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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Ankara Milletvekili Hilmi Atiıoğlu'nun öl

düğüne dair olan tezkere okunarak, ayakta iki 
dakika saygı duruşu yapıldı. 

Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması; 

Hasankeyf tütününün 1944 yılı mahsulünden 
İhraç Vergisi alınmaması hakkındaki kanunlar 
kabul olundu. 

Danıştayda açık bulunan Dördüncü Daire 
Başkanlığı ve yine Danıştayda açık bulunan altı 
üyelik için oylar toplandıktan sonra Birleşime 20 
dakika ara verildi. 

îkinci oturum 
Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına, Tev-

fik Talât Hıtay'ın; 
Danıştay üyeliklerine de Dr. Salih Tezcaner, 

Hükmü Arkök ve Rasim öngör'ün seçilmiş ol
dukları bildirildi. Diğer üç üyelik için yetersa
yı bulunmadığından seçim tekrar edildi. 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (E) 
bendine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi, istek üzerine, Millî Eğitim Komisyonu
na verildi. 

Danıştay üyelikleri için toplanan oyların ay
rılması yapılıncaya kadar Birleşime ara verildi. 

Üçüncü oturum 
Açık bıllunan Danıştay üyelikleri için yapı

lan seçim sonucunda Süleyman Fehmi Kalaycı-
oğlu'nun seçildiği, diğer üyelikler için yetersa
yı bulunmadığından, önümüzdeki Birleşimde tek
rar seçim yapılacağı bildirildi. 

20 . II . 1948 Cuma günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili İsparta Milletvekili 

F. F. Düşünsel 8. Koksal 
Kâtip 

Urfa Milletvekili 
A. Akim 

5. — SORU 

1. — Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicle
li 'nin, Bulgaristan üzerinde düşürülen uçakla

rımız hakkındaki sözlü sorusu, 
kanlığına gönderilmiştir. 

Dışişleri Ba-
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Hukukta yargılama Usulü Kanunu ta

sarısı (1/311) (Adalet Komisyonuna); 
2. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna. 
bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/312) (Adalet Komisyonuna); 

önerge 
3. — İzmir Millet vekili Münir Birsel'in, Dilek

çe Komisyonunun 23.1.1948 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 784 sayılı Kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi (4/74) (Dilek
çe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. —- Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 

18 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları ra
porları (1/310) (Gündeme); 

5. — 1943 vıh Millî Korunma bilançosunun 

gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/138) (Gündeme); 

6. — Kars Milletvekili Akif Eyidoğan'm, 
Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/38) (Gündeme): 

7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 4862 sayılı kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Büteç ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu lan raporları (1/307) 
(Gündeme); 

8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlıı'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/40) 
(Gündeme). 

BÎRINOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — 01. Ali Fuad Cebesoy 

KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (ürfa) . 

mm+* 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çoğunluk olmadı- I ğmı görüyorum. Yoklama yapacağız. 

3, — YOKLAMA 

1. — Yoklama yapıldı. I mu açıyorum. 
BAŞKAN— Efendim, öğünlük var, otum- | 

4. — BAŞKANLIK DÎVANIN İN KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Çankırı Milletvekili Abdiilhalik Ren-
da'nın Devlet Bakanlığından çekildiğine dair 
Cumhur Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından tezkere 
vardır, okunacaktır. 

B. M. M. Başkanlığına 
Sıhhi sebeplerden dolayı çekilmesinin kabu

lünü istiyen Devlet Bakanı Çankırı Millet veki

li Mustafa Abdülhalik Renda'nın çekilmesinin ka
bul edildiğini saygılarımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
tsmet inönü 

2. — Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
1.8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi 
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B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

25 . VIII . 1947 tarihli ve 71/806 - 6/2418 
sayılı yazımızla sunulmuş olan 2559 sayılı Po
lis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın iade buyurulmasını saygılarımla arz ve rica 

5. — SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicle
li'nin, Bulgaristan üzerinde düşürülen uçakları
mız hakkındaki sözlü sorusuna, Dışişleri Bakanı 
Necmettin Sadak'ın sözlü cevabı 

BAŞKAN — Efendim, Dışişleri Bakanı bu 
soruya şimdi cevap vermek istiyor. 

Müsaadenizle, soruyu otkutuyorum. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bulgaristan üzerinde iki uçağımızın düşü

rüldüğüne dair 13 . I I . 1948 tarihli Ulus Gaze
tesinde bir havadis intişar etmiştir. 

Evvelki günkü gazetelerde de, bir ecnebi 
ajansına atfen, Sofya Elçiliğimizin Bulgar Ha
riciyesiyle temas edemediği ve mülakat taleple
rinin reddedildiği hakkında bazı haberler oku
dum. 

Hâdisenin tahkikatı bitmiş midir? Sebepleri 
anlaşılmış mıdır? Hükümet ne gibi teşebbüslerde 
bulunmuştur.? 

Bu hususların sözlü olarak aydınlatılmasını 
Dışişleri Bakanından rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Vedat Dicleli 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanmmdır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA

DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Heyetinizin bildiği gibi, Bulgaris

tan üzerinde iki uçağımız düşürülmüştür. Pi
lotlardan biri şehit olmuş diğeri yaralanmıştır. 
Sofya Elçimiz, bütün teşebbüslerine ve ısrarla
rına rağmen, bu sağ kalan pilotumuzla ancak 
dün akşam temasa geçebilmiştir. 

Fakat arzedeceğim malûmat, sadece, Bulgar 
ajansı tarafından hâdise hakkında neşredilen 
resmî tebliğe dayanmaktadır. Bu suretle, hâ
disenin cereyanını bildirirken, 'mâruzâtımın; 
Bulgaristan bakımından da doğruluğunun red
dedilmez bir delilini vermiş oluyorum. 

Hâdiseyi arzedeyim: 9 Şubat'ta bir talim 
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ederim. 

Başbakan 
, Hasan Sana 

BAŞKAN — iade edilecektir efendim. 
Sorulara başlıyoruz. 

VE CEVAPLAR 

uçuşu için Yeşilköy'den kalkan Spitfire siste
minde, birer kişilik, iki avcı uçağının üslerine 
dönmedikleri görülmüştür. Bunlardan birinin 
pilotu Teğmen Talât Ülkü, diğeri de Üstçavuş 
Kemal Menderes'tir. 

.10 Şubat sabahı, Sofya Elçimiz telefon ede
rek, Burgaz Konsolosumuzun, o civarda Sozo-
pol burnunda iki tayyaremizin düştüğünü ha
ber verdiğini bildirmiştir. 

Vaziyetten Genel Kurmayımızı haberdar et
mekle beraber. Elçimiz Sofya'da derhal hare
kete geçmiştir-. 10 Şubatta Hariciye Nezareti 
ile temasa giren Elçimize: 

I Uçaklarımızın Bulgar hududunu aşarak Şi
male doğru alçaktan uçtukları ve Bulgar hu
dut muhafızları tarafından verilen işaret üzeri
ne daireler yapmaya başladıkları ve bu aralık 
üzerlerine ateş edildiği, uçaklardan birinin de
nize düşerek pliotııımıı boğulduğu, diğerinin 
ise mecburi iniş yaparak yaralandığı söylen
miştir. 12 Şubat'ta Bulgar telgraf ajansının 
neşrettiği tebliğde hâdise aynen şöyle tarif edi
liyor-.. 

«Uçaklar 150 - 300 metre yükseklikte uça
rak hava hattı itibariyle 65 kilometre arazimiz 
içersinde bulunan Sozopol şehrine kadar var
mışlardır. Bu şehir yanında, uçaklar 150 metre 
kadar alçalmışlar ve şehir ile etrafı üze
rinde devirler yapmaya başlamışlardır. Hudut 
muhafızları burada da tekrar raket işareti ver
mişlerdir. Bunun üzerine muhafızlarımız uçak
lara ateş açmak mecburiyetinde kalmışlardır.» 

Aziz arkadaşlar; 
Bizzat Bulgar makamlarının verdikleri bu 

izahlardan netice çıkarmak için hava nıütahas-
sısı olmaya lüzum yoktur. Bu tebliği her oku
yan hemen anlar ki, yollarını şaşırmış ve Bul
gar toprakları üzerine gelmiş olan pilotları
mız, Bulgar muhafızlarının verdikleri işaret
ler üzerine yere inmeye ve konacak elverişli 
bir saha aram ava başlamışlardır, 150 metreye 

— 254 — 



B : 45 20.2 
kadar aşağı inmeleri ve devir yapmaları başka 
türlü izah edilebilir mi? ' 

Yabancı topraklar üzerine, tarassut ve saire 
gibi bir maksatla gelmiş olan tayyareler, ya 
yüksekten uça t, yahut geri dönerler. Her hal
de işaretlere rağmen 1.50 metreye kadar in
mezler. 

işte Bulgar muhafızları, tayyarelerimiz üze
rine bu sırada, yani tam mecburi iniş yapmak 
üzereler iken ateş açmak cinayetini işlemişler
dir. 

Bulgar tebliği, uçaklarımızın «iyi görünür 
hava şartları içinde» uçtuklarını iddia ediyor. 
Halbuki 9 Şubat tarihli meteoroloji raporu. 
uçaklarımız havalandığı sırada, havanın onda 
sekiz kapalı ve sisli olduğunu bildiriyordu. 

Dün akşam Elçimizle, iki Bulgar subayı hu
zurunda kısaca konuşan pilot Talat Ülkü'de 
uçtukları zamanda havanın kapalı olduğunu 
söylemiştir. Bundan başka, uçaklarımızda yalnız 
birer pilotun bulunması, tarassut gibi işlere ya-
rıyacak fotoğraf ve sair levazımın bulunmaması, 
keşif uçuşu yapmadıklarının başlıca delilidir. Di
ğer taraftan bu uçaklarımızın ancak bir saat 
kırk beş dakika uçuşa yetecek benzin alabilmeleri 
uzun bir yola çıkmadıklarını gösterir. Nitekim 
düştükleri zaman uçakların geri dönecek kadar 
dahi benzinleri kalmamıştı. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, bir yanılma neti
cesi, Bul gar hududunu geçmiş olan pilotlarımız, 
hatalarını anlıyarak yere inmeye çabalarken, Bul
gar muhafızları tarafından bile bile üzer'erine 
ateş açılmıştır. 

Türk uçaklarının yamlarak dahi Bulgar top
rakları üzerinde uçmak hakları olmadığını teslim 
ederiz. Fakat hatalarını anlıyarak mecburi iniş 
yapan ve 150 metreye kadar inen tayyarelerin 
yere inmesini beklememek ve üzerlerine ateş et
mek insanlık mıdır? (Cinayettir sesleri). 

Bu suretle bir pilotumuzun ölümüne sebebi
yet vermek her halde dostluğa yakışır bir hare
ket olmasa gerektir. 

Sofya Elçimiz, ardı sıra bir çok teşebbüslerde 
bulunmuş, ölen pilotumuzun na'şım ve sağ kala
nın iadesini istemiş ve gerek Bulgar Hariciyesi 
ricali ile, gerek bizzat Hariciye Nazarı ile müte
addit temaslarda bulunmuş, Ataşemilitesimiz de 
Bulgar Genel Kurmay Başkanı ile görüşmüştür. 

Bir hafta süren vâitlerden sonra şehit pilo
tumuzun na 'şı, ancak dün, yani ölümünden 10 gün 
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sonra teslim edilmiştir. Bir na'şı dahi bu kadar 
uzun saklamanın hangi sebepten ileri geldiğim 
bir türlü anlıyamadık. 

Harb sahalarında bile düşmanlarına karşı 
asaleti, civanmertliği dünyada dillere destan olat: 
Türk Ordusunun bu iki genç mensubuna reva 
görülen hareket, dostluk, iyi komşuluk münasc* 
betleri şöyle dursun, hak, medeniyet, hattâ in
sanlık duygularına dahi aykırıdır. (Bravosesleri). 

Bu da yetmiyormuş gibi, Bulgar basını, bu 
acıklı, çirkin hâdiseyi de yeni bir vesile yaparak 
memleketimiz aleyhine âdice karikatörler, yazı
lar neşretmeye koyuldular. 

Bu gibi hareketleri, dost geçinmek istiyen 
komşu memleketlerin bu gayeye doğru sarfedilen 
gayretleri addetmek biraz müşküldür. 

Dün Bulgar Hükümetine tevdi ettiğimiz bir 
nota da, yaralanan pilotumuzla tayyarelerimizin 
iadesini, bu gayriinsani hareketi yapan muhafız
ların tecziyesini, şehit olan pilotumuzun ailesi
ne tazminat verilmesini istedik. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın 

Dışişleri Bakanına teşekkür ederim. Hepinizin 
hislerine tercüman olduğumu zannettiğim bu 
soru ile, hakikaten günlerdenberi bizi üzen ha
disenin aydınlatılması zaruretini hissettim.. 13 
Şubat tarihli Ulus Gazetesinde bu hâdiseyi, tees
sürle okuduktan sonra o günden bu yana bu hâ
disenin tekemmül seyri üzerinde bizi aydınlatan, 
teessürümüzü hafifleten hiçbir malûmata vâsıl 
olmuş değiliz. 

Hâdisenin iç yüzünü ve bütün masum tara
fını Sayın Dışişleri Bakanı kıymetli izahatı ile 
anlattılar. Bunun üzerinde duracak değilim. 

Sayın Dışişleri Bakanı bu hareket karşısında 
Bulgarların hattıhareketini dostluğa yakışır ol
madığını ifade etmekle iktifa buyurdular; ben
deniz dostluğa değil, düşmanlığa dahi yakışır bir 
hareket olmadığını ilâve etmek lüzumunu duyu
yorum. Zira bunlar dostluk değil, bir insanlık 
duygusu meselesidir. Hiçbir suiniyet alâmeti 
taşımıyan ve yolunu şaşırmak suretiyle Bulgar 
topraklarına girmiş bulunan bu uçaklara, dün
yada misli görülmemiş bir tarzı hareketle ve 
ucuz bir kahramanlık taslağiyle, yere inmeleri
ne yüz metre kala, ateş açılmasını öğünülecek 
bir hareket olarak tarihler kaydetmiyecektir. 

Bu tarzı hareket yalnız tâbi -olmaları icabe-
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den hukuku düvel kaidelerine değil, aynı za- ı 
manda beynelmilel nezaket ve mücanıele kaide- | 
lerine de aykırıdır ve hattâ daha ileri giderek I 
söyliyeceğim, insanlığa aykırıdır; bu hareket
ten dolayı insanlık kendileri hesabına kızarmış ı 
vaziyettedir. Hükümetin günlerdenberi ınümes- I 
silimiz vasıtasiyle yaptığı demarşlarda bizi tat
min eden bir malûmat elde edilememesi de şa
yanı dikkattir. Mütemadiyen savsaklamışlar, ı 
konuşmaları uzatmışlar, kaçamaklı yollar ara- J 
mışlar, belki de uzaklardan, çok uzaklardan j 
emir ve talimat beklemişlerdir. Bir haftalık 
emir intizarından sonra cesedi iade etmek lûttu
nu göstermişlerdir. Her zaman lıüsnü niyetle
rinden ve sulh severliklerinden bahseden Bul- i 
garlar, bu hâdise ile hiç de böyle bir niyetleri J 
olmadığını ve dostça geçinmeye katiyen yaklaş- j 
madıklarmı ispat etmişlerdir. 

Bizim de başımızdan böyle hâdiseler geçti. 
Harb içinde ve harbden sonra bazı uçaklar ha
va şartlarının kötülüğü yüzünden yollarını şa
şırdılar ve memleketimize iltica ettiler. Biz on
ları aldık, yaralarını sardık ve yine kendi mem
leketlerine iade ettik. Yoksa mecburi bir iniş ya
parken, yere yaklaşmış bulunan büyük bir he
defi, yere indirmek için alçakça bir harekette 
bulunmayı hiçbir zaman aklımızdan geçirmedik. 
Bu hareketin artık kriminal tarafı katiyen sak
lanamaz. Hükümetin bu hususta daha enerjik 
ve cesurane hareket etmesini, ben şu anda, he
pinizin hislerine tercüman olduğum kanaatiyle 
istiyor ve kesin demarşlarda bulunmasını rica 
ediyorum. (Alkışlar). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (üümüşane) — Biz 
de iştirak ederiz. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'm, 
Türkiye haritaları hakkındaki sorusuna Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Ba-
rutçu'nun sözlü cevabı 

8 . I I . 1948 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

Meclis oturumunda sözle cevaplandırılmasmı ri
ca ederim. 

Bitlis Milletvekili 
.'• • Muhtar Ertan 

1 — Mevcut Türkiye haritalarının (Deniz, 
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Kara) sıhhati bakımından durumu ile, mem
leketin zirai ve sınai kalkınması için lüzumlu 
etüdlerde (Ziraat, Orman, Bayındırlık, Maden-
aranıa, Deniz nakliyatı ve diğer konular) bu 
haritaların ihtiyaçlara kifayet derecesi nedir? 

2 — Harita Umum Müdürlüğünün teşkiline 
dair 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin 
birinci fıkrası hükmü hilâfına birçok Devlet da
ire ve müesseselerine aynı mıntakalarda ayrı 
ayrı eşit mikyaslarda harita almalarındaki sebep 
ve âmiller nelerdir! 

3 Aynı kanunun altıncı maddesi neden uy
gulanmamıştır? 

4 — Çeşitli etüdlere elverişli memleket hari
talarının yapılabilmesi için ne kadar zamana ih
tiyaç vardır? 

5 — Memleket kalkınmasında Lüzumlu tabii 
kaynakların envanterini tanzim edecek olan mü
esseselerin ve diğer Devlet daire ve müessesele
rinin yapılacak olan umumi haritayı beklemeye 
tahammülleri olmadığı aşikârdır. 

Bu müessese ve dairelerin kısa ve uzun va
deli görevlerini yapabilmeleri için muhtelif mın-
takaların haritalarına olan ihtiyaçları tesbit ve 
bunlardan müşterek ve münferit olanları tef
rik edilerek Harta Umum Müdürlüğün me
saisine esas olacak bir iş programı var mıdır? 

6 — Harita ihtiyacının müstaceliyet ve öne
mi ve işin büyüklüğüne binaen Harita Umum 
Müdürlüğüne ne gibi bir veçhe verilmesi düşü
nülmektedir? 

DEVLUT BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Aziz arkadaşlar; 

Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan arkadaşımı
zın sözlü soru ve önergesiyle açıklanmasını ar
zu buyurdukları hususlara, ilgili Bakanlıklar
dan aldığımız bilgilere dayanarak cevap arzedi-
yorum: 

1 — Mevcut haritalarımızın durumu ve ih
tiyaçlara yeterlik derecesi: 

Halen memleketimizin 1:200 000 mikyasın
da bir haritası yapılmıştır. Kısa bir zamanda 
bir yurt haritası elde etmek maksadiyle vücuda 
getirilmiş olan bu harita esaslı bir nirengiye da
yanmamaktadır. Bunun tam «mikyası ve sıhha
ti itibariyle ancak genel istikşaf ve etüdlerde 
faydalanılmaktadır. 

Ayrıca bu haritadan küçültülmek suretîyle 
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1 :500 000 ve 1 :800 000 mikyasında birer ha
rita daha vücuda getirilmiş olup bunlar da ken
di ölçülerinden beklenen istifadeyi sağlamakta 
ve bilhassa öğretim ihtiyaçlarını karşılamakta
dır. 

Ziraat, orman, yol, demiryolu, maden ara
ma işlerinde daha büyük mikyasta haritalara ih
tiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşlıyacak mahiyette 
bulunan 1 :25 000 mikyasındaki haritalar, he
nüz bütün yurt için yapılamamış ise de yapı
labilen kısımlar, diğer memleketlerde yapılan 
halitalar derecesinde dakik ve sıhhatlidir. Ba
zı büyük etüdler için çok daha büyük mikyasta, 
meselâ, 1 :10 000 ve 1:5 000 mikyasında hari
talara ihtiyaç hâsıl olabilir. Memleket ana ni
rengi şebekesi tamamlandıkça bu haritaların ya
pılması da kolaylaşmış olacaktır. 

Deniz ve kara sularımıza ait haritalarımız 
oldukça eskidir. Bununla beraber icabettikçe 
Harita Genel Müdürlüğü hidrografi şubesince re
vizyona tâbi tutulmakta ve denizcilik işlerinde 
f aydalanılm aktadır. 

2 — Çeşitli daire ve müesseselerin aynı böl
gelerde eşit mikyaslarda harita almaları: 

Çeşitli Devlet daire ve müesseselerinin aynı 
bölgelerde eşit mikyaslarda harita aldıkları hak
kında Hükümetimizin malûmatı yoktur. Yal
nız Harita Umum Müdürlüğü teşkiline dair olan 
657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fık-
rasiyle verilen cevaza dayanılarak Bayındırlık 
Bakanlığınca demiryolu istikşafla rmda 1 :5 000 
ve 1 :2 000 mikyasında güzergâh etüd haritaları 
yapılmaktadır. Yine aynı cevaza dayanılarak 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünce kendi ihti
yacı için Zonguldak civarında 1 :10 000 mik-
yaslı bir harita yapılmıştır. 

Mevzii bulunan ve fennî bir ihtiyacı karşı
lamak üzere yapılan bu haritaların tersimi tama-
miyle kanuna uygundur. 

3 — 657 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
neden uygulanmadığı: 

Bu maddede, Harita Umum Müdürlüğünce 
her yıl yapılacak işlerin esasları, Bakanlıklar 
temsilcileriyle Harita Umum Müdür ve Şube 
Müdürlerinden kurulacak bir heyet tarafından, 
Bütçenin Büyük Millet Meclisine şevkinden ev
vel müzakere edilerek tesbit olunacağı yazılıdır. 

Bu heyet 1932 -ve 1934 yıllarında birer de
fa ve 1945 yılından başlıyarak her yıl toplan
mıştır. Diğer yıllarda toplanamaması, o yıl-
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larda Umum Müdürlüğün yeter derecede taaz!-
zuv etmiş ve diğer Devlet daire ve müessesele
rinin ihtiyaçlarına bugünkü kadar cevap vere
bilecek duruma girmiş bulunmamasından ileri 
gelmiştir. 

4 — Çeşitli etüdlere elverişli haritaların ya
pılabilmesi için ne kadar zamana ihtiyaç olduğu: 

Bu sorunun cevaı alınacak haritanın mikya
sına, bunları vücuda getirecek eleman ve vası-
ların adedine ve genişliğine bağlıdır. 

Genel olarak Bakanlıklarca 1 : 25 000 mikya
sında haritalara ihtiyaç gösterilmiş olmasında 
ve her memlekette ilk önce bu mikyastaki hari
taların yapılmakta bulunmasına binaen bütün 
memleketin bu ölçüde bir haritasının tersimi üze
rinde çalışılmaktadır. Topoğrafik usullerle elde 
edilen hâsılaya göre bu ölçüde memleket harita
sının ortalama olarak (120) yılda tamamlanabi
leceği esaslı surette anlaşıldığından 1939 yılın
dan itibaren yıllık randıman iki misline çıkarıl
mıştır. Binaenaleyh bu ölçüdeki haritanın (57) 
yılda tamamlanması mümkün olmaktadır. 

5 — Harita Umum Müdürlüğü mesaisine esas 
olacak bir iş programı var mıdır? 

İktisadi kalkınmamızın hızlandırılması ve 
yurt savunmasının kolaylaştırılması bakımların
dan Harita Genel Müdürlüğü için 1946 yılında 
bir program hazırlanmıştır. Bu program gere
ğince bir yandan her ölçüde haritaların yapıla
bilmesi için zaruri olan memleket ana nirengi şe
bekesinin tesisi ve öte yandan 1 :25 000 mikya
sındaki yurt haritasının alınmasına devam edil
mesi kararlaştırılmıştır. Nirengi şebekesinin te
sisi on ve 1 :25 000 mikyaslı haritanın alınması 
da yirmi yılda tamamlanacaktır. 

6 — Harita ihtiyacının müstaceliyet ve öne
mi bakımından Harita Umum Müdürlüğüne ne 
gibi bir veçhe verilmesi düşünülmektedir? 

Harita Umum Müdürlüğünün bugünkü çalış
ma sistemi teknik esasların en son şekillerine gö
re düzenlenmiştir. Bu esasları gözden geçirmek 
üzere Milletlerarası şöhreti haiz Finlandiya Jeo
dezi Enstitüsü Müdürü Profesör llmari Bens-
dorff 1947 yılında memleketimize getirilmiş ve 
yaptığı incelemeler sonunda Genel Müdürlüğün 
çalışma esaslarını, teknik elemanlarının kudret 
ve kabiliyetlerini iyi bulmuştur, 

1946 yüındat yapılan programın tatbiki için 
gerekli elemanların yetiştirilmesine muktazi ter-
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tibat alınmıştır Fennî alet, vasıta ve malze
me temini, yeni lâboratuvarlar ve yardımcı bi
nalar inşası işine de bütçe imkânlarının müsaa
desi nispetinde başvurulmaktadır. 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Muhterem ar
kadaşlar; bu suali Başbakanlığa tevcih etmek
ten kastım, memleket çapında mühim bir ko
nuya bugüne kadar lâyık olan önemi vermemek
ten, memleket ihtiyacını karşılıyacak bir hale 
gelmemiş olmasındandır. 

Sayın Başbakan Yardımıcısı Faik Ahmed Ba
rutçu arkadaşımızın verdiği cevaplar da beni 
tatmin etmedi. Çünkü verilen bu malûmat ko
nunun ehemmiyetiyle mütenasip değildir. 

Birinci sualim; mevcut haritaların, kara ve 
deniz haritalarının sıhhatini, bunların memle
kette yapılacak herhangi bir etüde mesnet teşkil 
edip etmiyeeeğini öğrenmekti. Kendilerinin de 
ifade buyurdukları gibi bugün elimizde 
1/200 000 lik bir harita vardır , ki bu istikşaf 
haritasıdır. Bunun üzerinde her hangi bir 
etüd yapmak imkânı yoktur. 1/500 000 ve daha 
küçük çaptaki haritalar da bunlardan kopye 
edilmiş ve tabiatiyle detaylı etüd tere hiç te el
verişli olmıyan haritalardır. Bu noksanlık nazarı 
itibara alınarak ve dışardan getirilen mütehas
sısların raporlarının da teyit ettiği gibi 1/ 25 000 
lik harita alınmasına zaruret hissedilmiş ve bu
nun için 1936 dan itibaren esaslı çalışmalara baş
lanmıştır. Halen bir taksim 25 binlik haritanın 
memleketin ancak bir taksim beş buçuğu kadarı 
yapılmıştır, bunun ikmali de yirmi seneye bağ
lıdır. 

Nirengi işlerine gelince; birinci derecede ni
rengi ağını kurmak için asgari altı, âzami on 
sene lâzım. Sıhhatli bir harita olmadıkça ve 
nirengisi tamamen işlenmemiş bir memlekette her
hangi bir etüdün doğru ve isabetli olacağını izah 
etmek pek mümkün değildir. Sıhhatsiz harita
larla yapılan etüdlerin neticesinde uğranılan 
zararlar bizde veya başka memleketlerde gayet 
bariz bir şekilde ifade edilebilir. Bu hususta 
Fransa'da 18-89 da neşredilen malî vaziyete ait 
bir raporda deniliyor ki, eğer 1840 dan 1870 
senesine kadar yapılan demiryolu inşaatı proje
lerinde istimal edilmek üzere muntazam hari
talar mevcut olsaydı, inşaatta bir milyar frank 
tasarruf edilmiş olurdu. Halbuki bu bir mil
yar frank bütün Fransa'nın haritasını yapmak 
için sarfedilecek paranın birkaç mislidir. 
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Diğer taraftan isviçre de Sengotar şimendi

fer inşaatında dereeei sıhhati noksan olan harita
lar kullanıldığından tahmin edilen paradan 
100 000 000 frank fazla para sarf edilmiştir. 

Haritalarımızın bugünkü durumu dolayısiyle 
memleketimizde de birçok fuzuli masrafların ya
pıldığına, israflar olduğuna şüphe yoktur. 

Bir tane de bizim memlekete ait bir misal ar-
zedeyim. Vakaa bu, küçük çapta bir iştir, daha 
büyük misaller bulmak mümkündür. 

Tunceli'den Elâzığ demiryolu ile Erzurum 
demiryolunu bağlamak için bir yol geçirmişler
dir. Askerî bir yoldur. Yalnız etüdler sıhhatli 
haritalara istinat etmediği için toprağın heye
lan vaziyeti, sular eyiee nazarı itibara alınma
dığından mütemadiyen güzergâh değişmiş ve 
bu yüzden birçok masraf ve paralar-elden-git
miştir. Yine de mütahassısların ifadesine göre 
güzergâhın yeniden değiştirilmesi lâzımgelmek-
tedir. 

MlTAT AYDIN (Aydın) — Söylediğiniz şey 
Elâzığ - Diyarbakır tren yolunda vâkıdır. 

MUHTAR ERTAN (Devamla) — Evet, fa
kat Tunceli'nin içinden geçen böyle bir şose 
de vardır. Biz sıhhatli haritalara kavuşuncaya 
kadar bu gibi güzergâh tâyinlerinde' birçok ha
ta ve israf yapmak mecburiyetinde kalacağı
mızı arzetmek isterim.. 

Orman bakımından, ziraat bkımmdan, ma
dencilik bakımından vesair mevzularda bu mi
salleri çoğaltmak mümkündür. Geçenlerde bir 
arkadaşımız burada mevzuubahisetmişti. Elde 
mevcut orman haritaları amanejman yapıl
dıkça tashih edilmektedir. Borçka'da Selüloz 
fabrikası kurmak için vaktiyle 50 bin metre 
mikâbı kereste vermek imkânı Orman Umum 
Müdürlüğünce beyan edildiği halde sonradan 
amanejman yapıldığında bu miktarın verilemi-
yeceği anlaşılmıştır . Bu misalde elde mevcut 
haritaların hatalarını tebarüz ettirmeye ve bun
ların ıslaha muhtaç bulunduğunu ifadeye kâ
fidir. 

ikinci sualimde Harita Genel Müdürlüğü
nün teşkiline dair 657 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesinin birinci fıkrası hilâfına Devlet dai
relerinin aynı yerlerde ayrı ayrı harita alnıa-
larmdaki sebep ve âmilleri sormuştum, bu ka
nunun 4 ncü maddesi şöyledir : 

"Har i ta Müdüriyeti Umumiyesi: 
A) Müdafai memlekete muktazi bilûmum 
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plân VB haritaların; 

B) Tapu Müdüriyeti Umumiyesine mukta-
zi kadastro plânlarının; 

C) Nafia ve Ziraat ve Ticaret Vekâletle
rine muktazi plân ve haritaların; 

Dy Diğer Vekâletlerle bilûmum devairi 
resmiyenin lüzum göstereceği haritaların ahız 
ve tab'ı ile mükelleftir. 

Ancak herhangi bir Vekâlet veya daire, ken
di ihtiyacı meslekî ve fennisinin istilzam ettiği 
mesaiyi bizzat ifa edebilir,,. 

Bu hüküm mevcut olduğu halde Harita 
Umum Müdürlüğü bu vazifelerini görememiştir. 
Sebebi; bağlı bulunduğu millî müdafaa Vekâle
tine ait hizmetleri tercih ederek, diğer ihtiyaçla
rı daima ikinci, üçüncü plânda tutmuştur. 
Bu vaziyet karşısında diğer daireler kendi işle
ri için ayrı ayrı haritalar almak mecburiyetin
de kalmışlardır. Bu haritalar aynı yerde bazan 
iki, üç defa alınmıştır. 

Sonra, memleket nirengisi ikmal edilmediği 
için mütaahhitler veya daireler tarafından yap
tırılan haritalar birbirini tutmamaktadır. Bil
farz, Karabük'te Sümerbank kendi tesisatı için 
bir harita yaptırmıştır, arkasından Devlet De
miryolları kendi tesisatı için ayrı bir harita yap
tırmıştır, Orman İdaresi. kendi teşkilâtını 
kurmak için bir harita yaptırmıştır; Belediye 
imar plânı için bu haritalardan istifade etmek 
istemiş, fakat, mümkün olamamıştır. Belediye 
tiler Bankası vasıtasiyle bir harita yaptırmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Bidayette bu kanun teklif edilirken bugibi 
mahzurları önlemek ve bu işleri biryerde topla
mak suretiyle daha isabetli bir karar verildiği 
halde maalesef senelerce bu iş ihmal edilmiş ve 
hüküm yerine getirilmemiştir. 

Üçüncü sual ise; aynı kanunun 6 ncı mad
desinin neden uygulanmamış olduğu hakkında
dır. Bu maddede "Har i ta Umum Müdürlüğü
nün her sene ifa edeceği hizmet ve ahzedeceği 
harita ve plânlar ile sair mesaii fenniyenin 
esasatı, alâkadar devairi Hükümet ve maka-
matı tarafından intihap edilecek murahhaslar 
ile Harita Müdürü Umumisi ve şuabatı müdira-
mndan mürekkep bir heyet tarafından, o sene 
bütçesinin Büyük Millet Meclisine şevkinden 
evvel Harita Müdürü Umumisinin daveti üzeri
ne bilmüzakere tesbit olunur,, denilmektedir. 
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Sayın arkadaşlar, 1341 senesinde çıkan bu 

kanun gereğince ancak 1931 ve 1932 senelerinde 
iki toplantı yapılmış, ondan sonra 1945, 1946 ve 
1947 senelerinde üç toplantı yapılmıştır, ara
daki fasılalarda hiç toplanamamıştır. 

Bu toplantıları yapan heyetlerin raporla
rında Harita Umum Müdürlüğünün malzeme ve 
bütçe bakunmdan noksanları tebarüz ettirilmiş 
ve isteklerde bulunulmuştur. Gayet güzel te
menniler yapmışlardır. Fakat maalesef bunlar
dan mühim bir kısmı tahakkuk edememiştir. 

Bunun sebebi âcizane kanaatim Millî Savun
ma Bakanlığı hizmetlerini tercih ederek, Hükü
met, sivil ihtiyaçlar için bu müesseseye kâfi ge
len bütçeyi vermemiş olmasındandır. Bu elim
deki raporları uzun uzadrya okuyarak başınızı 
ağrıtmak istemiyprum. Yalnız hakikaten üzün
tü veren tarafı, birçok temenniler yapıldığı hal
de ve bu müessesenin çalışması takdire şayan 
görülerek her vesile ile bu cihet tebarüz ettirildi
ği halde noksanları telâfi etmek için tedbir alın
mamış olmasıdır. Buna mukabil her daire ayrı 
ayrı ihtiyaçları olan haritaları mütaahhitlere yap
tırmak suretiyle hem haritaların sıhhatleri ba
kımından, hem maliyetleri bakımndan, hem de 
uzun zamanda yapıldıkları için zararlı olmuştur. 

Bu maliyetler baknnından arzedeyim; Hari
ta Umum Müdürlüğünün yaptığı 1/25 000 lik 
mikyasta bir hektarın geodezi işleri 33 kuruş, 
1/10 000 nin 40 kuruş; 1/5 000 lik için 51 ku
ruştur. Fotogrametri usuliyle harita yapıldığı 
takdirde hektarı 1/25 000 lik 13 kuruş, 1/10 000 
lik 21 kuruş, 1/5 000 lik 54 kuruştur. Buna 
mukabil aynı sahanın diğer usullerle haritası 
yapıldığı takdirde 13 kuruşa mukabil 43, 21 ku
ruşa mukabil 54 ve 45 kuruşa mukabil de 186 ku
ruşa malolmaktadır. 

Harita Genel Müdürlüğünün ucuza mal etme
sinin sebepleri; havai fotogrametri usuliyle ça
lışması ve elemanların asker olup, şayanı şük
ran olarak arzedeyim ki, feragat ve fedakâr
lıkla çalışmış olmalarıdır. 

Diğer taraftan Harita Umum Müdürlüğünün 
işlerindeki maliyet ecnebi memleketlerle muka-
yse edilecek olursa, onlardan da daha ucuza mal 
ettiği görülüyor. Bilfarz 120 kilometrelik bir sa
hanın fotoğrafını alıp kıymetlendirilmesi bizde 
1 590 liraya, bir İngiliz Şirketinin teklif i 2 700, 
Amerika'nın 2 000 liradır. Bunların bizimkine 
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nazaran nıünhani aralığı da daha geniştir. Bu 
ucuzluğun sebebi askerlerin büyük himmet ve 
gayret göstermelerindendir. 

Mütaahhitlerin yaptığı işlere gelince, bir mi
sal ile iktifa edeceğim: Ekonomi Bakanlığı için 
yapılan 433 kilometrelik bir sahanın bir taksim 
25 binlik haritası Harita Umum Müdürlüğü ta
rafından 7 200 liraya mal oluyor. Aynı saha için 
şirketlerden yapılan teklif 86 bin liradır. Bina
enaleyh Harita Umum Müdürlüğünün çalışması 
çok ucuz olduğu gibi sıhhatli ve seridir. 

Bunları nazarı itibara alacak olursak, şimdi
ye kadar bu müeseseyi lâ.yıkı veçhile teçhir edip 
çlıstırmamakatan ne kadar zarar ettiğimiz mey
dana çıkar. 

5 nci sual : Yani Harita Umum Müdürlüğüne 
iş yaptıracak olan müesseselerin uzun ve kısa 
vadeli işlerini tertipleyip tertiplemediklerine da
irdir. 

Bövle bil- tertip maalesef şimdiye kadar ya
pılmamıştır. 

Elektrik işleri ve M. T. A. nm ileri senelere 
ait plânları vardır. Diğer müesseselerin şimdiye 
kadar Harita Umum Müdürlüğüne intikal et
miş bir hazrrlıfo yoktur. Ve hu suretle Harita 
Genel MîirHiT,1iîo,mıürı vpruıeprh isler lP -̂8 sene
sinde dehşetli hacimli bir hal almıştır ki, bunlar-
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dan ancak bir kısmının tahakkuk ettirilebilmesi 
mümkün olacaktır. 

Harita Genel Müdürlüğünün çalışması, sür
ati, maliyet ve sıhhat bakımından hakiaten tak
dire şayandır. Yalnız bu idare bugün Millî Sa
vunma Bakanlığı emrindedir. Yuakrda da arzetti-
ğim tek taraflı değil, sivil ihtiyaçları da karşı-
lıyacak bir tarzda çlışması için bu idarenin Baş
bakanlığa bağlnmsmı bendeniz uygun görüyo
rum. Bugünkü askerî elemandan yine istifade 
şartiyle İktisadi Devlet Teşekkülleri haline ifra-
ğiyle hareket serbestisi sağlamak çek yerinde 
olacaktır. 

Haritaların mahremiyetini kabul imkânı da 
yoktur. Her yerde haritalar her tarafta satılır, 
herkesin istifadesine arzedilir. Tahkimat mınta-
kaları hariç diğer yerlerin haritalarını herkes 
serbestçe alıp istifade etmelidir. Bilhassa hususi 
teşebbüslere geniş çalışma sahaları verilen şu 
sırada hususi teşebbüslerin yapacağı işler için 
büyük mikyaslı haritalara büyük ihtiyaç vardır. 
Böyle bir ihtiyacın karşılanmasına imkân ver
melerini Başbakanlıktan rica ederim. 

BAŞKAN — "Efendim, gündeme geçiyoruz. 
îeişleri Bakanlığının bîr ı i^des in in gündeme 
alınması hakkında bir ö n e r e n vardır okuyacağız. 

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
18 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Ta
ratorları (1/310) fi] 

Yüksek Başkanlığa 
Pob's Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci 

maddesînm kaldırılmasına dair olan Kanunun 
gündeme alınarak ivedilikle ve öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Münir Hüsrev Göle 

BAŞKAN — Efendim, evveli aründeme alın
ması hnsnsnnu ova arz edeceğim, ondan sonra 
benı"7, tnb ve fevri edilmesinden itibaren aradan 
48 saat arecmedi^i için bugün müzakere edilme
sini oya sunacağım. 

\1]106 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Evvelâ gündeme alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün müzakere edilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle ve öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... tvedilikle ve öncelikle gö
rüşülmesi de kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar; anavasamızm 70 nci maddesiyle 
Türklerin tabiî hakları diye ilân edilen hak ve 
hürrivetlerden bir ksmının sadece şüphe üzeri
ne ihlâl edilmesine yol açan hükümler taşıması 
itibarivle -Anavasava avkırı bulunan ve bugün
kü demokratik telâkkilerle bağdaşması müm
kün olmıyaıı polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun 18 nci maddesinin uzun süren bir mücade
leden sonra kaldırılmak üzere Meclis huzuruna 
getirtilmesine muvaffakiyet elde edilmiş bu-
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banmasından milletçe sevinç duymamak müm
kün değildir. 

Ayrıca yersiz ve keyfî tatbik şekliyle de 
millet sinesinde iki katlı bir ıstırap mevzuu 
olan bu madde aynen şöyledir. (Fevkalâde hal
lerde devletin emniyet ve selâmetini ve içti
mai nizamı tehdit ve ihlâl kabiliyetini haiz 
vaziyetlerde bu hal ve vaziyetleri ihdas edecek
lerinde veya devamına müessir olacaklarında 
şüphe edilenleri sebep ortadan kalkmcıya kadar 
polis nezareti altına alabilir. Ve umumi ve hu
susi nakil vasıtalarına vaziyed edebilir. Bu hal 
ve vaziyetin devamının takdiri en büyük mül
kiye âmirine aittir.) Görülüyor ki, bu madde 
sadece şüphe üzerine idare âmirlerine vatandaş
ların fcarriyetlerini tahdit salâhiyetini vermek
tedir. 

Bü hüküm karşısında vatandaş, hak ve hür
riyetlerinin tam bir emniyet altında olduğunu 
iddia etmek mümkün değildir. 

Bu sebepledir ki Demokrat Parti 18 nci mad
denin kaldırılması için 1947 Nisanında lüzumlu 
kanun teklifini yapmıştır. 

Bidayette muhalefetle karşılaşmış olan bu 
teklif karşısında uzun bir tartışma ve sürünceme 
devresinden sonra da olsa Hükümetçe anlayış 
gösterilerek muvazi bir tasarı ile gelinmiş ol
masından sadece memnuniyet duymaktayız. 

Büyük Millet Meelisinin ittifakla kabul ede
ceğine inandığımız bu kanunu Anayasaya uy-
mıyan kanunların tadili takip etmeli ve gerçek 
demokrasinin teessüsünde esas olacak diğer ka
nunlar süratle çıkarılmalıdır. 

Bu işte gecikmek demokrasinin kurulma
sından milletçe beklenen in s id di ve manevi hu
zurun geri bırakılması gibi bir mânâ taşır. 

Yeni bir devrin açılması için milletin iki yıldır 
gösterdiği olgunluk hu noktada ileriye doğru 
yapılacak işlerin temeli ve sağlam teminatı sa
yılmalı ve gönül ferahlığı ile bu sahada hergün 
ileri adımlar atılmalıdır, kanaatindeyiz. (Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Nihat Erim. 
(Yok sesleri) 

Sözü komisyon sözcüsüne veriyorum. 
ÎÇIŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYÎDOĞAN (Kars) — Müsaade buyurursanız 
paşam, hatiplerden sonra söyliyeyim. 

BAŞKAN — Nazım Poroy. 
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NAZIM POROY (Tokad) — Muhte

rem arkadaşlar, bugün Demokrat Parti
nin kendi propagandasına kuvvetli bir mesnet 
ittihaz ettiği bir maddenin lağvına doğru gidi
yoruz. Bu maddenin lağvı hakkında, mevcut ha
leti ruhiyeye göre belki de söz söylemek pek 
münasip görülmez ve benimde -söz almıya ka
tiyen niyetim yok idi. Fakat şimdi kürsüden 
inen arkadaşımız, yine eski iddiaları şöyle böyle 
yarım yamalak da olsa tekrar ile, Anayasaya 
mugayir olan Polis Vazife ve salâhiyetleri Ka
nunun 18 nci maddesinin lâğvıyle atılmakta 
olan adımın büyük bir hatanın, yani Anayasa
ya aykırı bir kanunun tashihi şeklinde tecelli 
etmekte olduğunu söylediler. Bendeniz çok arzu 
ederdim ki artık Yüksek Huzurunuzda bu ka
nunun lağvına doğru gidilirken bu iddia bura
da yer bulmasın. Onun için millet huzurunda 
bu sözü cevapsız bırakmıya vicdanım razı olmadı 
ve ondan dolayı bir kaç dakikanızı israf ede
ceğim. (Soldan Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar; bilirsiniz ki, inkilâ-
bın emrettiği lüzum üzerine birçok eski kanun
larımızı tadil veyahut ilga ettiğimiz zamanlar
da, eski Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununu 
dahi kaldırdık. Bu kanunu kaldırdığımız za
man yerine Almancadan Alman Usulü Ceza Ka

nununu tercüme ettik ve aldık, Ceza Kanunumuzu 
kaldırdık, yerine İtalya Ceza Kanununu aldık 
ve bütün bu eski ceza şekillerini ve ceza siste
mimizi değiştirdik. Bunlar kendi ruhumuza ve 
Usulü Muhakematı Cezaiye ile Ceza Kanununun 
birbirine tetabuku bakımından birbirlerine ay
kırı oldu. Dediğim gibi inkılâp icabı olarak ace
le ettik. Eski Usulü Muhakematı Cezaiye, çok 
alıştığımız ve memleketin, benim kanaatime 
göre, teşkilâtına çok uygun bir kanundu. Bunu 
aldıktan sonra yani bunun lâğviyle yerine Al
manya usulünü aldıktan sonra, memleketin 
ceza manzumesinde gayet büyük bir karışık
lık oldu ve kanaatimce bu karışıklık hâlâ da 
devam etmektedir. Bunu arzetmekten maksa
dım, eski Usulü Muhakematı Cezaiyenin kalk-
masiyle valilerin salâhiyeti de ortadan kalktı
ğını anlatmaktır. Aynı zamanda eski îdarei 
Umumiyei Vilâyet Kanununu da lâğvettik. Bu
nun yerine bir yeni Vilâyetler İdaresi Kanunu
nu yaptık. Burada da tabiî birtakım hükümler 
gitti. Yerine yeni fakat kâfi olmıyan bazı hü
kümler geldi. Bu itibarladır ki, valilerin sala-
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niyeti sarsıldı. Bunun için müsaadenizi istir
ham ediyorum, gerek eski Usulü Muhakematı 
Cezaiyeden ve gerek eski idarei Vilâyat, Kanu
nundan ve sonra yenisinden, birer madde oku
yacağım. 

Eski Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu
nun 10 ncu maddesi: 

«Valiler ve Mutasarrıflar ve Payitahtta Şeh
remini ve Zaptiye Nazırı, vukuagelen cinayet, 
cünha veyahut kabahatin sübutuna medar olan 
muamelâtı lâzımeyi ya bizzat veya cürmün de
recesine göre ait olduğu zabıtayı adliye vasıta-
siyle icra ve faillerini de lâzımgelen mahkeme
ye teslim edebileceklerdir.» 

Bu filvaki Valilere verilmiş bir zabıtayı 
adliye vazifesidir, müstesna bir vazifedir. Fa
kat valileri kuvvetlendirmetke idi. 

Bu gitti, yerine ne koyduk? İliç. 
Şimdi, yerine hiçbir şey koymamakla bera

ber yeni idareci Vilâyet Kanununda bir 25 nci 
madde kabul ettik. 

O madde de şudur: «Vilâyet dâhilinde hu
zur ve asayişin, şahsi masuniyetin ve tasarru-
lata mütaallik emniyetin temini ve zabıtai ma
nia; valinin vazifderindendir.» Demek ki, za
bıtai adliyeden başka bir de zabıtai mania var
dır. Bu zabıtai maniayı vali nasıl yapar? 

Bakınız bundan evvelki Idarei Vilâyet Kanu
nunda ne vardı, nekadar büyük bir salâhiyet 
vardı? 

«28 nci madde: Vali dâhili vilâyette ihtilâl 
zuhur edeceğini nıüeyyid asar ve emarat gör
düğü takdirde o mahalle mahsus olmak üzere 
muvakkat idarei örfiye ilânını Dahiliye Neza
retinden istizan eder. Bu müracaata 24 saat 
zarfında cevap alamadığı veyahut muhabere 
imkânını bulamadığı takdirde mesuliyeti de-
ruhde ederek idarei örfiye ilân etmek salâhiye
tini haizdir. Bu halde ilk vasıta ile keyfiyeti 
esbabı mucibesiyle beraber Dahiliye Nezaretine 
ihbar etmeye mecburdur.» 

Bu eski kanunda idi. Şimdi bendeniz, tabiî 
valilere bu kadar geniş salâhiyet verilmesine 
taraftar değilim. Bu kanun yapıldığı zaman 
Osmanlı imparatorluğu Arnavutluk'tan Basra 
Körfezine kadar giden vâsi bir ülke idi. Belki 
merkezle çabuk irtibat tesis edememek imkânı 
vardı. Bugün öyle bir şey mevzuubahis değildir. 
Fakat valilere bundan sonra yaptığımız kanun-
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la, hem zabıtai mania memuru sıfatını vermek 
ve hem de bu sıfatın istilzam ettiği vazifeyi 
vermemek nasıl imkân dâhilinde olur? Bu 
adamlar bu salâhiyetsizlikle nasıl bu işi göre
ceklerdir? Onun için ve bu sakat durum çabuk 
anlaşıldığından dolayıdır ki, kanaatimce, Po
lis Vazife ve Salâhiyet Kanunu yapılırken böy
le bir maddenin kanuna derci lüzumlu görül
müştür. Filhakika geniş tutulmuştur. Ona şüp
he yok. Bu itibarla kemali samimiyetle söylü
yorum ki, ben böyle bir maddei kanuniyeyi 
Meclise getirdiği için, ne o zaman Başvekil olan 
Celâl Bayar'a, ne de o maddei kanuniyenin 
hattâ müzakeresine lüzum dahi yoktur diyen 
bugünkü. Demokrat Parti kurucularından Refik 
Koraltan'a hiçbir cürüm atfedecek değilim. 
(Sağdan o devir geçti, ne lüzum var? sesleri) 
Geçti ama sizde dinleme kabiliyeti varsa ben 
geçmediğini söyliyeceğim. Yalnız şaştığım şey, 
böyle bir ihtiyaca cevap veren ve kendileri 
tarafından yapılan bu kanunun ilgası için on
dan sonra yaptıkları gürültüler. Hattâ Adnan 
Menderes'in bir makalesini okumuştum: (Sağ
dan, şahıs partisi değil sesleri). 

Niçin böyle sabırsızlanıyorsunuz? Müsaade 
buyurun hepsine geleceğim. Evet, Adnan Men
deres ; burada Başkent mi, Taşkent mi, böyle bir 
gazete çıkıyordu, zannederim orada okudum, 
memleket heyecan içindedir, herkesin huzuru 
kaçmıştır, bu maddei kanuniye kaldıkça mem
lekette hayat imkânı teneffüs imkânı yoktur, di
yordu. (Sağdan doğru sesleri). 

Arkadaşlar bu, mübalâğanın mübalâğası, 
edebiyatta okuduğumuz ve gulûv dediğimiz bir 
sanat vardı, işte onun en güzel misalidir. Allah 
aşkına arkadaşlar; elinizi vicdanınıza koyarak 
söyleviniz; size soruyorum, bu kanundan do
layı uykusu kaçmış kaç tane vatandaş vardır? 
(Sağdan gürültüler, bütün milletin kaçtı ses
leri). 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Sizin 
kaçmadı; bizim kaçtı. 

NAZIM POROY (Devamla) -— Bu sözleri 
memleket bilsin diye bu kürsüden söylüyorum, 
vaziyet budur. 

Şimdi aramızdaki irtibat samimiyete inkı
lâp ettikçe, tabiî bu gibi sözleri tekrar etmekte 
fayda görmem, istiyorum ki, samimi olalım, 
elele verelim, doktrin itibariyle ayrı; fakat mem
leketin tealisi, muhafazası, yükselmesi hususun-
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da hemfikir, temiz bir muhalefet partisi istiyo
ruz. Bunun için diyorum ki, bu kanunun ilgası 
esnasında buraya gelip te onun Teşkilâtı Esasi-
yeye muhalif olduğunu tekrarlamak abesttir, 
başka birşey değildir. 

Arkadaşlar; bu niçin böyle oluyor? Bunun 
böyle oluşunun sebebi gayet basittir. Çünkü bu 
mesele, en kolay bir propaganda vesilesi olmak 
kabiliyetini taşıyan bir meseledir. Kanunsuz tev
kif. Nasıl kanunsuz tevkif? 

Arkadaşlar; bu mesele tabiî çok söz söylemeye 
tahammül göstermiş ve başka memleketlerde de 
söylenmiş, yazılmış, okunmuş ve bu itibarla tek
rarı kolay görülmüş bir meseledir. 

Biliyorsunuz ki, - başınızı ağrıtmazsam iki ke
lime ile maziden bahsedeyim - Fransa'da, devri 
sabıkta, yani lnkilâbı Kebirden evvel kralların 
(Letr dö kaşe) ile, yani mazrufla istediklerini 
tevkif hakkı vardı. Bir mazruf geldi mi, ne
reye? Basti'ye öyle hâdiseler olmuştur ki, oraya 
giden adamların hayat ve memat ından, seneler 
ve seneler geçtiği halde, haber alınmamıştır. İşte 
size gayri kanuni bir tevkif. 

