üye seçerek Geçici bir Komis
yon teşkiline yüksek müsaadenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Dendim; Millî Eğitim Baka
nının teklifi veçhile Özel İdarelerden maaş alan 
ilk okul öğretmenleri kadrolarının Millî Eği
tim Bakanlığı teşkilâtına alınması hakkındaki 
kanun tasarısını görüşmek için bir geçici komis
yon seçilecektir, içişleri, Millî Eğitim, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarından beşer üye almak 
üzere bir Geçici Komisyon kurulmasını kabul 
edenler... Ltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. — Sayın iyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin

leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır: 
Kamutayın onamasına sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
K. Karabekir 

Ankara Milletvekili İbrahim Rauf Ayaşlı, 
15 gün, özürlü olduğu için, 15 . 1 . li)4S tarihin
den itibaren. 

Antalya Milletvekili Muştai'a Korkut, 15 gün, 
özürlü olduğu için, 15 . T . 1948 den itibaren. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivrili, 
15 gün, özürlü olduğu için, 13 . I . 1!)48 den iti
baren . 

Konya Milletvekili Gl. Ali Fuad Oebesoy, 1 

ay, hasta olduğu için, 14 . 1 . 1948 tarihinden 
itibaren. 

Malatya M illet vekili Şefik Tugay, 1 ay, has
ta olduğu için, 12 . XII . 1948 tarihinden itiba
ren. 

Sinob Milletvekili Lûtfi Aksoy, 15 gün, has
ta olduğu için, 12 . T . 1948 tarihinden itibaren. 

Sivas Milletvekili İsmail Uğur, 1 ay, özürlü 
olduğu için, 29 . XII . 1947 tarihinden itibaren. 

Tekirdağ Milletvekili Ekrem Pekel, 1,5 ay, 
hasla olduğu için, 13 . I . 1948 tarihinden itiba
ren. 

Zonguldak Milletvekili Ali Riza İncealem-
daroğiıı, 1 ay, hasta olduğu için, 12 . I 1948 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Birer birer oyunuza sunuyo
rum. 

Ankara Milletvekili İbrahim Rauf Ayaşlı 15 
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gün özürlü olduğu için 15 . I . 1948 tarihinden I 
itibaren. 

BAŞKAN' — Kabul, edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Antalya Milletvekili Mustafa Korkut 15 gün 
özürlü, olduğu için 1 5 . 1 . 1948 den itibaren. | 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal SiJivrili 
15 gün özürlü olduğu için lo . I . 1948 den iti
baren. 

BASK AN • Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

Konya Milletvekili (İl. Ali Fuat Cebesoy 1 ay 
Hasta, olduğu için 14 . I . 1948 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Şefik Tugay 1 ay I hış
la olduğu için 12 . I . 1948 tarihinden itibaren. 

/. - • Birbiri ardınca dört Birleşimden fazla 
komisyonda hazır bulunmıyan beş üye yerine 
yenilerinin seçilmesine dair Dilekçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi. 

i:î . T . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Mazeretlerini haber vermeden dört oturum
dan fazla Komisyonda bulunmadıkları tesbit 
edilen listede adları yazdı beş üyemiz, İçtü
zük'ün 45 nei. maddesi mueibinee Komisyonu
muzdan istifa etmiş sayıldıklarından yerlerine 
Komisyonumuzda çalışabilecek diğer beş arka
daşın seçilerek kurulumuza katılmalarının te
minini saygılarımla istirham ederim. 

Dilekçe Komisyonu Başkam 
Sivas Milletvekili 
Gl. F. Tirkeş 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun işi ta
katinin üstünde bir hale gelmiştir. Ortalama 
günde 10 dilekçe gelmektedir. 'Elde ise pek-
çok iş vardır. Bunun için içtüzük'ümüzün 25 
nci maddesine uygun olarak şu ricalarda bulu
nuyorum : : 

Birincisi; Dilekçe Komisyonu Başkanının tez
keresi veçhile, İçtüzük'ümüzün 45 nci mad
desine de uygun olan, beş üyeyi değiştirmek ve 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sinob Milletvekili Lûtfi Aksoy 15 gün Has

ta. olduğu için. 1.2 . I . 1948 tarihinden itibaren 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sivas Milletvekili İsmail Uğur 1 ay Özürlü 

olduğu için 29 . XII . 1947 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul, edilmiştir. 
Tekirdağ Milletvekili Ekrem Pekel 1,5 ay 

Basta olduğu için. l?> . \ . 1948 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Ali Riza încealem-
daroğlu 1 ay Hasta olduğu için. 12 . 1 . 1948 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

yeniden 10 üye seçerek komisyonu kuvvetlendir
mek. 