Fransa'da tnkilâbı Kebirde kırallık baki iken 
yani daha Cumhuriyet, ilân olunmadan evvelâ 
bu gibi kanunlar kaldırılmış ve bu heyecanla 
Bastiy yıkılmıştır. Bunu anlarım. Sonra Na-
polyon geldi; Napolyon ne yaptı bilir misiniz? 
Adliye nazırının riyaseti altmda, şûrayi devletten 
iki âza, mahkemei temyizden iki âza ve bir de 
büyük bir Hükümet memurundan mürekkep bir 
komisyon teşkil etti. Bunlar da idareten tevkif 
kararı verebilirlerdi ve bu suretle tevkif olunan 
adamların bir kısmının hayat ve mematından 
haber alınamamıştır? işte size idari tevkifin ne 
kadar kötü âkibetlere götüreceğinin ikinci bir 
misali. 

Türkiye Cumhuriyeti Halk Partisi ve onun 
başında memlekette hürriyeti iade etmek için 
kelleleri koltukları altmda çalışan adamların, 
ruhlarından bu şekilde bir his geçebilir mi? Söy
lediğim misaller gösteriyor ki, böyle hareketler 
için rejimin ruhu müstebit olmalıdır. 

Arkadaşlar; bu kanunu bir ihtiyacın doğur
duğuna şüphe yoktur. Şimdi bunu kaldırmasını, 
tadil edilmesini anlarım. Fakat bugün bu gibi 
hükümler başka memleketlerde yok mu sanı
yorsunuz? Başka ecnebi memleketlerden bahset
mek istemem, fakat mecbur oluyorum. Fransa 
da yok, ingiltere'de yok denmektedir. Fran-
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sa'da var. Valilerin bu salâhiyetini gösteren vb 
demin bahsettiğim; Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanunu zaten Fransa'dan gayet iyi tercüme edi
lerek alınmış bir kanundur. Bizim aldığımız 
onuncu maddenin aynı Fransa'da vardır; fakat 
son zamanlarda 1933 senesinde bu kanunu tadil 
etmek, daha liberal bir hale getirmek istediler 
ve yaptılar. Ne oldu biliyor musunuz ? Bunu bir 
hâdisei tarihiye olarak arzediyorum. 

1934 de Sırbistan Kiralı Birinci Aleksandr 
Marsilya'ya gitti. Yeni kanunla salâhiyetleri ta
dil edilmiş olan Paris ve Marsillya valileri, Hır
vatları toplamak imkânını bulamadı, Sırp Ki
ralı otomobili içinde katlolundu. Yani kanun tadi
linin bunda büyük tesiri oldu. Fransa bu hâdise
den sonra aynı maddeyi yeni tadil ile eski haline 
yakın bir şekle soktu. 

Arkadaşlar, geçen gün tesadüfen, bu tesa
düften çok memnunum, idare dergisi diye Da
hiliyenin çıkardığı bir dergide gayet güzel bir 
sahifelik bir yazı okudum. Kommon lou'e gö
re, ingiltere de polis yetkileri nelerdir?" Bu ya
zı onları saymış. Vallahi hayret ettim. Emin 
olunuz bu tarihe kadar ingiltere polisinin bu ka
dar geniş yetkileri olduğunu bilmiyordum. Mü
saadenizle bunu size okuyacağım. İzzettin Elay
dın adında bir arkadaş tercüme etmiş : 

İngiltere'de (Kommon lou) e göre polis yet 
kileri. 

1. — Kavgada - Bir polis memuru kavgaya 
tutuşmuş kimseleri kavga devam ettikçe veya 
kavga bitmiş olmakla beraber yeniden bağlıyaca
ğına inanmak için muhik sebepler bulundukça 
tevkif edebilir. Fakat kavga bitmişse, kimseyi 
tevkif edemez. 

2. — Sükûn bozuldukça - bir polis memuru 
karşısında yapılan sükût bozucu hareketten do
layı herkesi tevkif edebilir ve onu bir hâkim hu
zuruna çıkarıncıya kadar muhafaza altında tu
tabilir. 

3. — Tehlikeli yaralamada - Bir polis memu
ru kendi önünde yapılmış tehlikeli bir yarala
madan dolayı yaralıyan kimseyi tevkif edebilir. 

4. — Cinayet işleminde - Polis memuru işlen
miş bir cinayet suçlusunu tevkif edebilir. Eğer 
cinayet daha evvel işlenmiş ise bu cinayeti işlemiş 
olduğundan muhaklcak olarak şüphe ettiği kimseyi 
tevkif edebilir. 

5. — Başkasının hayatını tehlikeye düşürül-
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lııek - Başkasının hayatını açıkça tehlikeye düşü 
recek bir hareketi yapmak üzere olan kimseyi po
lis tevkif eder ve onu bu maksadından vazgeçti
ğine ihtimal verilineiye kadar muhafaza altında 
tutabilir. 

6. — işlenmek üzere olan bir cinayet sebebiyle 
- Polis memuru bir cinayet işlemek üzere olan 
kimseyi tevkif eder ve onu bu maksadından vaz 
geçtiğine ihtimal verilineiye kadar muhafaza al
tında tutabilir. 

7. — Bir cinayetle ittiham - Polis memuru bir 
cinayetle ittiham ettiği kimseyi tevkif edebilir, 
isterse bu kimsenin sonradan masum olduğu an
laşılsın veya hiçbir cinayet işlememiş olsun. 

8. — Gece sokakta rastlanan şüpheliler -
Polis memuru geceleyin sokaklarda rastladığı ve 
muhik sebeplerle bir cinayet şüplıesi uyandıran 
kimseyi böyle bir cinayetin işlendiğine dair elde 
bir delil bulunmasa dahi tevkif edebilir ve ince
lemek için nezaret altına alabilir. 

9. — işlenmek üzere olan bir cinayet sebebiy
le - Polis memuru bir cinayet suçunu işlemek 
üzere olan bir kimseyi tevkif edebilir ve onu bu 
maksadından vaz geçtiğine ihtimal verilineiye 
kadar nezarette tutabilir. 

Fransa'ya gelince orada İm gibi tedbirlere 
«arrestation» demiyorlar «capture» diyorlar. 
mesele mümkün mertebe adliyeyi çabuk haber
dar ve suç olduğu iki üç gün zarfında anlaşılır
sa maznunu adliyeye teslim etmektir. Şimdi 
biz bunu kaldırıyoruz. Hasan Saka Hükümeti
nin bu cesaretini alkışlarım. Tabiî cesaret ekse
riya bilmemezlikten gelir. (Gülüşmeler), fakat 
bizim kabinemizin memleketin ahvalim, dış va
ziyetin icaplarını bilmemek de olduğunu kabul 
etmek kabil değildir. Elbette bilirler. Madem 
ki bu maddeyi kaldırıyorlar, o halde demek ki 
gül gülistan bir vaziyet içindeyiz. Bundan do
layı da biz ancak müsterih, oluruz. Fakat bun
dan dolayı benim, kalbim o kadar rahat değil
dir. Bu vesile ile vereceğim reyi de izah etmek 
için söylüyorum ki, bu tamamen kanuna iltihak 
şeklinde olmıyacaktır. Nihayet müstenkif ka
lacağım ne yapayım içimdeki şüphe tamamiyle 
izale edilmiş ve onun yerine kâfi derecede bir 
rahatlık gelmiş değildir. Hükümete muvaffa
kiyet dilerken, Demokrat Partili arkadaşlara de
rim ki ; objektif bir tetkik neticesinde hâsıl olan 
vaziyet işte budur. Yani öyle memleket batı-
yormuş, memlekette hürriyet yokmuş, eğer bu 
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kanun kalkmazsa demokrasiye kavuşulamıya<5ak-
nıış gibi teraneler birer boş lâkırdıdan ibaret
tir. Valilere muhtaç oldukları salâhiyeti ver
mek lâzımdır. Ve eğer siz hürnyeti memlekette 
idame ettirmek isterseniz böyle, misakmızdayaz
dığınız gibi menfi, daima şunu yıkın, şunu ya
kın, şunu kaldırın tarzındaki hükümlerden vaz
geçiniz, çünkü maksadınıza bu şekilde muvaffak 
olamazsınız. 

Sayın arkadaşlarım hürriyet öyle bir naze
nindir ki elden çok çabuk gider. (Soldan bra
vo sesleri), (Sağdan çok teessüf ederiz sesleri). 

Onun için evvelâ hürriyetin koruyucusu olan 
adalet sistemimizi düzeltmek lâzımdır. Bu sö
zümü gayet bitarafane ve gayri şahsi olarak söy
lüyorum. Bu sözlerimi adalet mekinamızda ve 
mahkemelerde çalışan şuna buna tariz etmek 
maksadiyle «ölemiyorum. Fakat ben adalet sis
temimizin çok tadile ihtiyacı olduğu kanaatin
deyim. 

üst mahkemelerimiz yoktur, hâkimi münfe
rit usulü makbul bir usul değildir; Gerek cihe
ti cezaiyede, gerek ciheti hukukiyede olsun, ne 
kadar âlim ve düşünceli, ne kadar bitaraf olur
sa olsun bir insanın, bir ailenin hayatını, şerefi
ni. onun bütün haysiyetini tek bir adamın eline 
bırakmak doğru değildir ve bunun belki aei mi
sallerini çok göreceğiz. Bunları alkışlama de
mokrasiye hizmet değildir. Bilâkis adliye sis
temimizi düzeltmek lâzımdır. El ele verelim. 
çalışalım. Demokrasiyi, bazı kanunları değiştir
mekle değil, bilhassa adalet sistemimizi ıslah ile 
yaşatabiliriz. 

Ben adlı hâkimlerimizin tahsisatlarının art
ması için çırpındım. Maksadım ne idi? En zi
yade güttüğüm hedef, üste mahkeme, istinaf 
mahkemelerini kurmak ve tek hakimli mahke
meleri kaldırmak için mesleği cazip kılarak hâ
kim bulmak. 

Evet Fuad Hulusi Bey, kalben beni tas
dik ediyorsunuz, şüphe yok, çünkü gülüyorsu
nuz, (Sadede sesleri). Tam sadet budur. D#nok-
rasi bu şekilde muhafaza olunur. Yoksa tekrar 
ediyorum şu kanunun lâğvüe, bu kanunun lağ-
viyle değil. Bunu milletin bilmesi için söylüyo
rum, lâğvi istenen kanunun ne Anayasaya ne de 
demokrasiye mugayir olmadığını arzetmek için 
söz almış olduğumu bir kere daha arzederim. 
(Soldan alkışlar). 
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FUAD HULUSİ DEMÎRELLl (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, şu dar zamanda bahsi da
ğıtmak değil, toplamak lâzımdır. Bahis önle
yici zabıta hakkında, Polis Vazife ve Salâhi
yetleri Kanununa girmiş bulunan 18 ne i mad
denin ilgası teklifidir. Bunun için adlî zabıta 
vazifesinden burada bahse mahal görmem. Adlî 
zabıta vazifesi Ceza Usulü Muhakemeleri Kanu
numuzda ve diğer kanunlarımızda tamamen 
mahfuzdur. Yapılmış bir suçun suç üstü olarak 
görülen failini, tabiîdir ki, zabıta yakalıyacak-
tır. Hattâ yalnız zabıta değil, her vatandaş da
hi öyle bir caninin yakasına sarılabilir. Bu ya
kalama başkadır. Tutma denilen tevkif de baş
kadır. Böyle yakalanan şahısların Nazım Poroy 
arkadaşımızın dediği gibi, hemen adlî makama 
teslimi lâzımdır. Bu madde öyle mi idi? 18 nci 
madde de henüz hiçbir fiilî hareket yok. Hattâ 
tam teşebbüs değil, nakıs bir teşebbüs bile yok. 
Bir şüphe üzerine günlerce, nezaret altına alma 
tâbirine rağmen, mevkuf tutulmaktadır. Bu 
işte şahıstan ve partilerden de bahsetmeye ben 
lüzum görmüyorum. Bunu da lüzumsuz görü
rüm. Burada ne şahıs mevzuubahistir, ne par
tiler. Arkadaşlar, millet bunu böyle istiyor. 
(Sağdan alkışlar). 

Hükümet, Adalet Komisyonundaki ekseri
yet, îçişlerindeki çoğunluk bunu bu suretle ka
bul etmişler, yüksek huzurunuza getirmişlerdir. 
Artık bunun ilersine, gerisine gidilerek, işi da
ğıtarak, dar zamanda münakaşasına girmek 
doğru değildir. Yahut ne bileyim ben, bahse 
temas etmiyen hukuki mütalâalara da ben mahal 
görmüyorum. Yalnız bu münasebetle bir ricada 
bulunacağım. Bu ricam İçişleri Komisyonunda 
da ifade ettim, fakat Hükümet 18 nci madde 
hakkındaki tasarısını geri almış, ilga hakkında 
yeni bir tasarı vermiştir. 

Fakat bir de birkaç arkadaşımızla birlikte 
verdiğimiz bir kanuni teklif vardır. 0 kanuni 
teklifte aynı kanunun ikinci maddesine bir şekil 
verilmesi bahis mevzuu idi ve bunu Adalet Ko
misyonu gayet doğru olarak bir şekle bağlamış
tır. Yalnız bir noktasında ihtilaflınız olabilir, 
onu da sırası gelince arzederim. 

Fakat görüyorum ki, Hükümetin 18 nci 
maddenin ilgası hakkındaki tasarısının ivedilik
le müzakeresi mevzuubahis olduğu halde bizim 
teklifimizde aynı kanunun ikinci maddesi hak-
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kında serdettiğimiz gerektirici sebepler, Adalet 
Komisyonunun mütalâası, içişleri Komisyonu
nun ona aykırı mütalâası hakkındaki raporlar 
huzurunuza sevkedilmemiştir. Acaba böyle bir 
kanunu ve beş arkadaşımızın teklifini parçala
yıp da yalnız bir parçasını mı bugün müzakere 
edelim, ayrıca diğer maddeleri sonra mı müza
kere ederiz diyeceksiniz?. Ben böyle demiyecc-
ğinize kaniim, çünkü bunu bu şekilde tecezzi et
tirmeye lüzum yoktur. Onu da bugün ivedilik
le müzakere edebilirsiniz. Hattâ içtüzük 'üm üz -
teklifimiz ta Ocak ayında verildi zannederim -
iki ay içinde komisyonlar mâkul bir sebep gös-
termiyerek mazbatalarını vermemişler ve mü
talâalarını bildirmemişleıse bunu Kamutay re'-
sen ele alır, diyor. Ben bunu teklif ediyorum, 
fakat buna da hacet bırakmazsınız ve bırakamaz-
sanız. Bu teklifin zaten memzücen arzedildiği 
•malûmdur, son günde gelen tasarıyı ele alıp 
bir sene evvelden mevcut olan teklifi bir yana 
bırakmazsınız. Her ikisini beraber ele alırsınız 
diye ümit ediyorum arkadaşlar. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 18 nci maddesi hakkında bir şey söy-
lemiyeceğim. Hükümet, içişleri Komisyonu, Ada
let Komisyonu bu maddenin lağvını müttefikan 
kararlaştırdılar. Yalnız bendeniz bu vasile ile 
şimdi Fuad Hulusi Beyefendinin mevzuubahis 
ettiği noktaya temas edeceğim. Sayın Fuad Hu
lusi ve arkadaşlarının tekliflerine göre 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 2 nci mad
desinin de değiştirilmesini istiyorlar. Bu madde 
polisin gördüğü vazifelerde salahiyetli âmirlerin
den verilen emirlerde Memurin Kanununun 40 
nci maddesi cari değildir. Memurin Kanununun 
40 nci maddesi, âmir memuruna emir verir ve 
verdiği emir kanuna uymaz ve kanun ahkâmına 
mugayir ise ozaman yazdı emir ister, âmir de me
mura yazılı emir verirse, memur o emri infaz 
der. Yalnız bir şartla; o da kanunen cürüm olma
ması lâzımdır. 

| Halbuki polisin vazifelerine taallûk eden ta
limatnamenin 39 ncu maddesi bu noktayı tama
men halletmiş vaziyettedir. Oradaki hüküm, em
rin hizmete mütaallik olması, kanun ve nizamları 
ihlâl etmemesi şartiyle hizmete taallûk eden emir-

j lerde, verilen emir bir suç teşkil ederse bu husu
sun işlenmesinde, emri veren de, infaz eden de ce
za görür, bu emir infaz vazifesi ile mükellef olan 
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infazı zaruri olmadığı anlaşılan mağdur tarafın
dan yapılmaz diyor. 

Binaenaleyh bu maddenin anlayış şekli bun
dan ibaret olunca, 2559 sayılı "Kanunun 2 nei 
maddesinin tadiline asla lüzum olmadığı kana
atindeyim, maruzatım bundan ibarettir. 

NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, Yüksek Meclisiniz bugün çok partili 
hayata geçtikten sonra ender karşılaştığı fırsat
lardan biri ile daha karşılaşmış bulunmaktadır. 

öyle bir kanun lâyihası karşısında bulunuyo
ruz ki, bunun esası üzerinde iki parti de müşte
rektir. Buerün Yüksek Mecliste bulunan Millet
vekilleri başlıca Cumhuriyet Halk Partisi ve De
mokrat Partisi mensuplarıdır. Cumhuriyet Halk 
Partisi programında; hiçbir vatandaşın adalet 
makamlarının kararı olmadan hürriyetinden mah
rum edilemiyeceği kaydı vardır ve bu kayıt son 
Kurultayda programa geçirilmiştir. Demokrat 
Parti ötedenberi, hattâ kurulduğu gündenberi, 
bu mevzuu kendisine ana dâva edinmiştir. 

SJu halde busrün huzurunuzda müzakeresi biz
den istenen kanun maddesi iki partinin siyasi 
programlarında esas olarak tesbit edilmiş olan 
bir gavenin tahakkukuna götürecek bir hüküm
dür. Bize bu maddeyi getirmiş olan Hasan Sa
ka Hükümetine bu bakımdan müteşekkiriz. 

Muhterem arkadaşlar; benden evvel bu kür
süden konuşmuş olan bazı arkadaşlarım önleviei 
tedbir olarak bazı medeni memleketlerde idare
nin vatandaşları hürrivetinden mahrum edebi
leceği gibi bazı sözler söylediler, yahut da ben 
öyle. anladım. 

Arkadşlar, sözlerimin ehemmivetini tamamen 
tartarak bu Yüksek kürsüden sunu ifade 
ediyorum ki. busrün hiçbir medeni ve 
demokrat memlekette hie olmazsa teşeb
büs haline geçmemiş bir sue olma
dıkça vatandaş idari karar ile hürriyetinden mah
rum edilmemektedir. (Sağdan bravo sesleri, al
kışlar). 

Cumhuriyet rejimi devrinde, büyük inkılâp
ların, esaslı inkılâpların başarıldığı devirlerde, 
bazı fevkalâde tedbirler alınmıştır. Bugün mev
cut olan Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
18. maddesi bu fevkalâde tedbirlerdendir. Lâ
yiha Yüksek Meclisin kararma iktiran ederse, kal
kacak olan bu madde ile Türkiye'de vatandaş 
hürriyeti bakımından tam ve kâmil, normal bir 
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rejime girmiş olacaktır. Bu itibarla bu madde
nin müzakresinde şu veya bu parti farkı ve şa
hıs farkı yapmaya mahal yoktur. Bu, iki Par
tinin de programında mevcuttur. Biz de müttefi-
kan memleket ve millet karşısında bu mevzu üze
rindeki ittifak manzarasını reylerimizle göstere
lim. Bir kere daha, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yalnız ve yalnız Türk milletinin arzu ve 
iştiyakleri yolunda yürüdüğünü ispat edelim. 
(Sağdan alkışlar). 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlar; kanun tasarısı, normal olmıyan bazı hal
lerde vatandaşın umumi nizam için, hürriyeti
nin tahdidine cevaz veren bir hükmü bertaraf 
etmek için huzurunuza sevkedilmiş bulunmakta
dır. 

Hâdisenin üzerinde şu veya bu istikametler
de bendenizee mütalâa yürütmek zaittir. 

Arkadaşlar mâni zabıtadan bahis buyurdu
lar. Mâni zabıta kanunlarımız eksiktir, bu 
muhakkaktır. Fakat onun yeri bu kanun değil
dir. Çünkü bir maddedeki ufak bir kayıtla, idari 
makama verilen bu yetkiler, bu derin boşluğu 
dolduracak mahiyette değildir. Biz bu kanunun 
faideli olduğu zamanları idrak ettik, ama bu
nun faideli olmıyacağı bir zamana erişmiş 
bulunmaktayız. Bunun için bu kanunun bu 
maddesinin kaldırılmasında sadeöe fayda mü
lâhaza edilmiştir. Biz hakikaten muhtelif mem
leketlerin anayasalarını ve buna müteferri hü
kümleri tetkik ettik. Birçok memleketlerde, bil-

I hassa memleketin emniyeti mevzuubahis olduğu 
i zaman alınacak tedbirler vardır ve fakat bunlar 
ı değildir. .Onlar daha ince elenecek daha ince 
: hükümlerle, böyle bir ihtiyaç olursa ge-
j lecektir. Hükümet olarak, büyük bir güven-
; le karşımıza çıktılar, dediler ki: "Biz vatandaşa 
j güveniyoruz, vatandaştan Devletin emniyetini 

ihlâl edici hareket beklemiyoruz. Ama, bu ne
vi hareketler de olursa elimizde tedbirlerimiz 
vardır, bu tedbirleri kullanabiliriz,, demişlerdir. 

Şu itibarla bu kanunun bu maddesinin Türk 
demokrasisinde son saati çalmıştır. Bunun için 
tasarının kabulünü rica ve teklif ediyorum. 

ADALET BAKANI ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Sayın arkadaşım, Nazım 
Poroy, Adalet cihazını ilgilendiren bazı be
yanlarda bulundu. Islahat zarureti ile neyi kas
tettiği anlaşılamamıştır. 

Arkadaşmıız beyanlarının sonunda adalet 
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s ftıî ııfed '̂ M4lletveMliiMajâkv ıhepfen^üde -iniftetin 

! birer.i'vedcfli=ölarabı;aötıyofU7 s-r-Türk "Milletinin, 
l-ıTüı-kî^bthdaı^ntti g«eWfe'Şöfhsi,) gerök rı«eskeh hür-
- yîyelkie vö^gifet^ks&^diğttii'iHMİS^dd^kihÜT^iyette-
a'kıetiatt^la«ıbü1ün^k«mınl!arid« I l ı r l a r - v e rötuş-

-ilai'iı^âpa«rfğift>'*•"•• ';<-̂ i;!i/x«'!İ iün::?.; ;fü.n : ./ !»' 
• ("fi;Rtt»« 'burada- bil<Uihkada^ififfizW'ldkiıbkrötla-
sraL ıflal etnuesmi 4end«riiî5/' 'r^idödiyorum1;' t Türk 
; Mâİetihin* >bif i v«kiîif i olarak- reddediyörnm.: ^îün-
kü bu, ne bir partinin, ne Aliııin?/!ne Velinin i$i-
dii\ Bu-t^gKiûian'dûğtiiyaiTüâ!k^ MillMinin tep
kisinden doğan bir intikal- tdevrinin. netiöesidir. 

-i^ıiffibı* famüi zedetepenî, yaiıSiyîTürki iMHlötinin, 
- :;Türto.^öMiriiıij«iEükr <vatftnda$la«nın; hiüııriyetle-
t.\rinvK€lde}ejie^dıeî^JîursaKioMn önün süzerinde; in-
/ -H^elenoilei"!..y apaoak^ 1 i /düşünfecek • y»' ıbir: ıkajcara 
- iüapiödeöegiz. > /Ve.;bu 1 intikal. devrinin, icaibjları-
* ina» ıkaKşı; g^fetieirdiği yıüksekcalâkada» ddlayı ? Ha-
. sein:ı Saka >?Qükipaetinc 1 ıt^şekkürdeo bâ^ka. bir 
-.)sşey<^apmiyaeağım,44i O^ihakikateh bu /nolctadaki 

• a*ilayışl^rJ}T] e > ihuzurmvûza - ğelm^tüı/1 buvı ibazı 
ı aaikadflslaflr i foiaAuai, «Bsa»eti;dedilervi hiçte! cesaret 

. s değil, gğ^cit i tabii ihiu i hareket,»ben > tekrar hükü-
ı/toeti ^^dmtVfii^b^ikiödeBİiiiü'»! Ü . A V ]>\<:'>••:•' 

GALÎP PEKEL (Tokad) — Azizvejtnuhte-
:r"B)ü ^rkajclaşiJal'icn, baıua çûk ^etiû.bir fikir be-

< yaniy Tayyetti/ıhâsrijiaddiut.töe^feizı bilirsihizj 11n-
; saırlaıu; jaüırıL'iyetle|iıie'igayet 1 iuraeluptarlar,;hslk-
; J a rıtll ıu it a bii: lıaklarlıdıy. Tabiî haklarmdian! oldu-
ğu için gayet cazip p ropagandam m edebiyata 

:. -mtisa'itifeirı'..BCitûnijeofiktep rhajfa-toaııad Qn3$& için 
iımücaîd&le '.edeajek:•:geçtb.iBelkiı<-Ihayiatimıadiı?; en 

^HMf7..^-
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tatlı kendimizi" yokladığımız'-zaman bunun için 
yaptığımız mücadeleleri bulaiöktayız. Ondan 
daha zevkli? oiıdan daha-tatlı bir müeadeledıa-
yatımda1 -bilmiyorum. Faka t «ne; yazık ki bu te
zi ınüdafaa edenlerin antite2iüi» müdâfaası ba
na düştü. 

Aziz arkadaşlar; yüksek tahsil gören tek bir 
kimse. -tasavvur edemzsiniz ki; ©hürriyetin tak
yidini istesin. ' İnsanlığını duyan bir fer t ' ta
savvur edemezsihie ki hürriyetin takyidini- iste

sin. Kendini bil-eh bîr insan var- mıdır ki hürriyeti 
takyit eden şeylerin, istidatların inkişafına mâ
ni olduğunu bilmesin ? 

İşte bundan -dolayı gayet haklı ve edebiya
ta müsait bir zemin teşkil etmektedir. Ah, ne 
olurdu insanlar melek olsaydılar. Ah, ne' olur
du itisanlar hürriyetlerini hiç bir kayda tâbi tut
madan sahip olsaydılar. Ah ne olurdu, anaşist-
lerin istediği gibi, ne Hükümet» ne-Jandarma, ne 
hâkim; böyle bir şey dünyada olmasaydı. 

Heyhat insan -karakteri, insan tabiatı, in
san yaradılışı'buna--engel olmaktadır. -Arkadaş
lar, biı- yerde umumi güven olmazsa, b i ryer -

'de umumi nizam bozulursa orada 'hangi hürri
yeti bulabilirsiniz? Muhterem arkadaşlarım, 
sorarım, hangi hürriyet orada geçer. Bir yer
deki anarşi var, yumruk hâkimdir orada hürri- ~ 
yetin sözü olur mu? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Tür-
kiyedo anarşi yoktur. 

- GALİP PEKELI (Tokat) — Beşer tek başı
na yasaya bilseydi, işte o zMrîan hakikaten ta
hayyül ettiğimiz bütün -hürriyetlere kayıtsız, 
şartsız sahip olurduk. Ama ne yazık ki-'beşer 
toplu yaşamaya mahkûmdur. Ne bugün bir fer
din tek 'başına' yaşadığını görebiliyoruz, ne de 
dün bir ferdin tek başına yaşadığını tarih bize 
kaydediyor. Bu şekilde^ yaşayış ne de yarın ola
bilecektir. Ancak cemiyet içinde yaşayabilece
ğiz. Bu cemiyet içindemde -hakların ve hürri
yetlerin ancak emniyet temin••-edildiği z.aman, 
umumi nizam temin edildiği zaman. sahip bulu
nabiliyoruz. 

İşte arkadaşlar, bugün kaldırmak istediği
miz 18 nci madde cemiyette umümt-güvenvya-
hut umumi • mzanF'böZUİduğu zaman alınacak 
tedbirler içirifcyetkkVeren< bir madd$- idi,- bir em
niyet temiftatpidi. 

- tşte^buf * -emniyet teminatı kaldırılmakta ve 
fakat yarine r birşey köfrmamâktadır. İşte -beni 
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kürsüye'sevkeden bu oldu. 

Muhterem arkadaşlar • '18 nci madde 41e''Vali 
ve kaymakamlara şu salâhiyetlerverilmişti : 

Fevkalâde" hallerde; alelade hallerde değil 
her vakit değil. Bir yerde fevkalâde hal "hadis 
olursa "ve Devletin emniyeti yahut" mttrami"ni 
zam bozulmak İstidadını gösterirse onları önle
mek için tedbir alma ^salâhiyetini vali ve "kay
makamlara vermektedir. 

Bu salahiyetler çok veya az olabilir. Bu, ka
bili münakaşadır. Bu müddetler uzun veya kı
sa olabilir. Bu da kabili münakaşadır. Anut fev
kalâde haller geldiği zaman, bir yerde' Devletin 
emniyeti ve umumi nizam bozulma istidadını 

•gösterdiğinde orada, alelade hallerde: değil, her 
halde bu fevkalâde halleri<karşılıyaeak fevkalâ
de- tedbirlere- mutlaka ihtiyaç vardır, onlar alın
madıkça da önlenmesine imkân yoktur. 

t' Btl maddenin verdiği fevkalâde salâhiyetler 
' «"unlardır j ' a^nen maddeden i okuyayım ufak te-
• fek yanlışlara; "endişelere sebep olabilir. (I)ev-
î M i t t emniyet ve-selâmetini ve içtimai nizamı teh

dit * ve ihlâl kabiliyetini ^haiz ^-vaziyetl«£def*vbv 
hal ve vaziyetleri ihda*.ede©ekletinde 'veya de
vamına müessir ' olacaklarına ^şü^h^-yedüftaleri. 
sebep ortadan kalkıncaya-kadar pali»'.nezareti 
altına ate^ilîr.> tMbititt bdri^bu. 

İkincisi de ; umumi veim8tisi-'naktiv'vasıtala-
rına el koymak; * münakalâtı kesmek;^ Bu salâ
hiyeti de v e fîy or. 

Arkadaşlar, kendi hesabıma normal zaman
lar için bu madde varmış, yokmuş hiç umurum
da değil. Bu maddenin zaten normal zamanlarda 
hükmü cari değildir.-Bu maddenin işliyebilmesi 

] içi* fevkalâdö- hallerin olması şar t tm A k ^ t a k -
I dirde bunu- tetkik edenler^suiistimal-etmi|' ©İur-
| 1ar. Alelade'haller için bu hükme ihtiyaç foktur , 

mevcut hükümler kâfidir Fakat arkadaşları toir 
j yerde ihtilâl • e-mareleri belirirse veya -herhangi 
| bir şekilde fevkalâde-haİ hâsıl olursa,, biz-de bu 
! maddeyi İkaldırdığımiza göre, .-variyeti <*ne)41e 
| kârşllıyacağız f Elimizdo' mevcut diğer JıÜteüm-
; leri tekrar* tekrar,- tekraN'tekrar-gözâea*gfeçir« 
I dini. Ekle Vilâyet İdaresi Kanununun.-25.ve-45 

nci maddeleri kalır. -Bu-- Kaıamunv^ı25v 4ici 
1 maddesi sudur: Nagım *P©royarl£&dasımıa oku-

muştu; tekrar okuyayım : 45 nci zn&ddıei-kfcyjna-
kamlar içindir,: aynı mealdedir. (Vilâyet dâhilin-

;de huzur ve asayişin,1 şahsi masuniyeti ve ta-

~JZ&fr-~ 
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tsarrufa mütiutUik .emniyetin ..tepini.t ve. zabıtai 

mania vaüninyva&ifeterinde»d&«) $u, W & * t f afe&IU 
yetkisi nedir, ,1 Yoktur; Valiye-. yetki venen, 
başka herhangi bit maddej : kanuniy er yok -
tur. Herhangi bir kimse bir suç, .» işlepse^ 
zecri tedbirlerimiz için- biijç$J$ hükümleri
min vardım Ceza. Usulleri Kamyju ve -diğeri 
kanunlarımız vardır. Ama suç işlenmemiştir*. 
işleme ihtimali vardır. Bum* önlemek- lâzım-

dıjr. Tedbir. alaeagıjz f akait .zabıtai ;mfetnayvgöst#çeB^ 
bir zabıtai, mania kanunumuz yoktur. Onun için 
valiye, ait salâhiyetleri gösteren 25 nci madde, 
kaymakamın salâhiyetlerini gösteren 45 nci mad
de olduğu gibi kanunda durup, kalacaktır. 

Bugün ne yapıyorlar? Bugün daha çok, mâ
ni tedbir almaktan daha. çok, zecrî tedbirler alın
maktadır. Mâni tedbirler de nihayet-devriyeler -
çıkarmaktan ibarettir, yani maddi kuvvetlere--
• stinadederek alman tedbirleridir. 

Nazım Poroy arkadaşım bahsetti, bugünkü 
Vilâyetler .îdar.esv Kanunundan, evvel, memle
kette cari; olan -tdarei Umumiyejk Vilâyat Kanu
nu. valilere -idari örfiye ilânını istemek salâhiye
tini veriyordu, vali örfi idarenin ilânını ister 
ve 2-': saat zarfında cevap alamamak halinde!kerM 
dilerinin bunu. ilân etmesi /salâhiyetini vermiş
tir. Onlar fevkalade haller karşısında bu tedbir
leri tatbik etmekte idiler. Fakat Anayasa, 1924 
Je yapıldığı zaman Anayasa bu .salâhiyeti yalnız 
t ra Vekilleri Heyetine bıraktı. • Tabiatiyje va-
111 erde bu .salâhiyetler kalmadı. Fevkalâde lıal-
• • karçısmda yapılacak başka bir şey de kal-

i.adı, çünkü salâhiyet kaldırılmış oldu. 
Vilâyet- İdaresi;, Kanunu '.çıktığı zam an, oku -

uğunı, şimdiki 25 nci madde kondu.. Bu 25 nci 
ııadde o valdt rreniş" anlaşılmaya başlandı, ma-
.•"•.omki, bir vazife verilmektedir, şu halde o 
'.' iüeyi yapabilmek için hangi- yetki icabederse 
0 yetki de verilmiştir, dendi • ve- bu şekilde kul
lanılmaya başlandı. Fakat.ifratlar oldu,; tefrit-
1 r oldu : ve birçok şikâyeti mucip oldu. Evvelâ 
" • H; • rruf emniyetinin temini bakmamdan şikâ-
- J lc • ©Mu, 1933 te buna- mukabil emsali gayri--

i. mimle de vali ve kaymfltkftmların;•• şikâyetle
rini tâyin eden 2311 numarala;kanun çıktı. 0-
1 anla 25 nci maddenin bir kısmı ikmal edildi. 

Fakat bunjajedan ;jn#n| tedbir; aljrna.. hakkındaki 
saln'hiyet)e'rini,£e^i't edecek bir. lıükünı çıkmadı. 
Buna mütenazır olarak J934 senesinde, »yani bir 
sone* soarft,-; PpHfccVaasf ss y^B&lâftiyçt&ji Jviinu-
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nu çıkarıldığı sıpada bu 18 nci madde eklendi. 
Şiradi bunu kaldırdığımız zaman, 25 ve 45 nci 
maddeler kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan bir va-: 
ziyette kalacaktır. Arkadaşlar, fevkalâde hal
lerde vali ve kaymakamlar için yapılabilecek 
bir tedbir imkânı^ kalmıyaeaktır; o halde ne 
olacaktır? Yapılacak iş ikiden biridir; 

Ya kanun dışı tedbirler alınacaktır, hâdise
leri önlemek için. Yahut da başka salâhiyet ve-

* ren maddelere müracaat edilecektir. Fevkalâde 
hallerde salâhiyet veren hükümlerde yalnız Sı
kıyönetim ilânı vardır^ yani bu 18. maddenin 
tatbiki ile önlenebilecek birço^ hallerde Sıkıyö
netimi ilân etmeye mecbur olacağız. Acaba bu 
18 nci madde mi daha çok yurttaşların hürriye
tini tahdit eder, yoksa Sıkıyönetim mi? Birçok 
halk do vardır ki, vali ve kaymakamın salâhi
yeti olsa, hâdise daha başta iken, sivilce iken, 
çıban olmadan bastırılacaktır. Fakat salâhiyet 
olmadığı için bunlar bastırılamıyacak, isyan va
ziyetine geçecek ve belki de birçok kimselerin 
canının yanmasına sebep olacaktır. 

İşte bu vaziyet karşısında Sıkıyönetimle nor-
ınal hal arasında anormal vaziyetlerde vali ve 
kaymakamlara salâhiyet veren bu madde: bir
çok hallerde Sıkıyönetimin ilânına meydan bı-
rakmıyan bu 18 nci maddedeki salâhiyetlerinin 
bırakılması taraftarıyım. Belki bunlar, müddet 
bakımından, başka bakımlardan kısmen tadil 
edilebilir. Fakat tamamen kaldırılması memle
ket hesabına faydalı değil, zararlı olacağı ka
naatindeyim. Hele' şu zamanda hariçten mem
leketimize karşı daha harîs'gözlerin dikildiği bu 
sıvalarda. Vali ve kaymakamların böyle bir za
manda ellerinden, bu salâhiyetlerin kaldırılması
nı ben kendi" hesabıma, faydalı değil zararlı 
görmekteyim.- Takdir Yüksçk Heyetinizindir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — ,Muhterem arkadaşlar; 
evvelâ usule dair bir noktayı arzedeceğim. Bu 
suretle de! < Fuad Hulusi Demirelli arkadışıma 
cevap vermiş olacağım. 

Bu maksada dair De<mİFelii:arka4aşaınjizın bir 
teklifi vardı, bir de; sabık Hükümetin bir tasalı
sı-: vardı. Lâhik Hükümet- de bunu tekabbül et
mişti. İçişleri Ko/misyonjmuz her iki teklifi bir
leştirerek müzakeresineIsaçaı» vermiş: ve, Fuad 
Hul ûsiaDemirelliijaı?ka^aşım:izın teklifine* f dâhil 
ikinci-mttddeftâa'son f4$(Mamn •$aysflrt».tlair olan 
hiil;r:iün rejidinje, kaçar -vermişti* 18,n«i:îivftdflle' 

^storw 
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rıhı Adalet rKom iyonundan gelen"şekli üzerinde' 
dcılvoinisyoıî- <*o.ğıtıtîî rğnntuı̂ =götRİ̂ ü1 "münakaşa 
edilerek te»b.it edimıişti; ' ; Bilhassa - ^eni Hükü
met ̂ Oıünhuriye t Hrilk i Partisi Kımtlt ayının ka
bul otirii^ulduğu;i|9 neu;ntkddedekTesasa dada
na rak^elb tinin (teklifini geri aldı. (feri;-alınca-
birleşik müzâkere »MîyîfsK1 ya'nl-'Deinirelli tek-1 

lifi-ile eski..ifüküılıt'tiıi! birie!şniif Olan tasarım ve 
raporu olduğu '••0ri' Yüksek •-Başkrtııl'ıga, sunuldu. 

"•'•' Btr'deTa 1$ h#'hVaddeiıiır ka'Mlrl'ıma'sına dair 
olan. rUikîtıaettu'yenl'Vâ^ansi'iHiMaTfilbii'mad-
(le- ola rak Adalet!'! ve: Içîşleı-i Komisyonuridan ge-
<;eVek;':Tütec,k!' ffuziiruiiüza ' geîuT; Vahi bu Ka
mutay "gündem Mdc^^oh' i^ - 'müstakil bir 
maddedir. , ; ! M ' ; ' : , ' : r : i ? •• /!":' :;''•'"''' '"'• "•-•'•'•"'• • 

Demiretlî arkadaşmuzıh ikinci 'madde, hak-
kuûlaki Teklî'î'İionüsu için de Başkanlıktan maz
batamız! ve ev rakımızı'geri alacamız, tefrik mua
melesi'yapacağız ve tekrar Tı'uzurımuza suna
cağız. "Kşa.setı fe^üzükün bahsettiği müddet de 
İminiz geçmem istir. Komisyon UT tuızun 10 günlük 
malı olarak elimize'gelmiş ve Başkanlığa .gitmiş-' 
ıir. üsıii4ıald<ındâ diyeceğini')>ud]lr. 

.\ I :I*Âr.fjriV, T A 0T AK İL İr ' . ı Kütahya) '.-'- Te-
şckkür ederiz. v; r _, 

A i \ ! ^ ^ r i l P O â A ^ i( Uevanda ) - d'olis Va
zife jVe^Salâhjjyet rKatiMnuttun; JS;nei; maddecim • 
de; ibtthsediişu sal^biy^ti ^Tüksdk •Muzıırunıı^da; i 
i k i c i m yanımda '.1.2 yıl •süren 'elimizde yürür
lükte .bnİHpdv^-«-f>,wJd^ii^îl>iri{^ri«t_ şahsan ,k\ıh. 
lanmamjş:ve.•.mesuliyetim ı-altında bulunan; fır
ka ta la r ıma MİH .kîtfUandu^kBiiH İm»^Mrkadnşmı-
z ı m . ,.;.:i i ,-.;;:' I : ; - - : h o ! / L ; - . . , - •.-.••i •_..-/. ; ' , ' • • V .: • 

Maddede ibahsedal^M ıdfevkalâd«! hallerin en 
parlak; numunelerini i ve; -misalteiririir geçirmiş 
olduğumuz; ikinci eihım hartbi-besnasinda. Ada
na; konferansı; sirasııida, içlinde •'yaladığımız 'bu 
misalle> dayanarak > arzed.eceğimı: »Bu 18 oıci • niad-'' 
deyfe lüaüm> bile :g©pmeden! alınaîıi'korunma ted
birleri'kendi Myükkrimiz UiMe (dışardan ge'leu 
yüksek misfirlerimizin güven ve emniyet ha
vas? 1!/;4iQİaâ«>«-/i,dEaâikuılan,-l Tü rk ; 'Mi l l e t i n in 
misıalirinin, j<hayafc,:rfruizUr ; ;ve /selâmebini Şeri
di imnı^^ibi;; -koruhıak r ; şosii'ma- -''.dayanarak • 
mümkün .olmuş(tur.>:; • buma 18 rici; maddeden 
gayri ! mevzuat',, da esa$eır.v ınüs&Mir. 18 'nei 
madde bir-kere-prev#nti£i (tedbir;^la^kşü?phell, 
y\H^t^9j.'^e^ı^,^ltwııg-'^jalraaki keyfiyeti vardı 
ve a^zeşfeti^ifn.-'misalce;-a?ltı yarttaş» .beşinci .'kola> 

mensup o^lmâ^ş^pheöi^'altH'rida ^ite Bü ; Beşkieı* 
tt&&*3 ırîe^f(ü^i'tftânltei%tfbef''%öhderdik. içkin•"-'' 
ahi^7kaâkr^ lü t fe t 'evlerindött ^ıkmâsmlarV1 :l ''v <> 

karlttifsâ?.;-'-''- 'î;'!'- ' ^ , ; * ^<; ••«"•• ı«f.'"•-î  -'- ' 
-:' •A'K'I^^YÎÖOÖAN ••'(Bev*ft«a'^!(--'-;^Mfisaad^ ' 

bıryui-uıı77OMâi»;fb^ î^Hvıffırafakat et^erY mîi;' 
c e t^a l raad^ '^ ;ı-!<-- h^ y - •f|!V:|;"' '.^^: ; 'ii-;-ui,i. 

' Digvr ^aft'^ff (JüMh'İ'n l^dİNie H(U^UIiK)in!z,ıtrt>' 
yambai?tnd'a> idiı-haiVev alîw>ığmiâan 'îti MiW-'iki]' 
buçuk ; saat i e i «idel A d arınr^f v'̂  Y'eniee 'yi 1>ay ̂  -:; 

dan döğebilirdi, 'üfiruı^i Akkll' -Vvfts^d'a-rın'a". W ' 
koymak salâhiyeti- var ya.; şchii^e^râısı telefon 
da zaten Devletin-elinde- olan; bir «nakil •vasıta
sıdır ve böyle fevkalâde bir zamanda' vaİi/'tda-

j rei 't''rıuwttiyei--Viîrtyaİ5- Karıunıiniın 25̂  nci mad
desine 'giderek dahi'üzenine mesuliyet alarak 
şehirlerarası telefon' kaaıalJarınt -iş'arı ahara 
kadar bozulmuş 'fâfze^e^eksin denildi.'Are te
lefon Bas MtidÜTÜtie yaz^It-emir' Vermeye dahi 
lüztım kalmadr.' Bir- viliıyeîtte; ida.fi ahenk olur
sa umumi menfaat, idraki ©evlet menfaati id-
raki herkesçe 'teessüs et>nıiş-' olursa bütün millet 
bu tedbirleri a Huakta Hükümete candan mü za
hit OİUP.'• i '̂r:.-;:-:i;'.!.:;. -r- :\'.w"v.-.-\ 

Arkadaşlar; : foâ"kawuw ı hiç^$m l^nta'iadığı- za-' • 
man( merhum^ * mağfur Atatürk 19iî't'Aı-alikayuv 

' da Gazianteb'e teşi-if" etrilei-kii. 'Ozaniaıı Kilis'in 
Seyve Köyünde-kara kara-'çArşai'lr'smîrdan gir
miş iki kadından -şüphe ettÜk. .Yhkahidtk. 'Kim 
yakaladı; o köyün muht-Hm-'yakaladı'..''teinden 

i çıkanlar-iki tane eîtnıeni- idi. Lâzım» olan ted
birleri almaya; ve koıHmnıkyk ogürikükahîmlar mü
saitti. Kezalik fRiars'uıJIalnnîcan. Pal^rain köyün
den hududumuzdan sisimi** bit* adanii Pashgedi-
y:'mdv yakalamak i^inbirköy öğretmeninin Dikme 
ögretimeni .Mitil öme»r>'in;«ifvanıklığı kâfi geldi 
arkadaşlar/ Pasaport,-Kanonuna aykırı, olarak 
memleketimize sızmış bir easüsu yakalamaya' meA-

i zuatımiz kâtfi1 gelmiştir, 'r.-ir/i ' : . . : . ! ' . ' ; -
••Poiîf: Vazife; ve Salâhiyetleri -RanuftÜııun 

ınünderica.tSnın dikkat- buyıırulursa e^aseii bas^ 
; htm dö'rtte üçn H<ktöj ^kaymakam ve; nahiye mü-
; dürie»Hne..-verileni «»l&hiyetl'ere 'ait lıüklîmlerdir. 
Bılhların organik'bir>kannn olaiv Vilayetler tda-
resi İCarıîınıt^ula yer bulması lâ^ımdîr. 

! ^İüteb^k'isi iîe: polisin Itotoğraif. aihiak, 'par-
; nıak izi ^lniüki:ba^ı;İıallerde istimali'silâh gibi 
\-etkilerinden.'İtahsederrbükümlerden ibarettitı • 

Bi/ie mti: Wmkdafı: WfmR 1 le»'"!rtkada*¥m'ı*ıti:-

2^S 
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bâhkeİitîİi^rftiİı1 ^âfcıÜai MM KaMMâûtl 

- M İ B ^ % f e , m a d o İ r r / k a ^ 
n İ t e r M k & k îc fa^ayı iüMr^t 've %&&&&&'• 
l ı T ile önleydi1 z i î b m ^ a z i ^ e t e y tpmâ^ f mu^ i ; 

vaffak olur. Nasıl ki, Sıkıyönetim kaldır ı ldıkta ' ' 
sonra i l ^ i i b M ^ ı i as&yi§inl& i M m e t f t V ş t# im 
dikkat olan muVâf^MMöti,>;f';4lrfteMi(İ*ina^İt,'1We»->' 
pimizin, bütüSi^ffietî^ftüööü'^aaâirk Öcünde* ba
şarılı bir eaöü'dî^ıg&tâ^iyoiJsB) diğet/vilây'etile-
rinıizde de buna mümasil tedbirler.alınarak idare 

ide, pplıs kuvvetleri üzerinde 

\A 

r e # a ı ^ a ^ m 4 f Akîf tfMjfik^ikiiâa^^^ 
if&'dc&r de gbsrterrybrtâ ttâ(lı 'nftî^rde-^evkâlâ^e" 

başındakiler üzerinde, .frplıs 
, ; t 7 ı ' ! runuvmTfM«<v ^••.LVjbr. lazîmgelen dikkat ve ıntıms imamı gösterecek olur-
sak Zabıtaı ,}lanıa vazifesi mukemmelen ita edı-
lebilir kanaatindeyim arkadaşlar. 

Bu arada polisin de binbir derdi vardır. Hü
kümete rtadffl^çifdkteceği&ttbtitir &İİ 't^idiritâ&ittiih-
töthljihtiyaoip. teçhriiz&1r^MupduğM>ibinara .kaftateelH 
v« isa i ırejîirtiiazam r ihtiırammüa/igörmek i elzetndif .îkaî^i 
[iaattmdey6Hiy,:i'f»-uö mi nfmul/ijiff r«îh4.Hv ı.ıîırm/h:^ 
-lü'Aftıkjudaşbi'i'dfl̂  nfekma*d»ııM&müaftü ikaddar* t 

inakla yepyeni bir anlayışa gidiyoruz. Bizim içini) 

r^y#vt^B^ı^K^ı^f <®qmi mahvım nite.ı 

W İ ! ^ l # a^aşın^ft j^&â^ ,jTşpıyo?uz> >Yf# «ftîi t 
sı^4anin|3bısrfn)i§fi^İafHap^^ndai kaTdeş^ik^emrf, 
silcileri teşkilâtı ve saireler)f^rajpa|f b ^ n l a ^ ^ ^ T . \ 

kadar gitmek yolunda iğne ile kuyu kaz^vp^çu^., 

%%!!?&ı Kttı » # $ Aptyto J ».&f ̂ e-ret 

zabıta anlayışında da tamamiyle nıi l le^, l^unT- r^ 

lemek, ebe, doktor, eczâcT beklemek, kiarşı, 

za6î#4̂  plm*te !&M < ^ % ^ I M & « J fl 

rif^F?Bf4^eWeWİ: f ^ ^' s ''" ̂ ^ ^ n , ' i 5"« î f ^'rî 

•l«T5ıci i n mu %* jMtf/'U^fic^ 
ı ıMa^ , , «Bf ta t f fWöa» , 8İ İ fcVa86fe f^ «do**" 

k^ t iteı{ü1ffl ;hâkmtİlîİmâ^iır: 'B^ l t f â rM, '"fa"* 
a â ^ e t r y ^ a n y f n W r ^ f e r 7 Bİf%âbîFc teyoF r f 

mu? Bir hareket yapıyor mu, âmme hesabına, 

itidalini 
leketin J mukadderatı* neyi icab ediyö 
i s » 1 ^ ! » t & y & * a f f i a « & e i 

| a f î M ^ a M ^ ' ^ r ^ ^ ^ l k a t - « ^ " n f e M 0 

jzaiînİde'rîrn ^İ0z^'â{^,:{liMÜ^M^aM^[ 

ettWHmuffl&\ra&Ml'mri3&fo 
u-rıî' 

h l ı{toW; M s e l e ^ f ! ^ İ s ^ f c m b İ n f I l 3 r t t fM 

i b î ı İ D İ ^ f e r ^ ^ a ^ s ^ / ^ a ' r l M â a ^ 1 aıÛeİgi fâHİr" 
i k â t t t t k ^ ^ ^ : BÜlt inÖ l ^ r f e i r Ö a â ^ r i m ' i : ' 1 

İzin çoğu, daha ziyade WMWÛ^'tİ^Wtâh
n 

;m^ j^r&^ş1k(râ^;1B iılriför ^ ^ ' ^ ' i r f M ' f f l r . 

4&yMmM k o r M ^ ı l e ^ n ^ e İ e ^ W'Wfflf-n • 
yâ"l£einiÜâiiİteWâYfrıÖi b ^ a İ t o ı ^ a î M ^ a f a a F ' 

M'amp' 
Bula uiÛös'-'1 

sif 'fifejka1'1 H İ ^ M b a r r ! ' lla ^ « ^ a r ^ e d e ^ ^ ^ f o ^ 
tedbirleri alır! titiliâdı Terakfe ve Hürriyeti İti
l â f M v g â l â r ı l t i ^ ^ k . ' İ İ ^ çokfiatefe'1 bufIM^f 

- ^ r ^ y a ^ d i ^ ^ ' n ^ t o r t ^ î e r aliüMgln'F^lirler?^ 

j a l ^ â l ı m ; 1 ^ a ' ! f İ İ t ö 5 g a k 
diye o kaiiunü lmld^irşakv3iğer'biıv kanunu.da 

j suiistimal e ^ r : Onu da mi kaldıra^ağizf 

|de 
I g û ^ ^ l ^ â M f J ^kMn^^tffiesiyle "a-nîaşıf, pek-
'ftlâ falan falan adamı a s k r f e ^ İ ^ i î M f r . ^ h V 1 * 
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şimdi .Askerlik .Kanununu 'kaldıralım mı! Arka
daşlar, bu yolu tutarsak çok tehlikeli olur..Bur. 
nıın için memleketi bir emniyet teni m'1,!-nidan 
mahrum. bu»akmıyalnn... Evet .tekrar.. ediyorum, 
18 nci madde belki .tadil edilmek icabeder. Şu 
veya bu şekilde... tadilât yapılması icabediyorsa 
buna bir şekil, verilebilir ama.idare, âmirleri.için.. 
bu bir tek. destektir.. Bu kalktığı;, zaman alacağı; 
bir tedbiri yoktur veyahut kanun dışı tedbirler 
alır. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Demokrasiye 
uyuyoruz.. 

GALİP PEKEL (Tokad) — Demokrasiye ka
nunla uyulur,. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) —Efendim, Sayın arkadaşı
mız Galip Pekel ilk sözünü sövledi^i zpmnn. kür
süden ayrılırken 18. hei maddenin, kaldırılması-
nın, zararlı olacağından bahsettiler. Hayır arka
daşlar, 18. nci.maddenin kaldırılması zararlı ol-
mıyacaktır .ve bir bakımdan,çok hayırlı ve. iay-
dalı olacaktır. (Sağdan,, soldan, bravo sesleri). 
Çok-iyi takdir buyurursunuz ki, yepyeni bir.re
jimin tahakkuku yoluna girmiş ve bu yolda hay
li mesafe;'alnıış bulunuyoruz. 

Tahakkuk ettirmek mecburiyetinde, bulun
duğumuz birçok prensipler var. Bu 18 nci mad
denin kaldırılması da tahakkuk ettirmeye ça
lıştığımız prensiplerin bir icabıdır. (Sağdan 
bravo sesleri) 18 nci maddeyi kaldırmakla, ida
re mekanizmasının büsbütün salâhiyetsiz .kala .. 

cağını iddia etmek doğru değildir. Vilâyetler İda 
resi Kanununun 25 ve 35 nci maddeleri, Ceza 
Kânununun 526 nci maddesi, Köy Kanunu, Pa
saport Kanunu ve buna benzer muhtelif kanun
lar, a^ağı yukarı, îdare Amirkerine birtakım sa
lâhiyetler vermektedir. Bir taraftan. îdare 

T 'mrlcrinin salâhiyeti dahilinde isleri 
takip ederken, diğer taraftan da adli
ye makaralarının aynı istikâmette çalış
maları elbetteki görülecek işlerimizin suhuletle 
görülmesine hizmet edecektir. Ben bilhassa fev

kalâde zamanlara mahsus olan bu 18 nci maddenin, 
kaldırılmasında fayda görürüm. Devlet Emni-

-f̂ tiyle "er': hürriyetinin rnıhff azası bakımından 
'•"•'' r ln ı .nş t r r u şeHldc bir istikamete p'ı 
d •'«-"" i m ize emin \ olmamızı istirham ederim. 
(Sacdan,ve soidaa J>raYO .sesleri*.alkışlar). 

BAŞKAN.-- M.üzaker.enirr.yeterliği hakkın*.. 
cb.hir jö^esge. yardır»., 
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Kanunun lehinde ve aleyhinde 10 kişi söz 

söylemiştir. Onun için evvelâ yeterlik önerge
sini oyunuza sunacağım. Kabul edilmezse iki 
arkadaşımız söz almıştır, kendilerine söz vere
ceğim. 

İHSAN. IlAMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 

(Eevvelâ önerge- okunsun sesleri) 
BAŞKAN — önergeyi okutu^ojı-umü-

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, maddelere geçilmesinin reye 

konmasını teklif ederim. 
Yozgad Milletvekili 

Sırrı Jcöz 

İHSAN: IlÂMİD TÎGRE.li (Diyarbakır) ^ 
Efendim, bu kadar yorulduktan sonra sizleri 
tekrar rahatsız etmek istemezdim. Esasen mü

zakerenin yeterliği hakkında bir önergede yardır. 
Bununla temayülünüzü'ifade etmek mümkün
dür. 

Ancak bendenizce mesele- yalnız bu-18 nci mad
denin ilgasından ibaret brr mesele* değildir: Ortaya 
çıkan iki zihniyetin çarpıştığını-görüyoımz. Bâ
zı-tâdillerin de yakında huzurunuza gelmesi- ih
timalleri vardır. Binaenaleyh» -evvelâ bu- cihe» 
tin Heyeti"'Umumiyenizin önünde görüşülmesi 
faydadan hali değildir. 

Burada iki noktai 'nazarın çarpıştığını gö
rüyorum : 

Bazı arkadaşlar, bu kanunun kalkması ni
zamı içtimainin bozulmasına yol açar mütalâa-
smdadırlar. 

Diğer bazı arkadaşlar, bilâkis nizamı içti
mainin en büyük zâınirii; en.büyük kâfili, va
tandaşın hakkı hürriyeti ve onun h aklandaki 
adaletten ibarettir mütalâasında bulunuyorlar 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bu en doğru 
mütalâadır. (Gülüşmeler) 

İHSAN 1IÂMİD Tİ.GBEU. (Devamla) — Ni
zamı içtimainin. bozuimasuu.mütalâa .eden arka
daşlar, şu kanunun bu maddesini;kaldırırsak ca
miayı, nasıl tutabiliriz, diyorlar. Bendenizee va
ziyet budur.. Bıı.zihniyette, bulunan arkadaş
lar,. İskân Kanunu müzakere. ..edilirken de mü-, 
him.bir.mıntakada âdeta ihtilâl .olamğ^zehabın;., 
da. bululdular-, İskân. Kanunu Jsalfcuktaıı .sonra, 

;: tadil, edüdikisn^oara ,vatandaşlaxjn..-orada. da
ha esaslı surette ve kei*di hÜi^yjRtleyİAe'-daha,,. 

~ WB 's~ 
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çok sarılarak emin bir surette çalıştıklarını,'gö
rüyorum. 

; Yine arkadaşım . Akif "Eyid&ğan'ın • de
diği gibi, İstanbul 'da -'.: sıkıyönetim kalkınca 
t%lâşa - düştük, İstanbulin ^aer »tatafı 
casuslarla dolacak; ihtilâl çıkacak diye. Böy
le bir-şey olmadı'arkadaşlar i Memleketinin bü
yük kâfili* ^vatandaşın hakkma, hürriyetine 
olan güvenidir." Bu itibarla, bu kanunun bu mad
desinin kalkmasına bütün mevcudiyetimle ta
raftar olmaklâvberaber, vaziyetin buudktadan 
da tavzihini faydalı buldum. 

! BAŞKAN —*•; Müzakerenin yeterliği: hakkın
daki' teklifi 'kabul fedenler...,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. ' 'MaSdelere - 'geçilmesini «kabul 
edenler... 'Etmiyenler.... 'Maddelere geçHmiiştir. 

Polis Vazife w salâhiyet Kanununun 18 nci 
maddesinin kaldırılmasma dair Kanun 

MADDE 1. - - 4 Temimiz 1934 tarihli,ve 2559 
•sayılr Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun .18 
nci maddesi .kaldırılmıştır, 

BAŞKAN*-* Maddehakkmda^sözristiyen1? 

1948 Û : 1 
GALİB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, si

zi çok yormıyacağım. İçişleri, Bakanı arkadaşı
mın söylediği kanunlar, ecnebilerin seyrüsefe
rine ait kanunla Tecemmiiat Kanunu ve,4aha 
bazı kanunlardır,4 yine bunlara rağmen Mfi gel-
miyecektir. 

Hâdisat inşaallah beni tekzip eder. 
BAŞKAN — Birinci madtle hakkında başka söz 

istiyen GİmadığHçin maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar...' Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı .tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler..., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -«Bu»kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN ^Maddey i •kabul nedenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü' oyunuza .sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.... Tasarının'kanunlu-
ğu kabul;edilmiştir. 
Gündemin seçimler maddesine geçiyorum. 

6. — SEÇİMLER 

.1.•'•—.f Mamstayda açık bulunan üyelikler için 
seçiviı&apıkMsmadair; Başbakanlık, tezkeresine 
Adaletıve İçişleri ̂ Komisyönlanndan kurulan 
Iiamıa Komisyon:iraporu^(3/lB4) 

BAŞKAN — Efendim ; bu hususta geçen bir
leşimde iki def a seçim yapılmıştı. Neticede yine 
Dartıştayda iki üyelik açık kaldı. Şimdi îçtü-
zükteT 3 ricü seçimde seçilecek olanların., adedi
nin iki misli alınarak en çok rey alanlara oy ve
rilir deniliyor. Binaenaleyh şimdi hangi arka
daşlara oy verilecektir, onların isimlerini oku
yorum. 

Hilmi Balcı 102 
Celâl Bingöl ' 95 

'. Rıfat Göksu 65 
Hasip Koylan 61 

oy almışlardır. 
Şimdi bu dört arkadaşın. içinden. ikisini :se-

çeceksiniz.. 
Üç. kişilik ayırma/komisyonu seçilecektir. 
Cemil özçağlar (Bolu) 
Cenap Aksu (Kocaeli) ""_ . 

Esat Çınar:(İzmir) 
Bu arkadaşlar ayırma işini yapacaklardır. 
Şimdi seçim. çevjresine geçiyoruz. 
Oyları: toplamaya Çankm^dan sbaşhyoruz. 
(Oylar: ton! andı). 
BAŞKAN —' Efendim: öylanni kullanmıyan 

varsa * tûifenskullanım... 
Oy. toplama ? muamelesi bitmiştir. 
Aytrma'işi işin sepeti alınız. 
2. —^Yoklama 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz kalmadı yokla

ma yapacağız. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden yok

lama yapılmaya başladı.) 
Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyorum. 
2. —Seyhan. Milletvekili Sinan &€kelioğlu'-

nun. Dilekçe Kovıisyonunun' 23 .. / S1948*: tarihli 
•Haftalık' Karar Cetvelindeki 775 sayılı . Karâ
rın Kamutayda görüşülmtsme- dair' onsrsesi i>ve 
Dilekçe Komisyonu raporu-(4/71) [1] 

1] 104 sayili'basmayazt tutmağın? û^ımda^ır. 
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Bi^^KıAN ^pöüCl okıfcjivy/irûmiS 

{•.HİJtiâ'ui ittüÂüü .hi)\^')i .iur-at;.i!>"MiiL'o , i,Rapor pKijp.au). ıpo^p 
tülji/fsfü>f !;irf"sİ7oa mr/f 

rf:i!fiiiSİNANu(iTEKKIalfâ^V],(^ytıiaii:) ^ Şaym 
- iagüfifaglai); ngtetlumım /disiplinini] > i bozan/-. îfruelu^u 

başı bozuk hale getirmek istiyen insanla^ hakkın -
»la kürsüyöh.'g'elöKtjk.o sn» ! süjlleîöâki j küstahlığını 

\o£Ö^ecelcgğinri;lb^iîLk&^ /Hu ra-
- «panter ad^gûşpeo i^b^iîi'dosyasİjfU&tikak «dife^k 
.. ı>kirHav tor dıatdd nhakjçm^n¥0i#ıniş s ülfeti/ ikaların 

no şc kil olacağını anlanıakiiMSânkün t)J.üi''.*Keja.dIe-
'lmi 

ula "etmiyorum 

vıapımk; Meretini; îkay#nıi< 
sek He vetinizind i r. 

nı/, yerilmiş olan kararı 
'»Mminjiij . liruvüv da 

sararın kanunsuz olduğumu id-
Zâten bunu iddia etmeye hiç 

birimizin hakkı plnııyacağı sarihti i: . f B j i "malike---yA ....•îiUırob'ı .imiBİT r/<Jyr»ak •••• - ,/./:..A>.. JT , . melerden verilen karatuarı, DOZU tak, hakkını haiz* 
olmamıza rağmen bozmayız. Ancak o karaı'ı ıs-: 

!.'l«racK kaldıaririi, jherıthrfngii bir itı^Iü^'ii''dlf ede
biliriz. Bu hak doğrudan doğruya BüyijfoMillet 

•,î3fI(^cJİ8İiifetberi!li»^}blah{klaBadIlıakla vûkalhıf.' (Vah, 
vah, vah sesleri). .-•U?Anı{Utet \vr.\ı<,7, , -t̂ !ÛMV;';--Î 

•r,A .Saııır/arkftdaîiLajır'jbu sulfoı,wi îa hi i:Mar^'i!aya 
ivitsîriiskerînMahkemeceilia^kiıadîa) verüakirşbve ;kds-
bi katiyet etmiş olan karara, itiçaz^iraiyorf',ve di
yor . ıkir w 1 vpiQ Hgje ag İhab kmhn.vıiay ibeytei Mri hükme 
mâi'uz kaldım, bu hüküm üzerimde baki kaldık
ça lıenim için dışarda iş yapmak inıkânuKokiı^ ^ ona jüöre ittihaz ederdik. Bizi bağlıyan, bu yol 
beni affedin.» Bu subay 20 - 27 yaşında oır gen<J- da yaşında bir genç
tir, bir hata işlemiştir, fakat Ibizamu Di kikçe Ko-i 
raikyohuvhuf açk&dsag'wstadiop etınjş; .bfofağu; di mü-1 

s- essesesini nazaanvi^übıavmi«Imamış,iskesbi;••'İcatiyet [ 
etınişdTİri^hüknıdjdüm;Inü'zten'n^ vtitairi işletrc<yapa- ] 
mayız demiştir. Zaten o inöaw; &p.köii^.'katiyet j 

ii.(5t4inşfıbiiuHükihiKivhakkindâMıiebirZJhalîjaMh bir! 
i. yapamıyacağım bildiğiıi^tJİeMHsfflBîAÎkJrerölanj 
v,- Milletin'ifıf^krtiy^tifli;^ mü--! 
raeaat etm iştir. '• n 'Koıiiky«rtı n i ĵ iâî;Fy*pÜAM^k iş,; 

bu hüküm kesbı katiyet etmiş^^^di^erek bunu ! 

reddetmek değildir, dosyasını getirerek, eğer bu; 
'sur/a;. >. al'fetınek lâzı'hıgefî<foi'sa bunun hakkında: 
lâzımgelen kararı vererek Yükseli v'Hevei uiize 
sunmaktır. Bmaenafevlı bendeniz nevetı alıye-
l erinden rica edıvor ve pır takrir veriyorum. Bu i 

.;fVrf>v!'>M ft;,",'-tbi^.,î>1 rrlpAv:. ""?::' :•* 'v " \ , i dosyayı tekrar Dilekçe Komisyonuna havale ede-, 
- Hîö.-'̂ koWSsyxm»Vloŝ yaV't ge^iMsin^^İDİr defa tet-| 
tfJftfc»l»tklıfctBı& xnlt İmkika^'K-'ıne^amete layık ve 
•işYiykste '•- ft'&röyli Psâ/ 4izi'ıV •' > ineı-hameülıizc' '• tiıüsta-
olıı^ttlsjöffiksıi-P^iP JeAJittnîa^Tİauföfltıztt gelinir ve 

affedilir.^ X) da'vaktiyle• yapmış olduğu mektep 
tahsilleri ile, bu memlekete ufak da-hi olsa, yap-

•^^^s^ı tv i fekm^t ier i -bu:, delâ kildi oîarafe^tekrar 

n&KM&l (u^4t«>/*v.ArteU^ifttl,iJPilek^.^W^,s-
ı'5fö«»nuıiif)>lı ka(wnıÂttöktâ etmeşjn.^^nep jKj£«»ik 
--ÇiMİUV'İVrb « i i ' ^ / l t ; . İ.aiİ1i ri ; .•;;.;(>*!!Oİ! nhv^.iKü'i 

-iid rl̂ iWk- ;̂r^fthillv:n,ij ijja^^iiiî^ıjjtea^İ^^.ölaifftk tU-
öi4tPrn*tmjBkt^ift>{ r,:Keijiı<4jİjflL>ı» ıh^kkı^ft >{ a ^ e n 
-!Ji*ttJıjMlı\wknut>J^lı»*, ••flfı̂ i i.N'.lY-tfftttt*^ iiıU»*-
-ıdifci.jrîlHuflUî;-., -iki i\w\M Ai8fttJ«titeiî*kf.(ritftt*lUi 
iî8flÜj*(0*İiM-ı.j MMyv-;..!ylerileRUM'4iüM ĵü|«!<. •t̂ d'pfJ<ft 

prensiplerine uyg^ıbliMİnja^ifit'! k,^M#yk -ıftf 
^ftj^ift di^ j b ^ n ^ ı ^ k ^ ^ ^ v. j§jliyprşıijau^. ki , Mec-

bara alan Komisyonumuz da bu kazai kararın 

mahal olmadığına karar vermiştir. 

^efa^¥ıWe;nHiric;a,aÇ ea^rek'mûtijfek^bîr &£ ifetettiök 
olsaydı, usulü (lairesiM;(V1(^zâf4^eı^'T!FM1m ;Mü-
dü-Hiti^id^('Retiwdei^Mr* W)j:^)ebi 4Mıpi ̂ rbİıÜadığı 
hakkında bir kanaate vasıl olur ve kararımızı 

karar vermeye sevkeden, dilekçedeki kendi ar-
zıtsudb^'iıÇÜMkü 'kendisi d>ilçk<jesm<lte diyor ki; 
•hakkımda>\«ırilaııiş^^«A niahkeitteıfeöpaiFBai-1 tetkik 
eâhıit'i h«^lı\}oWu.ğu»u^>Mev2udtâ>Vıyguı6-î\olıAa-
dığın'. mucip !<e>)öp>:f5öa*-(^ı«k)^foeîiim''Affınıi'^-

..p11 ;̂ \\\i,\'>\% — y../. 'A'<i-ti\ l i l ı i _ > / ' ' i I . ; - ' . ; . . . . ! • ' • • ' I : : I , ' ( 1 " 7 . 1 . 1 . ! I . • . M ' . . / j < l 

, Bu talep karsısında KomısAonuniiiz, >ane sız-
.ıırr î i h ^ V ; ' .rr^.MÎhjry ^ : . ^ r n ^ r...rf lTbiMi.^\ 
.den aldıg.ı ilham .ile, hakkında, pır işlem yapıl-
n-sî ıfw'f?K .M-:.'i?! ^'Î,-: MÎJM/.U Î;Tr i?flfv.ç.î̂ rrfJî̂ r 
.masına mahal olmadığına karar vermıştjr. , ... 
•rf •.''01«'ir.lU S; {'..•/'«•* «d' ı . ir» : :h l ! . ! ! ! "> .r?!i!i|- ;>lr î f ' i ! 
arkadaşlar. ,pır.askerin bundan daha.başka .tur-

!w'l-i-i* î'Vît.;:!! .iblllfM J1Y :•»; K< I ,'U"U ! f îT . 107 ! 11 JT'»?) " I H ! 
lü arzuhal v azacağın'ı kabul eimek benden izce K/fo ıir|:ıT-M^! .!?:r!Mı((f ,'iM vT'.- •»-.>! î'-f* / 711, rn'vııli düşünü I em ivecek bir şeydir. O, af istiyor.^ Ama 
bu affm nasıl isteneceğini bilmediğinden cjolayı 
istidasmı'bu şekilde yazmış olabilir. Bu [subay 
at istiyorum, dosyamı tetkik eam, al,istiyo
rum, diyor. İstidasında demiyorla'J cezaim kal
dırın. Beni tekrar orduya alırij.4 '(Mıpi^icin ar
kadaşlar, bendeniz tekrar rica ' ediyorum,' §im-
m ^fMkcak^İ'^^â^ğÛmv/'^ym ' i l i n i z i n 
vere(;eği karar af değildir. Yalnız bu"'doğalar 
Di1ib^'»,ftbmi»iy'0nu'^Mı^ıû<to^©ftWÜeı^ tet
kik edilsin. BendemH!'tiiıhtii.(i&&k!if 'idfyöruıu. 
Bir de takrir takdimi!etthtf) M^erii takririmi 
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kabul buyuracak olursanız bir askerin hayatını 
kurtarmış olursunuz. 

Rey ve karar sizindir. 
BAŞKAN — Efendim; raporun Komisyona 

tekrar havalesi hakkında bir önerge vardır; oku
tuyorum . 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen dosyası

nın tetkikiyle talep ettiği af hakkında müspet 
menfi bir karara varılması için Dilekçe Komis
yonuna havale buyurulmasım teklif eylerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.... (An
laşılmadı sesleri). Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 

3. — Cemaloğlu Ali İhsan Sâbis'in affı hak
kında Adalet Komisyonu raporu (1/69) [1] 

BAŞKAN — Malûmu âliniz tasarı ikinci de
fa görüşülecek maddeler arasındadır. Fakat bi
rinci görüşülmesinden bugüne kadar beş gün 
geçmemiştir. Adalet Komisyonunun, tasarının 
ikinci müzakeresinin bugün yapılması hakkında 
bir önergesi vardır; önergeyi okuturyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan «Ali İhsan Sâbis'in a I'fi hakkın
daki kanun tasarısının» îçtüzükün 76 ncı mad
desi gereğince bugün ikinci görüşülmesinin ya
pılmasını rica ederim. 

20 . İT . 1948 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Resid özsoy 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

Cemaloğlu 1882 doğumlu Ali İhsan Sâbis'in af
fı hakkında Kanun 

MADDE İ. — İstanbul, Şişli, Ihlamur cad-
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desi 4 numarada oturan Cemaloğlu 1882 doğum
lu Ali İhsan Sâbis'in İstanbul Birinci Sıkıyöne
tim Mahkemesinin 10 Şubat 1947 tarih ve 
629/771 sayılı karariyle mahkûm edildiği bir se
ne üç ay ağır hapis cezası hukuki neticeleriyle 
affedilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i. — Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip 
memurlariyle koruma ve tahsil memurlarına 
verilecek yem bedeli hakkında kanun tasarısı 
ve Güyyırük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/246) [1] 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun tasarısı
nın ikinci defa müzakere edilmesi için beş gün 
geçmemiştir. Fakat Tekel Bakanının bu husus 
hakkında bir önergesi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan (Tekel Genel Müdürlüğü atlı ta
kip memurlariyle atlı koruma ve tahsiî memur
larına hayvan yem bedeli verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının) İçtüzük'ün 76 ncı maddesi 
gereğince bugün ikinci görüşülmesinin yapılma
sını rica ederim. 

20 . I I . 1948 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

İzmir Milletvekili 
Ş. Adalan 

BAŞKAN — Önergeyi kabul buyuranlar.... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 42 ve 43 ncü Birle
şim tutanağındudır. 

[1] Birinci görüşülmesi 43 ncü Birleşim tu-
tanuğındadır. 
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Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariy-
le atlı koruma ve tahsil memurlarına hayvan 

yem bedeli verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü ku
ruluşuna dâhil takip memurlariyle koruma ve 
tahsil memurlarından bu Genel Müdürlükçe at
lı olarak kullanılan ve kullanılacak olanlardan: 

A) Yeni tâyin edilecek olanlar, tâyinleri 
sırasında; 

B) Halen müstahdem olanlar, bu kanunun 
yayımı ve hayvanı ölenler hayvanlarının ölümü 
ve muhtelif sebeplerle hayvanlarını elden çıka
ranlar da elden çıkardıkları trrihlerden itibaren 
bir ay içinde; 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu 
veteriner tarafından verilen raporla, veteriner 
bulunmıyan yerlerde bilirkişiler şahadetname-
siyle tasdik edilmiş birer zatî hayvan (at ve
ya katır) tedarikine mecburdurlar. 

Zaruret halinde bu müddetler Tekel Genel 
Müdürlüğünce uzatılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince hay
van tedarik eden atlı takip memurlariyle atlı 
koruma ve tahsil memurlarına ayda 15 lirayı 
geçmemek üzere mahallî şartlara göre hayvan 
yem bedeli verilir. Bu bedel borç için hacze
dilemez. 

BAjgKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mezun bulunan (hayvan sahi
bi) atlı takip memurlariyle atlı koruma ve tah
sil memurlarına mezuniyetlerinin üç aydan ve 
hayvanı hasta olanlara hastalığın başladığı ta
rihten itibaren bir aydan fazlası için ve hayvanı 
ölenlere, elden çıkaranlara yenisini tedarik edin
ceye kadar yem bedeli verilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lar.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hayvan yem bedeli hayvanın 
tedarik edildiği tarihi takip eden ay başından 
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itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanın elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde, hayvanın ölüm 
veya elden çıkarılması tarihini takip eden ay 
başından itibaren hayvan yem bedeli kesilir. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya hayvanın 
bir aydan fazla hastalığı sebebiyle üçüncü mad
de gereğince kesilen hayvan yem bedeli, mezu
niyetin hitamiyle vazifeye başlandığı veya hay
vanın hastalığı geçtiği tarihi takip eden ay ba
şından itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul deenler.... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yeni tâyin olunan veya hay
vanı ölüp de bir diğerini tedarik etmek mecbu
riyetinde bulunan atlı takip memurlariyle atlı 
koruma ve tahsil memurlarına bir yıl içinde 
ücretlerinden müsavi taksitlerle kesilmek şar-
tiyle 100 liraya kadar avans verilebilir. 

Hayvanı ölenler keyfiyeti usulen ve resmî 
surette tevsik etmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1948 yılı içinde be
şinci madde gereğince verilecek avanslar Tekel 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçesinin 1(> ncı 
bölümünden ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yaktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunini tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 
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5. — Çorum Milletvekili Hasane İlgaz'ın, 

hizmet süreleri emekli -ve yetim aylığı bağlan
masına elverişli olmıyan subay, askeri ve 
mülki memurlarla bunların yetimlerine bir de
faya mahsus olmak üzere verilen paraların 
vergiye tâbi tutulmaması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (2/48) [1] 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hakkın
da önrege vardır, oktuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağ

lanmasına elverişli olmıyan askerî ve mülki 
memurların yetimlerine bir defaya mahsus ve
rilecek ikramiyelerin vergiye tâbi tutulmaması 
için vermiş olduğum kanun teklifinin tadil mü
nasebetiyle ivedilikle konuşulmasına Yüksek 
Meclisin müsaade vermesini saygı ile rica ede
rim. 

Çorum Milletvekili 
Hasene İlgaz 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlan
masına elverişli olmıyan subay, askerî ve mülkî 
memurlarla bunların yetimlerine bir defaya 
mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye 

tâbi tutulmaması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanuni sebeplerle haklarında 
emekli işlemi yapılan ve fakat hizmet süreleri 
emekli aylığı bağlanmasına elverişli olmaması 
dolayısiyle kendilerine, bir defaya mahsus ol
mak üzere ikramiye verilerek ilgileri kesilen 
subay, askerî ve mülki memurların bu istih
kakları ile bunların yetimlerine, yine bir defa
ya mahsus olmak üzere ödenen tazminat hiçbir 
suretle vergiye tâbi tutulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 102 sayılı basmaya zı tutanağın sonunda-
dır. 
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MADDE 2. — Katma ve özel bütçeli daire

lerle belediyelerde veya çeşitli kanunlarla emek
lilik hakkı tanınmış olan müessese veya teşek
küllerde hizmet gören memurlarla bunların ye
timleri de birinci maddede yazılı haktan istifa
de ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Her ne sebeple olursa olsun 
tevdiatın iadesi mahiyetinde bulunan ödemeler 
bir ve ikinci madde hükümlerinden istifade et
tirilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6. — Gl. Kâzım Karabekir'in e§i lelâl Kara-
bekir ile kızları Hayat, Emel ve Timsal Kara-
bekir'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe •. Komis
yonu raporu (1/303) [1] 

BAŞKAN — Komisyonun ivedilikle görüşül
mesi hakkında teklifi var, Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

General Kâzım Karabekir'in eşi îclâl Karabe-
kir-'le kızları Hayat, Emel ve Timsal Karabe-
kir'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Dul ve yetim ve başkaca vata
ni hizmet aylıkları bağlanmamak ve muhtelif 
kanunlarla emekli, dul ve yetim aylıklariyle va
tani hizmet aylıklarına yapılan zamlar eklenme
mek şartiyle General Kâzım Karabekir'in eşi le-

[1] 103 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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lâl Karabekir'e hayatta bulunduğu sürece ve 
kızları Hayat, Emel ve Timsal Karabekir'e de 
evlenmelerine kadar ödenmek kaydiyle vatani 
hizmet tertibinden 300 er lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul dil-
mişti r. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını kovalıyan 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oya sunuyorum. 

7. — Yozgad Milletvekili Sırrı İçöz ve 3 ar-
kadaşının, Temsil Heyeti Azaları ile Birinci Bü
yük Millet Meclisi Azalarına vatani hizmet kar
şılığı ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/42) [1] 

BAŞKAN — Komisyonun raporunda ivedi
likle müzakere edilmesi hakkında bir teklif var
dır. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle müzakeresi kabul edilmiştir, 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 

NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım; 

Şimdi görüşmeye başladığımız kanun tasarısı, 
Millî inkılâbımızın temeltaşı olan Erzurum ve 
Sivas Kongereleri Heyeti Temsiliyeleriyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde Mil
let hizmetinde, vatan hizmetinde bulunanları 
ilgilendirmekte ve bu, beni, inkıiâp tarihimizin 
o buhranlı ve heyecanlı günleriyle yeniden karşı 
karşıya getirmektedir. 

Evet, ben o günleri, o kara günleri sanki ye
niden yaşıyor gibiyim. Bu itibarla, o zamanlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında, 
vazifeli bir vatandaş olarak, çalışmak şerefini ka
zanmış bir arkadaşınız sıfatiyle, bu kanun tasarı
sı hakkındaki duygularımı ve düşüncelerimi ar-

| 1 | J05 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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zetmek için Yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Arkadaşlarım; 
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Türkiye Bü

yük Millet. Meclisinin ilk kuruluşu bugün otuz 
yıla yaklaşmış bulunuyor. 

Ozamatı gözlerini hayata açmış olan Türk 
çocukları, şimdi, umumi hayatımızda, kendi bil
gileri ve meslekleri dâhilinde memleket hizmetle
rine koyulmuş oluyor. 

Ancak, o kara günleri yaşıyanlar, o buhranlı 
günleri tarih kitaplarının sayılı sayfalarında 
bile okumıyanlar, şimdi, arkamızda bıraktığımız 
otuz yılın içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin karşılaştığı zorlukları, başardığı işleri gereği 
gibi kavrıyamazlar. 

Bu itibarla, kongrelerin ve Türkiye Büyük 
.Millet Meclisinin toplantıları hakkında kısaca 
durmayı faydalı buluyorum. 

Aziz arkadaşlarım-, 
Erzurum Kongeresi, Büyük Dünya Savaşı 

sonunda vatan topraklarımızı yer yer işgal eden 
Devletlere karşı vatanseverlerin yer yer harekete 
geldikleri, kongreler halinde toplanarak Millî 
mukavemete karar verdikleri sırada Şark vilâ
yetlerine maksur olarak toplandı; kısa bir fasıla 
ile bunu kuvalıyan Sivas Kongresi de bütün 
memlekete şâmil olmak üzere İstiklâl Mücadele
mizde daha feyizli bir kaynak ve dayanak oldu. 

Bu iki kongrenin üzerinde durduğu başlıca 
işler Millî İdareyi hâkim kılmak, Millet Meclî
sinin içtimaını sağlamak, Hükümet işleri üzerin
de Meclis murakabesini kurmak idi. 

Şimdi, çok basit olarak, birkaç satırla, nak-
ledilebilen bu millî faaliyetler çok çetin mukave
metlere uğramakla beraber büyük harb sonunda 
dağıtılmış olan Meclisi Mebusanm İstanbul'da 
toplanması temin edildi, fakat düşman işgali al
tında tecavüze uğraması üzerine millet işlerini 
görmeye imkân kalmadı, dağıldı. 

Bu vaziyet karşısında, Erzurum ve Sivas 
Kongrelerine de katılmak suretiyle Türk mille
tinin yüksek vatanseverliğini daha şâmil bir şe
kilde görmüş ve kendisini, diğer vatansever ar-
kadaşlariyle birlikte, Millet hizmetine vakfetmiş 
olan Mustafa Kemal, vatandaşlarına hitap et
mesini bildi, ve salâhiyeti fevkalâdeyi haiz olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisini toplamak kara
rını verdi. 

Bu suretle, 23 Nisan 1336/1921 de toplanan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti' 
için en şerefli bir mihrak, en kudretli bir kay
nak oldu. Büyük Millet Meclisimiz bugün de Mil
leti temsil eden en büyük varlıktır ve Türk mil
letiyle birlikte ebediyete kadar var olacaktır. 

Arkdaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, o zamanki ku

ruluş tarzı ve onun mütevazı, fakat imanlı saf
larında Millet hizmetine şitap etmiş olanların 
umumi vaz'ı ve vasfı itibariyle başka memleket
lerin meclislerinde görülmiyen bir mahiyet ta
şımakta idi. 

Vatan tehlikesi karşısmda, yurdun muhtelif 
köşelerinden, bin türlü zorluklar ve tehlikeler 
içinde, Ankara'ya gelen Milletvekilleri, taşıdık
ları zıt fikirlere, sahip oldukları mütezat hüvi
yet ve zihniyetlere rağmen, Millet ve memleketin 
kuruluşu için tek bir kalb gibi çarptı, tek ülkü 
uğrunda çarpıştı ve tartıştı: Vatanı kurtarmak 
ve korumak. 

Her insan başka bir âlem, başka bir varlık 
olduğuna göre düşünüş ve görüşlerde ayrılıklar 
olması tabiidir. Herhangi bir konunun görüşül
mesinde yükselen seslerin başka başka olması za
ruri idi. Fakat, Milletvekillerinin, hepsinin bir
likte seslendiği ve birleştiği şu idi: «Hâkimiyet, 
kayıtsız şartsız, Milletindir..» 

Arkadaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluş yılla

rında rastlanılan çetin ve ağır şartlara rağmen, 
icrai ve idari sahada olsun, askerî ve siyasi sa
hada olsun, demokrasi sahasında olsun Türk mil
letine çok feyizli eserler armağan etti 

Teşriî ve icrai hüviyet ve salâhiyetleriyle 
Türk vatanı için en büyük varlık olan o şerefli 
topluluk, yeni Türk Devletini, yeni Türk Hükü
metini kurdu. 

Batıda ve doğuda, kuzeyde ve güneyde, bü
tün vatan toprakları üzerinde iç ve dış düşman
lara karşı savaştı. 

Millî Mücadelenin daha ilk günlerinden iti
baren amansız bir düşman kesilmiş olan Saray 
ve Hükümetinin istiklâl hamlelerini baltalamak 
ve bu uğurda birleşmiş olan vatanseverleri ar
kadan vurmak için, teşkil ettikleri, taslit ettik
leri Hilâfet orduları ile, Kuvayi İnzibatiye 'lerle 
pençeleşti; yer, yer genişliyen isyan hareket
lerini boğdu. 

Düşman ellerine geçen batı ve güney illeri
mizi düşmandan temizledi, kurtardı ve' doğuda 
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doksan üç harbinden sonra elimizden alınmış olan 
topraklarımızı da Anavatana bağladı. 

Büyük Meclis, seçkin ve fedakâr kumandan
larımızın idaresinde, cesaretle, feragatle döğüşen 
kahraman orduları ile, kazandığı parlak zafer
lerini, başarılarım siyasi eserlerle de tarsin etti. 

Şark cephesinde, askerî hareketler sonunda, 
ilk defa, Gürcistan Hükümeti ile sulh muahedesi 
ve komşu Sovyet Rusya Hükümeti ile de dost
luk muahedesi imzalandı. 

Garb cephesinde, Sakarya zaferinden sonra, 
Fransız'larla Ankara itilâf namesi aktedildi ve 
Güney cephesindeki ilierimiz kurtarıldı. 

Onu takip eden zamanlarda, Batı cephesin â e, 
mütareke akdi ve biraz sonra da sulh akdi için 
tekliflerle karşılaşıldı; fakat bunlar gerçekleşe
medi. 

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal "in yük
sek kumandası ile kahraman ordularımızın sağ
ladığı büyük zaferden sonra, önce Mudanya mü
tarekesi imzalandı; sonra Lozan'da Sulh müza
kerelerine girişildi. Bir aralık inkıtaa uğramış 
olan bu müzakereler müspet şekilde sonuçlandı
rıldı ve böylelikle dört yıllık mücadelemizin so
nunda hazırlanan sulh muahedenamesinin, £ü-
yük Milletimizin şanına lâyık olarak, imzalan
ması da Türkiye Büyük Millet Meclisinin İkinci 
Dönemine nasip oldu. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bütün bu mücadeleler, Millî Hâkimiyetin 

kurulmasına, millet iradesinin hâkim olmasına 
matuf bulunuyordu. Millet, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kuruluşu ile Millî iradeyi kulla
nırken İstanbul'da müessese Saltanat 'in, Millî 
Mücadeleyi ve İradeyi baltalayıcı ve yıkıcı ha
reketleri tevali ediyordu. 

Bu vaziyet karşısında, Lozan'da İtilâf Dev
letleriyle sulh müzakeresine davet edildiğimiz 
sıralarda İstanbul "daki Hükümetin de konfe
ransa davet edilmiş bulunması Saltanat'ı şahsiye 
hakkında Millet kararının kesin olarak verilme
sini gerektirdi, Saltanat ve Hilâfet ayrıldı ve 
böylelikle Millet fiilen eline aldığı hükümranlığı, 
hâkimiyeti kesin olarak sağladı. Millet ordularını 
parçalamak istiyen Saltanat'm son Mümessili de, 
yabancı bir Devlet zırhlısı ile, İstanbul'dan kaçtı. 

Arkadaşlarım;. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, daha ilk ku

ruluş devresinde, Demokratik esaslarla doğdu. 
İstanbul Meclisi - Mebusamndan Anadolu'ya 
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geçen Mebusların da katılması ve her livadan 
beşer azanın • seçilmesi suretiyle toplanan Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ait seçimlerin ay
nı günde tamamlanması, seçimlerin, bugün de 
üzerinde önemle durduğumuz gibi, hafi reyle 
ve mutlak ekseriyetle ve tasnifi aranın, İnti
hap Meclislerinin huzurunda, açık olarak yapıl
ması Türkiye Büyük Millet Meclisinin De
mokratik hüviyetinin en canlı bir delilidir. 

Büyük Millet Meclisindeki çalışmalarda 
millet işlerinin murakabesi için doğan teşekkü1-
ler, Tesanüt, İstiklâl ve İslâhat grupları, halk 
ve Müdafai Hukuk zümreleri ve bunların mü-
vellidi olan Birinci ve İkinci gruplar, bugün de 
yaşamakta olduğumuz Demokrasi rejiminin en 
feyizli delilidir. 

Arkadaşlarım, 
Büyük Millet Meclisimiz Birinci Dünya Har

bi sonlarına doğru İttihat ve Terakki Klubü 
olarak inşa edilen binada, gerekli tadiller ya
pıldıktan sonra, toplantılara başladı, içinde bu
lunduğumuz şu salonun dörtte biri kadar olan 
toplantı salonunda, okullardan tedarik edilmiş 
olan bodur ve dar sıralar üzerinde oturan Mil
letvekilleri, Millet ve Memleket işlerinin arzet-
tiği hususiyet ve ehemmiyetle mütenasip ola
rak çalışmalara koyuldu. O zaman, şimdiki gi
bi, bol ışıklar yoktu, küçük petrol lâmbalarından 
sızan ışıklarla aydınlatılmaya uğraşılan salon
da gece yarılarına, hattâ sabahlara kadar top
lantılar devam ediyordu. x 

Milletvekilleri Meclisteki çalışmalarından 
başka o günlerin istilzam ettiği zaruretlerle 
cephelerde ve diğer vatan hizmetlerinde vazi
feler görüyordu. Mütevazı hüviyetleriyle ve fe-
dakârane çalışmalariyle gerçekten vatan hadi
mi olan bu arkadaşlarımızdan çoğu bugün ay
rılmış bulunuyor. 

Bu itibarla, Devletimizin banisi Büyük Ata
türk başta olmak üzere bütün vatan şehitleriy-
le birlikte gözlerini hayata yummuş olan Mil
letvekillerini saygı ile anmayı bir vazife sayı
yorum. 

Bu arada, İstiklâl Harbinin takdir nişanesi 
olarak İstiklâl Madalyasiyle taltif edilmiş olan 
eski Milletvekillerinden bugün hayatta bulu
nanlarla ölmüş olanların ailelerine vatan hiz
meti tertibinden aylık ödenek verilmesi için 
kanun tasarısını teklif eden arkadaşlarla bu ko
nuda mutabakat ve nuıvaffakatini ifade etmiş 
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olan Cumhuriyet Hükümetimize ve bu yönde 
ilgisini esirgememiş olan Bütçe Komisyonumuz-
daki arkadaşlara, bu kanun tasarısından fay
dalanacak olanların adına şükranlarımı sunu
yorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bizleri bugünlere ulaştıran, kavuşturan Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemin
de bulunan ve bugün yaşları oldukça ilerlemiş 
olan eski arkadaşlarımıza, bu kanunun kabu
lü suretiyle, ellerimizi uzatmakla, gönüllerimi
zi açmakla, onların yardımlarına koşmakla 
Türk Milleti adına kadir bilirliğin,vefa bilirli
ğin en güzel ve en asil örneğini vermiş olaca
ğız. 

İnkilâbımızm bu vefalı ve feragatli unsur
larına, o vatansever inkilâp yolcularına, bugü
nün yaşama seviyesine uygun, bir yardımda bu
lunmakla Türk Milletinin şükran ve takdir 
hislerini tekrarlamış olacağız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tasarının tümü hakkındaki düşüncelerimi, 

duygularımı böylece belirttikten sonra, evvelce 
Devlet hizmetinde oldukları için, bugün sağ 
olanların almakta oldukları emekli aylıkları 
ile ölmüş bulunanların ailelerine verilmekte 
olan dul ve yetim aylıklarına konulmuş olan 
takyitler üzerinde Bütçe Komisyonu adına söz
cü arkadaşımızın bizleri aydınlatmasını rica 
ediyorum. 

Bu yöndeki açıklamalarından sonra bu tak
yitlere ve diğer hükümlere dair, müsaadenizle, 
ayrıca mâruzâtta bulunmak üzere şimdilik söz
lerime son veriyorum. 

BAŞKAN — Açık oya konulan tasarılar için 
oy vermiyen var mı Oy toplanması işi bitmiş
tir. 

AHMED ULUS (Giresun) — Sayın arka
daşlar, Birinci Büyük Millet Meclisine ve daha 
önce Sivas'ta teşekkül eden Heyeti Temsiliyeye 
iştirak eden zevata 350 şer lira maaş tahsisi hak
kında hepinizin bildiğiniz bir Kanun tasarısı 
üzerindeyiz. Arkadaşlar, bunların içersinde öy
le kimseler vardır ki, hali ve vaktileri yerinde
dir, bunlara bu 350 lirayı nereden vereceğiz ve 
neden vereceğiz? Memleketin parasına yazık
tır. Eğer vermemiz lazımsa İstiklâl Savaşında 
kolunu, bacağını kaybetmiş birçok vatandaşlar 
var, onlara neden vermiyorsunuz? Memlekette bir 
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sınıf farkı yaratacaksak o başka. Bunun için 
bir takrir vereceğim, nazarı dikkate almanızı 
rica ederim. Burada muhtacı muavenet olanlara 
verilmesi kaydı vardır. 

Arkadaşlar, meselâ cephede bir fırka kuman
danı şehit olmuştur, ailesine ne veriyoruz? Bu
günkü para ile 100 lira kadar bir şey. Bugünkü 
tasarıya mevzu olanlar için de hal ve vakitleri 
yerinde olan, avukatlık gibi birtakım işlerde 
kimseler vardır. Yazıktır bu millete, vermiyelim, 
yol açacağız. Bir zaman sonra ikinci Büyük 
Millet Meclisi de Lozan Sulhu 'nu imzaladı, bun
lara da ödenek verilsin denecektir. Hattâ son 
ikinci Cihan Harbine iştirak etmediği için 6 
ncı ve 7 nci devre Mebuslarına da verelim de
necektir. Onun için bu yolun açılmaması lâzım
dır. Bir de önerge veriyorum nazarı dikkate 
alınmasını rica ederim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU'(Seyhan).— Sayın 
arkadaşlarım, çok mühim ve tarihi olan tasarıyı 
müzakere etmek üzere bulunuyoruz. Arkadaşlar, 
bu tasarı bundan tam 28 sene evvel Türk Mil
letinin hâkimiyetine son vermek üzere Düveli 
îtilâfiyenin memleketimizi yer yer taksim ettik
leri günü hatırlatıyor. 

Arkadaşlar, sizleri biraz mazinin derinlikle
rine doğru götüreceğimden dolayı beni af bu
yurmanızı rica ederim. 

Sayın arkadaşlar, istiklâl Harbi 1334 se
nesi nihayetinde memleket içersinde ufak tefek 
teşebbüslerle başlamış ve Atatürk 'ün vermiş 
olduğu direktif dâhilinde yapılan bu ufak te
fek isyanlar istanbul Hükümetinin nazarı dik
katini celbetmiş, istanbul Hükümeti bu teşek
külü dağıtmak istemiştir. Ozaman bu teşekkü
lün başında bulunan arkadaşlarımız da şimdi ba
şımızda olan Reisim izdir. 

Sayın arkadaşlar; Atatürk Anadolu'ya 19 
Mayısta geldiği zaman Atatürk 'ün arkadaşları 
kendisini bütün samiraiyetleriyle, karşılıyarak 
vermiş oldukları emirleri haz ve sürurla ka
bul etmişlerdi. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin ilk teşek
külü 23 Nisan 1336 tarihidir. Bu tarihten çok za
man evvel memlekette cepheler kurulmuş, düş
manla mücadele başlamış, hattâ bu düşmanlardan 
bir kısmı mağlûp edilerek Türk Devletini tanıma
ya icbar edilmişti. 

Arkadaşlar, bendeniz de istifade edeceğim hal
de bu tasarının, aleyhinde konuşacağım. 
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Arkadaşlar, tasavvur buyurunuz ki, orta yer

de hükümet yok, orta yerde silâh yok, top yok, 
I cephane yok, kellesini koltuğunun altına alarak 
i memleketi kurtarmak için halkın arasına gire

rek fedakârlık yapan arkadaşlarımız, bugün se
fil ve perişan bir haldedir. Bunların içinde öy
leleri var ki, ben söylemekten utanıyorum, haya 
ediyorum, bundan tam bir buçuk sene evvel bir 
tasan getirdim, hâlâ Millî Müdafaa Komisyonun
da uyuyor. Arkadaşlar, Du fedakâr arkadaşlar
dan bir tanesi bugün Toprak Ofiste hâmmaldır. 
Mersin'de gurup kumandanıydı, düşmana karşı 
koydu şehrin suyunu kesti, bir ay Mersin'i susuz 
bıraktı, ihtiyardır, 75 yaşında bir adam, sırtın
da nasıl yük taşısın* 

Arkadaşlar; bunların içinde öyleleri vardır 
ki; bugün eline para veriyoruz da bir günlük na
fakasını temin ediyor, rütbesi kaymakamdır, mi
ralaydır. Bu memleketi kurtarmak için koşmuş
tur, eski tekaüt kanunuyla tekaüt olmuştur, 
perişan bir haldedir. 

Şimdi arkadaşlar, bu Meclisin temeline sırtı 
ile taş taşıyan bu arkadaşlar dururken, o kahra
manla]' dururken, Türk Milletini istiklâli için fe
dakârlık göstereu o Türk yavruları dururken 
hrA kalkalım da B. M. M. sinin birinci devresinde 
bulunmuş, Heyeti Temsiliye âzalığı yapmış, bi
zim gibi insanlara, bizim gibi yüksek maaş almış, 
tam 28 sene yüksek maaş almış insanlara kalka
lım da tekrar hidamatı vataniye tertibinden ma-
ats bağlayalım. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Onlar da kah
ramanlık yaptılar 

SINAN TBKELlOĞLU (Devamla) — Onla
ra d?, geleceğim, arzedeceğim. 

Şimdi arkadaşlar; 23 Nisan 1336 tarihinde bu
raya gelen Milletvekilleri, o zaman bu tarihi yaşa
yan arkadaşlar çok iyi bilirler ki, Meclisi mues-
sesan olarak gelmişlerdi ve on beş gün müddetle, 
Atatürk'ün emriyle burada toplanacaklar, Fran
sa'dan bize gelecek olan Heyete, bir Hükümet ha
linde arzı endam edeceklerdi. Tarihî vesaike 
müsteniden mâruzâtta bulunuyorum. Arkadaş
lar, tasavvur buyurunuz ki öyle tehlikeli bir an
da istanbul'a çok yakın bulunan ve hemen ya
kınında Eskişehir'de ingilizler'in bulunduğu bir 
zamanda buraya gelmek ve bir teşekkül halinde 
bulunmak, hakikaten çok büyük bir fedakârlıktır. 
O zaman bizim mıntıkamızdan da yirmi arkadaş 

— 281 — 



B : 45 20.2 
geldi. Onlar büyük fedakârlıkla geldiler ve on 
para almadılar. Yayan yürüyerek geldiler. On
ların yaptıkları hizmeti inkâr etmek vicdansızlık
tır. 

Arkadaşlar, buraya geldikten sonra o büyük 
heyet, dünya tarihinde emsali görülmemiş kahra
manlıklar gösterdiler. Bugün demokrasi diye fer-
yad ettiğimiz bu büyük ve kutsî rejim tarzını o 
zaman gelip de. o Mecliste görmeliydiniz arkada-
daşlar. O kahraman arkadaşlarımızı susturacak 
hiç bir kuvvet yoktu. Başlarında bulunan o bü
yük adam onlara yol gösteriyordu, ilham veriyor
du. 

Arkadaşlar, düşman Ankara'nın kapısına gel
diği halde bu arkadaşlar buradan ayrılmıyarak 
kahramanlıklar, fedakârlıklar gösterdiler. Bura
da olanlar bilirler, ufak tencere ellerinde, yağsız 
kuru fasulye pişirdiler. 

Şimdi arkadaşlar* görüyorsunuz ki, ben O 
Meclis âzalarının yapmış olduğu hizmeti kü-
eümsemiyorum. Benim mâruzâtını şudur arka
daşlar; hepsi arkadaşımdır, hepsini birer 
birer tanırım, eski zamanın adamıyım, içlerinde 
çok yakından tanıdığım arkadaşlarını da vardır. 
Meselâ; ozaman hiç bir şeyi ol m ayıpta bugün 
100 000 dönüm arazi sahibi olmuş kimseler var
dır. Verelim mi buna da arkadaşlar? Soru
yorum Heyeti Celilenizden"} 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Kaç tane var? 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Kaç 

tane var? Saymaya hacet yok. 
Sonra büyük saraylar, apartimanlar, sahip

leri var. yirmi sene mebusluk yapmışlardır. 
Çocuklarını Avrupa'da okutmuş, yüksek tahsil 
v erdirmişlerdir. Kimi tıp doktoru kimisi hu
kuk doktorudur, kimisi mülkiyenin en büyük 
şahsiyeti olmuştur. 

Şimdi arkadaşlar; bu hizmetlerini takdir 
ederken, onların bu hizmetleri yaparken ka
zanmış olduğu hizmetleri de inkâr edelim mi? 

Arkadaşlar; Ben ayda 16 bin lira alan bir 
arkadaşı da biliyorum, bunlara da mı verelim? 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Katiyen. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar; ben teklif ediyorum ki, benim de 
alacağım bu para aleyhinde söylüyorum ve di
yorum ki; benim Millî Savunma Komisyonunda 
mevcut bir tasarım var, o da istiklâl Harbinde 
fedakârlık göstermiş, Hükümet kurulmazdan 
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evvel fedakârlık göstermiş şimdi perişan halde, 
ismini vereyim meselâ; Emin Resa Mersin Grup 
Kumandanı, Mersin'in suyunu kesti Pransızları 
aylarca perişan bir halde susuz bıraktı. Diğerleri
nin ismini söyliyemiyeeeğim, çünkü burada söy
lemem o arkadaşların belki gücüne gider. Bir 
tanesinin yaşı 75, hiçbir para almıyor. Ozaman 
Büyük Millet Meclisinde çalışmış olan arkadaş
larımızın içerisinde muhtaç olanlar yok mu? Hiç 
şüphesiz var. Bugün bunlardan sefalet içinde, 
felâket içinde, meselâ 350 liradan daha aşağı 
maaşla çalışan insanlar varsa, ötekinin, beriki
nin yanında çalışıyorlarsa, onları şunun bunun 
emrinde olmaktan kurtaralım ve varlıklı olan
lardan artıracağımız paraları da, fakrü sefalet 
içinde olan, 50 yaşını çoktan aşmış olan ve vak
tiyle milletin sinesinde fedakârlık eden insan
lara verelim, onları da kurtaralım. 

Arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda bir kaili
nin istidasını gördüm. îsmi Halime Çavuştur. 
Millî Mücadale sırasında, istiklâl Harbinde cep
hane götürürken bir mermi ayağının üzerine düş
müş, ayağı sakat kalmış. G ncı dereceden malûl 
olduğu Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edil
miş ve bağlanan (50) kuruşu Divanı Muhasebat 
reddetmiş vize etmemiş. 

Sonra Adana'da Adile isminde bir kadın 
vardır. Bunu Afyonlular çok iyi bilirler. Af
yon Karahisar muharebesinde düşmanın gerisine 
düşen ve yararlıklar gösteren bu kahraman ka
dındır. işte en kahraman kadın sonradan açlık
tan öldü. 

• Yüksek vicdanınıza sığmıyorum, bu kanun 
tasarısını çıkarmak için istical etmiyelim. Bütçe 
Komisyonuna geri verelim, bendenizin teklif et
tiğim kanunu da bunun içine koyalım bunlardan 
başka felâket içinde kalmış arkadaşlar da var
sa onları da alalım hepsine birden bir kanun çı
karalım ve bıı kanunlar istiklâl Kahramanları 
kanunu olsun, muhtaç olmıyanlara verirsek bizi 
millet ağır itaplarla karşılar. Onun için çok 
rica ederim, elimizi vicdanımıza koyarak bir ka
rar verelim. 

Benim bu ıstıraplı ve elemli konuşuşumdan, 
heyecanlı konuşuşumdan dolayı belki kalbinizi 
kırmış, sizleri ıstıraba sevketmiş olabilirim, beni 
af buyurun. 