.'-;. — Dilekçe Komisyonuna yardımcı olmak 
üzere, geçici bir komisyon kurulması. 

İİAŞKAN — İkincisi de geçici bir komisyon 
daha kurarak toplanan işleri biran önce sonuç-
lamak. 

Bu suretle bir Kasımdan beri gelmiş ve ge
lecek ola ti kâğıtlarla esas Dilekçe Komisyonu, 
eski işlerle de Geçici Komisyon uğraşacaktır. 

Geçici Komisyon;, Dilekçe, Meclis Hesapla
rım İnceleme, Meclis Kitaplığı ve Bütçe Komis
yonları hariç olmak üzere geri kalan 16 komis
yondan ikişer üye verilecektir. 

İler iki teklifi oyunuza sunuyorum: Deği
şecek beş üye yerine 10 üye seçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonu kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasnif heyetini ayırıyoruz. Ali Zırh 
(Rize), Muammer Yarımbıyık (Trabzon), Hü
seyin Bingöl (Çanakkale). 

Şimdi 10 üyenin, ad okuyarak, seçimine ge
çiyorum. Arkadaşlarıma bir şey hatırlatayım. 
Burada oy vermek işi aynı zamanda yoklama 
olduğu için Saym arkadaşlarımın muhakkak 

5. — SEÇİMLER 
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oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Bitlis seçim çevresinden oylar toplanmıya 
başlandı. 

21.1.1948 O : 1 
BAŞKAN —• Oy vermiyeıı varsa, lütfen oy

larını kullansınlar. Oy toplama muamelesi bit
mişti!'. (fündeme devam ediyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dii-
şünsel'in, yargıç adaylarına ve muhtelif illerde 
ne kadar yargıç ve savcılık yerlerinin açık bulun
duğuna dair sorusunu Adalet Bakanı Şinasi Dev-
rin'in sözlü cevabı 

BAŞKAN —• Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yargıç olmak için müracaat eden birçok 

gençlerin aylarca intizar durumunda kalarak 
vazife alamadıkları ve bu müddet zarfında da 
maişetçe ve ruhça büyük sıkıntılar geçirmekte 
oldukları görülmektedir.. 

Bundan dolayı aşağıdaki hususları Adalet 
Bakanlığından sorar ve Yüksek Meclis huzu
runda izahını rica ederim: 

1. — Elyevm vazifeye tâyin olunmalarını 
bekliyen ne kadar yargıç adayı vardır ve bun
ların müracaat tarihi nedir? 

2. — 1947 yılında kaç aday müracaat etmiş
tir, bunların müracaat tarihlerine nazaran ta
yine kadar bekledikleri müddetler nedir? 

3. — Bu gençlerin bekletilmiyerek hemen 
vazifeye tayinleri için Adalet Bakanlığı ne dü
şünmektedir? 

4. — Muhtelif illerde yargıç ve savcılık ma
kamlarında ne kadar münhal vardır ve bu mün-
hallere neden tâyin yapılmamaktadır? 

Bingöl Milletvekili 
Feridun F. Düşünsel 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanıııındır. 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel arkadaşımın soru önergesi dört bendi 
ihtiva etmektedir. 1 ve 2 sayılı bentler sıra bek
liyen yargıç adaylariyle 1947 yılında adaylık 
için müracaat etmiş olanların sayıları ve bek
leme müddetleri hakkındadır. Yargıç adaylığı
na talip olanları, tâyinlerinde takip olunan esas
lara göre, üç grupta mütalâa edebiliriz: 

Birinci grup; yargıçlık meslekine intisap 
etmek istiyen kadın adaylar: Hâkimler Kanu
nunun meriyeti tarihindenberi muayyen bir 

nispet dâhilinde kadroya alınmaktadırlar. Her 
sene yapılan tâyinlerde bu nispet gözetilmekte
dir. Bunlardan sıra bekliyenlerin adedi (201) 
dir. Askerliğini yapmamış hukuk mezunları 
ikinci grupu teşkil ederler. Askerlik hizmetini 
ifa etmemiş olan hukuk mezunlarının adaylığa 
kabulü halinde muayyen bir müddet sonra hiz
mete davet edilecekleri cihetle bunların üst kad
rolara yargıç yardımcılığına tâyinlerine imkân 
hâsıl olmadığı düşünülerek adaylığa kabul olun-
mamakta idiler. Hattâ adaylıkta müddetlerini 
bitirmiş olsalar dahi Yargıçlar Kanununun üçün
cü maddesi tâyine cevaz vermediğinden aday
lara mahsus kadroların boş yere işgal edilmesi 
gibi bir netice tevlit eder. Buna rağmen asker
liğini yapmamış olanların dahi gene muayyen 
bir nispet dâhilinde ve hizmet icaplarını halel
dar etmemek şartiyle kısmen kabulü hakkında 
sayın selefim tarafından vazedilmiş olan esası 
takipte ben de fayda gördüm. Askerliğini yap
mamış olan hukuk mezunlarından adaylık isti-
yenlerin adedi 158 dir. 

Askerlik hizmetini bitirmiş olan yargıç aday
ları yargıçlık meslekinin esas nüvesini teşkil 
ederler. Çünkü adaylık müddetinin sonunda 
bunların doğrudan doğruya yargıç yardımcılığı
na tâyinlerine kanuni imkân vardır. Bunlardan 
sıra bekliyenlerin adedi 15 . I . 1948 tarihinde 
(174) tür. En başta olanın müracaat tarihi 
10 . VI . 1947 dir. Diğerleri bu tarihten 1947 
senesinin sonuna kadar sıra almış olanlardır. 

1947 yılında yapılmış olan tâyinlere gelince; 
daima askerliğini yapmış olanları esas tutarak 
arzediyorum: 

1 Ocak 1947 tarihinden 24 Mart 1947 ye ka
dar 26 kişinin beklemeden derhal tâyinleri yapıl
mıştır. Bundan sonra 25 Mart 1947 tarihinden 
30 Haziran 1947 tarihine kadar geçen üç ay beş 
günlük müddet içinde müracaat ederek sıraya 
girmiş olanların adedi (221) dir. Bunlardan 
5097 sayılı Kanunla mevcut kadrolara ilâveten 
alınmış olan (150) kadroya 30 . VI . 1947 tari
hinde (150) adayın tâyinine imkân hâsıl olmuş
tur. Geri kalanlardan kadrolarda münhal vu-
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kubuldukça (L2) adedi 5 . V1IJ . 1947, (3) ade
di 30 . TX . 1947, (26) adedi 12 . XII . 1947 
tarihlerinde tâyin edilmiş, (3) kişi sağlık du
ruluları itibariyle adaylığa alınamamış, geri ka
lan (27) kişiden (8) i tâyin isteğinden vazgeç
miş, (19) unun da müracaat'tarihleri 10 . VI . 
1947 tarihiyle 30 . VT . 1947 tarihi arasında yer 
almış bulunmaktadır. 

Önergenin 4 sayılı bendinde muhtelif illeri > 
yargıç ve savcılık makamlarında ne kadar mün
hal olduğu sorulmaktadır. 

Önergenin verildiği tarihte muhtelif illerin 
yargıç ve savcılık ve yardımcılık sınıflarında 
ki münhal adedi (78) dir. Bu rakam kadronun 
heyeti umum iyesi olan (2760) rakamına nispel 
edildiği takdirde boş yerlerin ancak yüzde üçe 
vardığı görülür. 

Kadrolar Yüksek Heyetinizin de malûmu ol
duğu üzere emekliye ayrılma, istifa, başka da
ireye nakil, meslekten çıkarma ve ölüm gibi 
sebeplerle boşalır. Yani kadro ilâvesi bu sebep
ler arsında zikredilebilir. Nitekim bu (78) sa
yının (35) adedi 5071 sayılı Kanuni on beş il
çede teşkil edilen mahkemelere ait kadrolardır. 

Kanım 1948 yılının başında meriyete girdiği 
cihetle bittabi tâyinler ancak bu ay içinde 
yapılabilecektir. Yukarda arzettiğim 78 mün-
halden bu 35 aded düşülürse geri kalan 43 
münhalın bütün yekûna nazaran asgari bir 
miktar teşkil eti iği vuzuhla görülür. Bu mün-
haller hizmet icaplarına, yargıçların meslekî 
durumlarına göre muayyen devrelerde doldu
rulur. Münhal adedi zaman zaman bu rakamın 
fevkine, bazan da dununa düşer. Şimdiye ka
dar bu daima böyle olmuştur. Bundan sonra da 
böyle cereyan edecektir. 