Şimdi Yüksek Başkanlığa takririmi veriyo
rum, karar Yüksek Heyetinizindir, büyük ve 
tarihî bir vazife yapacaksınız. Bu kararı ve-
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lirken, bu vazifeyi yaparken hepimizin bu va-
ianm en sadık adamları olduğumuzu, Türk Mil
letinin hakiki mümessili bulunduğumuzu düşüne
rek hareket edelim. Ben bu takririmi hiçbir te
sirin altında olmıyarak veriyorum. Vicdanım
dan kopan ve arkadaşlarıma olan sadakatımla bu
nu yaptığımdan dolayı beni al' buyurun. 

C!l. VETİBİ KOOAGÜNEY (Erzurum) 
Sayın arkadaşlarım. Temsil Heyeti ile Birinci 
B. M. M. üyelerinin sağ olanlarını sevgi ve saygı 
ile selâmlarım. Aramızdan ayrılmış, tanrının 
tahmetine intikal etmiş olanları da rahmetle 
anarım. 

(lerek Temsil Heyetinde ve gerekse Birinci 
B. M. M. de üye olarak bulunmuş arkadaşlara 
maaş bağlanmasını tasvip ediyorum, ^ol şartla : 
tçlerinde gelirleri yüksek olanların bulundukla
rını duydum. Bu halde Devlet hazinesinin bu 
kadar açığı bulunduğu, memleketin bin bir ili 
tiyacı olduğu bir devirde gelirli insanlara buyu
run o50 lira daha yeyin, demeyi bendeniz mak
sada uygun görmüyorum. 

Binaenaleyh kanaatim, ancak geliriyle ge
çimlerini temin edemeyenlere verilmesidir. 

Tasarıda bir nokta daha var; yüksek dikka
tinize arzediyorum. Diyor ki : (Siyasi mesuli
yetleri üzerine alarak büyük hizmet görmüşler). 

Arkadaşlar, askerî büyük mesuliyetleri üze
rine alarak vücudunu delik deşik etmiş, bütün 
İstiklâl Harbi devamınca, Sakarya'da göğüsle
rini siper edip delik deşik ettirerek Ankara'yı 
ve bu arada bütün milletin mukadderatını, san
cağımızı, şerefimizi, varlığımızı kurtarmış 
birçok kimseler var ki; onlar şimdi çok az bir 
maaşla adeta günden güne ıztırabları artacak 
kadar bir maaşla geçiniyorlar. Bunlara B. M. 
M. si, ıztırap]arını tahfif edecek derecede, he
nüz şefkat elini uzatamamıştır. 

Şimdi yine tasarıda denildiği gibi atıfet ka
bilinden bu arkadaşların gelirlilerine de verir
sek geri tarafta göğsünü siper ederek, delik de
şik ettirerek memleketi kurtaran insanlar mü-
tessir olmazlar mı? Küsmezler mi Vatan cidden bu 
askerlere minnettardır arkadaşlar, bunların çoğu 
emekliye ayrılmıştır, arzettiğim gibi ıstırapları 
büyüktür. B. M. M. sinin bunların ıstırablarma 
da biran evvel yetişmesini en büyük vazife te
lâkki ediyorum. 

Üçüncü bir noktayı daha arzedeceğim. Aziz 
arkadaşlarım. Devlet hazinesinden, Millet kese-
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sinden, millet efradına, kimden olursa.olsun, yi
ne atıfet kabilinden yardım elimizi uzattığımız 
zaman, bir de gözümüzü milletin hazinesine çe
virmeliyiz. Millet hazinesi buna mütehammil mi-

| ılir? 
i Böyle bir vaziyette bir de vergi mükellefleri

ni düşünelim ; Hazineyi doldurmak için bunlar 
ne kadar sıkıntı çekiyorlar. Hazineden atıfette 

i bulunmak kolaydır, fakat onu doldurmak çok 
| güçtür. Benim ve benimle beraber dokuz arka-
I d aşımın kanaatlerini huzurunuzda arzetmiş bıı-
j inmiyorum. Bunun ancak muhtaç olanlara ve 
i gelirleriyle geçineıuiyenlere verilmesini arz ve 
i teklif ediyor ve bu hususta bir de önerge veri-
j yorum. 

AHMET TAHTAKLLIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Temsil Heyeti ve Birinci Bü
yük Millet Meclisi Âzalığı, Türk tarihinde haki
katen büyük bir şeref hizmetidir. Muhakkak 
ki, Türk soyundan hiç kimse memleket hizmetini 
bir tazminat ve bir teminata mazhar olacağı ümi
diyle yapmaz. Bu, ferd için böyle olduğu gi
bi, cemiyet için de böyledir. Bunun karşısın
daki fikir, tarihî anlarda her türlü fedakârlık
ları göze alarak vatan hizmetinde öne geçmek ce
saretini gösterenleri milletin unutmaması lâzım
dır. 

Bu iki çerçeveden meseleyi ele alınca, vatan 
hizmetinden verilecek paraları yalnız zaruretleri 
karşılamak değil, mânevi bakımdan bu vazifenin 
bir nişanesi olarak telâkki etmek gerektir. (Bravo 
sesleri). 

Tasarı Devlet Hazinesinden tekaüt maaşı ola
rak, tahsisat olarak para alanları zaten ayırmış 
ve Hazine menfaatine bir tahdit koymuştur. 
Miktar bakımından da bunun kıymetini daha çok 
mânevi olarak ele alınca, indirmeler yapmak da 
mümkündür. Fakat arkadaşlar; Birinci Büyük 
Millet Meclisi Âzalığmı ve Temsil Heyeti Âzalı-
ğını, geçmiş zaman içinde mütalâa ederek onlara 
madalyaları yanında Hazineden de bir nişane 
verilmesi hiç bir zaman yalnız maddi ölçü ile 
karşılanacak bir şey değildir. Hususi servetle
rin tesbitine girişilerek mal beyanına davet edi
len bu nevi vatan hizmeti görmüş olan insanlar 
aza]) duyacaklardır. Temenni edelim ki, o ar
kadaşlardan muhtaç olmıyan arkadaşlar bu para
yı bağışlamak şu veya bu şekilde hayra tahsis 
etmek, hattâ Hazineye teberru etmek gibi kendi 
ölçülerinde fedakârlık yapsınlar. 
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Fakat arkadaşlar, biz meselenin esasını hiç 

bir zaman kaybetmiyelim. 
Arkadaşlar dediler ki; böyle Temsil Heyetin

de bulunmadan, Meclise gelmeden büyük vatani 
hizmetler yapanlar, büyük fedakârlıkta bulunan
lar ne olacak! 

Arkadaşlar; Türk tarihi, adlı ve adsız binler
ce kahramanın meydana getirdiği büyük bir 
eserdir. Eğer adsız kahramanlardan hüviyet ve 
isimlerini toplayamadığımız insanlar varsa, on
lar milletin unuttuğu insanlar değildir, onlara 
elimizi uzat anı ıyorsak, bu gafletimizden ihmali
mizden değil imkânsızlıktan ileri gelmektedir. 
Onlar belki talihsiz, betbaht yaşayacaklardır. Fa
kat bunun yanında Birinci Büyük Millet Mecli
sinde vazife görüp kendi köyünde, kendi muhitin
de, binbir sefalet içerisinde arkadaşlar da biliyo
rum. arkadaşlar, hâdiseyi bir m üst evi ûfk içeri
sinde geçmiş hizmetlerle karıştı rmıyalım. 
Kahramanlar bahsinde boynunda Ferit Paşa Hü
kümetinin, idam hükmünü taşıyan insanın millet 
hizmetine koşması tarihi bir mâna taşır. Onun 
için Birinci Büyük Millet Meclisi Azalığı ve Tem
sil Heyeti Azalığı sıfatları üzerinde, diğer kendi
lerine yetişemediğimiz insanların bağışlanmasını 
ve milleti mazur görmesini temenni ederek, ha
kikaten hassasiyetle duralım ve bu parayı Hazi
nenin tahammülü ölçüsünde bir şeref maaşı ola
rak tahsis etmekten geri kalmıyalım arkadaşlar. 
(Bravo sesleri). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER EAİŞ (Ankara) — Kıymetli arkadaşlarını; 
huzurunuzdaki tasarı evvelâ Hacim Çarıklı ar
kadaşın ve diğer dört arkadaşının bir teklifi ile 
Maliye Komisyonuna, sonra Bütçe Komisyonuna 
gelmiştir. İlk müzakeresi sırasında Bütçe Ko
misyonunda bazı arkadaşlarımızın üzerinde has
sasiyetle durdukları gibi yalnız muhtaç olanlara 
verilmesi yolunda bir temayül tezahür ettiği için 
takrir sahibi Çarıklı arkadaşımız bunu geri 
almıştır. Diğer imza sahiplerinden Sırrı Içöz 
arkadaşımız bu teklifi tekabbül ettikten sonra 
Bütçe Komisyonunda ikinci defa esaslı bir şekil
de tetkik edilmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Temsil Heyetinin ve 
Birinci Büyük Millet Meclisi Üyelerinin görmüş 
oldukları yüksek vazifeleri, hakikaten telâkatle 
huzurunuzda ifade ettiler. Bendeniz bunlar üze
rinde durmıyacağım. Arkadaşlarımdan Neemed-
din Sahir bu mevzu üzerinde uzun uzadıya 
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izahat verdikten sonra emekliler hakkındaki 
noktai nazarımızı sordular ve diğer arkadaşlar
dan bazıları hali, vakti yerinde olanlara veril
memesi ve bunun muhtacı muavenet olanlara tah
sisini tebarüz ettirdiler. 

Arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunuz bu tasa
rıyı incelerken bilhassa şu noktalar üzerinde 
durmuş ve tetkikatını ilerletmiştir: Bu defa şu
nu arzedeyim ki; Birinci Büyük Millet Meclisine 
iltihak etmiş bulunan Üyelerin adedi 413 tür. 
Bunlardan istifa edenler, istifa etmiş sayılanlar, 
tutanağı reddedilenler, ıskat edilenler 51 dir. Şu 
halde 362 kalıyor. Bunların içerisinde bugüne 
kadar 210 u ölmüştür. Sağ olanların 32 si halen 
Milletvekili olarak aramızdadır. Sağ olarak ka
lan 113 arkadaştan 36 sı aylıksızdır, 77 si de kıs
men emekli, kısmen hizmet mukabili aylık al
maktadırlar. 

Bütçe Komisyonu, hâli, vakti yerinde olan 
ve muhtaç olanlar keyfiyetinin nasıl tetkik edi
leceği, nasıl tevsik edileceği üzerinde ehemmi
yetle durmuştur. Çok yüksek malûmunuzdur ki; 
bu gibi hususatın tevsiki için şimdiye kadar, mü
masil işlerde başvurduğumuz şeyler muayyen
dir. Nihayet heyeti ihtiyariye veya polis tahki
katına istinadedecektir. 

Bu, zannederim ki, yüksek vatan hizmetini 
gören arkadaşlar için Heyetinizce kabul edilmi-
yecek bir husustur. Esasen Bütçe Komisyonu 
tasarıyı Yüksek Huzurunuza getirirken şu nok
tadan hareket etmiştir. 

Acaba Yüksek Meclisiniz, Birinci Büyük Mec
liste ve Temsil Heyetinde vazife gördüğü için bilâ-
kaydüşart bu arkadaşların hepsine bir atıfet 
olarak, seyyanen bir para mı verecektir? Bütçe 
Komisyonunuz böyle mütalâa etmemiştir. Bun
ların içinde muhtacı muavenet olanların, bil
hassa müracaatı üzerindedir ki bu tasarı Yük
sek Huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Şu hale göre biz, muhtaç olma keyfiyetini 
polise veya heyeti ihtiyariyeye bırakmıyarak, 
halen B. M. M. inde vazife gören arkadaşlarımızı 
istisna ettikten sonra, vazifede bulunan arkadaş
lar varsa, gerek Umumi Bütçeden, Katma Büt
çelerden, gerek başka dairelerden veyahut emek
li olarak ufak veya biraz daha geniş maaş al
makta olanlara nihayet muhtaç olanların bu
günkü hal ve şartlara göre eline geçmesi ica-
beden parayı 350 lira olarak tâyin etmiş ve bu 
miktara iblâğını esas ittihaz etmişizdir. 



B : 45 20. 
Arkadaşlar; bazı arkadaşlarım ve bilhassa 

Sinan Tekelioğhı arkadaşım, büyük bir heyecan 
ile, Yüksek huzurunuzda ifade ettiler, bunların 
içinde, yanılmıyorsam, ayda 10 bin lira geliri 
olan arkadaşlardan ve bilmem ne kadar yüzbin 
dönüm arazisi olanlardan bahsettiler. Biz bu ar
kadaşların yegân yegân nesi vardır diye adli tah
kikat ve polis tahkikatı yaptırmış değiliz, bel
ki bir iki kişinin arazisi ve serveti bulunabilir. 
Demin arzettiğim esbabı mucibe ile bunların 
yüksek hizmetlerini nazarı dikkate alarak, za
rurette bulunanlar için, mehmaemken tehviııi 
ihtiyaçları maksadiyle 350 lira maaş bağlarken, 
onların çok hassas olan hissiyatlarına dokunma-
ınayı esaslı bir vazife bilimsizdir. (Bravo sesleri) 
Onun için arkadaşlar, Sinan Tekelioğhı arkada
şımızın tebarüz ettirdikleri kahramanlıklar, daha 
doğrusu Temsil Heyetinden veya Birinci Mec
listen evvel veya o sırada hudutlarda bütün 
mevcudiyetini ortaya koyarak kahramanlık et
miş kimseler mevcuttur. Belki bunlar içersin
de çok muztarip ve muhtaç olanlar vardır. Bun 
lar için de hidenıatı vataniye tertibinden birşey 
düşünülebilir. Fakat bugünkü mevzııumuz; Bi
rinci B. M. Meclisi Üyesi ve Temsil Heyeti Âzası 
bulunan arkadaşlardan muhtaç olanlara bul
duğumuz formül dairesinde maaş verilmesi key
fiyetidir. O münasebetle şunu arzetmek isterim -
ki, Sivas Kongresinden intihap edilmiş Temsil 
Heyeti Âzası, bizim tetkikimize nazaran 11 kişi
den ibarettir. Bunlardan 10 tanesi Birinci B. 
M. meclisine iltihak etmiştir. Bir tanesi de el-
yevm aramızda bulunmaktadır. Şu halde ayrı
ca Temsil Heyetinden bu kayıtla para alacak bir 
arkadaş yoktur. 

Emeklilik hakkındaki noktai nazarlarına 
gelince; arkadaşlar demin izah ettiğim esaslı 
noktai hareketi ^özönünde tuttuktan sonra 
muhtaç olma keyfiyetini mehmaemken 350 lira 
ile vasıflandırdığımız ve kayıtlandırdığımıza 
göre emekli maaşı alan arkadaşların maaşları
nın bu miktara iblâğını Komisyonumuz daha 
isabetli, daha adaletli bir karar olarak mütalâa 
etmiştir. Onun için gerek dışarda vazife gören
ler ve gerekse emekli maaşı alanlar 350 liradan 
yüksek maaş alıyorlarsa bu kanundan istifade 
edemiyeceklerdir. Eğer ondan noksan maaş alı
yorlarsa aldıkları para 350 liraya iblâğ edile
cektir. 

Komisvonumuz bunların dul ve yetimlerine 

2.1948 O : 1 
de 175 lira maaş verilmesini muvafık bulmuş
tur. Meselâ iki evlâdı varsa, 175 lirayı ikiye ayı
rarak bunlara verilmesini Komisyonumuz mu
vafık görmüştür. 

| Bu mâruzâtımı Yüksek Heyetinize arzettik-
i ten sonra bugünkü vaziyete göre adalete daha 
1 uygun bir şekilde sunduğunuz tasarının kabu

lünü rica ediyorum. 
I SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Maliye 
I Komisyonunuz bu hususta ne karar vermiştir? 
i BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM-
I MER ERİŞ (Devamla) — Maliye Komisyonu 
I dışarda hizmet görenleri istisna etmiştir. Ya

ni faraza bir kimse, bir dairede 100 lira maaş 
alıyorsa, bu arkadaşa hiç para vermemeyi kabul 
etmiştir. 

Biz, 100 lira alıyorsa 250 lira ilâvesi şek-
| ünde verilmesini kabul ettik. 
j SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Temsil 

Heyeti diyorsunuz bunlar kimlerdir? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM-

ı MER ERİŞ (Devamla) — Demin arzetmiştim. 
| Temsil Heyeti; Sivas kongresinde intihap cdil-
j ı.ıiş zevattır. 
I SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Halen 
! Milletvekili olanlar Milletvekilliğinden cekil-
| dikleri zaman bunu alacaklar mıdır? 
| BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM-
j MER ERİŞ (Devamla) — Halen mebus olanlar 
} Mebusluktan çekildikleri zaman, tekaütlük ma-
I ası varsa tekaütlük maaşına ilâveten ve bir 

yerde vazife görmüyorlarsa alacaklardır. Me-
{ bus oldukları müddetçe almıyacaklardır. 
i NURİ ÖZSAN (Muğla) — 350 lira net mi-
1 dir, yoksa tevkif atı var mıdır! Varsa tevkif at

tan sonra ellerine ne geçecektir? 
MUAMMER ERİŞ (Ankara) - ~ Net değil

dir, tevkif attan sonra ellerine 278 lira 76 kuruş 
geçecektir. 

(Bir şey değilmiş sesleri). 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner

geler var, okutuyorum; 
Yüksek Başkanlığa 

Sivas Temsil Heyetinde bulunanlarla (1) nci 
Büyük Millet Meclisine iştirak edenlerden ve 
mahkûmiyeti olmıyanlardan muhtacı muave
net olanlara bu ödeneğin verilmesini temin için 
teklifin komisyona iadesini rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ahmed Ulus 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen bu ta
sarının Bütçe Komisyonuna geri verilmesiyle 
Hükümet teşekkül edinciye kadar cephelere ko
şarak Büyük Millet Meclisinin teşekkülüne hiz
met edenlerle Temsil Heyeti ve Birinci B. M. 
Meclisi azalarından halen muhtaç vaziyete dü
şenlerle, ölmüş olanlarının muhtaç ailelerine bu 
yardımın yapılmasını teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Temsil J ley eti ile Birinci Büyük Millet Mecli

si üyelerinden yalnız geliri ile geçinmiyenlere 
maaş tahsisini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Milletvekili Erzurum Milletvekili 
S. Avgın Vehbi Kocagüney 

Erzurum Kayseri Kayseri 
S. Akgöl H. Ürkün F. Seler 
Malatya Ankara Yozgad 

M. Karaköylü II. O. Bekata Kâmil Erbek 
Kocaeli 
Ş. Okan 

BAŞKAN — Efendim, bu üç önergenin mahi
yeti odur ki, eğer bunlar nazarı dikkate alınırsa, 
tasarının Komisyona gönderilmesi icabedecektir. 
Binaenaleyh evvelâ bunu nazarı dikkatinize arze-
diyorum. Bu üç önergeyi nazarı dikkate aldığı
nız takdirde tasarı Komisyona gidecektir. Bu 
önergeleri nazarı itibara alanlar... Almryanlar... 
Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sivas Temsil Heyeti Üyeleriyle Birinci Büyük 
Millet Meclisi Üyelerine vatani hizmet tertibin

den aylık verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Sivas Temsil Heyeti Üyeleriy
le» Birinci Büyük Millet .Meclisi Üyelerinden 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağ bulu
nanlara yaşadıkları müddetçe ödenmek ve baş
kaca zara yapılmamak kaydiyle vatani hizmet 
tertibinden 350 şer lira aylık bağlanmıştır. 

NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
arkadaşlar; birinci maddenin yazılış şekline ve 
muhtevasına ait olmak üzere üç nokta üzerinde 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bütçe Komisyonunun tesbit ettiği şekle göre 
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bu maddenin ilk kısım «..Birinci Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden...» diye yazılmış bulunuyor. 

Anayasamızın dördüncü maddesinde ise şöy-
lvî deniliyor: 

«Türk Milletini ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tenisi! eder ve Millet adına hâkimiyet 
hakkım ya i tuz o kullanır.» . . 

!Şu hakle, Büyük Millet Meclisinin tâdâdî ma
hiyette ifade etmek, tavsif eylemek, yani «Bi
rinci Büyük Millet Meclisi Üyelerinden...» diye 
yazmak doğru değildir. Bu itibarla, Anayasamız
daki tavsife uyarak, sadık kalarak «.. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birinci döneminde bulunan 
üyelerden...» diye düzeltilmesini Yüksek Tasvibi
nize arzediyorum. (Muvafık sesleri) Bunun için 
do bir önerge veriyorum. 

Bundan başka, tasarının ikinci maddesi (daha 
gelmedi sesleri). Birinci madde ile murtabıt ol-. 
duğu için, biı-inci ve ikinci maddelerin birbiri ile 
mütenazır ve ilgili fıkralarını birlikte incelemek 
üzero müsaadenizi rica ediyorum. 

Tasarının ikinci maddesi, (birinci maddede ya
zın olanlardan ölmüş bulunanların bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte sağ bulunan..» ailesi ef
radına aylık ödenek verileceğini tevsik ediyor. 

Birinci madde de «...Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sağ bulunanlara yaşadıkları müd
detçe...» ödenek verileceği tasrih ediliyor. 

Şu iki fıkraya göre, bugün sağ bulunan Mil
letvekilleri ile bunlardan ölmüş olanların aile
leri «vatanî hizmet» olarak verilecek ödenekler
den faydalanacaklardır. Ancak, kanun yürür
lüğe girdiği zaman sağ .olan Milletvekilleri Ölür

ce geride kalacak ailesi, bu ödenekten mahrum 
olacaktır ki bu, adalet esaslarına, uygun değil
dir. 

Eğer, benim anlayışım yanlış değilse ve mak
sat, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan Milletvekillerinden bugün 
sağ olanların ölümlerinden sonra, halen ölmüş 
buıunanlar gibi, ailelerine, ikinci maddedeki ka
yıtlarla, vatanî hizmet tertibinden aylık veril
mesi esası kabul ediliyorsa, bu takdirde, bugün 
sağ olanların ölümleri hâlinde ailelerinin de is
tifade edebilmeleri için maddenin şöyle yazılma
sı icabedçr kanaatindeyim: 

«Madde 1. — Sivas Kongresi Temsil Heyeti 
üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelerden bıı Kanunun 



B : 45 20 . 
yürülüğe girdiği tarihte sağ bulunanlara yaşa
rlıkları müddetçe ödenmek ve ölümleri halinde 
dul ve yetimlerine ikinci madde gereğince işlem
de bulunulmak ve başkaca zam yapılmamak 
kaydiyk Vatanî hizmet tertibinden üe yüz elli
şer Üra aylık bağlanır.» 

Arkadaşlarım, tekrar ediyorum; mâruzâtını, 
ikinci madde medlulüne göre Vatani hizmet ter
tibinden faydalanacak olan ve bugün ölmüş bu
lunanların ailelerine imtisaien, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte sağ olanların ölümleri 
halindt' bunların ailelerine dahi vatani hizmet ter
tibinden, ikinci maddedeki kayıtlarla, aylık ve
rilmesini istihdaf etmektedir. 

Böylelikle ailelere tatbik edilecek işlemlerde 
de eşitlik sağlanmış olur ve adalet yerini bulur. 
îşte bu sebepledir ki, bunun için de bir önerge 
sunuyorum ve Yüksek Kamutayın tasvibine ar-
/ediyorum. 

Bundan başka, diğer bir nokta ü/erinde dur
mak istiyorum: 

Vatani hizmet tertibinden verilecek olan bu 
para, tasarının tümü hakındaki mâruzâtım esna
sında ifade ettiğim veçhile, doğrudan doğruya 
.Milletvekili arkadaşlarımızın vatan uğrundaki 
üstün hizmetlerine karşı milletin takdir nişanesi 
olacaktır, bu bir mükâfattır. Milletin mü
kâfatıdır. Şu halde bu aylıklar mevcut 
kanunlar dairesinde tevki fata tâi tutul
makla beraber, toplu olarak bu arka
daşların eline geçmeli ve borç. için hac/edilme
melidir. 

Arkadaşlar, biraz önce. Tekel memurlarına 
ait hayvan tazminatı için kabul etmiş olduğunuz 
kanunda da böyle bir kayıt vardı: «Bu bedeller 
borç için haczedilemez». 

Bu itibarla yüksek takdirinize sığınarak bu 
hususta da bir teklifte bulunmak istiyorum ve 
maddenin sonuna bir fıkra ilâve edilmesini veya 
müstakil bir madde halinde nazara alınmasını 
rica ediyorum. «Bu aylıklar borç için haczedi
lemez.» 

CEVDET KET?İM İNCEDAY1 (Sinob) — 
Arkadaşlar; bu maddenin bir fıkrasına işaret et
mek istiyorum. Tasarıda Sivas Temsil Heyeti 
deniyor. Türk İnkılâp tarihimizde Sivas Temsil 
Heyeti diye bir teşekkül ve heyet yoktur. Ancak 

Birinci B. M, Meclisi Hükümeti kuruluncıya ka
dar. Türk milleti adına, kurtuluş istiklâl ve inkı-
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: lap mücadelesini idare eden,' K mı r um koııgresin-
; a' seçilen Heyeti Temsiliye ve onu tevsi ve teşmi-
! leıı Sivas kongresince seçilen Heyeti Temsiliye 

vardır. Burada Sivas Heyeti Temsil iyesi dc-
; niluıce; sanki Sivas nııntakasmı temsil eden bir 
i heyet gibi bir mâna çıkıyor. İnkılâp tarihimizde 

böyle bir ad ve heyet de yoktur. Bunu, «Sivas 
; kongresince seçilen Temsil Heyeti üyelerine v« 
i Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi üyelerine» 
i diye tasrih edelim. Hem tarihi hâdiseye uygun 
j olur, hem de ileride yanlış bir anlayışa meydan 
i vermez. 
• Bunun için bir önerge sunuyorum. 
| BÜTÇE KO. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERÎ$ 
i (Ankara) - - N'ecmeddhı Sahir arkadaşımızın 
j bilhassa birinci fıkradaki: «Büyük Millet Mec~ 
; lisi üyelerinden» tâbirinin «Türkiye Büyük Mil

let Meclisi» suretiyle değiştirilmesi takririne ko
misyonumuz iştirak etmektedir. 

Huzurunuza sunduğumuz tasarıda, demin izah 
: ettiğim gibi. Birinci Büyük Millet Meclisi üye-
j leri ile Sivas Temsil Heyeti üyelerinden; ki, 

elyevnı mevcudu yoktur, yalnız bugün Mebus ola
rak tek bir arkadaşımız vardır; bu zevattan el-

j yevm hayatta bulunanlarla vefat etmiş olanla-
i rın ailelerine verilmesini teemmül etmiştik. Yok-
I sa, bundan sonra ölecekler için bu tasarıda blrşey 
I düşünmedik. Yüksek Heyetiniz nasıl karar verir-
ı se o şekilde kabul edilir. 
| Cevdet Kerim încedayı arkadaşımın «Sivas 
I Temsil Heyeti» ibaresinin «Sivas kongresince se-
I çilen» şeklinde tavzihi yerindedir, zaten bir ar-
| kadaşımızuı sorusuna karşı; Sivas kongresince 
j seçilen, diye ta\/.ih etmiştim. 
I HASAN ŞÜKRÜ A DAL (Bolu) — Bir suâl, 

birinci maddede başkaca zam yapılmamak tize 
re tâbiri vardır, komisyonun bundan kasdı ne
dir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ ( Ankara) — Yüksek Heyetinizin 
bundan evvel kabul ettiği mümasil iki kanun 
vardır, onlarda başkaca zam yapılmaması kaydı 
vardır. Bazı kanunlar gereğince % 25 - 30 zam
lar verilmektedir, bunun bu suretle değil, doğ
rudan doğruya :lf>0 lira maaş verilmesi demek
tir. 

FERİDUN FİKRİ OÜSÜUSEL (Bingöl) 
Bendeniz Ncemeddin Sahir Sılan arkadaşımızı 
teyit için söz aldım. Bakınız ikinci maddede ne 
diyor: f Birinci maddede yazılı olanlardan ol-
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müş bulunanların bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte sağ bulunan, 

a) — Evlenmiş karısına, 
b) — Yirmi yaşına girmemiş, yüksek tah

sile devam etmekte ise, Yirmi beş yaşını geçme
miş erkek çocuklarına; 

c) — Evlenmemiş ve yaşları da 25 i doldur
mamış kız çocuklarına, Vatanî hizmet tertibin
den 175 lira aylık verilir. 

Bu madde gereğince aylığa müstehak olanlar 
birden fazla ise bu miktar aralarında müsavi 
olarak taksim olunur.) 

Şimdi burada şimdiye kadar ölmüş olanların 
karılarına ve çocuklarına bir millî atıfet mahi
yetinde bir hareket yapılır. Bundan sonra öle
ceklerin karısı başka mahiyette midir 
Yani onların karılarına ve çocuklarına verilme
mek mi lâzımdır? Cevdet Paşa hakkında Alınıed 
Vefik Paşanın (Paşa ölsün derhal aylığını bura
dan bağlatırım) dediği gibi biz de öylemi düşü
nelim. Bunlar aylıklarını almak için ölsün mu' 
Bunların karıları ve çocukları da aynı dununda 
olan, yani Birinci Büyük Millet Meclisinde veya 
ifeyeti Temsiliyede aza olanların karı veya ço
cuklarıdır. Vaziyet aynıdır. Böyle ikili bir kaide 
kabili izah değildir. Binaenaleyh Yüksek heye
tiniz arkadaşımızın önergesi dâhilinde bu 
farkı tashih etsin. Sonra hakikaten arkadaşlar, 
hacze tâbi olmaması da doğrudur, liakınız ne 
olacak: Bu adamların çoğu borç yapmıştır. Bu 
kanun çıktı mı alacaklarının lehinde bir ka
nun olacaktır. Bu suretle bu adamların vaziyet
lerine halel gelmiş olacaktır. Halbuki biz bu 
kanunu alacaklılar için değil, bu arkadaşların 
kendileri için çıkarıyoruz. Necmeddin Sahir Sı
lan arkadaşımızın teklifleri veçhile Komisyonda 
arkadaşlarımızın tekemmül ettirdikleri kaideyi 
tatkib etmelerini rica ederim. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER EllİŞ 
(Ankara) — Arkadaşlarım, demin de izah et
miştim. Yüksek huzurunuzda bulunan tasarı hi-
dematı vataniye tertibinden verilen bir aylıktır. 
Şimdiye kadar yüksek malûmunuzdur, hidema-
tı vataniye ismen falan falan zata diye yerilir. 
Halbuki biz Birinci Büyük Millet Meclisi Üye
leri diye vasıflandırarak bu maaşı tahsis etmiş 
bulunuyoruz, tşte bu düşünce iledir ki, bide
ni atı vataniye tertibinden vermiş olduğumuz bu 
maaş, yalnız bugüne kadar ölmüş olanların aile
lerine de hidematı vataniye tertibinden bir maa-

1948 O : 1 
şı istilzam eder diye düşündük. Yoksa hidematı 
vataniye tertibinden verilen bir maaşın emekli
lik prensibi içine sokulmaması lâzımdır. Bunun 
evlâdına, evlâdının evlâdına, ilânihaye intikal 
edeceğini Komisyonumuz düşünmemiştir ve 
hidematı vataniye tertibinden verilen maaşların 
tahsis edilen kimsenin vefatından sonra artık 
kesildiği yüksek malûmunuzdur. 

İkinci, yani borç için haczedilmemesi nokta
sına gelince: Yüksek malûmunuzdur; ne hide
matı vataniye tertibinden, ne diğer tertipler
den verilen maaşların borç veya diğer suretlerle 
haczedilmemesi bir kayda tâbi değildir. Böyle 
bir çığırın açılması da doğru değildir, kanaatin
deyim. (Doğru sesleri). 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) --
Kfendini; şimdi burada arkadaşımız berhayat ol
mayanların aileleri muayyendir, diğerleri mu
ayyen değildir, buyuruyorlar. Bu, esasa ne te
sir yapar? Hiç bir tesir yapmaz. Biz burada. Bi
rinci Büyük Millet Meclisi âzalarının kendilerini 
ve karılarım sefaletten vikaye etmek gibi, bir 
ana kaide temin etmek için bu kanunu yapıyoruz. 
Birşey yapıldığı zaman kem alil e yapılır. Şimdi 
tasavvur ediniz; dün ölen Büyük Millet Meclisi 
âzasından birisinin karısı 175 1in; alacak, ertesi 
günü, yani kanunun neşrinden sonra ölenin ka
rısı birşey almıyaeaktır. Böyle muamele mua
delete sığar mı, adalet bunu icabettirir mi? Bu
nun göz yaslarına siz tahammül edebilir misiniz? 
Celse ve dese ki, kocam Birinci Büyük Millet Mec
lisinde âza idi, bu kanun çıktıktan iki gün sonra 
öldü, halbuki komşum var bu kanun çıkmadan 
önce kocası öldü, o alıyor, ben şimdi aç biilâcım, 
Birinci Büyük Millet Meclisi âzası eşiyim, şimdi 
sefalet mi çekeyim derse nasıl izah ederiz? 

Verilecek maaşların borç için haczedil meme
sine gelince; arkadaşlar herşeyin kendisine mah
sus bir mahiyeti vardır; böyle Birinci Büyük 
Millet Meclisi azalarına maaş bağlanırken on
dan bir kaide çıkarıldığı görülmemiştir. Bu 
Birinci Büyük Millet Meclisi azaları ipini boy
nuna takarak buraya gelmiş ve muvaffak oluna-
madığı takdirde peşinen ölüme rıza göstermiş 
kurtuluş ülküsüne kendisini bağlamış olan 
adamlar için, yani Hükümet kurulmamış. Devlet 
kurulmamış, etraf isyanla çevrili olduğu bir 
zamanda vatanı kurtarmak için koşup gelmiş 
adamlar için bu kanunu yapıyoruz. Bu adamla
rın vikave edilmesi ve milletin bunlara karşı 
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varlığının üzerinde taşıdığı mânevi bir borcu 
ödemesi için yapılmak istenen bir insanlık eseri
dir. Biz bunu yaparken ileri sürülen mülâhazalar 
mevzuubahis olamaz. Hidematı vataniye mevzuu 
da ayrıdır. Asıl burada tebarüz eden cihet, Bi
rinci Büyük Millet Meclisi azalarına karşı tesisi 
istenilen şu Büyük Meclisin adaletidir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) Arkadaşlarım; kısaca 
arzedeyim: Biz hidematı vataniye tertibinden 
bağlamış olduğumuz bu maaşlar için emeklilik 
vaziyeti düşünmiyoruz. Yüksek Heyetiniz bu
nun için de ilânihaye devam etsin derse, isabetli 
bir karar olur. Bizim mâruzâtımız, şimdiye ka
dar hidematı vataniye tertibinden Yüksek He
yetin bağlamış olduğu maaşlar alâkalının vefa-
tiyle bitmesidir. Bu noktai nazardan hareket 
ederek, yüksek huzurunuza bu tasarıyı getirmiş 
bulunuyoruz. 

Haciz keyfiyetine gelince; şunu arzedeyim ki, 
burada uzun uzadıya haciz mevzuunu tetkik ede
cek değiliz. Maaş bir alacak için haczolunur. Ha
yır, bu haczedilmiyecektir, dediğimiz zaman, 
bundan evvel bağlamış olduğumuz, yüksek hiz
metler görmüş olanlarmki haczedilecek, diğerleri 
hac zedilmiyecektir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Elendim, 
Komisyondan bir sual soracağım; vefat etmişle
rin dul ve yetimlerine verilebileceği tasrih edi
liyor. Fakat birisini tasavvur edin ki; ölmüş, ka
rısı ve çocuğu yok. Fakat muhtaç anası veya 
babası var. Bunlara verilecek mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Komisyonumuz yalnız 
ailesini ve çocuklarını düşünmüştür. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, veri
len önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddeye Sivas kelimesinden sonra 

(Kongresince seçilen) kaydının eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sinob Milletvekili 
Cevdet Kerim tncedayı 

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

Bu önergeye Komisyon da mutabık kalmış
tır. Ona göre tashihini yaparsınız. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin «Birinci Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden* cümlesinin, arzettiğim sebep
lerle, «... Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birin
ci Döneminde bulunan üyelerden...» diye kabulü
nü teklif eylerim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

BAŞKAN — Efendim; Komisyonla önerge 
sahibi mutabıktır, önergeyi oyunuza arzediyo-
runı; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon maddeyi ona göre tashih edecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeye «... yaşadıkları müddetçe öden

mek ...» ibaresinden sonra aşağıda yazılı fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif eylerim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

( ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine 
2 nci madde gereğince işlemde bulunmak ve) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — ikinci maddede vardır, 
arzetmiştim. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Önerge ikinci maddedeki kaidelerin bundan son
ra öleceklerin ailelerine de teşmilini istihdaf edi
yor. 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alırsanız Komis
yona vereceğiz. 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Bu madde
ye bunu ilâve edersek 2 nci madde tamamen hü
viyetini kaybetmiş olacaktır. 

Birinci maddede, Büyük Millet Meclisi ve 
Sivas Temsil Heyeti azalarına yaşadıkları müd
detçe tahsisat verileceğine aittir. 2 nci madde; 
birinci maddede tasrih edilenler ölmüşse bunların 
çocuklarına, karısına maaş verilmesine aittir. 
Arkadaşımızın takriri kabul Duyurulduğu takdir
de tashihi icabeden ikinci maddedir. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Nazarı dikkate alınsın da ona göre tashih eder
siniz. 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) - - O Meclisin 
bileceği bir iştir. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Bütçe Komisyonunun kanun tekniği bakımından 
mülâhazasına iştirak ederim. Esasen, sundu-
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ğii.m önerce ile, arzetmiş uldvığum nokta bir 
prensip meselesidir. Bu prensip hakkında Yük
sek Kamutayın nazarı dikkatini eelbetmek is
tedim. 

Komisyon, Yüksek Kamutayın temayülü
ne, tasvibine uyarak, İm prensipi kabul ettik
ten sonra, o esası birinci maddede, yahut 
ikinci maddedeki tâdil ile temin edebilir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MLAM-
MEK ERİŞ (Ankara) —Efendim, arkadışımı-
zm takı-iri «dul ve yetimlere» tâbirini taşı
maktadır. Biz Bütçe Komisyonunuzda, demin 
arzettiğim gibi, «karısına ve çocuklarına» diye 
tasrih ettik. Dul ve yetimlerine, deyince, ma
lûmu âliniz, Tekaüt Kanununda ifade edilmiş 
olan bir tâbir olur. Eğer bir Tekaüt Kanunu 
hükmü koyuyorsak dul ve yetimlerine diyebi
liriz. 

NEOMEDDÎN SAIifR SILAN (Tunceli) 
Önergedeki «dul ve yetimlerine» tâbiri ile kas-
dettiğim evlenmemiş zevcesi ile çocukların;' ma
tuftur. 

BAŞKAN Şimdi Komisyonla takrir sa
hibi mutabık mıdır.' 

NEOMEDDlN SAH İR SILAN (Tunceli) 
Esas hakkında Kamutayın kanaati tecelli etmek 
şartiyle mutabıkını. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutacağım. 
(Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sı

lan'in ikinci önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar.... AL 

unvanlar... Dikkate alınmıştır. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M LAM 

MER ERlŞ (Ankara) -• Yalnız bunun, yeri 
ikinci maddedir. 

BAŞKAN O halde. Komisyon ikinci mad
deyi bu esasa göre ıslah eder. 

Şimdi Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımızın 
diğer bir önergesi \ a r ; aylıkların borç için hac-
zedilemiyeceğine dairdir.. 

MİTHAT AYDIN (Trabzon) İkinci mad
dede yetimler hakkında bir kayıt \ ardır. Bu 
önerge bu madde de kabul edildiği takdirde, 
ikinci maddedeki yetimlerin maaşı haczedile-
bilir, mânası çıkar. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) 
O halde müstakil bir madde halinde tedvin et
mek doğru olur. 

BAŞKAN ---• Şu halde birinci maddenin son 
şeklini okutuyorum : 
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Sivas Temsil Heyeti Üyeleriyle Birinci Büyük 
Millet Meclisi Üyelerine vatani hizmet tertibin

den aylık verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sivas Kongresince seçilen 
Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan Üyeler
den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağ 
bulunanlara yaşadıkları müddetçe ödenmek ve 
başkaca zam yapılmamak kaydiyle vatani hiz
met tertibinden -f>50 şer lira aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih edildiği halde 
oyunuza ar/ediyorum. Kabul edenler.... Etmi-
yenler... Tashih edildiği şekilde kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN - - ikinci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. —- Birinci maddede yazılı olan
lardan ölmüş bulunanların bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte sağ bulunan; 

a) Evlenmemiş karısına; 
I)) Yirmi yaşına girmemiş, yüksek tahsile 

devam etmekte ise, yiıani beş yaşını geçmemiş 
erkek çocuklarına ; 

e) Evlenmemiş ve yaşları da yirmi beşi 
doldurmamış kız çocuklarına; 

Vatani hizmet tertibinden 17f> lira aylık ve
rilir 

Bu madde gereğince aylığa müstahak olanlar 
birden fazla ise bu miktar aralarında müsavi 
olarak taksim olunur. 

BAŞKAN Söz Necmeddin Sahir Sılan'ın-
dır. 

NECMEDDİN SAHİR SİLAN (Tunceli) 
Muhterem arkadaşlarım ; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Dönemine Mebus olarak ka
tılmış olanların ozanıan otuz yaşında oldukları
nı nazara alır ve oza mandan bugüne kadar 
geçmiş olan yirmi yedi yılı da bunun iizrıine 
katarsak, bu takdirde, bugün bu maddenin (O) 
fıkrasında yazılmış bulunduğu gibi evlenmemiş 
ve yaşları da yirmi beşi doldurmamış kız ço
cuklarına rastlamak imkânı olabilir. Fakat, o-
zamanlarda yaşları otuzdan yukarı olanların ev
lenmemiş kız çocuklarından (C) fıkrasında tes
hil edilmiş olan yaşı geçmiş olanlara da rastla
nabilir. 

Şu halde, evlenmemiş kız çocuklarını yaş 
haddi ile takyit etmek, bence, muvafıkı mu
adelet olamaz. Evlenmemiş, yirmi beş yaşını 
aşmış, fakat malûl ve hasta olan, eski deyişle 
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bakire kızlar vardır; bunlardan elli yaşında 
olanlar bile bulunabilir. 

Bu sebeple, bu gibileri de faydalandırabil-
mek için «evlenmemiş ve yaşları yirmi beşi 
doldurmamış olan kız çocuklarına» diye yazıl
mış olan (C) fıkrasının «evlenmemiş kız çocuk
larına» diye düzeltilmesini Yüksek Kamutayın 
tasvibine arzediyorunı ve bu maksatla takdim 
ettiğim önergenin kabulünü rica ediyorum. 

VASFt GEEGER (Urfa) — Bendeniz de
min Bütçe Komisyonu Sözcüsü Muammer Eriş 
arkadaşnnızm «yaptığımız bu kanun, dul ve ye
tim maaşı hakkındaki bir kanun değildir» demesi 
üzerine söz almak mecburiyetinde kaldım. Çünkü 
bu kanunun Maliye Komisyonunda müzakeresi 
sırasında, Maliye Komisyonu ikinci maddesine 
şöyle bir hüküm koymuş; «Siyasi suçlardan do
layı ölümle cezalandırılanlar hariç» Bütçe Ko
misyonu raporunda mucip sebep olarak diyor ki; 
«Yetimlerin bu kanun hükümlerinden faydalana-
mıyacaklarına dair Maliye Komisyonunca bir 
hüküm metni ilâve edilmiş ise de mevzuatımız 
muayyen cezalara çarpılan mahkûmları emekli
lik hakkından mahrum etmekte ise de hükmün 
infazı sırasında veya mahkumun vefatından son
ra dul ve yetimlerine emeklilik aylığı verilmesi
ni tecviz etmekte olduğundan bunlara da veril
mesini muvafık gördük. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun başlığı 
şudur, «Sivas Temsil Heyeti Üyeleriyle Bilinci 
Büyük Millet Meclisi Üyelerine vatani hizmet 
tertibinden aylık verilmesi hakkında kanun ta
sarısı» dır. 

Birinci maddede, kaydı hayat şartiyle öden
mek üzere, vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanır deniyor. Arkasından siyasi suçlarından do
layı idam edilenlerin yetimlerine dul ve yetim 
maaşı deniyor. Binaenaleyh bendeniz bir tezat 
içinde olduğumuzu zannediyorum. Hem vatani 
hizmet, hem de idam edilmiş olma. Hem de dul 
ve yetimlerine verilme... Bendeniz bunda birbiri
ne uymıyan bir cihet bulunduğuna işaret etmek 
istiyorum; bu kanun tasarısının dul ve yetim ma
aşlarına ait bir kanun olmadığını demin sözcü 
arkadaşımız da teyit ettiğine göre Maliye Komis
yonunun ikinci maddesinin bu madde yerine oya 
vaz'ını teklif ediyorum. (Ret ret sesleri). 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlar; maksat, Millî Mücadele başlangıcında 
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hayatlarını istihkar ederek gelip şu Türk Hükü
metini kuran vatan evlâtlarına ve onların dul 
ve yetimlerine bu milletin şükran borcucnu eda 
etmek olduğuna göre, ikinci maddenin (C) ben
dinde sayın arkadaşım Necmeddin Sahir Sılan'-
m buyurduğu gibi, 25 yaşma kadar evlenmemiş 
kız çocuklarına diye bir kayıt var. Halbuki bu
gün biz şahsan biliyoruz ki, 50 - 60 yaşında Bi
rinci Büyük Millet Meclisinde âza olup da ölen
lerin kız çocukları vardır, gözleri kördür, ayak
ları topaldır, çirkindir, ne bileyim, evlenmemiş
lerdir, muhtaçtırlar, o kadar muhtaçtırlar ki, 
isimlerini Yüksek Huzurunuzda arzetmeyi doğru 
görmüyorum, izzetinifisleri yüksektir, Büyük 
Millet Meclisinde mesbusluk yaptıkları için her
hangi bir yardımı da kabul edemiyorlar, halbu
ki milletin kanunla yapacağı yardımı kabul eder
ler ve şeref duyarlar. 

Bunun için 82 sayın arkadaşın imzasını taşı
yan bir önerge hazırladık takdim ediyorum, 
Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımın teklifi gibi, 
yaş haddinin kaldırılmasını rica ederiz. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazian-
teb) — Arkadaşlar, yeni bir tesis yapıyoruz, er
babına yeni bir hak teveccüh ediyor. Bunun tam 
adalet fikriyle ve vazıh şekilde tesbit edilmesi, 
bilâhara bir takım tefsirlere yol açmaması tercih 
edilir. Bu madde; eğer eytam ve eramil hakkın
daki kanun ahkâmına tâbi değilse, yani ahkâmı 
umumiyeye tâbi değilse, ki, öyle olması icabeder, 
buna nazaran ölmüş müstahak kimselerin aile
lerine ve çocuklarına şu şekilde teveccüh eder 
deniliyor. Evlenmemiş karısı, çocukları, ço
cuklardan evlenmemiş kızları. Bugün madem 
ki, yeni bir hüküm tekevvün ediyor benim hatı
rıma şöyle bir şey geliyor; kızı evlenmemiş 
ama, bugün duldur, evli değildir. Buradaki ev
lenmiş tâbirinin komisyon tarafından izahı lâ
zımdır. Bence dul kalmış kızları da mahrum et
memek iktiza eder. (Doğru sesleri) Komisyo
nun nazarı dikkatini celbederim. 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — İkinci mad
de de, bilhassa maddenin birinci fıkrasında, 
«ölmüş bulunanların bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sağ bulunan» dan komisyonun 
kasddettiğini demin izah etmiştim. Şimdi Yük
sek Heyetiniz, Necmettin Sahir Sılan arkada
şımızın teklifi dairesinde elyevm sağ olanların 
da öldükten sonra karısına ve çocuklarına ma
aş bağlanmasını tasvip ettiğine göre maddenin 
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burası şöyle olur: «Birinci madde de yazılı olan
lardan ölenlerin....» 

Evlenmemiş ve yaşları 25 yaşını doldurmuş 
kız çocuklarına gelince; Bütçe Komisyonu yaş 
haddini, kanuni bir had olarak tanınan yetim 
maaşlarında bile 25 yaşında bu maaşın kesil
mesi keyfiyetinden almıştır. Ama, arkadaşı
mızın izah buyurdukları gibi, eğer bilâkaydı 
şart evlenmemiş olanlara şekli Yüksek Heyeti
nizce kabul edilirse, madde ona göre değişir. 

Ondan sonra istirhamım, bu maddenin (C) fık
rasından sonra «vatani hizmet tertibinden (175) 
lira aylık verilir» kelimesi «bağlanır» tarzın
da olacaktır. Bu tashihin kabulünü rica ede
rim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bendeniz de, Nec-
meddin Sahir Sılan arkadaşımız gibi maruzat
ta bulunacağım. Kanunun neşri tarihinde öl
müş olanlarla kanunun neşrinden sonra ölecek 

.olanlar için aynı muamelenin yapılmasını tasvip 
buyuracağınız kanaatindeyim. Çünkü kanunun 
neşrinden evvel aramızdan kaybolması muhte
mel. arkadaşlar vardır, zira bunlar yaşlı arkadaş
lardır. 

Sonra küçük bir endişemi arzetmek istiyo
rum : Bu da vatanî hizmet Maaşı Kanunun neşri 
tarihinde yirmi yaşma girmemiş, yüksek tahsile 
devam etmekte ise, ve 25 yaşını geçmemiş erkek 
çocuklarına, evlenmemiş ve yaşları da yirmi be
şi doldurmamış kız çocuklarına bu maaşları ve
rilecektir. "Fakat bu maaşları kaydı hayat şar-
tiyle mi alacaklar? Yoksa 25 yaşını doldurdu
ğu veya kızsa evlendiği zaman kesilecek midir? 
(Kesilecek sesleri). 

Evet, normal olarak kesilmesi lâzımdır. Fa
kat icra makamları kanunun metni ile mukay
yettir. Maddede bu hususta sarahat yoktur. 
Binaenaleyh bu maddenin sonuna lüzumlu tas
hihi yapmalarını Bütçe Komisyonundan rica 
ederim. 

NECMEDDÎN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarını; birinci madde dolayısiyle 
ikinci maddeye matuf olarak arzetmiş olduğum 
teklifimin, esas itibariyle, Yüksek Kamutayın 
kabule makrun hissiyatına da uymak suretiyle, 
Bütçe Komisyonumuz tarafından kabul edilmiş 
olmasını teşekkür ile karşılarım. 

Bu takdirde, biraz önce temas ettiğim şekil
de, Komisyon ile mutabık olarak ikinci madde-
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nin ilk fıkrasının «birinci maddede yazılı olan
lardan ölenlerin...» şeklinde düzeltilmesi sure
tiyle arzettiğim maksat hâsıl olmış oluyor. 
Bundan dolayı sayın arkadaşlarıma teşekkürle
rimi arz ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Sırrı Day arkadaşımı
zın sordukları suali cevaplıyayım. 

Maddenin « a » fıkrası evlenmemiş karısına. 
Binaenaleyh evlendiği zaman kesilecektir. 

20 yaşma girmemiş, yüksek tahsile devam 
etmekte ise, 25 yaşını geçmemiş erkek çocuk
larına bu yaşa geldiği zaman kesilecektir. 

Eğer Yüksek Meclisçe tensip Duyurulduğu tak
dirde evlenmemiş kız çocuklarının ise evlendik
leri zaman kesilecektir. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bu madde maaşın 
tahsisini âmir bir hükümdür. Maaşın ne vakit 
kesileceği hakkında sarahat yoktur. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM-
ER ERİŞ (Ankara) — Madde sarihtir, evlenin
ce kesilecektir. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim bu mad
de maaşm tahsisini âmirdir. Ne zaman kesilece
ği hakkında sarahat yoktur. Muta akıp maddede 
bu sarahat bulunmalıdır.. 

(Kâfi kâfi sesleri). 
BAŞKAN —- Başka söz istiyen yoktur. (Kâ

fi, kâfi sesleri). 
Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebebe binaen ikinci mad

de yerine Maliye Komisyonunun teklif ettiği 
ikinci maddenin reye arzını arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAMMER 
ERİŞ (Ankara) — Vasfi Gerger arkadaşımızın tek
lifi şudur; Birinci B. M. M. si azalarından bilâhara 
herhangi bir cürüm dolayısiyle idam edilmiş ve
ya su bu olmuşların ailelerine verilmesin kay
dıdır. 

Yüksek malûmunuz, Tekaüt Kanununda bile 
bu ağır hükümlere uğramış olanların, tabiatiyle 
suç. işlemiş bir adamuı suçu çocuklarına intikal 
etmediği için, biz ana prensip üzermden yürüdük. 
(Bravo sesleri). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tebrik ederim, çok iyi yapmışlar, madelet budur. 
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Yüksek Başkanlığa 

ikinci maddenin «C« fıkrasınm aşağıdaki şe
kilde tâdilini teklif ederim. 

20 . II . 1948 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 
C - Evlenmemiş kız çocuklarına 

NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Komisyonla tam bir mutabakat temin etmiş ol
duğumuz için maksat hâsıl oldu. önergemi geri 
alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeblerden ikinci mad

denin (C) fıkrasının evlenmiş kız çocuğu yerine 
(evli bulunmıyan) kaydının konmasını teklif 
ederim. 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

BÜTÇE KOMİSYONU CÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Efendim, farkı vardır. 

Evlenmemiş kız çocuklarına, yani evlendi mi 
biter. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolay isiyle (82) 

sayın arkadaşlarımla hazırladığımız aşağıdaki de
ğişikliğin yapılmasını teklif ediyoruz. 