Şimdi' sorunun asıl önemli kısmını teşkil 
eden 3 sayılı bendini okuyorum: 

(Bu gençlerin bekletilnıiyerek hemen vazi
feye tâyinleri için Adalet Bakanlığı ne düşün
mektedir?) 

Yargıçlık meslekine intisap etmek istiyen 
gençlere bakanlık tarafından en geniş mikyasta 
gösterilmiş olan kolaylıkları izaha vesile ver
miş olmasından dolayı Düşünsel arkadaşıma te
şekkür ederim. 

Yargıç adaylığına istekli olanlara bakanlık 
tarafından gösterilmiş olan kolaylıklar şun
lardır: 

1. 1947 yılında sıraya giren adayların 
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adedi senelerce beklemeyi gerektireceği cihetle 
bütün Devlet dairelerinde kadroların azaltılma
sı prensipi tatbik edilmiş olduğu halde geçen 
yıl 5097 sayılı Kanunla 150 aday kadrosu alı
narak bunların derhal tâyinlerine imkân hâ
sıl olmuştu. Bu kadrolar hakkında yapmış oldu
ğum teklife Maliye Bakanlığı haklı olarak mü
cerret talip adedinin fazlalaşması keyfiyetinin 
kadroları tevsi için bir sebep teşkil edeıniyece-
ğiııi karşılık olarak bildirmiş ve buhusıısta ya
pılan uzun tetkikler neticesinde 150 kadronun 
hizmet icabı olarak kabulü gerektiği bu ba
kanlıkça da müşahede olunmuş ve Bütçe Ko
misyonunda verilmiş olan izahlar neticesinde 
tasarı Kamutayın tasvibine arzedilerek kanuni
ye! iktisap eylemişti. Bu suretle aday kadro
ları hizmet icaplarının âzami haddine çıkarıl
mış olduğundan bittabi yeni bir kadro ilâvesine 
mahal olamıyacağı aşikârdır. 

2. Yargıç adaylarının muayyen esaslar 
dâhilinde sıraya tâbi tutulmaları ve bu sıranın 
hiçbir sebep ve vesile ile ihlâl edilmemesi hu
susu biı- prensip olarak takip edilmiştir. Bir 
zühul eseri olsa da sıraya riayet edilmemesinin 
muameleyi iptale sebep olacağını, gerek ilgili 
daireye ve gerek müracaat edenlere bildirdim. 
İlgili daire bu sırayı tam olarak takipte cid
diyet ve titizlik göstermiştir. Sıranın tek istis
nasını kanunun bakanlığa tahmil ettiği bir ve
cibe teşkil eder. Filhakika Memurin Kanununun 
21 . III . 1930 tarih ve 2919 sayılı Kanunla 
değiştirilen 64 ncü maddesinde Devlet hesabına 
tahsil görenlerin, hattâ kadroda açık bir me
muriyet bulunmasa bile meslek ve ihtisasları 
dahilindeki vazifelere derhal tâyinini emretmek
tedir. 

Sıranın bu esaslar dâhilinde takibi adaylar 
için büyük bir teminat teşkil eder. 

3. Yine geçen yıl yürürlüğe giren 5097 sa
yılı Kanunun geçici birinci maddesi ile alman 
yetki kadrolarda bu yıl daha geniş imkânlar 
sağlıyacaktır. 

4. Sıraya girmiş olanlar herhangi bir se
beple muvakkaten başka bir mesleke intisap 
etseler dahi sıralan mahfuz tutulmuştur. 

5. Sıraya girenlerden yardıma muhtaç olan
ların sıraları gelinceye kadar istiyecekleri di
ğer adlî hizmetlere tercihan alınması bakanlığa 
bağlı teşkilâta tamim edilmiştir. 