20. I I . 1948 
Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya 

Teklif: ikinci maddenin (C) fıkrasındaki 
«evlenmemiş ve yaşları da yirmi beşi doldurma-
miş kız çocuklarına» yerine; 
«evlenmemiş kız çocuklarına» ibaresinin konul
masını arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Urfa Urfa 
F. Karakaya Vasfi Gerger Atalay Akan 

Sivas 
Şakir Uma 

Ankara 
ibrahim Rauf Ayaşlı 

Çanakkale 
N. Ünen 

Okunamadı 

Kars 
Z. Orhon 

Ağrı 
M. Aktan 

Kastamonu 
Baki Türmtürk 

Bolu 
Lûtfi Gören 

Balıkesir 
Fuat Bilâl 

Sivas 
Gl. Fikri Tirkeş 

Konya 
H. Karagülle 

Malatya 
A. U. Beydağı 
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Siird 

Ali Rıza Esen 
Tokad 

C. Kovalı 
Mardin 

Abdulkadir Kalav 
Siird 

Sabri Çeliktuğ 
Malatya 

Dr. H. Fırat 
izmir 

Sait Odyak 
Antalya 

Dr. G. Kahraman 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Kocaeli 

Nihat Erim 
Aydn 

Mitat Aydın 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Konya 

Ş. Ergun 
Bolu 

t. Yalçın 
Çoruh 

Ali Çoruh 
Erzurum 
S. Altuğ 

İsparta 
Ş. Yalvaç • 
Yozgad 

I. Olgun 
Balıkesir 
K. Özalp 
Trabzon 
H. Orhon 

Van 
R. Oktar 
Erzincan 
Z. Ağca 

Erzurum 
K. Kamu 
Denizli 

Cemil Çalgüner 
Okunamadı 

Ankara 
E. H. Ergun 

Bursa 
Zehra Budunç 

Mardin 
Dr. A. Uras 

Elâzığ 
Mustafa Arpacı 

Malatya 
Ş. Tugay 
Manisa 

H. öztarhan 
Ankara 

Mümtaz ökmen 
Niğde 

F. Ecer 
Seyhan 

Dr. K. Satır 
Mardin 
A. R. Eren 
Gazianteb 

Dr. M. Canbulat 
Antalya 

Rasıh Kaplan 
Tunceli 
M. Tan 
Konya 

M. Ş. Altan 
Urfa 

Razi Soyer 
Ankara 

M. Aksoley 
Malatya 

M. S. Eti 
Konya 

H. Ulusan 
Kocaeli 
C.Aksu 

Diyarbakır 
0. Ocak 
Çorum 

S. Karafakıoğlu 
İsparta 
R. Güllü 
Yozgad 

K. Erbek 
Okunamadı 

Maraş 
Dr. K. idil 

Ankara 
R. Börekçi 
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Kütahya 
A. Bozbay 
Hatay 

Hasan Mursaloğlu 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Bize 

Dr. F . Kurtuluş 
Aydın 

N. Göktepe 
Çankırı 

A. 1. Zeyneloğlu 
Van 

I. Arvas 
Okunamadı 

Kocaeli 
Sedad Pek 

Niğde 
Hüseyin Ulusoy 
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Kırşehir 
N. Erdem 

Bingöl 
T. Banguoğlu 

Bolu 
H. Ş. Adal 

Manisa 
Ş. R. Hatiboğlıı 

Ankara 
H. O. Bekata 
Zonguldak 
N. Kromer 

Bitlis 
M. Ertan 

Trabzon 
M. Yarımbıyık 

Kars 
Tezer Taşkıran 

Erzurum 
C. Dursunoğhı 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini teklif ederim. 
Tunceli Milletvekli 

Necmeddin Sahir Sılan 

(Bu aylıklar borç için haciz edilemez.) 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Efendim, Yüksek he
yetinizin izhar etmiş olduğu hissiyata dayana
rak, eğer müsaade buyurursanız, bu ikinci mad
deyi şu tarzda yapmak muvafık olur : 

(Birinci maddede yazılı olanlardan ölenle
r in : 

A — Karısına hayat kaydı ile, 
B — Yirmi yaşındaki.... tasarıda arzettiği-

mizin aynı. 
C — Kız çocuklarına evleninciye kadar) 

kaydiyle. 
(Muvafık sesleri) 
Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 

— Bütçe Komisyonu sözcüsünün ifadesini tahlil 
edersek, benim takririmin tercihan reyizine arzı 
iktiza eder. 

Çünkü esasta mühim bir değişikliği icabet-
tiriyor. Mademki yeni bir hak tevcih ediyor ve 
yeni bir tesis yapıyoruz, bu ciheti evleviyetle 
dikkate alınması lâzımdır. 

Vaktiyle evlenmiş fakat dul kalmış bu zaval
lıyı Milletin nimetinden mahrum etmiyelim. 
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Bütçe • Komisyonunun evvelce teklif ettiği gibi 
evlenmemiş kızlar şeklinde geçerse, evvelce 
evlenmiş fakat takdir buya, sonra dul kal
mış kadın bundan istifade etmiyecektir. Ben 
şöyle bir değişiklik yapılmasını teklif ettim 
ve Makamı Riyasetten de rica ediyorum, ter
cihan reye konulmalıdır. Çünkü esası değiş
tirecek bir hükmü ihtiva etmektedir. (Evli bıı-
lumıyan) tâbirinin konulmasını teklif ediyorum. 

FERİDUN FtKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Yani dulluğa da şâmil olmak manâsında. 

NECMEDDİN SAHtR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlarım; Yüksek Heyetinizi, vereceğim 
izahat ile, bu nokta hakkında aydı ııl atabileceği
mi sanıyorum. Bütçe Kanununun altıncı mad
desinde mevzııubahis edilen (Ç) cetvelinde ad
ları yazılı olan ve muhtelif tarihlerde ayrı ayrı 
neşredilmiş bulunan otuz Kanuna göre yetmiş 
dokuz vatandaş vatani hizmet tertibinden aylık 
almaktadır. Bunların adlarının hizasındaki ka
yıtlar, Kızlar ile zevceler için genel olarak şöy
ledir : 

Kızlar için: Bazılarında (teehhülüne kadar) 
bazılarında ( eytam ve eraınil aylığı kesilmek 
şartiyle), yahut (kaydı hayat suretiyle) dır. 

Zevceler için: Bazılarında (emekli, eytam 
ve eramil aylığı varsa kesilmek üzere) ; yahut 
müstakillen (evleninciye kadar) ; bazılarında 
diğer bir şekil (evlendiği zaman kesilmek üzere 
kaydı hayat şartiyle) ; bazılarında (eytam ve 
eramil aylığı verilmemek suretiyle evlendiği tak
dirde katedilmek üzere kaydı hayat ile ) dir. 

Bütün bunlar kızların veya zevcelerin evlen
meleri halinde, bağlanan aylığın kesileceğini gös
teriyor. 

Halbuki Abrurrahman Melek arkadaşımızın 
teklifi, evlenmiş, fakat sonra ayrılmış, dul kal
mış kadınları istihdaf ediyor ki Kanun vâzıı 
asla böyle bir esas derpiş etmemiştir. 

Benim arrezttiğim teklif ise, yaş haddi kal
dırmak suretiyle, (evlenmemiş kız çocuklarına) 
şeklindedir. Bütçe Komisyonumuz, (evleninciye 
kadar kız çocuklarına) diye düzeltmeyi kabul 
ettiğine göre benim teklifim ve maksadım ter
viç ve temin edilmiş bulunuyor. 

Bununla beraber, Abdurrahman Melek arka
daşımız (evleninciye kadar kız çocuklarına) 
şekline iltihak etmediği ve Yüksek Kamutay
ca (evli bulımmıyan kız çocuklarına) diye kabu-
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lü halinde benim teklifimle leıııin etmek istedi
ğim maksat yine hâsıl olacaktır. Benim istedi
ğim yaş haddinin, yaş kaydının fıkradan kaldı
rılmasıdır. 

BAŞKAN -— Efendim; şimdi bir önerce var
dır. Bu maddeyi büsbütün reddeder mahiyet 
tedir. O da Maliye Komisyonunun maddesine 
aittir. Zaten izah ettiler onu oya koyacağım. 

(Ret, ret sesleri 
(Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in önergesi 

tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı dikkate 

alanlar... Almıyanlar... önerge nazarı dikkate 
alınmamıştır efendim. 

Verilmiş birçok önergeler var, Bütçe Ko
misyonu ise maddede bir tashih yaptı ve baş
kanlığa verdi. 

Müsaade buyurursanız evvelâ Bütçe Komis
yonunun yaptığı tashihle ikinci maddeyi oku
tayım, eğer bu sizi tatmin etmezse ona göre 
verilen önergeleri okutup reyinize arzederim. 

Şimdi komisyonun tashih şeklini okutuyo
rum: 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
lardan ölmüş bulunanların, ve bundan sonra 
ölecek olanların, 

A — Evlenmemiş karısına yaşadığı müd
detçe, 

B — Yirmi yasma girmemiş, yüksek 
tahsile devam etmekte ise, yirmi beş yaşını geç
memiş erkek çocuklarına, 

C — Evlenmemiş kız çocuklarına evlenince-
ye kadar vatani hizmet tertibinden, 

BAŞKAN — Önerge sahipleri ne buyuru
yorlar1? 

NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Tunceli) -
Ben de bu şekli kabul ediyorum. ^ 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Ben de 
kabul ediyorum. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Benim takririmin reye konullmasmı istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Arkadaşımızın takririni tek
rar okutuyorum. 

(Abdurrahman Melek (Gazianteb) 'in önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Alınmıştır efen
dim. 
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Komisyon maddeyi ona göre tashih etsin. 
(Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sı

lan'm bu maaşların haczedilemiyeeeğine dair 
önergesi tekrar okundu). 

NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Komisyon sözeüsünün izahlarına göre bu öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ikinci mad
deyi Abdurrahman Melek arkadaşımızın şimdi 
kabul edilen takririne göre tashih buyursun. 
Ondan sonra reye arzedeyim. Şimdi diğer mad
delerin müzakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 8. — Sivas Temsil Heyeti ile Birin
ci Büyük Millet Meclisine Üye seçildiği halde 
iltihak etmiyenlerle iltihak ettikten sonra çe
kilenler, mazbatası kabul edilmiyenler, iskat 
edilenler veya daimî bir memuriyeti tercih ede
rek ilgisini kesenler ve bunların ikinci madde
de yazılı dul ve yetimleri bu kanun hükümlerin
den faydalanamazlar. 

NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Muhterem arkadaşlar; üçüncü maddede «Sivas 
Temsil Heyeti ile Birinci Büyük Millet Mecli
sine Üye seçildiği halde...» diye yazılmış olan 
ibarenin birinci maddede kabul ettiğimiz esas 
dairesinde, «Sivas kongresince seçilen Temsil He
yeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Dönemine Üye seçildiği halde...» diye düzeltilme
si gerektir. 

BAŞKAN — Madde o suretle düzeltildi. 
NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Devamla) — 

O halde, şimdi asıl maksadımı arzetmek için 
önce üçüncü maddeyi olduğu gibi okuyacağun. 

«Sivas Kongresi Temsil Heyeti ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemine Üye 
seçildiği halde iltihak etmiyenlerle iltihak et
tikten sonra çekilenler, mazbatası kabul edilmi
yenler, iskat edilenler veya daimî bir memuri
yeti tercih ederek ilgisini kesenler, bunların 
ikinci maddede yazılı dul ve yetimleri bu kanun 
hükümlerinden faydalanamazlar.» 

Şimdi bu, maddedeki «....veya daimî bir me
muriyeti tercih ederek ilgisini kesenler...» iba
resi üzerinde durmak ve bir vaziyeti Yüksek 
Kamutaya arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 

Döneminde, memleketin muhtelif yerlerinde, 
çeşitli ve korkunç hâdiseler oluyor, birbirini 
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takip eden bu ağır ve ezici vaziyetler Millî Mü
cadelemizi tehdit edici mahiyette gelişiyordu. 

Bu vaziyetler karşısında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa, Me
bus arkadaşlarından bazılarını muayyen vazife
lerle, Memleket içinde, muhtelif yerlere gönde
riyordu. Bunların içerisinde o zmanki hâdise
lerin doğurduğu zaruretlerle Mutasarrıf, Vali 
olarak vazife alanlar vardır. 

Bu arkadaşlardan bazıları, sayıları çok azal
mış olmakla beraber, bugün de aramızdadır ve 
bunlardan biri o vakit Sinop'da tekevvün etmiş-
olan çok ciddî hadiseler, isyan mahiyetini alan 
vakıalar, dolayısiyle, Meclis Reisi Mustafa Ke
mal Paşa tarafından Sinop Mutasarrıflığına 
gönderilmiştir. 

İstanbul'daki son Meclisi Mebusanda Erzu
rum Mebusu olarak bulunan ve istanbul'un iş
galinden sonra kaçarak Anadoluya geçen, Türki
ye Büyük Millet Meclisine katılan bu arkadaşı
mız, Sinop'ta o günlerin çetin şartları içinde ça
lışmış, başarı göstermiş, Hükümetçe de takdir 
olunmuştur. 

Sonraları, Mebuslukla memuriyetin içtima 
edemiyeceği hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından verilen prensip kararı muva-
vehesinde evvelce Meclis Reisinin emri ve Mec
lisin tasvibi ile memuriyete gitmiş olan bu arka
daş, memuriyet hizmetinden ayrılmak için müra
caat etmiş, mebusluğu tercih ettiğini bildirmiş, 
fakat o vakit, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi sıfatiyle beraber Devlet ve Hükümet Reisi 
vaziyetinde bulunmuş olan Mustafa Kemal Pa
şa Mutasarrıf olarak Sinop'ta kalmasını vatan 
için daha faydalı olduğunu bildirmiş, arkadaşı
mız da bu emre mutavaat etmiştir. Bu arka
daş, bugün de Kars Milletvekili olarak aramızda 
bulunan Sayın Zihni Orhon'dur. 

Şu duruma göre, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisinin gösterdiği lüzum üzerine, memle
ket dâhilinde, münhasıran Mutasarrıf Vali ola
rak vazifelendirilmiş olan mebus arkadaşların da 
bu kanundan istifade edebilmelerini temin ede
cek surette, mevzuubahis fıkranın Komisyonca-
tadilini yüksek takdirinize arz ve teklif ederim. 

SALÎM ALTUĞ (Erzurum) — Aziz arka
daşlarım, bendeniz de bu mevzua temas edece
ğim. Maddenin üçüncü fıkrasında «veya daimi 
bir memuriyeti tercih ed>erek ilgisini kesenler ve 
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bunların ikinci maddede yazılı dul ve yetimle
ri bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.» 
denilmektedir. Halbuki arkadaşlar, şimdi Nec-
meddin Sahir Sılan arkadaşımızın da anlattığı 
gibi, ozamanlar aziz Atamızın ve Hükümetimizin 
tensibiyle, başka vazife derunte eüıp hizmet ifa 
eden arkadaşlar vardır. Bu görevi almaları 
tercih değildir, o günün şartları icabı fedakâr
lık ve feragatla vasıflandırılmak lâzımdır. Nite
kim bunlar Meclis zabıtlarında gözüme ilişti. 
takdir edilmişlerdir. Bu olayları tahattur eden 
arkadaşlar içimizdedir. istiklâl uğrunda mü-
cahede edenlerin yardımcısı olarak yüksek ka
biliyetleri icabı Hükümet tarafından görevlendi
rilen bu ferağatkâr arkadaşları, memuriyeti ter
cih etmiş gibi göstererek bu haktan mahrum et
mek büyük bir adaletsizlik ve Büyük Meclisiı? 
şefkat ve atıfetine uymıyan bir hareket olur. 
Hükümetin tensibi ile memuriyette kalanların 
bu kanundan istifade ettirilmeleri adalet fikri
ne uygun bir iş olur. Bendeniz de bu hususta 
hazırladığım önergeyi Yüksek Başkanlığa su
nuyorum. takdir Yüksek Heyetindir. 

CEVDET KERİM INCEDAYI (Sinob) — Sa
yın arkadaşlarım, iki arkadaşımızın adını bahset
tiği ve şimdi de aramızda değeri ile bulunan Zihni 
Orhon'un gerek ordu hizmetlerinde ve gerekse 
istiklâl Mücadelesinde Milletvekili olarak o sıra
da Perid Paşa tarafından tertip edilen bir Ku-
vayi Seferiye ile Sinob "un işgali meselesini ön
lemek ve bozulmuş asayişi iade için mutasarrıf 
olarak oraya gönderildiği zaman yaptığı hizmet
leri bildiğim için huzurunuzda - takdir hakkmı 
yok ama tekdirle anarım. Eğer bu sadece Zihni 
Bey için olsaydı hakikaten arkadaşlarıma iştirak 
ederek ben de Yüksek Heyetin bu dilğe iştirak 
etmesini istirham edecektim. Ancak biliyorsunuz 
o yılların hâdiseleri çok çetindi. Eskişehir, Zon
guldak, Samsun işgal altında idi .Memleketin 
içinde muhtelif tehdit unsurları kıyam halinde. 
Bir kısmı zevat buraya Milletvekili olarak gel
dikten sonra ümitsizlikle memuriyeti tercih edip 
ayrılmak yolunu arıyanlar da vardı. (Doğru 
sesleri). Bu suretle ayrılıp gidenler içinde, bu
rada erbabı hamiyet çalışırken, memlekete zorluk 
veren insanlar da mevcut idi ve berhayattır. 

Şimdi Zihni Beyin hakikaten imtisale lâyik 
hizmet ve fedakârlığının karşılığını hak olarak 
vermeye çalışırken bir yığm haksızları bu yol
dan bu yolda haklandırmış olacağız. Eğer istis-
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nai bir hüküm koymaya imkân varsa onda ben 
de beraberim, aksi takdirde bu teklifin, aleyhin-
deyim, hataya düşeriz. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir 
mütalâası var mı? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERÎŞ 
(Ankara) — Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunuz, 
bu meseleyi şu tarzda mütalâa etmiştir. Ozaman 
vazife için şu veya bu yerde bulunan arkadaş
ların, filhakika hem Milletvekili oldukları ve hem 
de orada vazife gördükleri malûmdur. 

Fakat tercih etme keyfiyeti nihayet kendile
rine bırakılmıştır. Hangisini tercih edersiniz, 
dedikleri zaman, eğer askerliği tercih etmişse 
orada kalmıştır. 

Binaenaleyh Bütçe Komisyonunuz; tercih 
edip ayrıldığına göre, vaziyeti o suretle mütalâa 
etmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen yok
tur, şimdi bunun için verilmiş önergeleri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci B. M. M. ine üye seçilip Meclise ka

tıldıktan sonra görülen lüzum üzerine ve hattâ 
ısrarına rağmen memuriyete giden ve sayıları 
çok az olan arkadaşlarımızın ödenekten mahrum 
edilmemelerini teklif ve rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Hacim Çarıklı 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın üçüncü maddeye eklenme

sini dilerim. 
«Şukadar ki, ozaman Hükümetin tensibiyle 

memuriyette kalmış olanlar birinci madde hük
münden istifade ederler.» 

Erzurum Milletvekili 
Salim Altuğ 

BAŞKAN — önergeleri oya arzetmek üze
re tekrar okutuyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Hacim Çarıklı'nın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Erzurum Milletvekili Salim Altuğ'un öner
gesi tekrar okundu) 

ZtHNÎ ORHON (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu takrir hakkında mı söyliye-

ceksiniz? 
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1 ZÎHNl ORHON — Evet. 

ZtHNÎ ORHON (Kars) — Arkadaşlar, şah
sıma taallûk ettiği için çok üzüntü duyarak hu
zurunuza geldim, vaziyeti anlatayım, yine hü
küm sizindir. 

Bir Perşembe günü idi, Atatürk merhum 
beni çağırdı, Sinob Mutasarrıflığına gideceksin 
dedi, itizar ettim, sertlendi, bir gün izin aldım, 
bundaki maksadım da ozaman Heyeti Vekilede 
dâhil olan Rıza Nur, Yusuf Kemal, Celâlettin 
Arif Beylere vaziyeti arzedeyim ve onların tavas
sutuna müracaat edeyim de bu işten kurtulayım 
dedim. Cuma günü onlarla buluştum, meseleyi 
açtım; Rıza Nur ve Yusuf Kemal Beyler Sinob 
bizim memleketimizdir dedi ve daha sözü açma
dan ağzıma tıkadılar. Celâlettin Arif Bey de 
onlara iltihak etti. Cidden üzülüyorum, fakat bü
yük bir adaletsizlik olur düşüncesiyle arza mec
bur oldum. Affmızı dilerim. 

Cumartesi günü geldim, Yahya Galip merhum 
Atatürk'ün yanında idi, yine itizar ettim. Sert
lendi. Böyl tehlikeli günlerde sen fedakârlık yap-
mıyacaksın, ben fedakârlık yapmıyacağım da kim 
yapacak? Haydi yürü dedi. Benim yerimde ol
saydınız siz ne yapardınız? Allaha çok şükür, 
Allah yardım etti, halk beni tuttu, ben de sa
mimî hareket ettim. Çok eşkiya vardı, temiz
lendi. Bazı kötü hareketler vardı, onlar da te
mizlendi. Başkumandanlığın bütün evamiri ye
rine getirildi. 

Memurlukla mebusluk imtizaç edemez, ikisin
den birisini tercih edeceksin dendi. Bana kalır
sa mebusluğu tercih ederim dedim. Ozamanlar bu 
konfor lâfı yoktu, şimdi işitiyoruz, Sinob'da bu 
bakımdan pek hevas edilecek bir yer değildi. Be
ni memleketim mebus olarak göndermiştir, ben de 
mebusluğu tercih ederim dedim. Beni uzun-
boylu tazyik ettiler. Ozaman Adnan Adıvar Da
hiliye Vekâleti Vekili idi. Bana bir şifre verdi. 
Sarahatan Heyeti Vekile rica ediyor, memurluğu 
tercih et, maaşın birinci sınıfa çıktı dedi. Ondan 
dolayı da sert bir yazı yazdım. Sonra, Atatürk 

' merhum, memuriyette kalman vatan için daha 
faydalıdır, bunu tercih etmeni istiyorum dedi. 
Ben de, peki, memlekete o suretle hizmet ederim, 
yalnız askerî rütbemi bırakın dedim. Ozaman siz 
olsaydınız ne yapardınız? îşte telgraf... Eğer bu
nu tercih sayıyorsanız pekâlâ. Telgrafı okuyayım. 
(Oku, oku sesleri). 

Okuyayım efendim; fakat Sinob o vaziyette 
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idi ki, Cevdet Kerim geldi gördü, bütün dağlar 
askıya dolu idi. 

Başınızı ağrıtmazsam, tarihten bir iki sayfa 
söy!iyeyim: Suheyp askerlikten firar etmiş. Son
ra İngiliz esirleri Kastamonu'ya götürülürken 
önlerine geçmiş jandarmaları öldürmüştü ve esir
leri sahile indirmiş bir yelkenli ile Odesa'ya gö
türmüştü. Ondan sonra 11 türk öldürmüş kimse 
tutamıyordu. 

Sonra birisini dağa kaldırdılar, uzamanın ida
resine vukuf peyda etmeniz iyin bir misal diye 
söylüyorum. Karakolun 200 metre önünde olan 
bir evden Mehmet isminde birini dağa kaldırdı
lar, Jandarma tutamıyordu. Ben. bunu bir gazya
ğı tenekesi göstermekle tuttum. (Kâfi sesleri). 
Bunu aymaktan da üzüldüm doğrusu. (Hakkın 
var sesleri). 

CEVDET KEKİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Zihni arkadaşımız, elbette büyük bir şerefi olan 
Birinci Büyük Millet Meclisi Üyesi olup da va
tan hizmeti adı altında, bu tarihi hizmetin mil
letçe mukabelesi olan bir ödenek, para miktarın
dan ziyade, böyle bir istihkak; bir fâni iyin bü
yük bir şeydir. Zihni arkadaşımızın sözlerini böy
le anladık ve böyle kabul ediyoruz. 

ZİHNİ ORHON (Kara) — Elbette... 
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Devamla) 

—• Sunuda arzedeyimki, Zihni Orhon'un Sinob'a 
gönderilmiş büyük bir ehemmiyeti haizdir. Kı
saca izah ettikleri gibi, Sinob havalisinde birçok 
yeteler memlekete, o mmtakada zarar verecek bir 
istidat içinde idi. Saltanat idaresi, Ferid Paşanın 
sadrazamlığı zamanında, Vah dettiır in Yaveri olan 
bir zatın da. İtilâf Kuvvetleri Başkomutanlığı ile 
teması neticesinde İstanbul'da hazırlattığı kuv
vetleri bir iki gambot ve torpido ile înee Burun 
ve Sinob mıntakasrna asker çıkarıp oradan da bir 
işgal yapmak katı teşebbüsünde idi. Zihni Bey 
oradaki fedakârlığı ile hem bu teşebbüslere im
kân vermemiş ve hem de isyana istidat gösteren 
asayişsizliğin hepsini düzenleyip, Sinob kasabası
nın ve civarının halkının da hamiyet ve fedakâr-
lığiyle İstiklâl Mücadelesine büyük yardımı do
kunmasına hizmet etmiştir. Karadenizin fırtuıa-
larından ve düşman donanmasının takibatından 
Sinob limanına tahassun eden gemilerin cephane
lerini ve sairesini muhafaza etmek gibi öyle bir 
günde yaptığı fedakârlık dolayısiyle Zihni Beye 
hidematı vataniye tertibinden aylık bağlanmak 
için ayrıca, ismen bir kanun teklifi yapılır. An-
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cak Birinci Büyük Millet Meclisi üyeliğinden me
muriyete ayrılmış olanları da, arkadaşların tek
lifi gibi, buraya kabul edersek bir hataya yol 
açmış olur ve milletin şükran mukabelesi olarak 
yapılan bu maaş tahsisi kıymetini kaybetmiş olur. 

Ben şahsan yüksek huzurunuzda Zihni Orhon 
arkadaşımı böyle bir taltife lâyık görerek arz ve 
teklif ediyorum. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Efendim; Meclisin kadirşinaslığını göstermek için 
bir kanun teklifi karşısındayız. Fakat ikinci 
madde için bir çok değiştirgeler vardır. Üçüncü 
maddede aynı vaziyettedir. Kanunun iyi hazır-
lanamamış, iyi işlenenıemiş olduğu görülüyor. 
Tam adalet dairesinde bir kadirşinaslık göstermek 
için tasarının Komisyona iadesini teklif ediyo
rum. Bu hususta bir de lakrir veriyorum. 

BAŞKAN - Heyeti Umumiye tasarının mad
delerine geçmekle kanunun müzakeresini kabul 
etmiş oluyor. 

Başka söz alan kalmamıştır, şimdi önergeyi 
tek rar okutacağını. 

(Erzurum Milletvekili Salim Altuğ'un öner
gesi tekrar oku udu). 

BAŞKAN —• Takriri oyunuza sunacağım. 
S IH İT KEMAL YETKİN (Urfa) - - Aynı 

mealde olan bir teklif daha. evvel başkası tarafın
dan yapılmış, reye konulmuş ve reddedilmişti. 

BAŞKAN — Ayni mealde miydi? 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) 

Evvelâ, benim takririmin reye konması lâzımdır, 
çünkü hepsinden zıt bir takrirdir. 

BAŞKAN —- Efendim, sizin teklifinize benzer 
bir teklif bundan evvel reye kondu ve Komisyona 
geri gönderilmesi kabul edilmedi. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
Müsaade eder misiniz? arkadaşlar, Zihni Bey ar
kadaşımızın vatani hizmeti hepimizce müsellem
dir. Yüksek Heyetinizce buna kanaat getirecek 
derecede vesaik mevcuttur. Yalnız bu kanun, 
prensipleri ifade eden bir kanun olduğu için bu
raya ithalde tereddüt ediliyor. Yüksek Heyeti
nizce malûmdur ki: vatani hizmet maaşları zaten 
isim üzerine çıkar. Fakat bu, daha geniş, şümullü 
bir hüküm olduğu için bu lâyiha prensipler üze
rine yazıldı, Yüksek Heyetiniz, istisnai olarak bu 
arkadaşımızın memuriyet kabul etmesinin daha 
mühim vatani hizmet olması dolayısiyle ve kendi 
ihtivan haricinde olarak bu vazifevi kabul ettiği-
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ni anladıktan sonra ayrıca bir kanunla, müstakil 
bir kanunla Zihni Bey arkadaşımıza vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanır. (Gürültüler, ni
çin sesleri). Müsaade buyurun, niçinini de arze-
deceğim, hidematı vataniye maaşları daima şahsi
dir. Bakınız bütçe kanunlarına ve Devletin bü
tün kavaninine. isim üzerine çıkar ve öyle ya
pılması da lâzımdır. Yalnız burada, eğer me
muriyet kabul edenlerden şu veya bu mazeret do-
layısiyle dersek birtakım ihtilâfat ve karışıklığı 
mucip olur. Onun için, arkadaşmıız da şimdilik 
sabretsinler, takrir sahibi arkadaşımız da takrir
lerini geri alsınlar, ilerde ayrıca Yüksek Heyetin 
kanaat ettiği bu mevzua göre bir teklifi kanuni 
ile kendisini, şahsi olarak, bu lâyiha hükmün
den istifade ettiririz. En kestirme yolu budur. îh-
tilât da etmez, lâyik olmıyanlar da almaz, lâyik 
olup da dışarda kalan bu arkadaşımız da müste
fit olur. Hakkı mahfuzdur. Ben şahsan onun 
hakkında ayrıca bir teklifi kanuni vereceğim. 
Yüksek -Heyet bu kadar tenevvür ettikten sonra 
bunu yaparız. 

SALÎM ALTUĞ (Erzurum) — Takririmi ge
ri alıyorum. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Efendim, Heyeti Umumiyenin Komisyona havale
sini reddetmesi keyfiyeti Ahmed ulus arkadaşı
mızın başka bir teklifi üzerine idi. Şimdiki vazi
yette esas itibariyle teklifin reddedilmesi mevzuu-
bahis değildir. Yalnız tasarının iyi işlenememesi 
ve Meclisin atıfetinin adalet dairesinde olup ol
madığının tetkiki bahis mevzuudur. Onun için 
yeni bir maksatla verilmiş bulunan bu takririn 
reye konması lüzumunda ısrar ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Arkadaşlar; arkadaşı
mızın ifadesinde bir yanlışlık olsa gerek. Bu ta
sarı Bütçe Komisyonunda esaslı bir surette tet
kik edilmiştir ve bu tetkikat prensiplere istinat 
ettirilmiştir. Demin mevzuubahis edilen ve şim
di takriri geri alınmış bulunan hâdise üzerinde 
de durulmuştur. Böyle vakaa vardır. Ama bu
nun yanında ozaman mebuslukla memurluğun iç
tima edememesi hakkındaki kanun çıkarken me
muriyeti bırakıp Meclise gelen, iltihak eden ar
kadaşlar vardır. 

Binaenaleyh, prensipler üzerinde durulmuş
tur. Ama bir arkadaş; bu da konsun diye bir tek
lifte bulunuyor. Bu vaziyet tasarının incelenme
diğini ifade etmez. 
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BAŞKAN — Salim Altuğ önergesini geri al

mıştır. Şimdi Behçet Kemal arkadaşımızın bir 
önergesi vardır, onu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ikinci maddede verilmiş birçok takrirler var; 

üçüncü madde için de vaziyet aynı. Kanunun 
iyi işlenmediği anlaşılıyor. Komisyona iadesini 
teklif ederim. 

Erzincan Milletvekili 
B. K. Çağlar 

BAŞKAN — Daha evvel böyle bir önerge ve
rilmişti, kabul edilmedi. Diğer önergeyi geri al
dılar. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ikinci madde tashih edilerek Ko
misyondan gelmiştir, onu okuyacağız: 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olanlar
dan ölmüş bulunanların ve bundan sonra ölecek 
olanların : 

A) Evlenmemiş karısına, yaşadığı müddetçe; 
B) Yirmi yaşma girmemiş, yüksek tahsile 

devam etmekte ise, yirmi beş yaşını geçmemiş, 
erkek çocuklarına; 

C) Evli bulunmıyan kız çocuklarına, evlenin-
ceye kadar, vatani hizmet tertibinden 175 lira 
aylık bağlanır. 

Bu madde gereğince aylığa müstahak olanlar 
birden fazla ise bu miktar aralarında müsavi 
olarak taksim olunur. 

NUMAN AKSOY (Antalya) — «Evli bulun-
miyan kız çocuklarına, evleninciye kadar» diyor. 
«Evleninciye kadar» kaydının çıkarılmasını isti
yorum. 

BAŞKAN — önergeniz var mı? 
Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 

— Bendenizin önergemde : «Evli bulunmıyan» 
kaydı vardır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Müsaadenizle o önerge 
tekrar okunsun. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum : 
(Dr. Abdurrahman Melek'in 2 nci maddenin 

(D) fıkrası hakkındaki önergesi tekrar okundu). 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERÎŞ (Ankara) — Arkadaşlar, yüksek rç-
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yinize iktiran etmiş olan bu takrir bir kelimenin 
değiştirilmesini istiyor. «Evli bulunmıyaıı» biz 
de bunu aynen ilâve ettik. Fakat bunun altında 
da «Evleninciye kadar» kaydı mevcuttur, öner
ge bu kaydın kaldırılması hakkında değildir. 
Yalnız ilâve istemektedir, biz de «Evli bulunmı-
yan» kelimesini ilâve ile bunu yaptık. 

Dr. ABDURRAIIMAN MELEK (Gazianteb) 
— Muammer Eriş arkadaşımızın Komisyon Söz
cüsü olarak bu izahatı vermeleri eğer maksadı te
min ediyorsa bendinizi de tatmin eder. Bende
nizin bu takriri vermekten maksadım, evlenip de 
dul kalmış olanlara da kanunun teşmil edilmesi
dir. (Maksadı temin ediyor sesleri). 

BAŞKAN — ikinci maddeyi şimdi okunan 
şekilde oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci madde hükmünce ay
lığa müstahak olanlardan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656, 3659, 36G1 
sayılı kanunlara tâbi dairelerden, resmî veya 
hususi kurumlarla bankalar, özel idare ve bele
diyelerden 350 lira ve ikinci madde hükmünce 
aylığa müstahak olup da aynı durumda bulunan
lardan 175 lira veya daha fazla aylık (iler çe
şit zamlariyle birlikte emekli, dul ve yetim ve va
tani hizmet aylıkları dâhil), ücret ve ödenek alan
ların bu vaziyet ve görevleri devam ettiği sürece 
bu kanun hükmünden faydalanamazlar. Aylığa 
müstahak olanların taaddüdü dolayısiylc ikinci 
maddenin son fıkrası gereğince aylık miktarı 
175 liradan aşağı düşenlerden yukarda yazılı du
rumda olanların görevlerine ait aylık ücret ve 
ödenekleri miktarı ikinci madde gereğince hesap 
edilecek hisselerinden fazla olduğu takdirde bu 
kanundan faydalanamazlar ve bunların hisseleri 
diğerlerine ilâve edilmez. 

CEVDET KERÎM INCEDAYI (Sinop) — 
Arkadaşlar, bu maaş tahsisi maddeleri bununla 
bitmiş oluyor. 

Maliye Komisyonunun teklifinde (siyasi suç
larından dolayı ölümle cezalandırılanlar hariç) 
bu kanunun yürürlüğü tarihinde hayatta olan 
muhtaç yetimleri diye bir kayıt var. (geçti, 
geçti sesleri). 

öyle dört nala gidiyoruz ki insan maddeleri 
takip edemivor. Son güne konursa böyle olur. 

Şimdi, Bütçe Komisyonunun maddelerini ko
nuştuğumuza göre Maliye Komisyonunun koy-
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duğu bu kayıt burada yoktur. Binaenaleyh bu
nun üzerinde müzakere edecek değiliz. Biz ah
kâmı umumiye dairesinde maaş tahsis etmiyoruz. 
Biz bu milletin baniliğini yapan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Devresi ve o vazifeye 
başlayıncaya kadar, ona tekaddümen aynı mahi
yette, Türk Milleti adına hizmet eden Sivas 
Kongresinin seçtiği Temsil Heyeti üyelerine va
tan hizmeti ulviyeti bakımından Türk Milleti
nin bir şükranının ödenmesi adına; sağ ise ken
dine, ölmüşse bu baniliği yapan adamların çoluk 
çocuğuna, bir şeref aylığı tahsis ediyoruz. Binaen
aleyh bunun ahkâmı umumiye ile, hiç bir şeyle 
ilgisi yoktur. Büyük Millet Meclisine bu sıfat
la gelmiş, o âlemi, arkadaşlar Tahtakılıç 'la, Nec-
meddin Sahir arkadaşlarım kısmen işaret etti
ler. Ayağı takılmış, hiyanete başlamış, istiklâl, 
inkilâp ve bu milletin istikbali adına hiyanet cep
hesine geçmiş, idam edilmiş. Binaenaleyh, bu atı
feti bugün gurur ile yaşadığımız, evlâdı, fer
di olduğumuz bu milletin bugününü kuranlara 
bir şükran borcu yaparken iltihakının bilmem 
kaçıncı ayı. inkılâbın öteki safhasında, inkılâba, 
istiklâle, hürriyete hiyanet ederek mahkemeler
ce verilen kararlarla idam edilmiş olan bir insa
nın ailesine ben bu parayı veremem. Çünkü, 
bunu verirsem, berikine yapılan tahsisin kadri, 
kıymeti kalmaz ve ileride memleket işlerini gö
recek gençlere, ihmalkâr zihniyetlere, bizim, bu 
her işi inceden inceye düşünen meclisimizin bir 
dalâlet başlangıcı olmamasını isterim. Onun 
için, buraya, mahkeme hükümleriyle idam edi
lenlerin, zaten kendileri yoktur, aileleri bundan 
müstesnadır, şeklinde bir madde konmasını 
rica ediyorum, bunun da yüksek tasvibinize ik
tiran edeceğini ümit ederek bir önerge veriyo
rum. 

Tekrar ediyorum, bizim inkılâp, istiklâl aş
kının nesillerce Türk ruhunda yaşayacak ulvi 
bir maksadın şükran tezahürü içinde, inkilâ-
bm devamında idam edilmiş bir adamın varis
lerine bunu verirsek ötekiler için bunun kadri, 
kıymeti kalmaz. 

NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan tncedayı arkadaşımı
zın gösterdiği hassasiyete bende katılırım. An
cak, bu nokta üzerinde, Bütçe Komisyonu adı
na sözcü arkadaşımızın gerekli açıklamalarda 
bulunacağını tabiî saymakla beraber, yanlış bir 
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telâkkiye ve harekete yer verilmemek için, ben 
de bu konudaki bilgilerimi arzetmeyi faydalı 
buluyorum. 

Arkadaşlarım; Millî Mücadelemizin ilk saf
halarında, Mîllî Hükümetimizin kuruluşundan 
önce ve sonra, daha çok Batı cephemizde, düş
mana karşı mücadeleye girişmiş olan Millî Müf
rezelerin, Milis kuvvetlerinin yararlıkları gö
rülmüştür. 

Fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin kuruluşundan sonra askerî hareket ve 
taarruzları daha müessir ve daha toplu bir hal
de tanzim ve idare zaruretiyle karşılaşılmış ve 
Millî Müfrezelerin, Milis kuvvetlerin bazı yerler
de zararlı olmak istidadını göstermesi üzerine, 
muntazam kuvvetler emrine verilmesi de haya
ti bir mahiyet arzeylemiştir. 

Bunun üzerine, Millî Müfrezelere ait ted
birlerin tatbiki dolayısiyle Batı Cephesi Ku-
mandanlığmca verilen emirlere, Birinci Kuv-
vei Seyyare adını almış oları Müfreze kumanda
nının itaat etmemesi, o günün şartları içinde 
çok nazik bir vaziyet yaratmış ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisi ve Hükümetiyle Mec
lis Heyeti tarafından vukubulan teşebbüs ve 
delâletlere rağmen, isyankâr duruma geçmesi çok 
ciddî bir gaile teşkil eylemiştir. 

Bu vaziyet karşısında, Bursa ve Uşak cihet
lerindeki düşman kuvvetlerine karşı duran 
kuvvetlerimizden dört piyade fırkası ile sekiz 
süvari livası cepheden alınarak Birinci Kuvvei 
Seyyarenin takip ve tenkili ile uğraşılmış ve 
Türkiye Büyük. Millet Meclisi ve Hükümetine 
karşı gelen bu Müfrezenin kumandanı ile biri 
Mebus ve diğeri Zabit iki kardeşi ve bunların 
avanesi düşman hatlarına' ve karargâhına ilti
ca etmek suretiyle canlarını kurtarmış ve bun
lara mensup olanlardan bir kısmı da esir edil
miştir. 

Düşman taarruzlarının Millî Ordu üzerine 
teksif edildiği sıralarda tekevvün eden bu hâdi
seyi Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Mil
let Meelisinin 8 . I . 1922 günündeki toplantı
sında açıkça izah ederken Kuvvei Seyyare Ku
mandanının kardeşi olan ve o zamanlar Saru-
han Mebusu sıfatını taşıyan Resifin «menafii 
Millet ve Memleket aleyhine istimali silâh ede
rek düşmanlarla teşriki mesai» etmesi hasebiy
im Mebusluktan iskatı kabuL olunmuştur. 

im O : İ" 
Şu duruma göre, Incedayı arkadaşımızın bu 

konudaki endişesi varit olamaz; bu' gibiler," hi-
yaneti vataniyede bulunmuş olanlarla bunların 
dul ve yetimleri bu kanundan faydalanamaz. 
Esasen, bu cihet üçüncü madde de dahi açık 
olarak belirtilmiş ve «... iskat edilenler...» i n 
f aydalanamıyaeakları tasrih olunmuştur; hat
tâ, arzettiğim gibi-«... dul ve yetimleri...» nin 
dahi istifade edemiyeeekleri açıklanmıştır. 

Arkadaşımız, idam edilmiş olanlarının aile
lerinin de bu kanundan istifade edememelerini 
ileri sürmüştür. Benim bildiğime göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bu
lunan. Mebuslardan, Milletvekillerinden hiçbi
ri, Birinci Dönem içinde, herhangi bir suçla, 
mahkûm edilmek suretiyle, idam olunmuş de
ğildir. 

Teklif edilmiş olan kanun tasarısında, bulun
mamakla beraber Maliye Komisyonundaki in
celemelerde hazırlanan ikinci maddede «... öl
müş bulunanların (siyasi suçlardan dolayı ölüm 
ile cezalandırılanlar hariç)...» diye konulmuş 
olan fıkra dolayısiyle bu konu üzerinde Büt
çe Komisyonumuzda da durulmuş ve ikinci mad
de, Maliye Komisyonunun koyduğu bu fıkra 
çıkarılmak suretiyle, kabul edilmiştir. 

Esasen, Bütçe Komisyonumuz, buna ait nok
ta i nazarını raporda şu şekilde belirtmiştir: 

«... Temsil Heyeti veya Birinci Büyük Millet 
Meclisi Üyesi bulunup da sonradan herhangi 
bir sebeple idam edilmiş olanların dul ve ye
timlerinin bu Kanun hükümlerinden faydalana-
mıyacaklarma dair Maliye Komisyonumuzca bir 
hüküm metne ilâve edilmiş ise de mevzuatımız 
muayyen cezalara çarpılan mahkûmları emekli
lik hakkından mahrum etmekte ise de, hüküm 
infazı sırasında veya mahkûmun vefatından son
ra dul ve yetimlerine emeklilik aylığı verilmesi 
ni tecviz etmekte olduğundan Tetnsil Heyeti ve 
Birinci Büyük Millet Meclisi üyelerinden idam 
edilenlerin dul ve yetimlerinin de bu Kanun hü
kümlerinden faydalanmalarını Komisyonumuz 
adalete uygun görerek tasarıdan bu kaydı çıkar
mış bulunmaktadır....) 

Bu satırlar ve mütalâalar, Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Dönemine' katılmış ve vata
na hizmet etmiş olan Milletvekillerinden herhan
gi birinin, sonradan işlediği siyasi bir suç dola
yısiyle, idam edilmiş bulunması; geride bıraktı* 
ğı dul ve- yetimlerinin bu kanun ile te»bit ectf-
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len haklardan faydalanmasına mâni telâkki edil
mediğini göstermekte bulunmuştur. 

Esasen, biraz önce, Bütçe Komisyonu adına 
konuşan sözcü arkadaşımızda, mevzuatımızın 
muayyen cezalara çarpılan mahkûmların dul ve 
yetimlerine emeklilik aylığı verilmesini tecviz 
ettiğine göre, umumî hükümlerin dışına çıkamı-
yacağımızı ve bu gibilerin dul ve yetimlerinin 
de bu Kanundan faydalanacağını ifade etmiş
tir. 

Zaten, Yüksek Kamutay da ikinci maddeyi 
böyle bir anlayış ile kabul etmiş bulunmaktadır. 

Ben bu konuya ait düşüncelerimi böylece 
belirttikten sonra, şimdi dördüncü madde üze
rinde bazı arzlarda bulunmak için müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Başka memleketlerde olduğu gibi. vatan hiz

meti karşılığı olarak, Milletin takdir nişanesi 
olarak ödenen paralarda, bunu alacak olan va
tandaşın muhtaç olmasını değil, vatan uğrunda 
ki üstün hizmetini esas tutmak gerektir. 

Çünkü, ihtiyacın hududunu tesbit etmek zor
dur. Bir ihtiyaç sahibi için yetebilecek olan şu 
veya bu miktar, başka bir ihtiyaç sahibini, aile 
fertlerinin çokluğu ve yoksulluğu gibi sebepler
le tatmin etmiyebilir. 

Bugün altmış, yetmiş yaşma gelmiş veya o 
yaşları aşmış olan eski arkadaşlarımız, şu de
recelere ayrılabilir 

1 — Esasen varlıklı olanlar, 
2 — Herhangi bir yerde çalışanlar, vazifeli-

olanlar, 
3 —• Geçimleri esasen dar olanlar, 
4 •— Çalışma gücü olmıyanlar, esasen yoksul 

olanlar. 
Bunlardan bugün varlıklı ve iyi durumda 

olanların yarın, herhangi bir felâket yüzünden 
muhtaç hale düşmesi melhuz olabileceği gibi 
bugün geçimleri dar olanların da yarın varlık
lı bir hale kavuşmaları belki de mümkün ola
bilir. 

Bu itibarla vatani hizmet tertibinden ödenek 
verilirken bu arkadaşların (muhtaç olduklarını 
değil, bazılarının varlıklı ve bazılarının varlık
sız olduklarını değil, ihtiyaç içinde buluuduk-
larını değil (vatani hizmet) lerini nazara alarak 
hepsini eşit muameleye tâbi tutmak yerindedir. 

Esasen, mesleki Devlet hizmeti olmıyan bir 
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arkadaşımız bu tasarıya göre vatani hizmet ola
rak verilecek ödenekten tam olarak istifade 
ederken, mukadderatını evvelce Devlete bağla
mış olanların, tekaüt aidatı vermek suretiyle 
bugün Devletten ceste ceste geriye almakta bı*-
lundukları emekli aylığı, dul ve yetim aylığı ile 
vatani hizmeti takdiren verilen para arasındaki 
fark ile iktifa ettirilmesi asla doğru değildir. 

Çünkü, vatani hizmet olarak ödenecek olan 
bu aylıklar, üstün bir vatan hizmetine karşı 
Türk Milletinin bir takdir nişanesi olacaktır. Bu 
itibarla bu tasarının kabulü ile bundan faydala
nacak olan eski arkadaşlarımızın bu konuda 
müsaVi bir vaziyette tutulmaları, eşit muamele 
görmeleri tabiîdir. 

Bunun için de vaziyeti, müsaadenizle, daha 
esaslı şekilde arz ve tahlil etmeyi yerinde bulu
yorum. 

Arkadaşlarım ; demin kabul ettiğimiz bi
rinci maddeye göre, evvelce Devlet hizmetinde 
bulunmıyan, Devletten emekli aylığı almıyanlar 
Vatanî hizmet olarak 350 şer lira alacak ve 
ikinci maddeye göre de sağ olmıyanlarm aile
lerine 175 er lira verilecektir. 

Devlet'ten emekli aylığı alanlar ise emekli 
aylığı ile 350 lira arasındaki farktan faydala
nacaklardır; yani bu vaziyette olanların emekli 
aylıkları filen kesilmiş olacaktır. 

Halbuki, bu tasarı ile güdülen amaç, esas iti
bariyle yoksul olanlara yardımdan ziyade Türk 
Devletinin yeniden kuruluşunda gösterdikleri 
hizmet ve fedakârlıklara karşı vefabilirlik, ka
dirbilirlik nişanesidir. 

Bugün, o arkadaşların arasında küçük veya 
orta bir halde bir ticareti, bir gelir kaynağı 
olanlar için o ticaret ve gelirleri nasıl nazara 
almmıyacak, onlar o 'işlerle uğraşmaktan nasıl 
alıkonamıyacak işe hayatlarını Devlet hizmeti
ne bağlamış ve o uğurda yaşlanmış ve Millet 
hizmetinin teveccüh ettiği karanlık günlerde de, 
bazılarının katlanmak istemediği tehlikelere 
rağmen, Millet hizmetine koşmuş olanların 
emekli aylıklarına dokunmamak gerektir. 

Çünkü, demin de arzettiğim gibi, emekli ay
lığı, Devlet hizmetinde bulunan vatandaşın ev
velce kendi istihkaklarından ödediği bir para 
dır, emekli aidatı karşılığıdır. Emeklilik sıfa
tı belirli bir süre içinde görülen fiilî bir hiz
met mukabilinde iktisap edilmiş olan, kazanılmış 
olan (kanuni hak)tır. ' 

- 3 0 2 -
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Vatani hizmet tertibinden verilen ödenek ise 

(vatan hizmeti) ni takdir için verilen bir mü
kâfattır. 

Şu halde aynı vatan hizmetini görmüş olan
lar arasında bir ayrılık yaratmak, birine 350 li
ra ödenirken diğerine emekli aylığı ile 350 lira 
arasındaki farkı vermekle yetinmek haksızlık 
olur, haklarda eşitlik esasına aykırılık olur. 

Bugün, kırk yıllık bir hizmt sonunda bu eski 
arkadaşlarımızdan birinin aylığı bütün zamla-
riyle birlikte 243 lira 35 kuruş tutmaktadır. 
Bundan 14 lira 03 kuruş kazanç, 18 lira 35 ku
ruş Muvazene, 9 lira 73 kuruş Hava Kuvvetle
rine yardım vergisi olmak üzere 42 lira 11 ku
ruş tevkif edilmekte ve eline aylık olarak 201 
lira 04 kuruş geçmektedir. 

Şimdi bu kanunun kabulü halinde, Vatani hiz
met ödeneği olarak verilecek 350 liradan 22 lira 
Kazanç, 26 lira 24 kuruş Muvazene ve 14 lira 
Hava Kuvvetlerine Yardım olmak üzere 62 lira 
24 kuruş kesilecek ve geriye 287 lira 76 kuruş 
kalacaktır. 

Şu halde kendi hakkı olarak, emekli aylığı 
alan eski bir Milletvekili arkadaş emekli aylığı 
ile Vatan hizmeti ödeneği arasında ancak 86 
lira 52 kuruş alabilecektir ki bu, Vatan hizme
tini takdir mefhumiyle asla' telif edilemez ve 
eşit bir vaziyet olduğu iddia olunamaz. 

Bundan başka, daha evvelce hususi kanun
larla Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış 
olanlar arasında emekli aylıklarını, dul ve ye
tim aylıklarını aynı zamanda alanlar da olduğu 
söylenilmektedir. Vakıa, Vatani hizmet aylığı 
tahsisi için çıkarılan kanunların bazılarında, bi
raz önce de işaret ettiğim gibi, kızlara ve zev
celere, evlendiği takdirde kesilmek üzere, dul 
ve yetim aylıkları almamak üzere gibi kayıt
larla takyit edilmiş olanları bulunmaktadır. 

Fakat arzettiğim şekilde böyle bir kayıt ko
nulmamak suretiyle de Vatani hizmet tertibin
den aylık alanlar olduğu Bütçe Kanununa bağ
lı (Ç) cetvelinin tetkikından anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, mevzuları ve sebep
leri itibariyle «Emekli aylığı» ile «Vatani hiz
met» aylığını birlikte mütalâa etmek Vatani 
hizmetin takdir edilmesi, mükâfatlandırılması 
bakımından derpiş edilen maksadı sağlamak 
kabil olamaz. Emekli olanların Vatani hizmet
lerine ait takdir azaltılmış olur. Esasen, emekli 
aylığı herkesin ödediği paralardan ibaret oldu-
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ğuııa göre bu bakımdan Bütçe üzerinde de te
siri mevzımbahis olamaz. 

Bu itibarla, dördüncü maddedeki « her çe
şit zamlariyle birlikte emekli, dul ve yetim ve 
Vatani hizmet aylıkları dâhil» diye konulmuş 
olan fıkranın tayyedilmesini Yüksek Kamutay 'm 
takdirine arz ediyorum ve bunun için de bir 
önerge veriyorum. 

Arkadaşlarım ; bugün yaşları çok ilerlemiş 
olan bu arkadaşlarımızı yalnız hayatın ağır 
şartları değil, yaşlı olmanın doğurduğu sebep 
ve zaruretlerle, çeşitli hastalıklar da yokla
makta, belki de bütün faniler için mukadder 
olan ölüm, kapılarının eşiğinde dolaşmaktadır. 

Tabiî, her ölüm hayatları müddetince öde
necek olan bu paraları Hazineye geri çevirmiş 
olacaktır. O itibarla belki de on, onbeş yıl içinde 
tasfiye edilebilecek olan bu yardımı, onların 

gönüllerini kırmıyarak, kabul etmeli ve onla
rın tarihî ve Vatani hizmetlerini eşit olarak 
takdir etmeliyiz. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Arkadaşlar, arkadaşım, Birinci Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden idam edilen yok buyurdular. 
Var mı yok mu, diye münakaşasına girmiyorum. 

Biz Cumhuriyet devrinin 25 nci yılma girer
ken Birinci Büyük Millet Meclisinde inkılâba 
ve bu Devletin teessüsüne hizmet etmiş insan!m.a 
millet adına bir şükran borcu eda ediyoruz. 

İkinci Büyük Millet Meclisi, devri Birinci 
Büyük Millet Meclisinin kuruluş devrinin, inkı
lâbın ve istiklâlin teyit edileceği devirdir. Asıl 
muazzam Türk inkılâbı; İstiklâl, Birinci Büyük 
Millet Meclisinde kurulduktan sonra İkinci Bü
yük Meclisi devrinde başlamıştır. Ozaman bu 
memleketin istikbaline, bu Türk Cemiyetinin bu 
gözle görülen gül gülüstanlık haline geliş inkılâ
bına karşı gelip de idam edilen adamın evlâdı
na ahfadına maaş tahsis etmek, Cumhuriyetin 
25 nci yılma girerken bu arkadaşların hakkını 
verirken kahramanlığın ve fedakârlığının karşı
lığını ödemek âli cenablıgı ile kabili telif de
ğildir. 

Birinci Büyük Millet Meclisinde hazırlanmış 
ve İkinci Büyük Millet Meclisinde Türk inkılâbı
nın teessüs edeceği, ilerliyeceği bir zamanda o, 
ihanet etmiştir. Bunlar çoktur. İsimlerini ziknet-
miyeyim. O bölgede de vardır, o bölgede de 
vardır, o bölgede de vardır. Binaenaleyh bir 
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madde ilâvesi için bir önerge sundum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAH (Erzincan) 
— Efendim, yeni bir madde ilâvesini teklif eden 
takriri müştereken vermiş olduğumuz Cevdet 
Kerim arkadaşımızın fikrindeyim. Ve zannede
rim ki, bu fikirde olmryan da içimizde buluna
maz. îsmi hidematı vataniye tertibidir. Biz hide-
matı vataniye kelimesiyle alay ediyormuşuz 
gibi, bu inkılâbın aleyhinde bulunan, idam edi
len. adaman • çocuklarına böyle bir hak tanıyanla
yız, tanırsak, kanun hikmetini kaybeder. Hidema
tı vataniye kelimesiyle alay etm;ş oluruz. (Doğru 
doğru sesleri). 

İHSAN HAMİT TlĞREL (Diyarbakır) — 
Efendim, muhterem Cevdet Kerim İneedayı'nın 
heyecanla ve asîl bir asabiyetle ve heyecanın ver
diği, bir asabiyetle ifade ettikleri nokta.. 

CEVDET KEKİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Asabiyet yok. 

İHSAN HÂMİT TİĞREL (Devamla) — 
Asîl bir asabiyet, diyorum. 

Evet bu ifade ettikleri nokta Bütçe Encüme
ninde de mevzuu müzakere olmuştur. 

Evvelâ usul bakımından şunu arzedeyim ki; 
kimlere verilip kimlere verilmiyeceği meselesi 
üçüncü madde müzakere edilirken, arkadaşımız 
burada idi, teklif etmesi lâzım gelirdi, o madde 
bir defa kabul edilmiştir. Şimdi bu teklifi reye 
koymak bir takriri müzakere yapmak olur. Bu 
noktadan usule muvafık görmüyorum. Çünkü 
madde, arkadaşımız Necmeddin Sahir Sılan'in da 
ifade ettiği veçhile Sivas Temsil Heyeti ile Bi
rinci B. M> M. sinde seçildiği halde iltihak etini-
yenlerle, iltihak ettikten sonra çekilenler, mazba
tası kabul edilmiyenler, iskat edilenler veya 
daimî bir memuriyeti tercih ederek ilgisini ke
senler ve bunların ikinci maddede yazılı dul ve 
yetimleri bu kanun hükmünden faydalanamaz
lar. 

Yani ileri sürdükleri nokta ikinci maddededir, 
kimlerin faydalanacağı orada tasrih edilmiştir 
ve madde de bu şekilde kabul edilmiştir. 

Bununla beraber düşüncelerine karşı, Bütçe 
Komisyonunda belirtilmiş olan kanaati arzetmek 
isterim. 

Arkadaşlarım, Birinci Büyük Millet Mecli
sinde vazife almış, yan i ' mebusluk etmiş olan 
arkadaşların-ne ondan evvelki memuriyete ha-
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yatları ve ne de ondan sonraki vaziyetleri derpiş 
cdilmiyerek, o müddet zarfında, o buhranlı dev
rede cansiperane çalışmak suretiyle, memleketin 
istiklâline karşı yaptıkları hizmete bir şükran ni
şanesi olmak üzere, kendilerine bir tahsisat veril
mesi derpiş edilmiştir. Birinci Büyük Millet-Mec
lisinin açıldığı günden, kapandığı güne kadar 
olan devresi içinde, hizmet etmiş olan bu arka
daşların hepsine kayıtsız, şartsız bilâhara düşün
celerinde ne gibi tebeddül hâsıl olursa olsun na
zarı itibara almıyarak bir tahsisat verilmesi esası 
düşünülmüştür. 

Ondan sonra, hepimizi müteessir eden ve oza-
man içinde bulunmakla şeref-duyduğum ••İkinci 
Büyük Millet Meclisinde bulunanlardan idam 
edilenler varsa, zaten bunlar cezalarını görmüş
lerdir, hayatları ile ödemişlerdir. Bir de bunla
rın cezalarını çocuklarına çektirmeyi Bütçe Ko
misyonunuz kail olmadı. Esasen madde kabul 
edilmiştir. Yeniden müzakeresi caiz değildir. 

SÜUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlar, bu memleketin en çetin günlerinde 
Birinci Büyük Millet Meclisine iştirak ederek 
istiklâlin sağlanmasına ve bu memleketin temeli
nin kurulmasına katılan, kuruluşa iştirak eden 
birtakım Milletvekillerine atıfet kabilinden, mü
kâfat kabilinden yardım yapıyoruz. Tasarı bu 
maksatla hazırlanmıştır. 

İkinci Büyük Millet Meclisinde, yurdun kur
tulmasına iştirak eden Milletvekillerinden bazı
ları bu kuruluşu yıkmaya çalışmışlardır. 

Binaenaleyh bu gibilere de bir yardım yapıl
ması ileri sürülüyor. Ben anlamıyorum. Bir in
sanın hayatı birtakım bölümlere ayrılır mı? Bir 
bölümde faziletli, ikinci bölümde faziletsiz, haya
tın m birinci kısmında namuslu, ikinci kısmında 
namussuz olur mu? 

Hayat dediğimiz şey, yaşanmış bütün vakala
rın tamamıdır. Bir adam 60 yaşma kadar na
muslu yaşar ve 60 yaşında bir cürüm işlerse bü
tün geçmiş hayatının savabmı seyyiata kalbeder, 
bunu böyle anlamak lâzımdır. Ben samimî olarak 
Cevdet Kerim'in fikirlerine iştirak ediyorum. 

Büyük bir harekette bulunurken bunu öbür 
taraftan zedelemiyelim ve Bütçe Komisyonunun 
bu teklifini kabul etmiyelim. 

CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Bütçe Komisyonu Başkan vekili arkadaşımız 
usul meselesine temas ettikleri için> haddim olmı-
yarak bir iki noktayı aydınlatmaya #dış8ea#ını, 
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Öuyurdular;.ki; bu ödenekler nasıl olacak, 

kimlere verilecek, şöyle şöyle olursa bilmem ne 
olur. dediler. 

Birinci Büyük Millet Meclisine iştirak ve o iş
tirakten ayrılma hususlarını zikrederek şahsına 
ve ailesine yapılan bir. tahsis meselesidir. Ona bir 
şey demiyorum. 

Şimdi topyekûn bu bittiği zaman, bir teklif 
yapıyoruz: Şu akıbete uğrıyanlarm aileleri yu-
karki maddelerden istifade edemez, diyoruz 
Yüksek müsamahalarına güvenerek söylüyorum 
ki, burada yeridir, yeri olmasa bile, sonunda bir 
maddei kanuniye olarak konulabilir. Ben kanun 
adamı "değilim, gereken şekli alâkalı arkadaşlar 
bulabilirler. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ıEEfŞ (Ankara )— Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe -Komisyonu, hıyaneti vataniyede bulunan
lara* maaş verelim diye bir teklifle huzurunuza 
gelmemiştir. Bütçe» Komisyonu, vatan hizmetin
de bulunanlardan şunlara maaş tahsis edilir diye 
bir .madde*-ile huzurunuza gelmiş ve yüksek tas-
dikımza iktiran etmiştir. Burada Temsil He
yetinde ve Birinci Büyük Millet Meclisinde bu-
lunandarın hangilerinin 'alacağına 'dair Maliye 
Komisyonunun 2 nei maddesinde sarahat vardır. 
(Siyasi suçlardan dolayı ölümle cezalandırılan
lar hariç) kaydı vardır. Bütçe Komisyonunuz 
bunu çıkarmıştır. (Siyasi suçlardan dolayı ölüm 
cezasiyle cezalandırılanlar) kaydının ilâvesi ve
ya başka bir şekilde tebdili Yüksek Heyetinizin 
kararma vabestedir. Yalnız ölüm cezası dediği
miz zaman diğer cezları da nazarı dikkate almak 
lâzımdır. Bu ciheti nereye kadar çıkarmak 
mümkündür?. Bütçe Komisyonu şu suretle tak
dir etmiştir: Demin de arzettiğim gibi umumi 
hükümlere tâbi olarak bırakmıştır. Ama idam 
olunanlar veya şu şu cezaya duçar olanlar diye 
tasrih edilecekse ona göre yüksek reyinize ikti
ran ettikten sonra tashih edilmek üzere Komis
yona verirsiniz, yaparız. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Efendim, elbette usule riayet etmek şiarımız
dır. Fakat bu meselede, hattâ usulün de üstün
de bir hal vardır. 

Hidematı vataniye tertibinden Birinci Bü
yük Millet Meclisinin, bu memleketin kurtul
masına ve kurulmasına çlışmış vatanperver in
sanlarına ve ailelerine bir maaş bağlıyoruz. Fa
kat idamı hakkedecek kadar hain olmuş adamla-
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rın ailelerini bu haktan istifade ettirmek, ne 
madalete, ne-insafa, ne de millet fikrine uymaz. 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Çerkez Reşid'e verelim mi? 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Devamla) — 
Arkadaşlar, bu yeni yapılan tekliflerle tasarı
nın bir daha gözden geçirilmesi için Komisyona 
iadesini teklif ettim, kabul edilmedi. Görüyo
rum ki, arkadaşlar, tarafından yeni yeni birçok 
teklifler ileri sürülmektedir, bunun malî port
esinin de ne olacağını da bilmiyoruz, bunun Ma
li ye Bakanı tarafından izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü izahat vere
ceğim, diyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim, huzurunu
za getirmiş olduğumuz lâyihanın malî portresini 
arzedeyim. Bizzat maaş alacakların maaşları se
nede 336 000 liradır, dul ve yetimlerin maaş
ları 176 700 liradır, ki, ceman 512 700 liradır. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
İçtüzük'ün maddei mahsusası sarihtir, alâkalı 
Bakanın huzuru olmadıkça müzakereye devam 
edilemez. 

BAŞKAN — Başbakan buradadır. 
Şimdi önergeler vardır, başka söz istiyen de 

yoktur, önergeleri arzediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle dördüncü maddedeki 

(her çeşit zamlariyle birlikte emekli, dul ve ye
tim ve vatani hizmet aylıkları dâhil) ibaresinin 
maddeden çıkarılmasını Yüksek Kamutayın tas
vibine arzeylerim. 

20 . I I . 1948 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; bu tak
rir ile, emekli maaşını almakta devam etsin ay
rıca da bu para verilsin, deniyor. 

BAŞKAN — Efendim; iş anlaşıldı, önergeyi 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Alınma
mıştır. 

BAŞKAN — ikinci bir önerge vardır, bir 
madde teklif ediyor, okuyalım: 

Başkanlığa 
Bu kanuna aşağıdaki maddenin ilâvesini tek

lif ederiz: 
Madde — İdam hükmü giymiş olanların 
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mensupları bu haktan faydalanamazlar. 

Erzincan Sinob 
B. K. Çağlar Cevdet Kerim îııceduyı 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Alınmıştır. Bir madde olarak 
ilâve edilecektir. 

BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANVEKÎ-
Lî İHSAN HÂMİT T Î G R E L (Diyarbakır) — 
(Geçti geçti, sesleri). Efendim, bazı arkadaş
lar geçti diyorlar, acaba ne söyliyeceklerimi bili
yorlar mı? 

Efendim; esas şudur: Cevdet Kerim înee-
dayı'nııı teklifi heyeti umumiyece kabule şayan 
görülmüştür. Bu memlekete hiy a netleri yalnız 
idamla sabit değil de 15, 20 sene mahkûmiyet 
ile sabit olanlar da vardır. O halde bu, tamam 
değildir. Bu vardığımız; prensipi tam olarak 
ifade etmemiz lâzımdır. 

BAŞKAN — Heyeti Celileniz önergeyi naza
rı dikkate almıştır. Tabiî Komisyon bunun 
üzerinde işliyecektir. Ona göre maddeyi hazır
layacaktır. 

Dördüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Müsaade buyurursa
nız teklif olunan ve Muhterem Heyetçe kabul 
dilen maddelerin esaslı bir şekilde yazılması için 
tasarıyı Komisyona iade buyurun. (Muvafık 
sesleri). 
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BAŞKAN ~~ Tasarıyı Komisyona geri veri

yoruz. 
Müsaade buyurursanız açık oyların neticesini 

arzedeyim. 
Danıştay'da açık bulunan İM üyelik için ya

pılan seçime 302 zat katılmış ve tasnif sonunda 
aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Hilmi Balcı 186, 
Celâl Bingöl 167, 
Rifat Göksu 95, 
Hasip Koylan 91. 

Yeter sayı vardır. Hilmi Balcı 185, Celâl Bingöl 
167 oyla Danıştay üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariy-
le atlı koruma ve tahsil memurlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
(278) arkadaş oy vermiştir, muamele tamamdır. 
Kanun (278) oyla kabul edilmiştir. 

Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağ
lanmasına elverişli olmıyan subay, askerî ve mül
ki memurlarla bunların yetimlerine bir defaya 
mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye 
tâbi tutulmaması hakkındaki kanun tasarısına 
(288) arkadaş oy vermiştir, muamele tamamdır. 
Kanun (288) oyla kabul edilmiştir. 

General Kâzım Karabekir'in eşi îclâl Karabe-
kir'le kızları Hayat, Emel ve Timsal Karabekir'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki kanuna 273 arkadaş oy vermiş ve kanun 
273 oyla kabul edilmiştir. 

8. — ÖNERGELER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu ve 
iki arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
12 Nisan 1948 Pazartesi gününe kadar çalışma
larına ara verilmeasine dair demeci 

BAŞKAN — Arkadaşlar; şimdi bir 
vardır okutuyorum. 

önerge 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 

görüşülecek önemli tasarı kalmamıştır. Milletve
kili arkadaşlarımızın Seçim çevrelerinde seçmen
lerle görüşmelerine fırsat vermek üzere 12 Nisan 
1948 tarihine kadar çalışmalara araverilmesinin 
Büyük Meclisin Yüksek kararma arzedilmesini 

Konya 
T. Fikret Sılay 

teklif ederiz. 
îzmir Sivas 

Ş. Saraçoğlu Ş. Günaltay 

MÎTAT AYDİN (Aydın) — Müsaade ('der
mişiniz? Saym arkadaşlar; Memleketimizi ilgilen
diren esaslı bir konu üzerinde birkaç dakikanızı 
alacağım. Daha evvelinden Büyük Meclisin ta
til yapması için bir karar verilmiş, bunun hak
kında birşey söyliyecek değilim. Hükümet, esa
sen en müfritlerin bile hürmetle karşılıyacağı iki 
lâyihayı Büyük Millet Meclisine sunmuştur. Bu 
lâyihalardan birisi Ulaştırma ve Maliye Komis
yonlarından geçmiş, fakat Bütçe Komisyonunda 
kalmıştır. 
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Mesele şudur : Amerika Hükümeti, kendisi

nin tâyin etmiş olduğu bazı hükümetler tebaları-
na gemi satmaya karar vermiş ve müddet olarak 
şubatın muayyen zamanını tahsis etmiştir. Şim
di-tatil devresine girdiğimiz takdirde şöyle birşey 
çıkıyor : Hükümetimiz şayanı takdir olarak bu 
gemileri alacaklara on milyon liraya kadar kefil 
olmayı kabul etmiş ve böylece büyük bir hüsnü
niyet göstermiştir. Binaenaleyh biz bıf tatili ya
pacak olursak bir tek gemi almak ihtimali kal
mayacaktır. Halbuki buna ait kanun çıksaydı 
memleketimizin de birkaç gemi alması ihtimali 
vardı. Hükümet, parası olmıyanlara yardım için 
ikinci bir kanun daha getirmiş, yardım gayesini 
gütmüştür,' bu da şayanı takdirdir. Burada da 
ipotek yapmak şartiyle gemi alınmasında para 
yardımı yapmayı kabul etmiştir. Şimdi bu tatil 
yüzünden bu iki kanun kalıyor. Arzettiğim gibi 
Mart bidayetinde bu fırsat kalkmış oluyor. Hü
kümetimiz bu mesele hakkında ne düşünüyor? 
Lütfederlerse memnun.oluruz. Yoksa çarşambaya 
kadar kalıp bu kanunları görüşelim. (Doğru, doğ
ru sesleri). 

B A Ş K A N — Arkadaşımızın bir önergesi ol
madığı için bu önergeyi aynen oya sunuyorum. 

MITAT AYDIN (Aydm) — Müsaade buyu
run, yazayım. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Sayın arkadaşımız Mitat Aydm'ın mütalâasını 
yerinde görürüm. Bu kanun vardır. Sonra de
min komisyona giden kanun vardır. Kimsesiz 
çocuklar kanun tasarısı vardır. (lene askerî bir 
kadroya ait kanun vardır. Müsaade buyurur- . 
sanız bu işi çarşambaya kadar yetiştirelim. (Cu
maya sesleri). Bendeniz cumaya da taraftarım, 
tek bu işlerin hepsi çıksın. Fakat hiç değilse ta
tilin pazartesiye veya çarşambaya kadar talik 
edilmesi lâzmıgelir. Bu arada bu dört mühim 
tasarıyı da çıkarırız. 

Bilmiyorum Hükümetin bu hususta bir diye
ceği var mı? Bu şekli kabul ederseniz o vakit 
12 yerine 16 Nisan tarihinde toplanırız. 

MÎTÂT AYDİN (Aydın) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız önergesi
ni geriye aldılar. (Anlıyamadık sesleri, gürültü
ler),. ' 

Müsaade buyurunuz, tekrar edeyim, arkada
şımız Meclisin birkaç gün daha çalışmasını tek-
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lif etmişti, şimdi bu tekliflerini geri alıyorlar.. 

(Hükümet ne diyor sesleri). . 
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 

Müsaade buyurun, bu takrir reye konsun, on
dan sonra arkadaşımızın buyurduğu mesele hak
kında bendeniz mâruzâtta bulunacağım. .(Evve
lâ Hükümet izahat versin sesleri). 

BAŞKAN — Başka bir önerge yoktur. Riya
set başka türlü hareket edemez. Binaenaleyh 
şimdi verilen önergeyi tekrar okutup oyunuza 
arzedeceğim. 

(Şükrü Saraçoğlu ve arkadaşlarının önerge
si tekrar okundu). 

TAHSÎN BANGUOĞLU (Bingöl) — Önerge 
hakkında söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; Mitat Bey arkadaşımız bir tek
lifte bulunmuştur ve bir kanunun tatil yapılma
dan evvel çıkarılması lüzumu üzerinde durmuş
tur. Bu iş Hükümetin elindedir. .Bu mesele hak
kında Hükümetin diyeceği olmaz, olmaz. Bina
enaleyh biz tatil kararını vermeden evvel Hükü
metin diyeceğini dinlemek mecburiyetindeyiz. 
(Doğru sesleri). 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Arkadaşımızın sorduğu sual, Amerika'da tak
sitle vapur satışı hakkında mevcut bir kanunun 
müddetinin 31 martta nihayet bulacağıdır. On
dan sonra Amerika bu kanunun hükmünü tem
dit mi edecek, yoksa bu tarihten sonra taksitle va
pur satmaktan tamamiyle vaz mı geçecek? Bu he
nüz malûm olmıyan bir şeydir. 

Hükümetiniz armatörlerimizin bundan 
müstefit olması için icabeden teşebbüs
lerde bulunmuş ve müzakerelerini" çok 
zaman evvel yapmıştır. Şimdiye kadar 
da bize armatörler tarafından sarih bir talep 
vâki olmamıştır. Buna rağmen Hükümetiniz 
icabeden kanun tasarısını zamanında Meclise sun
muştur. Tasarı İhtisas Encümenlerinde müza
kere edilmektedir. Ulaştırma ve Maliye Komis
yonları tetkikatını bitirdi. Tasarı Bütçe Komis
yonuna kadar gelmiştir. 

Nihayet Hükümetin kefaleti için memlekette 
bu ipotek muamelesini yapacak müssesenin Ma
liye Bakanlığının, meseleyi halletmesi ve arze-

" dilmesi şekline kadar gelmiştir. Olabilir ki, 31 
martta nihayet bulur ve Amerika da bu kanunu 
temdit etmiyebilir. Fakat ben zannediyorum ki, 
armatörler bu işe heves gösterirler ve Hüküme
tin krediyle Amerika'dan vapur tedarik edebil-
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mek cihetine giderlerse, o vaziyette kanunun 31 
marttan evvel çıkmasına hacet kalmaksızın idari 
muameleleri tamamlıyarak ve kredi müessesele
riyle anlaşarak kanun çıkıncıya kadar meseleyi 
idare etmek mümkündür. Binaenaleyh tatili, bu 
tasarının neticesine kadar tehire hiçbir sebep ve 

DEB 9. — DEMEÇLER 

1. — Başbakan Hasan Saka'nın Meclisin kış 
tatili münasebetiyle Hükümetçe yapılacak işler 
hakkında demeci. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Şimdi kabul buyurmuş olduğunuz önerge muci
bince Büyük Millet Meclisi 12 Nisana kadar ça
lışmalarına ara verecektir. Bu müddet zarfında 
Hükümetiniz Yüksek Meclisin fiilî müzaheretin
den faydalanamıyarak çalışmak mecburiyetinde 
kalacaktır. Bu devre zarfında Hükümetçe Yük
sek Meclise sunulması icabeden muhtelif konu
lara ait birçok tasarılar mevcuttur, bunların bir 
kısmı hazırlanmıştır, bir kısmı da hazırlanmak 
üzeredir. Bunların içinde hususi ehemmiyeti 
haiz olan bir tasarı da vardır. 

Şimdiye kadar Yüksek Meclisinize getirilme
sine imkân görülmemiş ve bugüne kadar tasdik 
ve kabulü imkân altına alınamamıştır. O da yap
tığımız tecrübe ve tetkikata göre Seçim Kanunu
nun esas prensiplerinin yani gizli oy, aleni tasnif 
meselesinin tatbikatta görülen boşluklarını, huku

ki, kanuni müeyyidelerle tamamlanması hususunda 
evvelce aldığımız karar mucibince hazırlanmakta 
olduğumuz tasarıyı Yüksek Meclise, avdetinizde, 
müstaceliyetle kabul edilmek üzere arzedeceğiz. 
Bu kanun Yüksek Meclisten çıktıktan sonradır 
ki, aramızdan ebediyen ayrılmış olmakla bizi mü
teessir bırakan aziz arkadaşlarımızdan münhal 
kalan 9 ildeki kısmî seçimç,.o tasarı kabul buy-
rulduktan sonra, bütün muamelât hazırlanarak 
geçilmiş olacaktır. 

Diğer konular üzerinde şimdiden ayrı, ayrı 
mâruzâtta bulunmama imkân yoktur, fakat aded-
leri yirmiye varan bu tasarıların, Yüksek Heyeti
niz geldiği zaman tetkikmıza arzedilmek üzere, 
hazırlanmıya devam ediyoruz. 

Bir mevzuumuz daha vardır ki, onu da 
Yüksek Heyetinize arzetmek isterim. 

Bu tatil kararı, Cenup Vilâyetlerimizde bir 
su taşması ve su baskını ile oldukça aynı tarihe 
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mülâhaza mevcut değildir. 

MİTAT AYDIN (Aydın) — Kfendim, çok 
teşekkür ederim. Tenevvür ettim, mesele kalma
mıştır. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

raslamış bulunmaktadır. Bu mesele Yüksek He
yetiniz içtima halinde değil iken de, tetkik edi
lecek ve tebeyyün edecek ihtiyaca göre tedbir
ler1 alınacak, köylüye, çiftçiye gerek maddi va
sıta temin, gerek tohumluk ihtiyacını ikmal et
mek suretiyle hattâ mümkün olur olmaz Devlet 
müesseselerinin, Zirai Kombinaların elinde bu
lunan bütün vasıtaları buraya sevkederek ica
bında tohumlarını temin ve topraklarım süre
rek idari tedbirleri almak, bunları karşılamak 
için belki kanuni mevzular olarak Yüksek He
yetinize arzetmek mecburiyetinde kalacağız ve 
tasdikmıza arzedilmek üzere yaz zeriyat mevsi
mini geçirmeksizin bu işi lâyık olduğu ehem
miyetle ele almak için de icabeden kredi mües
seselerini tavsit etmek suretiyle hareket kara
rındayız. lcabederse bunun da tasarısını hazır
lar ve Yüksek Meclisin tasdikma sunarız. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. Büyük 
Meclisin araverme sırasında yapacağı tetkik
lerin bu bakımdan da Hükümeti tenvir ve ikaz 
edecek neticeler doğuracağını ümidediyorum ve 
Hükümetin de bundan çok faydalanacağını zan
nediyorum. Şimdilik, arkadaşlarıma seyahatle
rinde ve avdetlerinde hayırlı yolculuklar dile
rim. 

ALİ ÇORUH (Çoruh) Bir sual: Orman 
Kanunu hazırlanıyor mu? 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Hazırlanmaktadır. Hattâ Orman Kanunu tetki-
katı hemen bitmiş olan tasarılardandır. Bunlar 
20 tanedir. înşaallah Heyeti Umumiyesini kül 
halinde Yüksek Heyetinize sunacağım. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) - - Sayın 
Başbakan, dairei intihabiyem hakkında göster
diği alâkadan dolayı teşekkür* ederim. Ancak 
su bentleri yapılırken, kanallar açılırken orada 
vasi mikyasta suiistimaller olduğunu ve bunun 
neticesi su basmıyan köyleri dahi suların bas
mış bulunduğunu biz haber aldık. Binaenaleyh 
Sayın Başbakan bu suiistimalleri yapanlar hak-
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kında da takibatı kanuniyede bulmralalcağına 
dair bize söz verecek olursa.... 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Arkadaşlar, mahallinde bir resmî heyet çalış
maktadır. Bu heyetin vereceği rapor henüz eli
me gelmemiştir. Raporun ifade edeceği bütün 
meseleler üzerinde, eğer kanuni takibata mahal 
varsa, icabının derhal yapılacağı tabiîdir. Ayrı
ca sırf yardım meselesine taallûk eden husus
ları en âcil surette, zeriyat mevsimini geçirmek
sizin, icabederse bütün mesuliyeti üzerimize ala
rak yapmak kararında olduğumuzu da arzet-
tim. 

Zannederim ki, bu izahatım arkadaşımı tat
min etmiştir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bu kanunlar 
arasında Toprak Kanunu da var mıdır? 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) — 
Var efendim, var. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Teşekkür ede
rim. 

2. — Başkan General Ali Fuad Cebesoy'un 
Meclisin kış tatiline karar vermesi münasebetiyle 
demeci 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Yüksek Meclisi
ni/., dört aya yakın bir zamandır müstemirren 
çalışmaktadır. Şimdi kabul buyurduğunuz bir 
önerge ile yarından itibaren kış tatiline gire
ceksiniz. 

Sizlere bu tatilde, yapacağınız dolaşmala
rın istifadeli olmasını ve tatilin sonunda yeni 
alacağınız ilhamlarla memleket için çok fay
dalı çalışmalarınıza esenlikle devam etmenizi 
dilerim. 

Nisan'm 12 uci Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere birleşime son veriyorum. (Alkış
lar) . 

Kapanma saati : 20,38 

DÜZELTtŞ 

Birleşim Sütun Sayfa Satır Yanlış Doğru 

38 33 23 Kabul edilmiştir Kabul edilmemiştir. 
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Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle atlı koruma ve tahsil memurlarma hayvan yem 

bedeli verilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
••••'•.• (Kanım kabul edilmiştir.) 

' 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tariıan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
îbrahim Raraf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Eaşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
Thsan Ezğü 
Mümtaz ökmen 
Avni Refik Bekman 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Nıunan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydm 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

U: ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

A çık Milletvekillikleri 

465 
278 
278 
178. 

0 
0 
9 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzuzçar-
şılı 

BlLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr Muhlis Sun er 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BÎTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
[)r. Zihni Ülgen 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Alime»! Münir Erhan 

Muşta fa Fehmi Gerçeker 
ÇANAKKALE 

Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancı oğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Kdip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Hasene Tlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat, Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 
Şeref üluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet ökterrı 

ELAZIĞ 
Mustafa / Lrpaeı 

. 
• • 

Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunöğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Ath 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlıı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökrnens^er 
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Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Tfakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Dr. Mim Kemal öke 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgh Cemil Cahit Toy-
demir 

tZMÎR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lfıtifc Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oraiı 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soraeoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Azia Samih îlter 
Şeraf ettin Karacan ' 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Baki Tümtürk 
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KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş' 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. K^mal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Ok.'in 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
•Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Nairn Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Abdurrahim Ulvi Bey-
dağı 
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Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mnhmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlıı 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Tlamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 

Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule DıbJan 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekeliöğlu 

SİİRD 
Sabri Çeliktnğ 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Cevdet Kerim îtieedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öke 
Gl. Fikri Tirkes 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadıu 

TOKAD 
Feyzi Eken . 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa » Ştifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel (iöksel 
Ali Rıza Işıl, 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğiu 
Muammer Yarjmhıyık 

TUNCELİ 
Necmeddiıı Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Ataiay Akan 
Vasfi Gerger 
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Razi Soyer 
Sırat Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim- Arvas 

B : 45 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 

20.2 .1948 0 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz • 

Berksoy 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 

lOya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu (1) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Cevdet Gölet (1) 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Ttasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Bilgen 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Bsendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
ismet Eker 
Needet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağrah (1.) 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (I.) 

ERZURUM 
Kyüp Sabri Akgöl 
Kem alettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Camii Said Bari as 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

Fikret Yüzatlı 
GÜMUŞANE 

Edip Tör (1.) 
HAKKÂRİ 

Selim Seven 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
ü r . Akil Muhtar özden 
Recep Peker (1) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Ba
kan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sn i t Od yak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay (1.) 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel (I ) 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tabtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esen bel 
Dr. Cafer özele, i 
Osman Taner 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar (1.) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu (1) 

— 312 



MARDİN 
İrfan Ferid Alpay a 
Q\. Kiazım Sevüktekin 
(Î-) 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Ura8 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 

MUŞ 
Habd Onaran (1.) 

NİĞDE 
Hal id Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
(î.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 

B : 45 20.2 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (1.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (1.) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım öner 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Hilmi Uran (1.) 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Etem İzzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

.1048 Û : İ 
SlNOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (î.) 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Necmeddin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
tsnıail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel fi.) 

TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir • 
(Bakan) 

Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONOULDAAK 
İsmail Ergeneı 
Emin erişirgil 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Ankara 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 45 20.2.1948 O : 1 
Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyan subay, .askerî ve mülkî 
memuralarla bunların yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye tabi 

tutulmaması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KAR AHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Kemal özçpban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Akaol«y 
ibrahim Rauf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Ilışan Ezğü 
Fakİhe öymen 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydm 
Nuri Göktepe 

U: ye sayısı : 465 
Oy verenler : 288 

Kabın edenler : 288 
Oya katılmıyanlar : 168 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : g, 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğiu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Büal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eıninittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı UzunçarşiL 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Ijut.fi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Âli Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Caııtekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Kasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
emil Çalgüner 

Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Ilışan Hâmid Tigrel 

Şeref Uluğ 
EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktern 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpar 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesııt Çankaya 
Rai t" Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kem al ettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil jAlevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
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Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tuzun 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Öl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat öüllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet öelen-
beğ 
Dr. Mim Kemal öke 
Hamdullah Suphi Tan-
rıSver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalar 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracoğlu 

B : 45 20.2 
KARS 

Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
öl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Öl. Salih Avgın 
Kâmil öündeş. 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayruîlah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
KoTgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödffl 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
îsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
öl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 

.1948 O : 1 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartahgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabçı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 

MARDİN 
öl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Asım öürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat öürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 'O'»-' 

Hüseyin Ulusoy *""" 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi öokda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
M<*hmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekeli 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
öl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak ! 

Cemil Uybadm 

TOK^p 
Feyzi Eken,r:T ,Iî; ,,{„.}/; 
Recai ÖJge^j 

Muşjafa» ^ f o ğ ^ ! ; ! 1 
öalİp J ^ İ t.R^j r;; j 
Naz ım^je^ ja 

Faik AftS#PSarutçu 
Sır^Pîfejf'r^îcT lUhirt 
TeteÖ^kBel'1'-^''-
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B : 45 20.2.1948 O : 1 
Ali Rıza Tşıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye M ol a oğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sah ir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
A t alay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 

Suut Kemal Yetkin 
VAN 

İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 

Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 

[Oya katilmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Ilazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 
(I.) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Cevdet Gölet 
(î.) 
ismet îriönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Bil eren 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

Ü T L Î S 
Muhtar Erfan 

BfÖLÜ 
Hasan Ş ü l M A d a l 
Haşatı ^emlf Çâttİbel 
Celâl Sait Sîrpfi 

BÜKDÜR 
AhmedrG^Efiünır 

BURSA/ 
Sadık Tahsin,. Arsal ' 
AbdürrahmflnrKoDiUk i 

Cemil öz 
Muhittin Baha. Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
thsan Karasinglu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Necdet Yüeer 

DENtZLt 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamrîi Berkman 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 
Mahmut N. Gündûzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Fuad Afralı 
Hasan kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
(î.) 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potno&lu 

OAZİANTEB 
Cemil Said Bari as 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yuzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (1.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Snim Ergenekon 
Refik Koral tan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Oamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Ct) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Sait Odyak 
DT. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Aziz Şamili îlter 
(t) 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Ziya Orbay 
(I.) 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutlnoglu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 
(t) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz (t) 
Dr. Ahmet thsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tu sav 

MANİSA 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
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MAE AŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Riza Çuhadar (t) 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
d) 
Abdtirrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 

MUŞ 
Halid Onaran (î.) 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soy er 

ORDU 
Mehmet Purtım 

B : 45 20.2 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
(î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
(î.) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Giüek (Bakan) 
Cavit Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
(î.) 

.1948 0 : İ 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-

şenk (1.) 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Necmeddin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Ekrem Pekel (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Ankara 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozğad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TOKAD 
Halid Nazmı Keşmir 
(Bakan) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daııiş Eyibuğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Osman Ağan 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza Incealemdaroğlı 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

9 



B : 45 20.2 . 1948 O : 1 
General Kâzım Karabekir'in eşi tclâl Karabekir'le kızları. Hayat, Emel ve Timsal Karabekir'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
I lal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir. 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebruro Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydm 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

ü: ye sayısı : 465 
Oy verenler : 273 

Kabul edenler : 27 3 
Oya katılmıyanlar : 183 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : Q 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail II. Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Sunor 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlıı 
Behçet Gökçen 

Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ego 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim Tali ö n 
gören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 

DİYARBAKIR 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafıa Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbohıt 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
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Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Dr. Celâl Raınazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

tZMlR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Ceyrek-
başı 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Ham di Çelen 

B : 4fe 20.2 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgm 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Kor$d. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kahsıı 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Mehmet Sadık Eti 

. 1948 O : İ 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdı Yalman 

RİZE 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
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Ziya Arkaııt 
Dr. Kemal C. Berksoy 

S : 45 
Kâmil Erbek 
Sırn îçöz 

20.2.1948 d : İ 
ZONGULDAK 

Şinasî Devrin 
Ahmet Gürel 

[Oya katümıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçjm 
Ahmet Veziroğlu (1.) 

AĞRI 
Ahmet: Alpaslan (1.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Cevdet Gölet (t.) 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaa ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Öl. Kazma Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budung 
Mustafa F. Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sagıroğlu (1.) 

ERZURUM 
Raif Dinç 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esasi Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 

Dr. Aziz Koksal 
İSPARTA 

Kemal Turan , 
İSTANBUL 

Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
CelâlBayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamııbel 
Füad Hulusi Demireili 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(1.) 
Reeep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Aziz Samih Ilter (I.) 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Ziya Orbay (I.) 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

Sahir Kurutluoğlu 
KOCAELİ 

ismail Rüştü Aksal 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel ( t ) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
do 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar (I.) 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abîdin Çakır 
Necati Erdem 
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MUŞ 
Halid Onaran (t.) 

NİĞDE 
Halid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Ytftuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavit Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirraen (î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır (1.) 

B :46 20.2 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Cfülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran (t.) 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Etem îzzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

Ankara 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

.1948 0 : 1 
Cevdet Kerim tncedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (•!.) 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
îsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Ekrem Pekel (î.) 

TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Refik Ahmet Sevengil 

vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Zekiye Molaoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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T. B, M. M. Bastmevi 



S. Sayısı: 60 a ek 
Bolu Milletvekili İhsan Yalçm'ın Dilekçe Komisyonunun 25.VIII. 
1947 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 632 sayılı kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporv 

(4/44) 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

İşlem Kayıt No.1734/1906 
Esas No. 4/44 

11.2.1948 

Maaş durumunun düzeltilmesini istiyen Ti
mur Özbek 'e ait Komisyonumuzca ittihaz olunan 
683 sayılı karara Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm 
vâki itirazı üzerine keyfiyet komisyonumuz
ca yeniden incelenmiş ve eski kararın değişti
rilmesini icap ettiren bir vaziyetin mevcut ol
madığı görülmekle keyfiyetin Kamutayın Yük
sek tetkikma arzına karar verilmiştir. 

Bu kararın 23 . 1 . 1948 günü Kamutayda gö
rüşülmesi sırasında Bolu Milletvekili İhsan Yal
çm'ın verdiği önerge Yüksek Kamutayca na
zarı dikkate alınmakla dosya yeniden komis
yonumuzca incelendi. Dilekçinin ileri sürdüğü 
iddialarından ilköğretim öğretmenliğine a/ 
maaşla atandığı ve bu suretle uzun seneler ter-
fiden mahrum kaldığı cihetinin kabule şayan 
olmadığına oybirliğiyle karar vermişti. 

İhsan Yalçın'm ileri sürdüğü cihet komisyon 
çoğuluğunca yerinde görülmüş ve işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

Timur Özbek'in Yüksek tahsil görmüş olması 
itibariyle 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
sırada aynı kanunun 17 nci maddesi mucibince 
memurların tâyinine ait tazmini icap eden 
cetvele 30 lira ile ithali mümkün iken bunun â-
zami olması sebebiyle idarece yapılmadığı görü
şülmüştür. İdarenin bu hıyar hakkını bu suretle 

kullanmasında kanunî bir itiraz dermeyanı 
mümkün görülmemekte ise de orta öğretim öğ
retmeliğine alınmak suretiyle umumî bütçeden 
maaş almak vaziyetini kendisine bahsedilir
ken Öğretmen sıfatını haiz olan dilekçinin 1452 

Yüksek Başkanlığa 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinden istifadesinin 
derpiş edilmesi adalet ve hakkaniyet icabı olmak 
lâzımgelirdi. 

Esasen Komisyonumuza şifahi izahat veren 
Milli Eğitim Bakanlığı mümessili de bu hakkın 
verilmesinin mümkün olduğunu açık olarak be
yan ve ifade eylemişti. 

Gerek bu beyan ve gerek Kamutayın izhar 
buyurduğu arzu ve temayüle dayanan Komisyon 
çoğunluğu dilekçi Timur Özbek'in bir derece 
terfii suretiyle uğradığı gadrin telâfisini uygun 
görmüş ve halen almakta olduğu kırk lira maaşı
nın 50 liraya çıkarılmasına karar vermiştir, 
Kamutayın Yüksek tasvibine arzolunur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 

Sivas 
Muhalifim 
F. Tirke§ 

Kâtip 

Urfa 
V. Gerger 

Ağrı Aydın Balıkesir 
Muhalifim N. 

M. Aktan 
Bolu 

L. Gören 
İmzada bulunamadı 

Kars 
Z. Orhon 

Mardin 
A. Kalav 
Sivas 

Muhalifim 
Ş. Uma 

Akkor Muhalifim 
Hacim Çarıktı 

Çanakkale İsparta 
N. Ünen Ş. Yalvaç 

Kastamonu 
B. Tümtürk 

Çanakkale 
A. Rıza Kırsever 
Kayseri 

K. Gündeş 





S. Sayısı: 67 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 1946 yılı kesin-
hesapları hakkında Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu rapor

ları (5 /66 ) 





BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 1946 YILI KESİN HESABI CETVELİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI DAİRESİNİN 1946 YILI 
KESİNHESABI CETVELİ 

TARANAMAMIŞTIR. CİLT NÜSHASINDA ASLI MEVCUTUR. 





S. Sayısı: 77 
Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Eylül ve Ekim ayları hesabı hakkın

da Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (5 /67 ) 

Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis H. î. Komisyonu 

Esas No. 5 
Karar No. 8 

- . * • . _ 3R.-f.-i -

27.1.1948 
Yüksek Başkanlığa 

1 208 943 49 
762 425 55 

1947 Eylül başında Ziraat bankasında bulunan para 
1947 Eylül - Ekim aylarında Ziraat Bankasınca alınan para 

1 971 369 04 
1 147 059 24 1947 Eylül - Ekini aylarında Ziraat Bankasınca harcanan para 

824 309 80 1947 Kasım ayında Ziraat Bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1947 Eylül, Ekim ayları gider kâğıtları incelendi. 
1947 senesi Eylül başında Ziraat Bankasında kalan para Zira ti Bankasınca Eylül ve Ekim ay

larında alınan paraya eklendikten ve toplamından bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para çı
karıldıktan sonra 1947 senesi Kasım ayı başında Bankada 824 309 lira 80 kuruş kaldığı görülmüş 
vo Bankadan gönderilen günlük hesap puslâsı toplamı da buna uygun bulunmuştur. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Meclis İT. 1. Komisyonu 

Balıkesir Erzurum 
1. Sarıalioğlu î. H. Uzunçarşılt M. Çankaya 

Başkan ı 
Rize 

.1. Zırh 

Giresun 
A. Ulus 

Sözcü 
Ordu 

H. Yalman 

Kayseri 
R. Turqut 

Denetçi 
Çorum 

E. Alpsar 

Konya 
F. Gökmen 

Kâtip 
Trabzon 

.1. Sarıalioğl 

Zonguldak 
A. Gürel 

http://3R.-f.-i






S. Sayısı: 97 
Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin (D) fıkrasının yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Millî Eğitim, Adalet ve 

Bütçe Komisyonları raporları (3/158) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 1 . XII . 1947 
Kararlar. Müdürlüğü 
Bayı: 72/86, 6 - 3070 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4936 sayılı Kanunun, Üniversite öğretim üyelerinden Üniversiteler Kanuniyle kendilerine veri
len öğretim ve eğitim görevlerini gereği gibi uygun şekilde yerine getirmiyenlere vey*. meslek 
vekâr ve haysiyteine uymıyan harekette bulunanlara verifecek disiplin cezalarından bahseden 46 
ncı maddenin «D» fıkrasının uygulanmasında, herhangi bir hareketin öğretim mesleğinde kalmaya 
yer bırakmıyaeak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir fiil sayılmasının senetonun takdirine mi bağlı 
olduğu, yoksa mezkûr fıkradaki «suç» tâbirinin ancak Türk Ceza Kanunu bakımından mı tâyin 
edilmesi icabedeceği hususundaki tereddüdün yorum yoliyle çözülmesinin Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünce istenilmekte olduğu Millî Eğitim Bakanlığının 17 . XI . 1947 tarihli ve 7061 sayılı yazı-
siyle bildirilmektedir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

B. Saka 

Millî Eğitim Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 3/158 
Karar No. 4 

23 . XII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

4936 sayılı Kanunun 46 ncı maddesindeki 
(D) fıkrasının yorum yoliyle çözülmesi hakkında 
Başbakanlığın 1 . XI I . 1947 tarihli ve 6/3070 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ve 
5 . XI I . 1947 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyurulan yorum teklifi Millî Eğitim Bakanı 
ile Ankara Üniversitesi Rektörü hazır olduk
ları halde etraflı surette incelenmiş ve aşağıdaki 
neticelere .varılmıştır: 

1. — Her şeyden önce belirtmek istediğimiz 
nokta; Üniversiteler Kanununun disiplin işleri 
bahsinde kabul ettiği sistemin, disiplin meka
nizmasının harekete geçmesini gerektirecek se

bepler ve olaylar hakkında müşahhas haller tes-
bit etmekten çok genel direktifler vermekle yeti
nerek, eylemin kestirilecek ağırlığına göre 
«göreve dikkati çekme», «kusur bildirme», «iş
ten çekilmiş sayma», «Üniversite öğretim mes
lekinden çıkarma» şeklinde sıralanmış olan dört 
nevi cezadan herhangi birini derece ve sıra gö
zetmeksizin uygulamak hususunda Senatoya ge
niş takdir hakkı ve yetki tanıyan yumuşak ve 
elâstiki bir sistem olduğu keyfiyetidir. 

Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin 
birinci fıkrası hükmü bunu açıkça göstermekte
dir. Gerçekten disiplin işlerinde kanunun genel 
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direktifler vermekle yetinerek hareketlerdeki ay
rılık derecesinin takdirini ve buna göre belli 
cezalardan, sıra ile bağlı olmaksızın en uygun 
görülecek olanın uygulanmasını yetkili bir he
yete bırakmak, ideal adalete götürecek en ileri 
sistemdir. 

Hâkimler Kanununda da aynı sistem kabul 
edilmiştir. 

Bu mütalâalar kanunun 46 ncı maddesinin 
birinci fıkra hükmü ile açıkça belirtilmiş olan 
hareketlerinin gerekçelerini ve dayanaklarını 
gösterir. 

2. — Bu geniş açıklamalarda bulunmağa ko
misyonumuzu sevkeden sebep, kanunun 46 ncı 
madesinin bir fıkrasının veya bir bendinin yo
rumlanabilmesi yalnız o fıkra veya bent üzerin
de saplanıp kalmanın, o f ^ r a veya bendin ger
çek mânasını tâyine asla imkân veremiyeceğini; 
bunun için bütün madde hükümlerinin kül ha
linde ele alınarak incelenmesinin gerekli oldu
ğunu belirtmektedir. 

Sözü geçen madde iki esaslı hükümü ihtiva 
etmektedir: 

1. — Disiplin cezalarının uygulanmasını ge
rektiren haller; 

2. — Uugulanacak cezalar: 
Disiplin cezasını gerektirecek haller de üç 

kategoride mütalâa olunmuştur. 
a) «Bu kanun ile belirtilen üniversite öğ

retim ve eğitim görevleri.... uygun yolda yerine 
getirmemek». 

Ünivrsite görevleri umumiyetle kanunun 
üçüncü maddesinde tesbit olunmuştur. Üniversi
tenin ne vasıfta adam yetiştirmekle ödevli oldu
ğu, bir ana direktif olarak bu maddenin «a» 
bendinde gösterildikten sonra üniversitenin bu
nun dışındaki görevleri diğer bentlerde belir
tilmiştir. 

b) «Meslek vekar ve haysiyetine uymıyan 
hareketlerde bulunmak», 

Maddenin yorumlanması bahis konusu oldu
ğu zaman bu iki hal üzerinde hususi bir dikkat 
ve ehemmiyetle durmak gerekir. Gerçekten ge
rek kanunun üçüncü maddesinde tâyin edilmiş 
bulunan «Üniversite görevlerini uygun yolda 
yerine getirmemek» gerek «Meslek vekar ve 
haysiyetine uymıyan harketlerde bulunmak» 
halleri bir taraftan çok çeşitli ve ağırlık dere
celeri birbirinden çok farklı şekillerde tecelli 
edebilir, diğer taraftan da müşahhas hâdiselerin 

( S . Sa3 

yeni işlenen eylemlerin bu hallerden bitine gi
rip girmediği bazan kolayca anlaşılmayabilir. 
Bu sebepler her iki bakımdan da mesele bir 
takdir konusudur. 

İşte 46 ncı maddenin birinci fıkrası «.... 
hareketlerinin senatoca kestirilecek ağırlığına... 
göre şu disiplin cezaları verilebilir» ibaresiyle 
bu iki noktanın, yani hem eylemin cezayı gerek
tirip gerektirmediğini, hem de cezalandırılması 
gerekeceği kabul edilen bir eyleme ağırlık de
recesini gözönünde tutarak kanundaki ceza
lardan hangisinin uygulanması gerekeceğini bir 
takdir mevzuu olarak kabul etmiş ve bu takdiri 
kullanma yetkisini senatoya ve itiraz üzerine 
(Üniversitelerarası Kurula) tanınmıştır. 

C) Takdiri gerektiren bu hallerin dışında 
olarak kanun «veya aşağıdaki fıkralarda be
lirtilen hallere göre...» ibaresiyle cezayi gerek-
tirici bazı müşahhas haller belirtmiş ve bunla
rın bir kısmını ayırarak, gerektirecekleri ceza-
larla birlikte tesbit etmiştir. 

Burada, maddenin ve yorumlanması iste
nen (D) bendinin mânasını tâyin bakımından 
ehemmiyetli olan cihet şudur: 

Maddenin birinci fıkrasında yazılı «Eğitim 
ve öğretim görevlerini uygun yolda yerine ge
tirmemek» ve «meslek vakar ve haysiyetine 
uymıyan hareketlerde bulunmak» halleri suçlu
luğunu gerek uygulanacak cezanın tâyininde - tak
dirle belirtilecek hallerden olduğu halde, bunla
rın dışındaki haller ve uygulanacak cezalar 
«veya aşağıdaki fıkralarda belirtilen hallere 
göre» ibaresinden de anlaşılacağı veçhile, kanun 
tarafından tâyin olunmuştur. Yani birinci 
fıkradaki, «Senatoca kestirilecek» ibaresi, tak
dire göre değişik ceza uygulamak imkânını 
verir. 

Bu mâruzâtımızdan şu neticeler çıkmakta
dır : \ 

A) Üniversiteler Kanununun üçüncü mad
desinde belirtilen Eğitim ve Öğretim görevleri
ni uygun yolda yerine getirmemenin veya mes
lek, vekar ve haysiyetine uymıyan hareketlerde 
bulunmanın çeşitli şekil ve dereceleri olabilir. 

13u hareketleri, kanunun genel direktiflerine 
göre tanı bir meslek şuuru ve sorumluluğu duy
gusu içinde, ölçerek takdir edecek olan senato, 
işlenen herhangi bir eylemin ağırlık derece
sini gözönünde tutarak kanunda yazılı cezalar
dan, - göreve dikkati çekmeden Üniversite öğ-

ı : 87 ) 
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retim meslekinden çıkarmaya kadar - herhangi 
birini uygulamaya yetkilidir. 

B) Bu mütalâalar çerçivesi içinde, Üniver
site öğretim meslekinden çıkarma cezasının uy
gulanabilmesi için, 46 nci maddenin yalnız (D) 
bendinde yazılı hale bağlanmanın, kanunun 
hem açık hükümlerine hem de ruhuna uyma
makta olduğuna kaniiz. 

46 ncı madde, Devlet memurluğuüdan çıkar
mayı gerektiren Memurin Kanununda yazılı se
bepler dışında, bir takım umumi ve hususi hal
ler ve sebepler derpiş etmektedir, umumi haller 
maddenin birinci fıkrasında yazılıdır ve sena
toca kestirilerek belli edilir. 

C) Kanun, aynı maddenin (D) bendinde 
«Üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer 
bıraknnyacak kadar şref ve haysiyet kırıcı bir 
suç işleme» halini ise meslekten çıkarmayı mec
buri ve zaruri kılan bir hal olarak, diğer hal
lere eklemiştir. 

D) Yorum teklifinde «şeref ve haysiyet 
kırıcı bir suç» ibaresiyle adlî bir suç mu kasto-
lımduğunun belirtilmsi istenmektedir. 

Komisyonumuz gerek maddenin bütün ola
rak mütalâasından çıkan neticeye, gerek (D) 
fıkrasındaki kelime ve tâbirlere göre, buradaki 
suç tâbirinin geniş mânada alınması lâzım gele
ceği kanaatine varmıştır. Bu kanaatin sebep
leri de şunlardır: 

1. — İbarede, suç. işliyenler şeklinde umumi 
bir tâbir kullanılmıştır. Yalnız adlî suçlar kas
tedilmiş olsaydı, ibarenin: «Şeref ve haysiyet 
kırıcı bir suçtan hüküm giyenler» şeklinde yazıl
mış olması gerekirdi. Nitekim Hâkimler Kanu
nunda böyle yazılmıştır. 