Şimdi bütün bu kolaylıklara ve bakanlığın 
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temin ettiği en geniş imkânlara rağmen arkada
şımızın önergesinde bahsettikleri gibi yargıç ol
mak için müracaat eden gençler arasında ruhan 
sıkıntı geçirmekte olanlar varsa bunun da iza
lesi gayet basit bir keyfiyettir. Bunun için aday
lığa tâyinlerde diğer Devlet dairelerinin kâf-
fesinde takip olunan usulü uygulamak kâfi 
gelir. 

Diğer Devlet dairelerinde kadrolar dolmuş 
ise müracaatlar münhal yoktur beyaniyle kar
şılanır. Ve ileride vukuu melhuz münhaller için 
herhangi bir sıra tâyin ve tesbiti de mevzuu-
bahis olmadığı cihetle mesleke intisap etmek 
istiyenlerin talepleri ancak kadro boşaldığın
da tetkika tâbi tutulur. Adalet Bakanlığı hiç 
şüphesiz yargıçlık meslekine intisap etmek isti-
yen bütün gençleri sinesinde toplamak ister ve 
bundan büyük bir haz duyar. Fakat genç arka
daşlarımız bu arzularının kadro imkânlariyle mu
kayyet bulunduğunu ve hizmet icabı olmayan 
herhangi bir kadro genişletilmesine imkân ve ce
vaz olmadığını takdir edecek durumdadırlar. 
Hal böyle olunca sıra beklemek bir üzüntü değil. 
tam bunun zıddına olarak bir teminat ve huzur 
membaı olmak gerekir. Adaylık için yapılan 
talepleri boş yer yoktur yolunda karşılamak ko
laydır. Bugünkü durumda 1948 yılı zarfında 
tâyin edilecek adaylıklar için yeter sayıda istekli 
bulunduğundan bu yıl için yapılacak müraca
atlar ancak 1949 yılında karşılanabilecektir. Bu 
hususun şimdiden tavzihinde fayda mülâhaza 
ederim. Görülüyor ki, arkadaşlar Yargıçlık mes
lekine intisap için sıra bekliyenlere Bakanlık 
her bakımdan en geniş imkânları sağlamış ve 
yapılması gereken her türlü kolaylıkları da faz
la siyle yapmış bulunmaktadır. Bunlara zamime-
ten Adalet Bakanlığınca yapılabilecek hiçbir iş
lem olmadığı aşikârdır. Soru sahibi arkadaşımın 
da bunu takdir edeceğine eminim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim; bendenizce Sayın Bakanın izahatı 
yalnız idari cepheden olmuş oluyor. Onun için 
daha esaslı bir tetkikle meselenin ele alınması 
lâzımdır. Çünkü adalet meslekine intisap etmek 
istiyenlerin, kendilerini bu mesleke vakfetmek 
istiyenlerin böyle uzun müddet intizarda kalma
sı, adalet cihazımız için, birtakım değerlerin 
kaybedilmesine sebebiyet verir. Adaletin son 
kademesine gelecek şekilde hayatını bu işe tah
sis etmek istiyen gençlerin vaziyetlerini nazarı 
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itibara alarak bunların adliyeye biranevvel inti
sapları için bu meselenin daha esaslı şekilde Hü
kümetçe mütalâa edilmesi lâzımgelir kanaatmda-
yım. çünkü, diğer mesleklere intisaptaki durum, 
biraz farklıdır, idari mahiyettedir. Bu gençler 
idareye intisap eder, Devlet iktisadi Teşekkül
lerine veya diğer kadrolara intisap ederler. Fa
kat böyle yerlere gitmeyenler hâkim olmak isti
yen bir genci, uzun müddet bekletmek, yahut 
onu başka bir mesleke sevketmek dâvayı hallet
miş olmaz. Bendeniz, arkadaşlarımın verdiği 
izahatı, bu bakımdan, daha ziyade tekemmül et
tirmeye muhtaç görüyorum. Sorumun dördüncü 
maddesinde de işaret ettiğim gibi, kendilerinden 
şunu rica ediyorum; nasıl ki, 150 kişilik bir kad
ro almışlar ve bu sayede birçok vaziyeti tashih 
etmişlerdir, buna da bir çare bulmak lâzımdır. 
Tekaüt vakti gelmiş olanların durumlarını da 
gözönüne alarak bu bekliyen gençleri yerleştir
mek lâzımdır. 174 genç haziranın onundanberi 
bekliyorlar. Bu sene de müracaat edeceklere 
kadromuz dolu mu diyeceklerdir! Bu şekil öyle 
zannediyorum ki, Adliyeye intisap edecek genç
lere, fütur getirecektir. H^akuk mezunlarını di
ğer daireler seve seve almak istiyorlar. Sonra ad
liye kadrosu bunun üzüntüsünü çeker. (Çekmez 
sesleri). 