2. — Hiçbir ceza kovuşturmasını gerektirmi-
yen, fakat muayyen bir meslekin icrasına, o 
meslekin şerefi, vakarı imkân bırakmıyan bir 
takım haysiyet kırıcı haller ve yine bu mahi
yette mesleki suçlar da vardır. 

Kanunun üçüncü maddesinde belirtildiği gi
bi çok yüksek memleket görevleriyle ödevlendi-
rilmiş olan Üniversite öğretim mesleki mensup
ları arasında hem ceza kanunları, hem meslek 
zabıtası, hem de cemiyetin umumi telâkkileri 
bakımından, bu yüksek memleket görevini liya
katle göremiyecek durumda kimseler bulunması, 
kanunun ruhuna hiçbir suretle uygun düşmez. 

ilmî, malî ve idari özerkliği olan bu yüksek 
ilim kurumlarımızın görevlerini, bu özerkliğin 
karşılığını teşkil eden geniş bir sorumluluk duy
gusu ve mutlak bir ilim objektifliği içinde ye
rine getirmesi de , kanunun hem açık hüküm
lerinin, hem de ruh ve mânasının ortaya koy
duğu bir zarurettir. 

Yukardaki mâruzâtımız çerçevesi içinde, 
Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesi hü
kümlerinin yoruma ihtiyaç göstermiyecek dere
cede açık olduğu mütalâasmdayız. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim 
• Ko. Başkanı 

Erzurum 
C. Duî'sunoğlu 

Ankara 
A. R. BekmçLn 

Çanakkale 
N. Ünen 
istanbul 

F. N. Çamlibel 

Manisa 
R. N. Edc/üer 

Ordu 
F. Z. Ortaç 

M. 

Sözcü 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Balıkesir 
E. Çeliköz 

Çorum 
H. İlgaz 

izmir 
Muhalifim /. 

E. Çınar 
Maraş 

Dr. K. İdil 

Tekirdağ 
E. Ataç 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 

Kâtip 
Kars 

T. Taşkıran 
Bingöl 

T. Banguoğlu 
Denizli 

R. Aydınlı 
Kırşehir 

H. Baltacıoğlu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 
Trabzon 

Z. Molaoğlu 

( S . Sayısı : 87) 
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Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/158 
Karar No. 36 

30 . XII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

4936 sayılı Kanunun, Üniversite öğretim 
üyeleri hakkında uygulanacak disiplin cezala
rından bahseden 46 ncı umdesinin (D) fıkrası
nın uygulanmasında, öğretim meslekinde kal-
mıyacak derecede şeref ve haysiyet kırıcı fiil
lerden sayılacak hareketlerin Senatonun takdi
rine mi bağlı olduğu, yoksa fıkradaki (suç) 
tâbirinin Türk Ceza Kanunu bakımından mı tâ
yin edilmesi icabedeceği hususundaki tereddü
dün yorum yoliyle çözülmesinin Ankara Üni
versitesi Rektörlüğünce istenilmekte olduğu 
hakkındaki Başbakanlığın 1 . XII . 1947 tarihli 
ve 6/3070 sayılı tezkeresi Millî Eğitim Komis
yonu raporiylc birlikte Komisyonumuza tevdi 

buyurulnıakla inceleni]) görüşüldü. 
Yorumlanması istenilen ve yukarda arzedi-

len (suç; tâbirinin, bu kanunun ruhuna uygun 
olarak, medlulünün tâyini hususunda raporu 
bilâhara Komisyonumuzca yazılmak üzere ev
velâ Adalet Komisyonunun mütalâasının alın
ması Komisyonumuzca yerinde görülerek Iç-
tüzükün yirmi sekizinci maddesi uyarınca dos
yanın Adalet Komisyonuna verilmesine karar 
verilmiştir. 

Saygı ile ar/eylerim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

Mardin Milletvekili 
R. Erten 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
• Esas No. 3/158 

Karar No. X0 

2 .11. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

49-3(5 sayılı Kanunun öğretim üyeleri hakkın
da uygulanacak disiplin cezalarından bahse
den 46 ncı maddesinin (D) fıkrasındaki «öğ
retim mesleğinde kalmalarına yer bırakmıyacak 
derecede şeref ve haysiyet kırıcı suç işliydiler1» 
cümlesindeki suç tâbirinin yorumlanması hak
kındaki Başbakanlığın 1 . XII . 1947 tarih ve 
6/3070 sayılı tezkeresi Millî Eğitim, Bütçe Ko
misyonu raporlariyle Komisyonumuza tevdi bu
yurulmakla incelenip görüşüldü. 

Millî Eğitim Komisyonunun; senatonun tak
dirine bırakılmış olan görevi yerine getirmemek 
ve vekar ve haysiyete dokunacak fiil ve hare
kette bulunmak hallerinde fiilin Senatoca kes
tirilecek ağırlık derecesine göre sıra gözetmek
sizin meslekten çıkarma cezası dahi verebileceği 
hakkındaki görüşüne Komisyonumuz ittifakla 
iştirak etmiştir, 

46 ncı maddenin (D) fıkrasındaki «Şeref ve 
haysiyet kırıcı bir suç işliyenler» ibaresiyle 
münhasıran adlî bir suç işliyenler kast olunma-
yıp ceza kovuşturmasını gerektirmiyen ve fakat 
mesleğin şeref ve vekariyle mütenasip olmı-
yan haysiyet kırıcı hallere ve bu mahiyetteki 
meslekî suçlara dâ şâmil olduğu yolundaki görü
şü üzerinde tartışmalar olmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonu raporunda da izah 
edildiği üzere (D) bendinde «Suç işliyenler» 
şeklinde umumi bir tâbir kullanılmış diğer ka
nunlarda olduğu gibi «Şeref ve haysiyet kırıcı 
suçdan hüküm giyenler» tâbiri kullanılmamıştır. 

«Suç» kelimesi gerek dilimizde gerek kanun
larımızda yalnız Ceza Kanunlarının bir ceza 
tehdidi altında menettiği adlî suçlar hakkında 
kullanılmamakta bilâkis adlî suç, meslekî ve ah
lâkî kusurlai' hakkında da kullanılmaktadır. 

( S. Sayısı : 87 ) 
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Mutlak, kemaline masruf olacağına göre, dar 

mânada anlamak için bir karine ve kayıt lâ-
zımgelir. «Hüküm giyenler» gibi bir kayıt olma
masına göre maddedeki suç tâbirini dar mâna
da adlî suç olarak anlamak doğru olamaz. 

Bilindiği gibi genel ve özel ceza kanunları ba
kımından suç unsurları buluıımıyan bir fiil ve ha
reket meslek şerefi bakımından haysiyet kırıcı 
ve meslekte kalmıya yer bırakmıyacak kadar ağır 
bir kusur ve binaenaleyh bir disiplin suçu, bir 
meslek suçu olabilir. 

Bir kanunda mutlak olarak kullanılan suç tâ
birini dar veya geniş mânada anlamak için o 
kanunun mevzu ve mahiyetini tetkik zaruridir. 
Eğer kanun umumi veya hususi bir ceza ve Ceza 
Usulü Kanunu ise kullandığı suç tâbiri tabiatiyle 
adlî suç mânasını ifade eder. 

Diğer kanunlarda bu tâbir mutlaka adlî bir 
suçu mânasını ifade etmez. Karine, kayıt ve 
sevk şekli ve suretlerine bakmak lâzımgelir. 

Üniversiteler Kanunu: Bir Ceza Kanunu de
ğil öğretim ve eğitime ait hususi bir meslek ka
nunudur. Türlü mânada kullanıldığında ihtilâf 
bulunmıyan suç tâbirinin eğitini ve öğretim 
meslekine ait hususî kanunlarda hangi anlamlar
da kullanıldığını araştırmak ve ona göre mânâyı 
tâyin etmek iktiza eder. 1702 sayılı (İlk ve Orta 
Tedrisat Muallimlerinin terfi ve tecziyeleri) hak
kındaki kanunun 4 ncü kısmının başlığı (Cezalar 
ve suçlar) dır. (Ceza) tâbiri disiplin cezaları ve 
(suç) terimi meslekî kusurlar hakkında kullanıl
mıştır, Kanunun 19 ncu maddesinde (Müdür, 
Başmuallim ve Muavinlere ve îlk Tedrisat Mü
fettişlerine işledikleri suçların mahiyetine ve de
recesine göre aşağıdaki cezalar verilir) denilmek
tedir. İhtardan başlıyarak meslekten ve hattâ 
Devlet memurluğundan çıkarmaya kadar değişen 
disiplin cezalarını müstelzim olan fiil ve hare
ketleri mütaakıp maddelerde vazife kusurları, 
meslek vekarına uymıyan hareketler, talebeye 
karşı kaba muamele, âmirlere karşı hürmetsiz ta
vır gibi türlü işlem ve eylemleri mutlak olarak 
suç diye vasıflandırmaktadır. Bu kanunun bölüm 
ve metninde mutlak olarak kullanılan (suç) ve 
(işledikleri suçlar) tâbirlrinden meslekî kusur
lar kastedildiği meydandadır. 1702 sayılı Kanu

nun ( işledikleri suçlar) tabiriyle Üniversiteler 
Kanununun (suç işleyenler) tâbirleri arasında hiç 
bir fark yoktur. Başka başka mâna çıkarılamaz. 
Aynı kanunun 22 nci maddesinin 5 numaralı 

bendinde (Aynı suçtan dolayı iki defa takbih 
aldığı ...) cümlesiyle suç tâbirini vâzıı kanun di
siplin kusurları mânasında tekrar kullanmıştır. 

439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu
nun 16 ncı maddesinde meslekten çıkarma ceza
sının verileceği haller gösterilirken aynen « (1) 

cinayetle veya meslek haysiyetine dokunan cünha 
ile mahkûm olan (2) mektep İdaresinin haklı şi
kâyetini icabettirmiş ahlâki cürümleri sabit olan» 
cümleleri kullanılmıştır. Dilde ve kanunlarımız
da türlü mânada kullanıldığını izah ettiğimiz suç 
kelimesinin karşılığı ve bir ceza terimi olan (cü
rüm) kelimesini dahi kanun vâzıı ceza hukuk ve 
kanunlarının anlamı dıışmda ahlâki suçlara dahi 
teşmil ederek kullanmıştır. Görülüyor ki suç ve 
cürüm tâbirleri meslekî ve ahlâki kusurlarda da 
kullanılmaktadır. 

Köy Okulları ve öğretmenleri Teşkilât Ka
nununun 33 ncü maddesinde dahi suç tâbiri 
meslek kusurları mânasında istimal olunmuştur. 
Adı geçen maddede « Köy öğretmeni, eğitme
ni, gezici öğretmeni ve başöğretmenlerine işle- * 
dikleri disiplin suçlarının derecesine göre aşa
ğıda yazılı cezalar verilir » denildikten sonra 
« öğretmenlik şerefini ihlâl edici hareketlerde 
bulunduğu veya iffetsizlikleri sabit olanlar 
Devlet hizmetinde kullanılmamak üzere mes
lekten çıkarılırlar » hükmünü vazetmiştir, öğ
retmenlik şerefini ihlâl edici hareketlerde bu
lunduğu cümlesinden şerefi ihlâl eden fiilin 
adlî suç olması şart olmadığı açıkça anlaşılmak
la beraber bu madde de « disiplin cezasını ge
rektiren bir hareket aynı zamanda Türk Ceza 
Kanununun hükümlerine göre suç teşkil et
mekte ise umumi hükümler dairesinde ayrıca 
takibat yapılır » denilmek suretiyle çıkarmayı 
müstelzim kusuru mutlaka adlî bir suç olma
sı lâzımgelmediği açıklanmıştır. Disiplin cezası
nı gerektiren kusurlar daima suç olarak vasıf
landırılmış ve bu suçun aynı zamanda adli bir 
suç olabileceği gibi adlî bir suç olmıyacağı da 
derpiş edilerek ayrıca takibat yapılacak hal
lerde gösterilmiştir. 

Eğitim ve öğretim meslekine ait mahsus kanun
larda «suç» ve «cürüm» ve «ceza» terimlerinin 
yalnız adlî suç ve ceza mânasında kullanılma
yıp ahlâkî ve meslekî kusurlar ve disiplin ce
zasını gerektiren fiil ve hareketler mânaların
da kullanıldığı anlaşıldıktan, cinayet veya 
meslekin haysiyetine dokunacak cünha ile mah-
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kûm olanlarla ahlâkî cürüm sabit olanların bir 
maddede ve ayrı numara altında aynı cezaya 
tâbi tutuldukları görüldükten sonra Üniversi
teler Kanununun 46 ncı maddesinin D fık
rasındaki suç tâbirini dar mânada ve adlî suç 
olarak kabul etmek mümkün olamaz. 

Şeref ve haysiyet kırıcı adlî bir suçun iş
lendiği bir hüküm ile anlaşılacağı aşikâr iken 
şeref ve haysiyeti kırıcı disiplin suçunun sübu-
tu yetkili mercilerin ve Üniversitede Senatonun 
ve itiraz halinde Üniversitelerarası Kurulun tak
dirine terkedilmiştir. Fiilin öğretim üyeliğinde 
kalmalarına yer bırakmıyacak kadar şeref ve 
haysiyet kırıcı bir disiplin suçu olup olmadığı
nın takdiri de Senatoya bırakılmıştır. Üniversi
teler Kanununun disiplin işlerinde tadat ve mü
şahhas haller tesbit etmekten çok, genel di
rektifler vermekle yetinmesi de bunu göster
mektedir. Orta ve köy öğretim görevlerinde bu
lunanlardan iffetsizliği sabit olanların meslek
ten çıkarılacağını kanunları açıklamış iken Üni
versiteler Kanununda bundan ayrıca bahsedil
memesi de umumi direktif vermek istemesin
den ötürüdür. Şüphesiz bu gibi haller Üniver
site öğretim üyeliğinde kalmaya yer bırakmıya
cak kadar şeref ve haysiyet kırıcı ].;r meslek ve 
oh lâk suçudur. 

Komisyonumuz azınlığını tcşki! fden arka
daşlar; suç tâbirinin dilde ve kan unlarımızda 
münhasıran adlı suç mânasında kullanılmayıp 
türlü mânalarda kullanıldığını ka'ul etmekle 
beraber (D) fıkrasındaki «Suç işli yenler» tâbiri
nin adlî suçlara münhasır ve dar bir mânada 
istimal edildiği hakkındaki mütalâalarını yukar
da arzolunan sebeplerle varit görmiyen Komis
yonumuz çoğunluğu Millî Eğitim Komisyonu
nun oybirliğiyle belirttiği kanaate iştirak etmiş 
olmakla havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Bu rapor 

Başkanı Sözcüsü Kâtip 
Kayseri Kayseri 

R. özsoy S. A. Feyzioğlu 
Balıkesir Bursa Denizli 

O. N. Burcu A. Konuk N. Küçük a 
Erzincan istanbul İzmir 

A. Fırat M. II. Geleribeğ .E. Oran 
Kastamonu Rize 

Dr. F. Ecevit Dr. S. A. Dilenire 
Muhalefet şerhi. 

Bu kanunda mevzuubahs olan suç (Mes
lek bakımından) inzibati cezayi müstelzim olan 
suçlar olup Ceza Kanunumuzun tadat ettiği ve 
ceza tehdidi altında bulundurduğu suçlar değil
dir. Bu gibi suçların vukuunda savcılar der
hal işe el koyarak âmme dâvası açmakla mükel
leftir. Bu suçların birbirine karıştırılmaması 
fikrindeyim. 

Antalya 
İV. Aksoy 

4936 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
Üniversitelerin görevleri sayılırken "Türk 
devriminin ülkülerine bağlı ve millî karekter 
sahibi vatandaşlar olarak yetiştirmek kaydiy-
le» bu müesseseye ve eğitim ve öğretim kuru
lu üyelerine en büyük vazifeyi tahmil etmiş 
bulunmaktadır. 

Pek tabiî olarak bu görevin yerine getiril
memesi halinde ne olacağı suali zihinlerde yer 
alacağına göre bunun cevabını 4(5 nen madde 
de aramak ve bulmak mümkündür. 

46 ncı madde iki kısma ayrılmıştır. Bun
lar, Üniversite öğretim üyelerinden bu kanan 
ile belirtilen üniversite eğitim ve öğretim 
görevlerinden kendilerine düşenleri uygun 
yolda yerine getirmiyenlere veya meslek ve-
kar ve haysiyetine uymıyan hareketlerde 
bulunanlara fakülte veya üniversite yönetim 
kurullarının teklifi üzerine hareketlerinin 
senatoca kestirilecek ağırlığına) diye yazılı 
bulunan kısmiyle bundan sonra gelen A,B,C 
ve D bentlerinde belirtilen hallere matuf 
kısımdır. 

Birinci fıkra kendi bünyesinde dâhil husıı-
sat hakkında fiilin ağırlık derecesine göre 
A, B, C ve D bentlerinde yazılı cezalardan 
birini tatbik etmek hakkını tanınmış yani 
ağırlık derecesi de nazara alınarak cezanın 
ihtiyari bir şekilde takdir ve tâyini derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Birinci fıkra (veya 
aşağıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre şu 
disiplin cezaları verilir) dediğine göre birinci 
fıkra ihtiyari ikinci fıkranın bentlerinde 
gösterileri hallerde o cezaların verilmesi 
mecburidir. 

Böyle olunca bu kanunun 3 ncü madde
siyle kendilerine tahmil olunan Türk devri
minin ülkülerine bağlı ve millî karakter sa
hibi vatandaşlar yetiştirmek, âmir hükmünü 
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yerine getirmiyenlere 46 ncı maddenin birin
ci fıkrasına göre Üniversite öğrenim meslekin
den çıkarma cezası verebilir mi sualini cevap
landırmak zaruret halini alır. 

Kendilerine millî karakterde vatandaş ye
tiştirmek görevi tahmil edilmiş eğitim üyesi
nin bu hususu yerine getirmemesi veya millî 
karakteri tanıtmıyacak şekilde fikirler telkin 
etmesi hususunun gösterdiği ağırlık hiçbir te
reddüdü mucip olamıyacağına göre bu vazifeyi 
yerine getirmemiş olacakların pek tabiî olarak 
46 ncı maddenin birinci fıkrasına göre bu şe
kilde meslekten çıkarılabilirler. 

Maddenin 2 nci kısmında muharrer D ben
dinin ihtiva eylediği (şeref ve haysiyet kırıcı 
bir suç işliyenler) cümlesindeki suç tâbirin
de inzibati efalin de dâhil olup olmadığı hu
susuna gelince: Umumi bir hüküm altında 
inzibatî suçların tarif ve tahdidi yapılmamış 
olmasına ancak bu gibi hareketlerin inzibati 
ceza tatbikiyle bu zümreye ithal olunabilecek
lerine ve 46 ncı maddenin birinci fıkrasında

ki hallerin işlenmesi esasen sadece inzibati 
hallerden bulunmasına, eğer (suç) tâbirinde 
inzibati efal de dâhil olsaydı maddeyi böyle 
ikiye tefrika da bir zaruret kalmıyacağma bi-
rinei fıkradaki meslek vekâr ve haysiyetine 
uymıyan veya görevlerini yerine getirmiyen 
lerin hareketlerini suç tâbirinden hariç oldıı-
na göre kanunen böyle bir tefrik yapmanın 
zarureti inzibati muamelelerin suç tâbirinden 
hariç olmasından tevellüt etmiş bulunmasına 
ve hukuki çerçeve içinde (inzibati suçlar) di
ye tefrik yapmadan böyle bir fiilin suç mef
humuna ithaline imkân bulunmıyacağına ve 
suçun tefriki de bunu doğuracağına ve mad
denin tertip tarzı da bunu müeyyit bulunma
sına göre D fıkrasındaki suç tâbirinde inzibati 
efalin dâhil bulunmadığı kanaatindeyiz. 

Bursa 
A. Akgüç 

Konya 
H. Karagülle 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Kırşehir 
S. Kurutluoğhı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/158 
Karar No. 49 

9 . II . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

4936 sayılı Kanunun öğretim üyeleri hakkın
da uygulanacak disiplin cezalarından bahseden 46 
ncı maddesinin (D) fıkrasındaki «öğretim mesle
kinde kalmalarına yer bırakmıyacak derecede 
şeref ve haysiyet kırıcı suç işleyenler» cümle
sindeki suç tâbirinin yorumlanması hakkındaki 
Başbakanlığın 1 . XI I . 1947 tarih ve 3070/6 
sayılı tezkeresi, Millî Eğitim Komisyonunun ra
poru ile birlikte komisyonumuza havale buy-
rulmuş olmakla îçtüzükün 28 nci maddesi ge
reğince Adalet Komisyonunun da mütalâası 
alındıktan sonra komisyonumuzca incelendi: 

Millî Eğitim ve Adalet Komisyonlarının, 
Senatonun takdirine bırakılmış olan Üniversi
teler Kanununun 46 ncı maddesinde yazılı öğ
retim ve eğitim görevini yerine getirmemek ve
ya, vekar ve haysiyete dokunacak fiil ve hare
kette bulunmak hallerinde, fiilin Senatoca kes

tirilecek ağırlık derecesine göre sıra gözetmek
sizin meslekten çıkarma cezası dahi verilebilece
ği hakkındaki görüşlerh ^ komisyonumuz da oy 
birliği ile katılmıştır. 

Adalet Komisyonu çoğunluğunun ıaporunda 
da belirtildiği gibi suç kelimesi; gerek dilimiz
de ve gerekse aşağıda açıklanacağı üzere diğer 
kanunlarımızda da yazılı olduğu üzere; yalnız 
ceza kanunlarının ceza müeyyidesi altında işlen
mesini menettiği adlî suçlar hakkında kullanıl
mamakta olup adlî suçla birlikte disiplin ceza
larını da ihtiva eden meslekî ve ahlâki fiiller 
hakkında da kullanılmaktadır. 

Gerçekten, Türk Ceza Kanunu' ile özel Ceza 
Kanunlarına göre, suç unsurları bulunmıyan bir 
fiil ve hareket, bilhassa Millî Eğitim mesleki 
bakımından, haysiyet kırıcı ve meslekte kalmıya 
yer bırakmıyacak kadar ağır, bir kusur ve bir 
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disiplin ve meslek suçu olabilir. 
Adalet Komisyonunun azınlığını teşkil eden 

arkadaşlarımızın da, suç tâbirinin dilde ve 
kanunlarımızda münhasıran adlî suç mânasında 
kullanılmayıp türlü mânalarda kullanıldığını 
kabul ettikleri bu Komisyon çoğunluğunun ha
zırladığı rapordan anlaşılmıştır. 

Anlayış ayrılığına yol açan Üniversiteler 
Kanununun 46 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı «Suç işleyenler» tâbirine gelince: 

Kanun vaziinin hakikî maksadını arayıp 
bulmak için 46 nci maddeyi ve bu maddenin 
içerisinde bulunduğu bölümü, kısaca tahlile 
tâbi tutmakta fayda mülâhaza edilmiştir. 

Üniversiteler Kanununun 6 nci bölümü, (Di
siplin işlerinden) bahsetmekte ve bölümün baş
lığını da (Disiplin işleri) teşkil etmektedir. 
4.5 nci maddeden 51 nci maddeye kadar olan 
hükümlerle uygulama usullerini tâyin ve tesbit 
etmektedir. Disiplin suç ve cezalarını ve uygu
lama mercilerini gösteren 46 nci maddenin un
surları araştırılırsa; 

a) Disiplin suçları: 
1. — Üniversite öğretim Üyelerinden bu 

kanun ile belirtilen Üniversite Eğitim ve öğre
tim görevlerinden kendilerine düşenleri uygun 
yolda yerine getirmeyenlere, 

2. — Meslek vekar ve haysiyetine uymayan 
hareketlerde bulunanlara, 

Fakülte veya Üniversite Yönetim Kurulları
nın teklifi üzerine «Cezayı istilzam edecek» ha
reketlerinin Senatoca kestirilecek ağırlığına 
veya bu maddenin a, b, c, d fıkralarında belir
tilen fiilleri işleyenlere, bu bentlerde yazılı di
siplin cezaları tâyin olunmaktadır. 

Birinci ve ikinci bentlerde yazılı disiplin 
suçlarını işleyenler hakkında disiplin cezası ve
rilmesi mecburi olduğu gibi, a, b, c, d fıkralar 
rmda yazılı fiilleri işleyenler hakkında da disip
lin cezası tâyini yine mecburidir. Bu maddeye 
göre Senatoya verilen takdir hakkı, fiilin ağır
lık derecesini kestirmek ve cezanın nevini sıra 
gözetmeksizin tâyinden ibarettir. 

Yukarda arzolunduğu üzere kanun vazıı di
siplin suçlarını, «öğretim ve Eğitim görevinin 
kötüye kullanılması ve meslek vekar ve haysiye
tine uymayan hareketler» çerçevesi içinde topla
mıştır. Meslek vekar ve haysiyetine uymayan hal
ler üzerinde titizlikle duran kanun vazıı, 46 nci 
maddenin birinci fıkrasiyle bu hali bir disiplin 

suçu olarak umumi şekilde tesbit ettikten son
ra b ve d fıkraları ile fiilin vehametine göre ku
sur bildirme ve Üniversite öğretim mesleğinden 
çıkarma cezasiyle cezalandırmıştır. 

Adalet Komisyonu çoğunluğunun raporunda 
da açık surette bildirildiği üzere 170 sayılı İlk 
ve Orta Tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
leri hakkındaki Kanunun dördüncü kısmının 19 
ııcu maddesi ile 22 nci maddesinin 5 numaralı 
bendi ve bu kanunun bazı maddelerini değişti
ren 1880 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ve 439 
sayılı Orta Tedrisat muallimleri hakkındaki ka
nunun 16 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı bent
leri ve 4274 sayılı «Köy okulları ve öğretmenleri 
Teşkilât Kanununun» 33 ncü maddesinde yazılı 
olduğu üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât 
Kanunlarında suç, suç işleyenler tâbirleri disip
lin suçlarına karşılık olarak kullanıldığı gibi 
mahkûmiyet karşılığı olan Adlî suçlar tâbiri kar
şılığı olarak da adı geçen kanun maddelerinde 
yer almıştır. 

Arz olunan mülâhazalara göre üniversite
ler Kanununun disiplin suç ve cezalarından bah
seden 46 neı maddesinin (D) fıkrasının uygulan
masında «Üniversite öğretim mesleğinde kalma
sına yer bırakmıyaeak kadar şeref ve haysiyet 
kırıcı bir suç işliyenler» tâbirinin dar mânada 
adlî suçlara münhasır olmayıp ceza kovuştur
masını istilzam etmeyen meslek şeref ve haysi
yetini kırıcı disiplin suçlarına da şâmil ve yo
ruma ihtiyaç göstermiyecek derecede açık bu
lunduğunu oy birliği ile mütalâa eden Millî Eği
tim Komisyonu ile Adalet Komisyonunun çoğun
luğunun belirttiği kamıata iştirak edilmesine 
Komisyonumuzca da oy birliği ile karar veril
miş olmakla Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Ankara 
M. Eriş 
Amasya 

L. K. Yiğitoğlu 
Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Niğde 
R. Gür soy 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Ankara 
F. öymen 

Balıkesir 
E. Altan 
İzmir 

*Sf. Dikmen 
Tokat 

R. A. Sevengü 
Yozgad 
S. tçöz 

Bu rapor sözcüsü 
Konya 

S. Çumraıı 
Amasya 
A. Ey mir 

Eskişehir 
H. Polatkan 

Kocaeli 
t. R. Aksal 

Urfa ' 
E. Tekeli 
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S. Sayısı: 88 
Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldogan'ın Milletvekilliği do-
kunulmazlığmın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu (3 /155) 

T. G. 
Başbakanlık 20 . X . 1947 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2*4287, 6/2794 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 - 8. VII. 1947 gecesi Demokrat Parti Kumkapı, Nişanca Semt Ocağı bahçesinde yapılan umumi 
toplantıda Büyük Millet Meclisini ve Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ettiği, halkı kanunla
ra karşı gelmeye teşvik edici sözler söylediği ve kanunlara alenen sövdüğü iddia edilen Afyon Milletve
kili Sadık Aldoğan hakkında, Aanayasanın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere, 
Adalet Bakanlığından alman 14 . X . 1947 tarih ve 88/243 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik 
olarak sunulduğunu arzederim, 

Başbakan 
Haşan Saka 

Adalet Bakanlığının 14 . X . 1947 tarih ve 88/243 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığından alınan 7 . VIII . 1947 gün ve 947/6787 sayılı yazıda, 
7-8 . VII . 1947 gecesi Demokrat Parti Kumkapı, Nişanca Semt Ocağı bahçesinde yapılan umumi top
lantıda Büyük Millet Meclisini ve Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ettiği ve halkı kanun
lara karşı gelmeye teşvik edici sözler söylediği ve kanunlara alenen sövdüğü iddia edilen Afyon Millet 
vekili Sadık Aldoğan hakkında Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesinin 1 ve 3 ncü fıkrâlariyle 
155 nci madde uyarınca takibat yapılabilmek üzere Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ta-
lebedilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen bu hâdiseye ait hazırlık soruşturması kâğıtları Anayasanın 
17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak Yüksek Huzurlarına su
nulur. 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

istanbul C. Savcılığının 7 . Vni . 1947 gün ve 1947/6787 sayılı yazısı suretidir. 

Yüksek Adalet Bakanlığına 

Özü: 
Afyon Milletveki Sadık Aldoğan 
hakkında: 

7 . VIII. 1947 gecesi Demokrat Parti Kumkapı Nişanca Semt Ocağı bahçesinde yapılan umumi top
lantıda Büyük Millet Meclisini ve Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve halkı kanunlara 



karşı gelmeğe teşvik edici sözler söylediği ve kanunlara alenen sövdüğü bildirilen Demokrat Parti 
Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan hakkındaki fezlekeli soruşturma evrakı bağlı olarak sunuldu: 

Fiilin sübutu halinde T. C. Kanununun 159 neu maddesinin 1 ve 3 ncü fıkralariyle 155 nei mad-
< leşine uygun ve bunlardan 159/1 nci maddeye temas eden eylemin takibi Yüksek Bakanlıkları
nın iznine bağlı bulunmasına ve adı geçenin Milletvekili olmasına göre Anayasanın 17 ve T. C. 
Kanununun 160 nei maddeleri hükmünce izin verilip verilmiyeceği ve Milletvekili dokunulmazlı
ğının kaldırılması cihetine gidilip gidilmiyeeeği hususunda gereği Yüksek takdirlerine saygıyle 
arzolurıuı*. 

İstanbul O. Savcısı 
İmza 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

Anayasa v< Adalet Komis
yonlarından kumlan Kar

ma Komisyon if fi . 1.948 
Esas No. 3/155 

Karar No. 16 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetinin mâ
nevi şahsiyetini alenen tahkir ettiği ve halkı 
kanunlara karşı gelmeğe teşvik, edici sözler 
söylediği ve kanunlara alenen sövdüğü iddia 
olunan Afyan Karahisar Milletvekili (.41. Sadık 
Aldoğan hakkında takibat yapılmak üzere Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması İs
tanbul Cumhuriyet Savcılığından istenildiğine 
dair olup komisyonumuza havale buyrulmuş 
olan Başbakanlığın 6/2 - 4287 sayı v c 20.X.1947 
farihli yazısı ve ilişiği dosya, lotüzükün 178 nci 
maddesi gereğince adçekme suretiyle ayrılan 
Hazırlama Komisyonu raporiyle birlikte tetkik 
w mütalâa olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sadık Aldo
ğan 'm 7 - 8 Temmuz 1947 gecesi Demokrat Parti 
Kumkapı Nişanca Senit Ocağı bahçesinde ya
pılan umumi toplantıda, söz alarak konuştuğu 
ve bu arada kanunların milletin içinden doğan 
ihtiyaçları karşılaması icabettiğini söyliyerek 
••Bi-îde kanun, küçük bir hizbin menfaatini sağ 
iamak için yapılır. Bu Efendiler, ruhu, mayası ve 
^oyu küçük bu herifler sıkıştıkça kanun yapar
lar, dara geldikçe kanun çıkarırlar. Bize so
rulmadan ve bize yaramak için yapılmıyan ka
nunların hiçbir kıymeti yoktur. Biz böyle ka
nunları dinlemiyeceğiz. Bizim arzumuzla yapıl
mıyan kanunlara itaat etmiyeceğiz bu soysuz 

efendilerin şahsi menfaatleri için yaptıkları 
kanunlara itaat etmeyin. Ya kanunlar millet 
menfaatine yarıyacak şekilde düzeltilecektir. 
Yahut biz bu küçük efendilerin kafalarına vura 
vura bunları düzelteceğiz.» ve saire demek su
retiyle Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin 
mânevi şahsiyetini alenen tahkir ettiği ve hal
kı kanunlara karşı itaatsızlığa teşvik eylediği ve 
kanunlara alenen sövdüğü toplantıda bulunan 
bazı kimseler tarafından tutulmuş olan notlarda 
ve zabıt varakasında yazılı bulunduğu gibi Cum
huriyet Savcısı tarafından dinlenen ve bir kı
sım şahitler tarafından da ifade edilmiş bulun
maktadır. 

Diğer bir kısmı şahitler ise böyle bir şey işit
mediklerini ifade ettikleri gibi altı imzalı zabıt 
varakasını imza edenlerden ikisi de bu varakayı 
okumadan imzaladıklarını ve bunda yazılı söz
leri duymadıklarını söylemişlerdir. Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan yüzleştirmede her iki ki 
sim şahitler ifadelerinde ısrar eylemişlerdir. 

İçtüzük'ün 178 ve 180 nci maddeleri gereğin
ce kendisini savunma arzusunda ise Komisyonu
muza gelmesi bildirilen Afyon Karahisar Millet
vekili Sadık Aldoğan'm Komisyonumuz huzu
runda vâki ifadesinde evvelâ kendisine isnade-
dilen sözleri söyleyip söylemediği hususunda bir 
şey demiyeceğini ve hiçbir kimseye bu yolda 
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hesap vermek mecburiyetinde olmadığını bildir
miş ve ben kafamın içinde olan her şeyi söyli-
yeceğim, beni bundan kimse menedemez, savcı 
kim oluyor da şahit dinliyor. Adalet Bakanı 
bunu nasıl muameleye koyuyor? Bunlar Anaya
saya muhaliftir, demiş ve bu mealde daha bir
çok sözler söylemiş ise de bilâhara Komisyonu
muz üyelerinden bir kısmının mütalâalarını din
ledikten sonra tekrar söz almış ve bir Milletve
kilinin Meclis dışındaki beyanatından dahi me
sul edilemiyeceğini ve Anayasanın 17 nci mad
desini böyle anladığını ifade eylemiş, Cumhu
riyet Halk Partisinin geçen yaz tatilinde gön
derdiği bir tamim ile Demokrat Milletvekilleri 
intihap dairelerine gidiyorlar, bunların söyle
diği sözlerden suç teşkil edenler varsa tesbit edi
niz diye teşkilâtına emir verdiğini ve bu işi or
taya atanların da toplantıya gönderilen Halk 
Partililer olduğunu ve bu evrakta tesbit edil
diği iddia edilen sözlerinde tahrifler, değiştir
meler yapılmış olduğunu söylemiş ve nihayet 
ben mensubu olmakla iftihar ettiğim bir Mecli
sin mânevi şahsiyetini tahkir eder miyim, ben 
deli miyim? Demiştir. 

Komisyonumuzda yapılan uzun görüşmeler
den sonra; her ne kadar Afyon Karahisar Mil
letvekili Sadık Aldoğan kendisine isnadedilen 
Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin mâ
nevi şahsiyetini tahkir mahiyetindeki sözleri söy
lemediğini beyan eylemiş ve bir kısım şahitler
de böyle bir şey işitmediklerini söylemiş iseler 
de bunun aksine olarak yukarda gösterilen ve 
cürüm sayılan sözlerin söylendiği yolunda da şa
hadet mevcut olmasına ve her iki şehadetin tak
diri de mahkemenin salâhiyeti cümlesinden olup 
Komisyonumuzun bunları takdir salâhiyeti bu
lunmamasına ve aleni bir toplantıda cereyan, et
tiği bildirilen söylentilerin bir tertip eseri olmı-
yacağına ve isnadolunan fiil Ceza Kanununun 
159 ncu maddesinin 1 ve 3 ncü fıkralarına temas 
etmekte ve bu da Anayasanın 12 nci maddesin
de yazılı suçlardan bulunmasına binaen adı ge
çen Milletvekilinin Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılmasına çoğunlukla karar verilmiş
tir. 

Yüksek Kamutavın tasvibine arzedilmek üze-

re Yüce Başkanlığa sunulur. 

Anasaya ve Ada
let Komisyon
larından kuru
lan Karma Ko. 

Başkanı 
Ankara 
/. Ezğü 

Bursa 
A. Konuk 
Erzincan 

.A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Manisa 
K. (joşkımoğlu 

i. 

S. 

Dr. 

Bu Rapor 
Sözcüsü 

tzmir 
E. Oran 

Denizli 
AT. Kilçüka 

Elâzığ 
T. Öngören 

Kayseri 
A. Feyzioğlu 

Bize 
S. A. Dilenire 

Kâtip 

Diyarbakır 
F. Kalfagü 

İsparta 
U. Güllü 

Kırklareli 
Dr. F. Vmay 

Tekirdağ 
F. Öztral; 

Muhalefet Şerhi 
Elde mevcut hazırlık tahkikatına göre. 

Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin mâ
nevi şahsiyetini alenen tahkir eylediği iddia 
olunan Afyon Karahisar Milletvekili Sadık 
Aldoğan 'in bu yolda sözler söylediği bir kısım 
tanıklar tarafından beyan edilmekte ise de 
diğer bazıları tarafından da böyle sözler 
söylemediği ifade edilmektedir. Bu hususu 
tesbit eden zabıt varakasını imzalayanlardan 
bir kısmı da bu sözleri işitmediklerini ve za
bıt varakasını okumadan imzaladıklarını söy
lemektedirler. Cumhuriyet Savcılığınca ya
pılan yüzleştirmede tanıkların beyanları 
arasındaki mübayenet telif edilememiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sadık Al
doğan. Komisyon huzurunda yaptığı savun
masında, böyle sözler söylemediğini ve tahki
kat evrakındaki not ve zabıt varakasında 
tesbit edildiği iddia olunan sözlerinin tahrif 
edilmiş olduğunu ve bunların kötü niyetle 

yapılmış bulunduğunu beyan eylemiştir. 
Tahkikatın bu durumu, isnadolunan fii

lin ciddiyeti ve Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılmasını istilzam eder mahiyette 
olup olmadığı hususunda bir kanaat ver
meye kâfi değildir. Halbuki, İçtüzük'ün 
180 nci maddesi incelemeler sonunda buna 
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kanaat getirilmiş olmasını âmir bulunmak
tadır bu sebeple tahkikatın Cumhuriyet 
Savcılığınca esaslı bir şekilde derinleştiril-
mesindetı sonra bir karar verilmek üzere. 
dosyanın alâkalı mercie iadesi icabedeceği 
kanaatındayız. 

Rize Bolu Samsun 
F. Sürmen ('. S. Siren Dr. S. Konuk 

Kırklareli Samsun 
N. .4. Kansu H. Çakır 

Suç sabit olmadığına göre Milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal 

olmadığı kanaatindeyim. 
Seyhan 

A. M. Yegena 

Muhalefet şerhi. 
Bir milletvekili hükümeti ve Mecliste 

muhalif kaldığı kanunları tenkit ettiğinden 
dolayı mesul edilemez. Kendisinin Parti arka 
daşlarma bu husustaki fikirlerini beyan etme
sinden müteessir olanlar tarafından kıymeti 
meşkuk bir zabıt tutulması ve bunun diğer 

partiye mensup bir mahalle muhtarı tarafın
dan tutturulması işte siyasi bir tertibe delâ
let etmektedir, ve şimdiye kadar emsali görül
memiştir. Sayın General Sadık Aldoğan 
arkadaşımız komisyon huzurundaki müda
faasında bu cihetleri belirtmiş ve mensubiye 
tiyle iftihar ettiği Büyük Millet Meclisinin 
mânevi şahsiyetine tecavüz kastının kendisin
den uzak olduğunu ve akıllı bir kimsenin 
hatırına bile gelemiyeceğini bütün samimiye 
tiyle ifade etmiştir. Keyfiyette bu zabıt vara
kasında ve bunun tutuluş tarzında 
hissolunan bu şaibeler nazara alınınca top
lantıdaki diğer zatların ifadeleriyle yalan 
lanrnakta olduğu savcılığın hazırlık tahkikatı 
sırasında anlaşılan şüpheli ifadeler üzerine 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması cihetine gidilmemelidir. Kanaatim taki
batın döneni sonuna bırakılması uygun 
olacağı merkezindedir. Ekseriyetin kararma 
bu sebeple muhalifim. 

Afyon tstanbuJ 
H. Dinçtr F. H. Demir elli 
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S. Sayısı: 89 
Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 

ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /116) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . V . 1947 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2 - 992, 6/1262 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in, Demokrat İzmir ve Yeniasır gazetelerinde yayınlan
mış olan demecinin Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı davet edecek şekilde 
mütecavizane mahiyeti haiz bulunduğu ve Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tez
yifi tazammun eylediği cihetle hakkında Anayasanın 17 nci maddesine göre gereken karat- ve
rilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 3 . V . 1947 tarih ve 123/46 sayılı tezkere örneği ile ek
lerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
H. Peker 

Adalet Bakanlığının 3 . V . 1947 tarih ve 123/46 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

E k i : 5 
İzmir Cumhuriyet Savcılığından alman 25 I V . 1947 tarih ve 855 sayılı yazıda : 
«Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Demokrat îzmir ve Yeniasır gazetelerinde yayın

lanmış olan demecinin Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı davet edecek şe
kilde mütecavizane mahiyeti haiz bulunduğu ve Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve 
tezyifi tazammun eylediği öne sürülerek bu deme ci yayınlıyan gazetelerin sorumluları hakkında 
takibat icrasına izin verilmesi ve Kütahya Milletvekili Adnan Menderes hakkında takibat yapıla
bilmek için Milletvekiliği dokunulmazlığının kaldırılması» talep edilmiştir. 

îzmir Cumhuriyet Savcılığının bu tebliğini ihtiva eden 25 . IV . 1947 tarih ve 855 sayılı yazı-
siyle demeçlerin neşredildiği Demokrat îzmir ve Yeniasır gazetelerinin 19 ve 22 . IV . 1947 ta
rihli nüshaları Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde kanuni gereği yapılmak üzere 
yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
S. Devrin 

m 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurula/n Karma Ko. 9 . II. 1948 

Esas No. 3/116 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında 
suizannı davet edecek şekilde müteeavizane söz
ler söylediği ve Hükümetin mânevi şahsiyetini 
tahkir eylediği iddia olunan Kütahya Milletve
kili Adnan Menderes'in Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair olup Komisyonu
muza havale buyurulmuş olan Başbakanlığın 
G/1262 sayılı ve 8. V . 1947 tarihli yazısı ve ili
şiği dosya, İçtüzük'ün 178 nci maddesi gere
ğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonu raporiyle birlikte tetkik ve mütalâa 
olundu. 

Kütahya Milletvekili Adanan Menderes'in 
İzmir Demokrat Parti İl Merkezi Binasında ocak 
ve bucak idare heyetlerinin iştirakiyle yapılan 
açık bir toplantıda beyanatta bulunarak «Mil
letvekilleri seçimlerinin malûm şekilde cereyan 
etmiş olmasından dolayı halkımız iktidara ta
mamen küskün bir hal ve tavur arzediyor. Bu 
manzara daha dün kahir bir ekseriyetle bütün 
seçimleri kazanmış olduğu ilân olunan Hükü
met Partisini çok müşkül durumda bırakmış olsa 
gerektir. Bu âdeta milletin seçimlerin nasıl ya
pıldığını biliyoruz, onun için sizi tanımıyoruz 
demesi mânasına idi. Bu hâdise bile rey sandık
larına söyletilmek istenilen neticeden bambaşka 
hakikatların bu memlekette yaşamakta olduğu
na şüphe bırakmıyaeak açıklıkta bir mâna taşı
yordu. Nasıl bir idarenin altında yaşadığımızı 
bu hâdiseler açıkça meydana çıkarmaktadır. 
Buna polis idaresi demezsiniz de ne dersiniz. 

Arkadaşlar, Hükümet partisi bütün seçim
leri kazanabilmek için heryerde vali, kayma
kam, müdür, muhtar ve Parti Başkanlarına ka
nunsuz olarak hareket etmek emrini verebil
mektedir. Hükümet Partisi muhtarları sıkıştı
rıyor. Ne için? Dayak atmak için. Vatandaşı 
zorlıyan bir nahiye mkdürü, dolayısiyle içişleri 
Bakanının, Hükümetin bir ortağı olmuyor mu"' 
Memleketle Demokrasi devrini açıyoruz, iddia
sını ileri sürenler bu devri; hile fesat ve zor 
kullanma temeli üzerine kuracaklarını farzedi-

yorlar ve saire.... «dediği ve ayrıca» şikâyetleri
mizin başında seçimlerin kanun dairesinde ya
pılmadığı hususu gelmektedir. Son dört seçim
de bunun nasıl bir tarafa bırakıldığını ve hakka 
nasıl tecavüz edildiğini siz gözlerinizle gördü
nüz. Bunun izahı var. Bu vatandaşlar şahsi ah
lâkın haricinde bir de siyasi ahlâkın mevcut 
olduğunu henüz tesbit etmemiş bulunuyorlar. 
Rey çalmanın, komşunun evine girerek para 
ve eşya aşırmak gibi bir suç olduğunu bilmek 
zamanı gelmiştir. Bunları önledikleri gün bir
çok Halk Partili vatandaş bu yola sapmış ol
maktan üzülecekler, nereden emir almış olurlarsa 
olsunlar böyle bir emri dinlemiyecekler, Millî 
iradenin tecellisi fiiline karşı bilerek veyahut 
bilmiyerek herhangi bir suç ortaklığına geçmi-
yeceklerdir. tlâh.... diye söylediği ve bu söz
lerinin 19 . IV . 1947 tarihli Demokrat tzmir ga
zetesi ile yine 22 . IV . 1947 tarihli Demokrat 
İzmir ve Yeniasır gazetelerinde yayınladığı 
anlaşılmakta ise de kendisinin daha önce Büyük 
Millet MecJisi kürsüsünden Aydın Milletvekil
leri seçim tutanakları vesilesiyle aynı şeyleri 
hattâ daha şiddetli bir lisanla söylemiş olduğu 
Meclis zabıtları üzerinde yapılan incelemeler 
sonunda anlaşılmış olmasına ve Aanayasanın 
17 nci maddesinde de bir milletvekilinin ne Mec
lis içindeki oy, düşünce ve demeçlerinden, ne de 
Meclisteki oy düşünce ve demeçlerini Meclis 
dışında söylemek ve açığa vurmaktan sorumlu 
olmadığı tasrih edilmiş bulunmasına binaen 
Kütahya Milletvekili Adnan Menderesi'n Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ma
hal görülmediğine bir ayrışık oya karşı çoğun
lukla karar verilmiştir. 

Kamutayın Yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere Yüce Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon Başkanı 

Ankara 
/. Ezğü 
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Sözcü 
Rize 

F. Sirmen 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Bursa 

A. Konuk 

Dr. 
Ankara 

E. H. Ergun 
Bolu 

C. 8. Siren 
Denizli 

N. Küçüka 

Kâtip 
Samsun 
8. Koııuk 

Antalya 
N. Aksoy 
Bursa 

A. Akgüç 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Erzincan 
8. Sağıroğlu 

İstanbul 
F. H. Demirelli 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Manisa 
F. Uslu 

İsparta 
R. Güllü 
tstanbul 

0. N. Koni 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Muğla 

İstanbul 
M. H. Gelenbeğ 

Keyseri 
R. özsoy 
Konya 

H. KaragülU 
Bize 

Ar. özsan Dr, 8. A. Dilenire 
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S Sayısı. 90 
Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon ra

poru (3 /121) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . V . 1947 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2-1082, 6/1409 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in, Demokrasi gaztesinde yayınlanmış olan demecinin, 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında ^ izanın davet edecek şekilde mütecavizane mahi
yeti haiz bulunduğu ve Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyifi tazammun eylediği 
cihetle bu demeci yayınlayan gazetenin sahibi Afyon Milletvekili Sadık Aldoğau hakkında Anaya
sanın 17 nei maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 15 . V . 
1947 tarih ve 137/50 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Bakanlığının 15 . V . 1947 tarih ve 137/50 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

lstanbu Cumhuriyet Savcılığından alman 8 . V . 1947 tarih ve 133 sayılı yazıda: 
Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Demokrasi Gazetesinde yayınlanmış olan demecinin Bü

yük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı davet edecek şekilde mütecavizane mahiyeti ha
iz bulunduğu ve hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyifi tazammun eylediği öne 
sürülerek bu demeci yayınlıyuıı gazetenin sahibi Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında taki
bat yapılabilmek için Milletvekili iği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının bu husustaki talebini ihtiva eden ve gazetenin sorumlularından 
Fuat Anıa hakkında kamu dâvasının açıldığını bildiren yazısiyle demecin neşredildiği Demokrasi 
Gazetesinin 19 . IV . 1947 tarihli nüshası Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde kanuni 
gereği yapılmak üzere Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
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Anayasa ve Adalet Komisyonların dan kurulan Karma Komisyon raporu 

T. li. M. M. 
nayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulu Karma Komisyon 
Esas No. 3/121 
Karar No. 20 

9 .II. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Sahibi bulunduğu Demokrasi Gazetesinde, 
Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Bü
yük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında sui-
zannı davet edici ve Hükümetin mânevi şah
siyetini tahkir eyleyici mahiyetteki beyanatını 
neşreylemekten suçlu olduğu iddia olunan Af
yon Milletvekili Sadık Aldoğan'ın Milletve-
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
olup Komisyonumuza havale buyuru lan .Baş
bakanlığın B/1409 sayı ve 22 . V . 1947 tarihli 
yazısı ve ilişiği dosya, içtüzük'ün 178 nci mad
desi gereğince adçekme suretiyle ayrılan Hazır
lama Komisyonu raporiyle birlikte tetkik ve 
mütalâa olundu. 

Sadık Aldoğan'a isııadolunan tül Anayasa
nın 12 ve 27 inci maddeleri şümulüne giren 
suçlardan olmamasına binaen hakkında yapılmak 
istenilen kovuşturma ve yargılamanın tçtüzük-
ün 180 nci maddesi gereğince Dönem sonuna 
bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kaınutavuı vüksek tasvibine arzedilmek 

üzere Yüce Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
Ankara 
/. Ezğü 

Kâtip 
Samsun 

Dr. S. Konuk 

Sözcü 
Rize 

F. Sirmen 
Afyon K. 
// . Bozca 
Balıkesir 

O. N. Bur en 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 

N. Sağıroğlu 
İstanbul 

F. H. Demircili 
Kayseri 

»S. A. Feyzioğlu 
Manisa 
F. Uslu 

Ankara 
E. II. Ergun 

Bolu 
(\ S. Siren 

Denizli 
N. Küçüka 

İsparta 
R. Güllü 
istanbul 

O. N. Koni 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Muğla 

N. özsan 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
.1. Ak güç 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

İstanbul 
I/. 77. Oehnbcğ 

Keyseri 
7?. Özsoy 
Konya 

II. Karagülle 
Rize 

Dr. S. A. Dilenire 

»a-« 

( S. Sayısı : 90 ; 



S. Sayısı: 91 
İçel Milletvekili Saim Ergenekon'un Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /149) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazti§îeri ve Sicil Müdürlüğü 18 . IX 1947 
Özel No. : 6-2/3926, 6/2565 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mersin'in Arslan köyünde Muhtar seçimi yapıldığı sırada jandarmalara toplu bir halde hücum 
ederek komutan ve erleri yaralıya n sanıkları bu sucu işlemeye teşvik ettiği ileri sürülen İçel Mil
letvekili Saim Ergenekon hakkında. Anayasa'uin 17 nci maddsine göre gereken karar verilmek 
üzere, Adalet Bakanlığından alman 10. TX . 1947 tnrih ve 76/14.". sayılı tezkere örneği ile eklerinin 
ilişik olarak sunulduğunu arzederinı, 

Başbakan 
Hasan Saka 

Adalet Bakanlığının 10. IX . 1947 tarih ve 76/148 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüİçsele Başkanlığa 

Mersin Cumhuriyet Savcılığından alman 10 . V» . 1947 gün ve 299 sayılı yazıda;.: 26 .11 . 1947 ta
rihinde Mersin'in Arslan köyünde muhtar secimi yapıldığı sırada düzeni sağlamakla ödevli jandarma
lara toplu bir halde hücum ederek komutan .ve erleri yaralıyan 94 sanığın İçel Milletvekili Saim Er
genekon tarafından bu suçu işlemeye teşvik edildikleri ileri sürülerek mumaileyh hakkında kovuş-
tıırma yapabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

ifade zabıtlariyle adı geçen Savcılığın yazısı örneği Anayasa'nııı 17 nci maddesi hükümleri daire
sinde kanuni gereği yapılmak üzere Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
S. Devrin 

Anayasa ve Adalet Komisyonların dan kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M., 
Anayasa ve Adaht Komisyonlarından 

kurulu Kqrma Komisyon 9 . fi . 19İ8 
Ksa-s No. 3/1 i!) 