Emin olunuz arkadaşlar, çeker. Çünkü ada
leti tekemmül etirmek için kadroları daima tak
viye etmek istiyoruz. Fakat iki sene beklemek 
mecburiyetinde olan, şimdi Bakan arkadaşımın 
1948 de de yeniden kadroların kapalı olacağını söy
lediğine göre, bu sözü de duyan hukuk mezun
larının başlarının çaresine bakmak endişesiyle is-
temiyerek adalet kapısından ayrılmaları, bir 
zaruret halini alıyor. Nihayet hayata atılmak 
zorunda olan bu gençler bir iki sene de böyle 
mehil, meyus kendilerine Adliye Kapıları ka
palı olduğu halde bekliyemezler. Ben bunun 
çaresini şimdi arzedecek durumda değilim. Bu 
150 kişilik kadro alındığı gibi ilerdeki hâkim 
kadromuzun zayif bir duruma düşmemesi ve 
bu arkadaşların hâkimlikle rabıtalarının kesil
memesi için Hükümetçe bu hususta bir tedbir 
alınması lâzım geldiği kanaatındayım. Aksi 
takdirde eğer bu işi idari bir mülâhaza ile : 
vaziyet bundan ibarettir, yapılacak bir şey 
yoktur, denilirse hâkimlik meslekine ancak Ad
liyenin para ile okuttuğu gençler, hizmeti mee-
buriyeliler alınır. Alt tarafı, bu mesleke gi-
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rebilnıek için uzun müddet beklemek gibi bir 
mülâhaza gençlerin zihinlerinde yer eder ve 
arzetiğim gibi diğer kadrolara kayarlar. 

Arkadaşlar; Bakanın verdiği izahatta, as
kerlik meselesinden de bahsedildi. 158 genç hu 
kadronun dışında askerlik yapmayı beklemekle
dir. Millî Savunma Bakanı arkadaşımız bura
da mı, bilmiyorum; izahat verseler iyi olur, 
bir çok gençler yedek subaylıklarını yapmak 
için bekliyorlar. Müsaade buyurursanız reali
teyi şöyle arzedeyim; yedi yaşında mektebe 
başılıyan bir çocuk 11 sene lise de, 4 sene hu
kukta okuduktan sonra, hiç sınıfta kalmadığı
na göre söylüyorum, iki sene de kalacak olur
sa, askerlik müddeti için bekliyecek, askerlik 
müdetini geçirecek, askerliğini bitirdikten son
ra da stajını yapacak, ondan sonra adaylığını 
geçirecek. Bu hal, memleket gençliğinin haya
tında bir yaradır, arkadaşlar 30 yaşma kadar 
bekledikten sonra insanda ne enerji kalır f Onun 
için bendenizce işi yalnız Adalet Bakanının ele 
alması da kâfi değildir. Millî Savunma Baka
nının da bu askerlik meselesini biran evvel ik
mal ettirmesi, bekletmesi ve bu gençliğin derdi
ne bir çare bulunması lâzımdır. Mesele benim 
soruma cevap verme konusundan ibaret bulun-
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maktadır; kaybedilmekte olan gençlik ömrü
nün israf edilmemesi davasıdır. 

BAŞKAN — Ayrılama Komisyonu raporu
nu okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime 316 kişi katılmış ve neticede aşağıda ad
ları yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. Arzolunur. 

(janakale Rize Trabzon 
Hüseyin Bin gül Ali Zırh Muammer Yarımbıyık 

Niyazi Aksu 
Atıf Akgüç 
Nurettin Ünen 
"Naili Küçüka 
Kahri Karakaya 
Ahmet l'lus 
Mitat Şakiı- Attan 
liulki Karagülle 
Şakir Uma 
Ali Rıza Işıl 

Antalya 
Bursa 
(janakale 
Denizli 
Elâzığ 
(îiresun 
Konya 
Konya 
Sivas 

Milletvekili 305 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

310 
286 
305 
300 
286 
306 
303 
305 
306 Trabzon 

BAŞKAN — (.{midemde görüşülecek başka 
bir şey yoktur. Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 
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