Karar No. 17 
Yüksek Başkanlığa 

Mersin'in Arslan Köyünde Muhtar seçimi nıkları bu suçu işlemeye teşvik eylediği iddia 
yapıldığı sırada jandarmalara toplu bir halde olunan tçel Milletvekili Saim Ergenekon'un 
hücuu) ederek, komutan ve erleri yarahyau.sn» , Milletvekilliği dokunuunazlığıAın kaldırılma* 
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sına dair olup Komisyonumuza havale buyuru -
lan Başbakanlığın 6/2/3926 sayı ve 18 Eylül 
1947 tarihli yazısı, ilişiği dosya ve İçtüzük'ün 
178 nei maddesi gereğince ad çekme suretiyle 
ayrılan Hazırlama Komisyonu raporu ile bir
likte tetkik ve mütalâa olundu. 

İçel Milletvekili Saim Ergenekon'a isııado-
lunan fiilin Anayasanın 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı suçlar arasında görülmediğinden 
bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nei maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına çoğunluk
la karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
Ankara 
/ . Ezğü 

Bu rapor 
Sözcü Kâtip 

Rize Samsun 
F. Sirtnen Dr. 8. Konuk 

Afyon K. Ankara Antalya 
H. Bozca E. H. Ergun N. Aksoy 
Balıkesir Bolu Bursa 

O. N. Burcu C. 8. Siren A. Akgüç 
Bursa Denizli Diyarbakır 

A. Konuk N. Küçüka F. Kalfagil 
Erzincan İsparta İstanbul 

S. Sağtroğlu R. Güllü M. U. Oelenbeğ 
İstanbul ' İstanbul 

F. H. Dcnıiretti O. N. Koni 
Kayseri Kırklareli Konya 

8. A. Feyzioğlu Dr. F. TJnıay II. Karagülle 
Manisa Muğla Rize 
F. Uslu Ar. özsan Dr. 8. A. Dilenire 

(S.-Sayı» : 91) 



S. sayısı: 92 
Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan'm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /167) 

T.C. . . . 
Başbakanlık 22 . XII . 1947 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2 - 4819, 6 - 3303 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Memurluk vazifesini kötüye kullandıkları ihbar olunan sanıklardan Devrek Belediyesi eski baş
kanı Nuri Tarhan 'in hâlen Milletvekili bulunmasına binaen, hakkında Anayasanın 17 nci madde
sine göre gereken karar verilmek üzere, Adalet Bakanlığından alman 15 . XII . 1947 tarih ve 
293/104 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Hasan Sakat 

Adalet Bakanlığının 15 . XII . 1947 tarih ve 293 - 104 sayılı tezkeresi örneğidir '•("***, 

Yüksek Başbakanlığa 

Memurluk vazifesini kötüye kullandıkları ihbar olunan Devrek Belediye Başkanı Nuri Tar
han, Belediye Encümen Üyesi Mustafa Girgin ve Muhasip Mehmet özcan haklarında Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine tevfikan duruşma yapılmak üzere son tahkikatın açılmasına dair Zon
guldak t i İdare Kurulunca verilen 7 . V . 1946 gün ve 113 sayılı karar aleyhine sanıklar tara
fından vukubıılan itirazın, kanuni müddeti içinde yapılmamış olmasından dolayı Danıştay 2 nci 
dairesinin 14 . IV . 1947 gün ve 2460 - 945 sayılı karariyle reddedilmesi üzerine dosyanın Zongul
dak Asliye Ceza Mahkemesine tevdi edildiği ve bu mahkemece yapılmakta olan duruşmada, sa
nıklardan Nuri Tarhan'm, halen Milletvekili bulunduğu anlaşıldığından aleyhine isnadolunan 
mezkûr suçtan dolayı duııışma yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
icabetmekte olduğuna karar verildiği Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından bildirilmiştir. 

Bu işe ait olup adı geçen savcılıktan gönderilen kâğıtların tasdikli örnekleri, Anayasanın 
17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak Yüksek Huzurlarına 
sunulur. 

Adalet Bakanı 
•• ' S- Devri» 
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Anayasa ve Adalet Komiıyonlarında Kurulan Karma Komisyon raporu 

2'. B. M. M. 
An. ve Ad. Ko. Ku. Kar. Ko. 9 .11 . 1948 

Esas No. 1367 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Memurluk görevini kötüye kullanmaktan 
dolayı suçlu sanılan Zonguldak Milletvekili Nu
ri Tarhan'nı, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 6 - 2 
4809/6 - 3303 sayı ve 22 . XII . 1947 tarihli ya-
zısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca 
göre raporunun yazılması için, İçtüzüğün 178 

nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrı
lan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Nuri Tarkan'a isnado-
lunan suç Aanayasanm 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiy
le karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
Ankara 
1. Ezğü 

Sözcü Kâtip 
Rize Samsun 

F. Sirmen Dr. S. Konuk 
Afyon K. Ankara Antalya 
//. Bozca E. II. Ergun N. Aksoy 
Balıkesir Bolu Bursa 

O. N. Burcu C. S. Siren A. Akgüg 
Bursa Denizli Diyarbakır 

A. Konuk N. Küçüka F. Kalfagil 
Erzincan İsparta İstanbul 

S. Sağtroğlu B. Güllü M. II. Gelenbeğ 
İstanbul İstanbul 

F. İt. Demirelli O. N. Koni 
Kayseri Kırklareli Konya 

S. A. Feyzioğhı Dr. F. TJmay II. Karagülle 
Manisa Muğla Rize 
F. Uslu N. özsan Dr. 8. A. Dilcmrc 

(S. Sayısı : 92) 



S Sayısı: 99 
Danıştay'da açık bulunan alb üyelik için seçim yapılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve içişleri Komisyonlarından kuru

lan Karma Komisyon raporu (3/184) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü H Al. 1948 
özel No:461 

O. No: 6/367 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Danıştayda açık bulunan altı üyelik için 3546 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre düzenlenen 
liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 
Hasan Saka 

Hükümetin lütesi 

Ferit Nomer 
Rasim Esmerer 
Hükmü Arkök 
Bifat Göksu 
Pertev Duru 
Osman Cemil Batır 
Saim Hazar 
Kemalettin Apak 
Tevfik Şenocak 
Halûk Nihat Pepeyi 
Salih Tezcaner 

Ekrem Krgüven 
übcyt İbrahim Çerçel 
Feyyaz Bosut 
Kenan Yılmaz 
Hayıi Orhun 
Faruk Işık 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
Hamit Oskay 
Cavit Ünver 
Galip Yenal 

Şakir Karaaltan 
Hilmi Balcı 
Kâzim Demirer 
Celâl Bingöl 

Çanakkale Valisi 
Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Müdürü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü 
Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı • 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zatişleri Genel 
Müdürü 
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Ulaştırma Bakanlığı İkinci Hukuk Müşaviri 
Burdur Valisi 
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Üyesi 
Sayıştay Üyesi 
Tarım Bakanlığı eski Müsteşarı 
Eski Trakya Umumi Müfettişliği Başmüşaviri 
Rize Valisi 
Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Ulaştırma Dairesi 
Başkam 
Ziraat Bankası İdare Meclisi Üyesi 
İçişleri Bakanlığı Vilâyetler İdaresi Genel Müdürü 
P'dimc Valisi 
Daınştav Başmuavmi 
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Naci Kıcünau 
Ferruh Şahinbaş 
Hasip Koylan 
Hasan Fehmi Süerdem 
Ahmet Cemil Onan 
Oelil Berkman 

Eski Siird Valisi 
Devlet Havayolları eski Umum Müdürü 
Mülkiye Başmüfettişi 
Havayolları Umum Müdür Muavini 
Tarım Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Danıştay Kanun Sözcüsü 

Adalet ve îşiçleri Komisyonlarında n kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve içişleri 

Karma Komisyonu 
Esas No. 3/184 

Karar No. 2 

~ 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştayda açık bulunan altı üyelik için se
çim yapılması hakkında Başbakanlıkça hazırla
nan liste, 3 . I I . 1948 tarih ve 
tezkereleriyle birlikte Karma 

ı 461/6/367 sayılı 
Komisyonumuza 

havale edilmekle, 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun 3 ncü maddesi gereğince Adalet ve tçişle-
ri Bakanları huzuriyle toplanıldı. 

Komisyon üyeleri tarafından bu liste dışnı-
da gösterilen adaylar da nazarı itibare alınmak 
suretiyle seçim j-apıldı. 

Oyların tasnifi neticesinde en fazla oy alan-
1ar başta olmak üzere sıra ile ekli listede göste
rildi. 

Aralarında altısının Danıştay üyeliğine se
çilmesi için keyfiyetin Yüce 
karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur 
Adalet ve İçişleri Kamisyon-

larından kurulan Karma 
Komisyon Başkanı 

Kayseri 
R. özsoy 

Kâtip 
Tekirdağ 

C. Vybadın 
Afyon K. Ankara 

H. Bozca E. II. Ergun 
Antalya Antalya 

.V. Aksoy II. Kaplan 
Balıkesir Bitlis 

F. Tiridoğlu M. Erkin 
Bolu Bolu 

/ / . §. Adal t. Yalçın 

Kamutaya arzına 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Çoruh 
A. T üzün 

Ankara 
// . 0. BekaUı. 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bursa. 
8. Konuk 

Çanakkale 
N. Çıtakoğlu 

Çorum 
..8. Karafakıoğl 
Denizli 1 

N. Küçüka 
Grürnüşane 

A. K. Varınca 
İzmir 

13 . 11 . 1918 

Çorum 
u Dr. C. Kazmcıoğlu 
Diyarbakır Giresun 
F. Kalfagil E. Dizdar 

1 İsparta İstanbul 
R. Güllü M. H. Gelenbeğ 
Kastamonu Kars 

E. Oram, Dr. F. Ecevit A. İyidoğan 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 
Konya 

II. Karagülle 
Malatya 

§. Tugay 
Rize 

Dr. 8. A. Dilenire 
Siird 

E. 1. Benice 
Sivas 

N. Ergin 
Trabzon 

H. Orhon 
' • , • 

Kayseri Kocaeli 
A. Apaydın C. Aksu 

Konya Konya 
M. Ş. Altan Ş. Ergun 

Manisa Muğla 
F. Uslu N. özsan 

Seyhan Seyhan 
K. Çelik . C. Oral 
Siird Sinob 

L. Yavuz 8. Batur 
Tokad Tokad 

R. Güreli A. G. Pekel 
Yozgad 
t. Olgun 

Namzet olarak seçilen Cavit Unver, Sü
leyman Fehmi Kalaycıoğlu, Celâl Bingöl, Ha
san Fehmi Süerdem. Übeyit ibrahim Çerçel, 
Abdullah Mayadağ'ın aldığı oy sayıları seci-
me katılanların salt çokluğunu ihtiva etmemek
te ve bu itibarla 
maddesine uygun 
seçime bu sebeple 

seçim İçtüzük'ün 143 ncü 
t bulunmamakta olduğundan 
muhalifim. 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

( S. Sayısı : 99 ) 



Adalet ue içişleri Komin y onlarından kurulan Karına Komisyonda Danıştayda açtk bulunan altı üye
lik için yapılan seçime ait Üste 

Sıra 

1 

o 

3 
i 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
i:: 
11 
15 
16 
17 
18 

No. Adı soyadı 

Salih Tezcaner 

Hilmi Balcı 
Halûk Nihad Pepeyi 
Hükmü Arkök 
Naci Kıcıman 
Hasip Koylan 
Rasim Esmerer 
Rasim öngör 
Rif at Göksu 

Ferruh Şahinbaş 
Faruk Işık 
Kemalettin Apak 
Cavit Ünver 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
Celâl Bingöl 
Hasan Fehmi Süerdem 
Seyit İbrahim Çerçel 
Abdullah Mayadağ 

Memuriyeti 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zatişleri Ge
nel Müdürü 
İçişleri Bakanlığı Vilâyetler İdaresi Genel Müdürü 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Müdürü 
Eski Siird Valisi 
Mülkiye Başmüfettişi 
Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Danıştay kamu sözcüsü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hukuk mü
şaviri 
Devlet Havayolları eski Genel Müdürü 
Sayıştay Üyesi 
Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü 
Rize Valisi 
Tarım Bakanlığı eski Müsteşarı 
Danıştay Başmuşaviri 
Havayolları Genel Müdür Muavini 
Ulaştırma Bakanlığı ikinci hukuk müşaviri 
Ankara Belediyesi Hukuk müşaviri 

( S. Sayısı : 99) 





S. Sayısı: IÛÛ 
Danıştay'da açık bulunan Dördüncü Daire Başkanlığı için seçim 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri Komis

yonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/183) 

T.C. i » •"•• 

Başbakanlık 
Yazı işleri ve Sioü Müdürlüğü 

öz*lNo:462 ' 
G. No: 6/368 

3.11.1948 
Büyük Millet Meclisi Yttkıek Başkanlığına 

Danıştayda açık bulunan Dördüncü Daire Başkanlığı İçin 3546 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre düzenlenen liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

• . • • ' • ' " • . « " Hamın Baka 

: Hükümetin listesi 

Dördüncü Daire Reisliği 
Esat Tekeli Urfa Milletvekili 
Kemal Galip Balkır Danıştay Başkanun Sözcüsü 
Tevfik Talât Hıtay Danıştay Üyesi 
Avni Türel Danıştay Üyesi 
Cudi özal Danıştay Üyesi 

- ~^;, Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon rapora 

T. n. M. M. 
AdaUt ve İçişleri 
Karma Komisyonu 13 .11.1948 

Esas No. 3/183 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştayda açık bulunan Dördüncü Daire Danıştay Kanununun 3 ncü maddesi gereğince 
Başkanlığı için seçim yapılması hakkında Başba- Adalet ve İçişleri Bakanları huzuriyle toplanıldı. 
kanlıkça hazırlanan liste 3 . I I . 1948 tarih ve Oyların tasnifi neticesinde en fazla oy alanlar 
462/6/368 sayılı tezkereleriyle birlikte Karma başta olmak üzere sıra ile ekli listede gösterildi 
Komisyonumuza havale edilmekle, 3546 sayılı Aralarından birinin Danıştay Dördüncü Daire 
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Başkaiahgfina seçttmfesi için' keyfiyetin Yüce Ka
mutaya arzına karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet ve içişleri Komis-
yonlarından kurulan Kar
ma Koînfeyon Başkanı 

Kayseri 
R. özsoy 
Tekirdağ 

8. 

G. Uybadin 
Afyon K. 
H. Bozca 
Antalya 
N. Âksoy 
Balıkesir 

F . Tiritoğlu 
Bolu 

/ / . Ş. Adal 
Çorum 

8. Kafafakıoğlu 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

İsparta 
R. Güllü 

Ankara 
E. H. Ergun 
Antalya 
R. Kaplan 

Bitlis 
M. Ertan 

Bolu 
/. Yalçın 
Çorum 

$ozcü 
Kırşehir 

Kurutluoğlu 
Çoruh 

A. Tüzün 
Ankara 

H. 0. Bekata 
Balıkesir 

0 . N. Burcu 
Bursa 

A. Konuk 
Çanakkale 

iV. Çıtakoğlu 
Denizli 

Dr. C. Kazancıoğlu AT. Küçüka 
Giresun 

E. Dizdar 
İstanbul 

M. H. Gelenbet 

Gümüşane 
A. K. Varınca 

izmir 
ti E. Oran 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kayseri 
V. Apaydın 

Konya 
M. 8. Altan 

Manisa 
F. Uslu 

Seyhan 
K. Çelik 

Siird 
L. Yavuz 

Tokad 
R. Güreli 

Kars 
A. Eyidoğan 

Kocaeli 
C. Aksu 

Konya 
§. Ergun 

Muğla 
N. özsan 

Seyhan 
(J.Oral 
Sinob 

8. Baiur 
Tokad 

A. G. Pekel 
Yozgad 

/ . Olgun 

Kayseri 
8. A. Feyzioğlu 

Konya 
İL Karagülle 

Malatya 
#. Tugay 
Rize 

Dr. S. A. Düemrc 
Siird 

E. t. Benice 
Sivas 

İV. Ergin 
Trabzon 

İT. Orhon 

Namzet olarak seçilen Kemal Galip Bal
kır'in aldığı oy sayısı seçime katılanların 
salt çokluğunu ihtiva etmemekte ve bu itibarla, 
seçim içtüzük'ün 143 neü maddesine uygun 
bulunmamakta olduğundan seçime bu sebeple 
muhalifim. 

Manisa 
«. Kâmil Çoşkunoğlu 

Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Kuı 
ma Komisyonda yapılan seçime ait lüte 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 

Adı, soyadı 

Tevfik Talât Hıtay 
"Rsat Tekeli 
Kental Galip Balkır 

Memuriyeti 
< ı ı • — - • - . 

Danıştay Üyesi 
Urf a Milletvekili 
Danıştay Başkamın 
SÖZCÜSÜ 

* • * * 

( S, Bayım : 100) 



S. Sayısı: |Q| 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Devlet Memur* 
lan aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin (E) bendine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (2/30) 

3 . II . 1947 

Türkiye Büyük Millet Mecli si Yüksek Başkanlığına 

3656 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin (E) bendine, bir fıkra daha eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifimle gerekçesi ilişik olarak, sunu i m ustur. 

Trabzon Milletvekili 
M. Ti eşit Tarakçıoghı 

herekçe 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasında (Yüksek bir mektep tahsilini ikmal 
ve diploma istihsal eyledikten sonra yurtta veyahu t yurt haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak 
muayyen tezini kabul ettirmiş ve buna ait vesikayı da Maarif Vekâletine tasdik ettirmiş olan
lar" girebilecekleri derecenin bir derece yükseğine alınabilirler, denilmektedir. Fakat memur olduk
tan sonra doktorasinı yapıp tezini kabul ve tasdik ettirmiş olan memurlar ve öğretmenler bu hü
kümden faydalanıp bir derece üst maaşa çıkamamaktadırlar. Memurları ve hele öğretmenleri ça
lışıp çabalıyarak bilgilerini artırmaya teşvik edici olması bakımından böyle bir imkânın bulunmuş; 
olmasında fayda düşünülmüş ve.ilişik kanun teklifi yapılmıştır, 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
il/t//? Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/30 
Karar No. 9 

i . 17 . 194: 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili M. Reşid Tarakçıoğlu 
tarafından Yüksek Meclise sunulan 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (E) bendine bir fık
ra daha eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale olunmakla Millî Eğitim 
Bakanının huzuriyle incelendi. 

. Tasarının tümü üzerinde açılan müzakerede 
bu teklifin ilgili memur n$ öğretmenler için \]\m 

yolunda çalışmayı teşvik edici bir mahiyet taşı
dığı neticesine varılarak maddelerin müzakere
sine geçildi ve tasarı aşağıdaki şekilde tadil 
edildi: 

A) Tasarının birinci maddesi 3656 sayılı 
ve 30 . VI . 1936 tarihli Kanunun 3 ncü maddesi
nin (E) bölümünün 3 ncü fıkrasında bazı deği
şiklikleri mucip olduğundan birinci maddeye 
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yeni bir ifade sekli verilmiştir. 

B) Tasarıda asistanlar hakkında bir hü
küm olmadığı için ve doktora yapacak olan me
mur, öğretmen ve asistanların kıdemlerinin ko
runmasını belirtmek zarureti kargısında maddeye 
gerekli hükümlerin konulması yerinde görül
müştür. 

C) Tasarının uygulanmasını koiaj'laştırmak 
anıaciyle ikinci madde ilâve edilmiştir. 

D) Tasarının ikinci maddesinin geçici.mad
de olarak konulmasının uygun olacağı neticesine 
varılmıştır. 

E) 3 ncü ve 4 ncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Vukardaki değişikliklerle tasarı oybirliğiyle 
kabul edildiğinden havaleleri gereğince Bütçe 
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunuldu. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Manisa 
B. N. Edgüer 

Bu. İt. Sözcüsü 
Kars 

T. Taşkının 
Ankara Balıkesir 

A. İt. Bckman E. Çeliköz 
Çorum Diyarbakır 

//. tlgaz O. Ocak 
Maraş 

Dr. K. tdil 
Ordu 

Y. Z. Ortaç 
.Trabzon 

Z. Molaoğlu 

Urfa 
8. K. Yetkin 

Bingöl 
T. Banguoğln 

İzmir 
E. Çınar 

Maraş 
E. Soysal 

Tekirdağ 
E. Ata{ 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

«••» 

'RABZON MİLLETVEKİLİ MUSTAFA RE
ŞİT TARAKÇIOĞLU'NUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (E) bendine şu fıkra eklenmiştir: 
(Devlet memur ve öğretmeni olduktan sonra dok
torasını verip tezini kabul ve tasdik ettirmiş 
olanlar 4598 sayılı Kanun mucibince bir üst de
rece alırlar). 

MADDE II. — Bu suretle doktora verip ve
sikasını tasdik ettirmiş bulunanlar birinci mad
de hükmünden faydalanırlar. 

MİLL EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (E) bendine bir fıkra eklenmesi hak-

kında Kanun tasarısı 

•MADDE. 1. — 3656 sayılı ye 30 . ¥1 . 1939 
tarihli Kanunun 3 ncü maddesinin (E) bölümü
nün 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

3 — Yüksek öğrenimi bitirerek diploma al
dıktan sonra yurtta veya yurt dışında bilim dok
torası yaparak tezini kabul ettirmiş ve bununla 
ilgili belgesi de Millî Eğitim Bakanlığınca onan
mış olanlar girebilecekleri derecenin bir derece 
yükseğine alınabilirler. 

Memur, öğretmen veya asistan iken dokto
ra yaparak aynı suretle belgeleri Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanmış olanların da bu kanuna 
ve gereğince 4598 sayılı Kanuna göre almakta ol
dukları aylıklar bir derece üstüne yükseltilir ve 
bu suretle aylıkları yükseltilenlerin bir alt de
recede geçirmiş oldukları hizmet süreleri gele
cek yükseline sürelerinden indirilir. 

MADDE 2. — 4007 sayılı ve 28.. IY . 1941 
tarihli Kanunun 1 nei maddesine aşağıdaki ftk-
ra eklenmiştir: 

Bilim doktorası yapmak üzere memur ve öğ-

ı S. Sayısı : 101 ) 
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MADDE IH- — Bu kanun yayımında yü-
e girer. 

MADDE IV. — Bu kanunun yürütülmesine 
Bakanlar Kurulu memurdur. 

retnîenlerie Üniversiteler dişmdAfci MHm iıüruin-
larî asistarilafmm ytoek ö^uini&rinl ^a^ftt̂ ş 
olmak ve bağlı oldukları Basl&riltklarfca' müSri&tîe 
edilmek şartiyle doî^raî'kttiPİErinı'iikiî) &m$teri 
caizdir. 

GEÇ&CÎ MADDE — Bu:kaautttth yayımın
dan önce memur, öğretmen ve f̂t «şistsin !ik8h 
bu kanunun birinci maddesi uyapıntüa doktora 
yapmış olanlar hakkında bu fcanuft hüfcümföri 
bir yıl içinde aynen uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımında yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kaHüm ^ökahlajr föırttlû 
yürütür. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/30 
Karar No. 53 

13. îl. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Mustafa Kesit Tarakçı-
oğlu'nun, Devlet memurları aylıklarını Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 3 neü mad
desinin (E) bendine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi Millî Eğitim Komisyonu ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza verilmekle tek
lif sahibi, Devlet Bakanı ve Başbakan yardım
cısı Faik Ahmed Barutçu ve Millî Eğitim Baka
nı Reşat Şemsettin Sirer ve Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; her ne suretle olursa olsun Devlet 
memuriyetine girmiş bulunanlardan doktorasını 
yapmış ve muvaffak olmuş bulunanlara bir üst 
derece verilmesini ve bu hükmün 3656 sayılı Ka
nunun neşrinden bugüne kadar memuriyette iken 
doktora yapmış olanlara da teşmili maksadiy-
lo hazırlanmış bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu tasarıyı esas itiba
riyle kabul etmekle beraber birinci maddede ŝ k-
le ait bir değişiklik yapmış ve tasarıya şu yolda 
bir madde eklemiştir: 

Üniversite kanununa tâbi asistanlar dışında 

3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve mü
esseselerden maaş ve ücret alanların fiilen va
zife gördükleri müddetçe herhangi bir bilim mü
essesesine talebe olarak devam edemiyeceklerine 
dair olan 4007 sayılı Kanunun bu sarih hükmü 
karşısında tasarının birinci maddesinde düşünü
len fiilî halin yani doktora kurlarına devam ede
rek doktora imtihanını vermesini bir memur için 
mümkün görmiyen Millî Eğitim Komisyonu 
4007 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ekliyerek memurların dairesinden mezuniyet 
alarak doktoro kurlarını takip etmelerini tecviz 
eylemiştir. Geçici madde ile bu değişikliklere 
uygun olarak tavzihan kaleme almıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Hü
kümet tarafından; 

A) Doktora, bir bilim müessesesinde bir bi
lim dalı üzerinde derinliğine ve genişliğine ça
lışmak maksadiyle yapıldığı takdirde bunu te
min edecek hükümlerin Üniversite Kanununda 
mevcut olduğu; 

B) Devlet dairelerinde doktora yapmış 
kimseler için çsaşçn çalışma sahası mahdut ol-

(,S.S8^Wi••: M) 



duğu gibi bir memurun talebe olarak yüksek 
tahsil yaymasını yine 4007 -.sayılı Kanun ile me-
nedilmiş iken, doktora yapmak için. mezuniyet 
vermenin katiyen dqğru olmryacağı; 

C) Memuriyete girmeden önce doktora 
yapmış olanlar için bir üst dereceyi kazanmala
rı esasen 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla kabul 
edilmiş bulunduğu; « 

D>: 4007" sayılı Kanunun hu esaslar daire
sinde değiştirilmesine lüzum ve zaruret bulun
madığı; 

Açıklanarak 4007 sayılı Kanunun memur
lukla öğrenciliği ınerietİen hükmünün değişti
rilmesinde ve normal öğrenim yaparak Devlet 
dairelerine alınmış memurların bir mezuniyet
le doktora yapmalarmda Hükümet için bir fay-, 
•la bulunmadığı bildirilmiştir. 

Komisyonumuz, bu görüşe katılmakla bera: 

ber 4007 sayılı Kanunun bu sarih hükmü kar
şısında bir memurun doktora yapmasına fiilî 
imkân da görmediğinden teklifin yerinde olma
dığı ve bu yönden reddine karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedümek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kati]) 

Ankara 
F. öymen 
AnkaTa 
C. Gölet 
Bursa 
>\ Bük 
Konya 

<Ş\ Çumra! ı 

Başkan. V. 
Diyarbakır 
/. //. Tiyrd 

Amasya 
.1. Ey mir 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

tzmir 
S. Dikmen 

Niğde 
R. Giirşny 

• Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
.V. (\ Akkerman 

Balıkesir" 
E. A itan 
Kocaeli 

Dr. F. S. Mm 
Yozgad 
S. İrö.ı 

<y.HiyiHi;>lÖİ )' 



S Sayısı: 102 
Çorum Milletvekili Hasene İlgaz'ın, hizmet süreleri emekli ve ye
tim aylığı bağlanmnsma elverişli olmıyan subay, askerî ve mülkî 
memurlarla bunların yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere 
verilen paraların vergiye tâbi tutulmaması hakkında kanun teklifi 

ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları ( 2 / 4 8 ) 

2 . VI . 1947 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ıfizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olnııy anlarla bunların yetimleri
ne bir defaya mahsus olarak verilecek paralar iç in hazırlanan kanun teklifini gerekçesiyle bera
ber saygı ile arzederim. 

Çorum Milletvekili 
E. İlgaz 

Gerekçe 

Kanuni sebeplerle haklarında emekli işlemi yapılan ve fakat emekli aylığı bağlanması için, 
çeşitli hükümlerle kabul edilen emeklilik süresini doldurmamaları dolayısiyle bir defaya mahsus 
olmak üzere kendilerine kanuni ölçüler dâhilinde para verilerek ilgileri kesilen subay, askerî ve 
mülki memurların bu istihkakları ile, 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 52 nci mad
desi gereğince, subay, askerî ve mülki memurlardan ölenlerin yetimlerine ödenen tazminat, bu
gün yürürlükte bulunan mevzuata göre vergiye tâbi tutulmaktadır. 

Çeşitli emeldi hükümlerine göre, gerek subay ve memurlara ve gerekse yetimlerine, bir defaya mah
sus olmak üzere verilen bu istihkaklar, Hazinece ödenmekte bulunan bir tazminat olduğuna göre, 
bunların vergi mevzuuna sokulması mümkün değildir. Zira, vergi vatandaşın gelirinden, âmme 
masraflarına karşılık olarak Devlete ödediği bir paradır. Tekaüt hükümlerine göre ödenen tazmi
nat ise gelir sayılamıyacağmdan vergi kaynağı olamaz. 

Bundan başka, bu türlü tazminatlar, âmme vicdanında beliren şefkat ve yardım duygusunun 
mahsulüdür. Bu itibarla, bu istihkakları vergiye tâbi bulundurmak içtimai yardım prensiplerine 
de uygun değildir. 31 Mayıs 1944 tarihinden itibaren uygulanmaya başlıyan 4598 sayılı Kanunla 
memurlara tanınmış olan bazı tazminatların vergiden muaf tutulması bu bakımdan önem ve değer 
taşımaktadır. 

Esasen, bu türlü tazminatlardan alınan vergiler, Hazine için önemli bir gelir kaynağı da de
ğildir. Binaenaleyh, hizmet sürelerine göre ikramiye verilmek suretiyle alâkaları kesilen subay, 
askerî ve mülki memurların bu istihkakları ile, 1683 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince ye
timlere ödenen tazminatların kesintili olarak ödenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kaldı
rılması her bakımdan lüzumlu bulunmaktadır. 

îlişik olarak sunulan tasarı bu maksadı sağlamak için hazırlanmıştır. 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. 31. 
Maliye Komisyonu 13 . I . 1948 

Esas No. 2/48 
Karar No. 1G 

Yüksek Başkanlığa 

Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağ
lanmasına elverişli olmıyan subay ve askerî me
murlarla banların yetimlerine ve ayın vaziyette 
bulunan özel ve katma bütçeli daireler memur 
larma veya çeşitli kanunlarla emekli hakkı tanın
mış müessese ve teşekküller memur ve hizmetli 
lerine çalışma süreleri için bir defaya mahsus ol
mak üzere ödenen tazminatlardan vergi alınma 
ması hakkında Çorum Milletvekili Kasene İlgaz 
tarafından yapılan kanun teklifi Komisyonumu
za havale olunmakla Maliye Bakanlığının te>:: 
silcilerinin huzuru ile okunup incelendi. 

Mevcut mevzuata göre gerek 1683 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi memurlardan olsun ve 
gerek özel ve katma bütçeli daireler memurla
rından bulunsun, gerekse çeşitli kanunlarla 
emekli hakları tanınmış bir müessese ve teşek
küle ait memur veya hizmetlilerden olsun emekli 
aylığına hak kazanamadan çeşitli sebeplerle te
kaüde scvkedildiklerinde kendilerine ödenen taz
minatlardan Kazanç, Muvazene, Buhran ve 
Hava Kuvvetlerine Yardım vergileri kesilmekte, 
buna mukabil 30 sene fiilî hizmeti ikmal ederek 
ayrılanlara tekaüt aylıklarından başka ayrıca 
ödenmekte olan ikramiyelerden hiç vergi tevkif 
edilmemektedir. Bir tazminat mahiyetinde olan 
bu istihkakların diğer ikramiyeler gibi her tür
lü vergiden muaf tutulması hem verginin kazan
ca dayanması prensipine uygun ve hem de ik
ramiyeleri vergiye tâbi olmıyan tekaütlerle bun
lar arasında bir madelet tesisine imkân verecek 
mahiyettedir. Nitekim halen Meclis Geçici Ko
misyonunda görüşülmekte bulunan Gelir Vergisi 

tasarısı da bu nevi tazminatları vergi konusu 
dışında bırakmış bulunmaktadır. Bunlardan 
başka bu teklifin kabul edilmesi halinde Bütçeye 
ne gibi tesirler icra edeceği hususu da incelen
miş, bunlardan elde edilecek vergi miktarının 
ortalama olarak tahminen senede 10 - 15 bin lira 
arasında olduğu Maliye Müsteşarının sözlerin
den anlaşılmıştır. Bu suretle Bütçede bir sar
sıntı hâsıl etmiyeceğine kanaat getiren Komis
yonumuz, teklifi esas itibariyle kabul ederek 
maddelerin görüşülmesine geçmiştir. Birinci 
maddenin son fıkrasındaki bu tazminatların borç 
için haciz edilemiyeeeği hükmü üzerinde durul
muş bu istek ana hükümlere ve İcra ve iflâs 
Kanununun ruhuna aykırı olacağı mülâhazası 
ile ve teklif sahibinin de muvafakati ile bu fıkra 
maddeden çıkarılarak teklif aynen kabul olun
muştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komis-
,yonu Başkanı 

Gümüşane 
H. F. Ataç 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Kastamonu 
H. Çelen 
Samsun 

Ö. Karat aş 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Çankırı 

R. Dolunay 
Kayseri 

K. Gündeş 
Sinob 

L. Aksoy 
Van 

/. Arvas 

Kâtip 
Malatya 

31. S. Eti 
Elâzığ 

F. Karakaya 
Ordu 

H. Şarlan 
Tokad 

C. Kovalı 

( S. Sayısı : 102 ) 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/48 
Karar No. 56 

16 .II . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağ
lanmasına elverişli olmıyan subaylarla askerî ve 
mülkî memurlara ve bunların dul ve yetimleri
ne bir defaya mahsus olmak üzere verilen para
ların vergiye tâbi tutulmaması hakkında Çorum 
Milletvekili Hasane İlgaz tarafından hazırlanan 
kanun teklifi, teklif sahibi, Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ile 
Gelirler Genel Müdür yardımcısı hazır oldukla
rı halde incelenip görüşüldü. 

Teklif, 1683 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
memurlarla, katma bütçeli dairelerden veya 
muhtelif kanunlarla emekli hakları tanınmış 
olan müessese ve teşekküllere ait memur ve 
hizmetlilerden emekli aylığına hak kazanma
dan çeşitli sebeplerle emekliye ayrılanlara veya 
bunlardan bu durumda iken ölenlerin dul ve ye
timlerine ödenen tazminattan Kazanç, Buhran, 
Muvazene ve Havakuvvetlerine yardım vergile
rinin kesilmemelerini sağlamak maksadiyle ha
zırlanmıştır. 

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre 
memur veya Ölenlerin dul ve yetimlerine yukar
da açıklanan sebeple verilmekte olan tazmi
natın hizmet süresine göre hesaplanmakta oldu
ğu ve bu paraların hizmet mukabili verildiği 
ve esasen 203 sayılı tefsirle de Tekaüt Kanunu
nun 26, 52 nci maddeleri gereğince yapılmakta 
olan toptan tediyelerin yine hizmet mukabili 

olduğu kabul edilmek suretiyle vergiye tâbi tu
tulmaması istilzam edilmiş olduğundan, bu me
mur vo hizmetlilerin veya bunların dul ve ye
timlerinin alacakları tazminatın vergiden muaf 
tutulmasına Hükümetçe de iştirak edilmiştir. 

Malî portresi de büyük bir yekûn tutmadığı 
izah edilen teklif Komisyonumuzca da yerinde 
görülerek bir ve ikinci maddeler Maliye Ko
misyonunun değiştirişi veçhile ayniyle kabul 
edilmiştir. Emekli sandıklarına yapılmakta olan 
tevdiatın iadesi halinde bu paraların vergiden mu
af tutulmaması gerektiği Hükümetçe açıklanmış 
ve bu izah Komisyonumuzca da uygun görülmüş 
olduğundan tasarıya üçüncü bir madde ekelene-
rek bu cihet temin edilmiş bulunmaktadır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

İzmir 
8. Dikmen 

Konya 
8. Çumralı 

Sözcü 
Ankara 
M .Eri§ 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Niğde 

R. Gürsoy 
Urfa 

E. TekeU 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Bursa 
F. Bük 
Kocaeli 

/ . R. Aksal 
Tokad 

R. A. Sevengil 

( S. Sayısı $ 102) 



ÇORUM MİLLETVEKİLİ HASENE İLGAZ'IN 
TEKLÎFl 

Hizmet Süreleri Emekli ve Yetim aylığı bağ
lanmasına elverişli ohmyan Subay, Askerî 
ve Mülkî Memurlarla bunların yetimlerine bir 
defaya mahsus olmak üzere verilen paraların 

Vergiye tâbi tutulmaması hakkında Kanun 

MADDE 1 — Kanuni sebeplerle haklarında 
emekli işlemi yapılan ve fakat hizmet süreleri 
emekli aylığı bağlanmasına elverişli olmaması 
dolay isiyle kendilerine, bir defaya mahsus ol
mak üzere ikramiye verilerek ilgileri kesilen su
bay, askerî ve mülkî memurların bu istihkakları 
ile, bunların yetimlerine, yine bir defaya mahsus 
olmak üzere ödenen tazminat hiçbir suretle ver
giye tâbi tutulanuyacağı gibi, borç için de hac
zedilemez. 

MADDE 2 — Katma ve Özel Bütçeli Daire
lerle, belediyelerde veya çeşitli kanunlarla e-
meMi hakkı tanınmış olan müessese ve teşekkül
lerde hizmet gören memurlarla bunların yetim
leri de birinci maddede yazılı haklardan istifade 
ederler. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRlŞİ 

Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlan
masına elverişli olmıyan subay, askerî ve mülkî 
memurlarla bunların yetimlerine bir defaya 
mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye 

tâbi tutulmaması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanuni sebeplerle haklarında 
emekli işlemi yapılan ve fakat hizmet süreleri 
emekli aylığı bağlanmasına elverişli olmaması 
dolayısiyle kendilerine, bir defaya mahsus olmak 
üzere ikramiye verilerek ilgileri kesilen subay, 
askerî ve mülkî memurların bu istihkakları ile, 
bunların yetimlerine, yine, bir defaya mahsus 
olmak üzere Ödenen tazminat hiçbir suretle ver
giye tâbi tutulamaz. 

MADDE 2. — Katma ve özel bütçeli daire
lerle belediyelerde veya çeşitli kanunlarla emekli 
hakkı tanınmış olan müessese veya teşekküllerde 
hizmet gören memurlarla bunların yetimleri de 
birinci maddede yazılı haktan istifade ederler. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(& Sayısı: 102) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlan
masına elverişli olmıyan subay, askerî, ve mülkî 
memurlarla bunların yetimlerine bir defaya 
mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye 

tâbi tutulmaması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Komisyonunun değiş-
tirişi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun değiş
tirici ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Her ne sebeple olursa olsun 
tevdiatın iadesi mahiyetinde bulunan Ödemeler 
bir ve ikinci madde hükümlerinden istifade etti
rilmez. 

MADDE 4. — Maliye Komisyonunun 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 4 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

^ • » » 

( S. Sayısı : 108 ) 





S. Sayısı: 103 
Gl. Kâzım Karabeldr'in eşi Iclâl Karabekir ile kızları Hayat, Emel 
ve Timsal Karabekir'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 

hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/303) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 13 .11. 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Say%: 71-1026, 6/526 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . II. 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan, General Kâzım Karabekir'in eşi îclâl Karabekir'le kızları Hayat, Emel 
ve Timsal Karabekir'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Büyük Millet Meclisi Başkanı iken 26 . Ocak 1948 gününde vefat eden General Kâzım Karabe
kir'in vatana yaptığı büyük hizmetler nazara alınarak geride bıraktığı eşi Iclâl Karabekir'e hayat
ta bulunduğu müddetçe ve üç kız çocuğuna da evlenmelerine kadar ödenmek kaydiyle vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması muvafık görülmüş ve bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyona rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 16 . II . 1948 
Esas No. 1/303 
Karar No. 55 

Yüksek Başkanlığa 

General Kâzım Karabeldr'in eşi Iclâl Kara- ğı eşine hayatta bulunduğu müddetçe, çocuk-
bekir'le kızları Hayat, Emel ve Timsal Karabe- larına da evlenmelerine kadar ödenmek kaydiy-
kir'e vatani hizmet tertibinden aylık verilmesi le vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve maksadiyle hazırlandığı anlaşılan kanun tasarısı 

Başbakanlığın 13 . I I . 1948 tarih ve 6/526 sa- komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka- Ancak, komisyonumuz, Hükümetle le mata 
nun tasarısı komisyonumuza verilmekle Maliye bık olarak beherinin eline 250 ş.;r Ura gt*çn.esini 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel uygun görmüş ve şimdiy; kadar muhtelif ka-
Müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. nunlarla dul ve yetim aylıklariyle vatani hiz-

General Kâzım Karabekir'in vatana yaptığı met tertibine dâhil aylıklara yapılan zamlar bu 
büyük hizmetler nazara alınarak geride bıraktı- tahsise eklenmek ve Temsil Heyetine Birinci 



2 -
Büyük Millet Meclisi Üyelerine vatani hizmet 
tertibinden verilecek aylıkları almamak kayıtla-
riyle Hükümetçe teklif olunan 250 liranın 800 
liraya çıkarılması muvafık görülmüş ve tasarı 
bu maksatla yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının herhangi bir gecikmesi gözönünde 
bulundurularak yürürlük tarihi buna göre dü
zeltilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Başkan V. 
Diyarbakır 
î. H. Tigrel 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Kırşehir 
Ş. Torğut 
Niğde 

B. Gür soy 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Aydın 
Ol. B. Alpman 

Kocaeli 
/. B. Aksal 

Tokad 
B. A. Sevengü 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
İzmir 

8. Dikmen 
Konya 

S. Çumralı 
Urfa 

E. Tekeli 
«•»> 

HÜKÜMETİN TEKLlFl 

General Kâzım Kambekir'in eşi Iclâl Kara-
bekir'le kızları Hayat, Emel ve Timsal Kara
bekir'e vatanî hizmet tetibinden aylık bağ

lanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1 — Dul ve yetim maaşları veril
memek şartiyle General Kâzım Karabekir'in eşi 
Iclâl Karabekir'e hayatta bulunduğu sürece, 
Kızları Hayat, Emel ve Timsal Karabekir'e de 
evlenmelerine kadar ödenmek kaydiyle vatani 
hizmet tertibinden (250) şer lira aylık bağlan
mıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1/3/1948 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Miliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 

M-H-GMux*Ami\ 
Maliye Bakam 

'i^H-SmÜestöM" '•* 
''Bay^dirîık'BaköhV ; 

'"**'* %'AâaVan • i!(;î: i,nli l f U u r . 1 ,C^to s I , > İM 

' ' ' t l t iş^irmaB^İM rimui*Vfc$mıWlkaM^li 

'$]Kb0nvA:Ul/t- Mİ'M. 7f. ütkafoatoı 

r:&r batta 

M. A. Benda 
Millî Savunma Bakanı 

Münir Birsel 
Dışişleri Bakanı 

,^»nfttâ1Bİaftani , ;h!' ;r 

Udi 

r.j.ını.v.İ .->ıj! 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİKtŞl 

General Kâzım Karabekir'in eşi Iclâl Kara-
bekir'le kızları Hayat, Emel ve Timsal Kara
bekir'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ

lanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1 — Dul ve yetim maaşları veril
memek ve muhtelif kanunlarla emekli, dul ve 
yetim aylıklariyle vatani hizmet aylıklarına ya
pılan zamlar eklenmemek şartiyle General Kâ
zım Karabekir'in eşi Iclâl Karabekir'e hayat
ta bulunduğu sürece ve kızları Hayat, Emel ve 
Timsal Karabekir'e de evlenmelerine kadar ö-
denmek kaydiyle vatani hizmet tertibinden 300 
er lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımını kovalıyan 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

.'A M M S 

tu i 

itin A iiii*} ı."#> tu MAKIIVM. A ııuüi.A lK:vm:*'\> 
mİB'i&ji LBtumT •>*/ İ-MIIM iı.rnU HCİ\IÂ ^VııA'*<\ 

ı-.^mlno'f Jtbni. 0'*biU<uı-(-*) t:uu'?:iA UIBÎHV -SMA 
•» .' UJFUÎJBİ nv.Hil i. nii^ıiinrÂfiH » / ı h ı l / tJ-tu İAiiıİ 
,'.l\ a ^ V > HJ tUlilt KMM 15 M !H<vliV.:JtuU:Ktl 
JÎJİ UllliliUn-. -»:-'f|-»oM ;4-.»,-; .411 i .! /(.: .1 > <l ,-*\ ıliv 

•''•fjli'Af. «tlA-'Mirut'r iiSiifflinu~tv;--jiU\,A i,-,i ijtvji.5 m ı n 
h ı r » ; ) j<Mİıt«>H in'.!/ •< : -*• î ov I' ^ Î Î I IM: tmUmânH 
i s i ' inMnu ' ! < 11u••»I•.••>/:( 'AAi.ti iJ<4n!>!" u .jul u\ul,ul( 
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S. Sayısı: 104 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 
2 3 . I . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 775 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu ( 4 / 7 1 ) 

3.2. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

11 No. îı Dilekçe Komisyonunun Haftalık Karar Cetvelinin 8237/8507 dilekçe No. lı Fahri Ati! 
lâ'ya ait Kararın Mecliste konuşulmasını teklif ederim, saygılarımla. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 
İşlem Kayıt No. 

3096/3306 

16.11.1948 

Yüksek Başkanlığa 

Üste hakaret suçundan dolayı yedinci Kol
ordu askerî mahkemesince hakkında verilen ve 
askerî yargıtayca da tasdik edilmiş bulunan altı 
ay hapis ve ordudan ihraç cezalarının yeniden 
dosyanın celbiyle tetkik ve âdilâne bir karar ve
rilmesini istiyen piyade teğmeni Fahri Atillâ'
nın dilekçesi incelenmiş ve hüküm kesinleşmiş 
olmakla dileği üzerine bir işlem yapılamıyacağı-
na 18 . X I I . 1947 tarihinde karar verilmişti. 

775 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Seyhan Milletvekili Sinan Te
kelioğlu'nun önergesi Komisyonumuza havale 
edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 
ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Üste hakaret suçundan dolayı yedinci kolor
du askerî mahkemesince 19 . V I I I . 1946 gün ve 
1214/281 karar sayı ile 4 ay hapsine ve keza üste 
hürmetsizlik ve hakaret suçundan yine aynı mah
kemece 18 Eikim 1946 gün ve 1177 sayı ve 461 
karar sayı ile altı ay hapsine ve ordudan ihracı
na dair verilen hüküm Askerî Yargıtaym ona
yından geçmek suretiyle kesinleşmiş olduğun

dan bir işlem yapılamıyacağına dair mumaileyh 
hakkında verilen birinci kararın değiştirilmesi
ni mucip bir delil ve sebep görülemediğinden 
keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzına çoğunlukla 
karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Sivas Urfa 
Ol. F. Tirkeş V. Gerger 

Ankara Antalya 
/ . R. Ayaşlı N. Aksu 

Balıkesir Çanakkale 
H. Çarıklı A. R. Kırsever 
Denizli Elâzığ 

N. Küçüka H. Kişioğlu 
Kars Kastamonu 

Z. Orhon B. Tümtürk 

Kâtip 
Ağrı 

M. Aktan 
Balıkesir 
F. Bilal 
Çanakkale 
N. Ünen 

İsparta 
§. Yalvaç 

Kayseri 
K. Gündeş 

Kütahya Malatya 
M. Ispartalığil A. V. 

Mardin 
A. Kalav 

Beydağı 
Sivas 
§. Uma 





S.Sayısı: IÛ5 
Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz ve üç arkadaşının, Temsil Heyeti 
Üyeleriyle Birinci Büyük Millet Meclisi Üyelerine vatani hizmet 
karşılığı ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (2/42) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Temsil Heyeti Azaları ile Birinci Büyük Millet Meclisi Azalarına vatani hizmet karşılığı olmak 
üzere ödenek verilmesi hakkında hazırladığımız kanun tasarısı ve mucip sebepleri bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını diler, saygılarımızı sunarız. 
2 Mayıs 1947 

Niğde Malatya Sivas Yozgad 
H. Mengi M. N. Zabcı Ş. Günaltay S. îçöz 

Heyeti Temsiliye Azaları ile Birinci Büyük Millet Meclisi Azalarına vatani hizmet karşılığı ödenek 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısının mucip sebepleri 

Mucip sebep , v 

İstanbul Hükümetinin işgal altında düşmanların her arzularına ramolduğu bir sırada Millî 
Türk Hükümetinin ilk nüvesini teşkil eden Heyeti Temsiliye âzası bütün sorumluluğu üzerine alarak 
faaliyete başladığı ve sonra da Ankara'da toplanan Birinci Büyük Millet Meclisinin millî bir Hü
kümet kurarak İstiklâl Harbini zaferle sona erdikten sonra da Doğu'da ve Batı'da anlaşmalar ya
parak Millî Hükümetin istiklâlini temin ettiği malûmdur. Bütün sorumlulukları üzerlerine alan bu 
fedakâr Türk çocukları bugün yaşlanmışlardır, çoğu da zaruret içindedirler; bunlara Cumhuriyet 
Hükümetimizin yardım elini uzatması tarihimize karşı olduğu kadar da milletimize karşı şerefli 
bir ödevdir. Bunun için bağlı altı maddelik kanun tasarısı hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisinin 
yüksek katma sunulmuştur. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/42 
Karar No. 23 

30 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Temsil Heyeti Üyeleri ile Birinci Büyük Mil
let Meclisi Üyelerinden sağ olanlarla ölmüş olan
ların dul ve yetimlerine vatan hizmeti aylığı ve
rilmesi hakkında Balıkesir Milletvekili Hacim 
Çarıklı ve 4 arkadaşı tarafından sunulan kanun 
teklifi Komisyonumuza havale olunmakla, teklif 
sahiplerinden Hacim Çarıklı ve Maliye Baka ı lığı 

temsilcisi huzuriyle okunup incelendi. 
Gerek Temsil Heyetinde ve gerekse Birinci 

Büyük Millet Meclisinde vatanın kurtulması ve 
milletin istiklâli uğrunda görev almış ve sorum
luluk yüklenmiş olan üyelere, yapmış oldukları 
vatan hizmeti karşılığı bir mükâfat ve bunlardan 
ölenlerin muhtaç dul ve yetimlerine de bir atifet 
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olmak ü-zere vatan hizmeti aylığı verilmesi Ko
misyonumuzca da uygun görülmüşıür. Ancak tek
lifi, kanun tekniğine uydurulmak maksadiyle ye
niden yazilmıştır. 

Komisyonumuzca hazırlanan tasarının bir ve 
ikinci maddeleri Sivas Kongresinde seçilmiş bu
lunan Temsil Heyeti Azaları ile gerek istanbul 
Meclisi Mebusanından ve gerekse illerden yeniden 
seçilmek suretiyle Ankaraya gelip Birinci Büyük 
Millet Meclisine katılmış olan azalara yaşadıkları 
müddetçe, bunlardan ölmüş olanların halen ha
yatta bulunan muhtaç dul ve yetimlerine de 1683 
sayılı Kanunun hükümlerine göre dul ve yetim 
sayıldıkları müddetçe vatan hizmeti aylığı veril
mesini hedef tutmakta, üçüncü maddesi Temsil 
Heyetine yahut Birinci Büyük Millet Meclisine 
Âza oldukları halde bu heyet ve Meclise iltihak 
etmemiş olanlarla, iltihak ettikten sonra istifa 
veya daimî bir memuriyet tercihi suretiyle ayrı
lanların ve" bunların dul ve yetimlerinin bu ay
lıktan faydalanamayacağım göstermektedir. Aıı-

Siv'as Temsil Heyeti üyeleriyle Birinci Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden sağ olanlariyle ölmüş 
olanların dul ve yetimlerine vatani hizmet karşı
lığı aylık verilmesi hakkında Balıkesir Millet
vekili Hacim Çarıklı ve dört arkadaşı tarafın
dan hazırlanan kanun teklifi Maliye Komisyo
nu raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmek
le, teklif sahiplerinden Yozgad Milletvekili Sır
rı îçöz; ve Maliye Bakanı hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Teklif, bidayette Balıkesir Milletvekili Ha
cim Çarıklı ve dört arkadaşı tarafından yapıl
mış ve Maliye Komisyonunca incelendikten son
ra Komisyonumuza verilmiş bulunmakta idi. 
Teklifin Komisyonumuzda ilk görüşmesi sıra
sında bu tasarının yalnız muhtaç olanlara has
rı yolunda Komisyon çoğunluğunda tezahür eden 
kanaat üzerine Balıkesir Milletvekili Hacim Ça-

cak ogünün şartlarına göre idari bir görev kabul 
etmiş olmakla beraber Birinci Büyük Millet Mec
lisindeki nispetini muhafaza etmiş olanların bu 
kanundan faydalanmaları tabiî görülmüştür. 

Tasarının dördüncü maddesi 1757, 2847, 3656, 
3659 ve 3661 sayılı kanunlardan maaş ve ücret 

alanların bu maaş ve ücreti almaya devam ettikleri 
müddetçe bu kanundan istifade edemiyeceğini 
tesbit etmekte, beş ve altıncı maddeler ise yürür
lük tarihini ve yürütecek makamı göstermektedir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir Samsun Urfa 

Ş. Adalan R. Isıtan V. Gerger 
Çankırı Çorum 

R. Dolunay M. Çağıl 
imzada bulunmadı 

Kastamonu Sinob 
i/ . Çelen L. Ak soy 

rıklı tarafından teklifin geri verilmesi istenmiş 
ise de teklifte imzası bulunan Yozgad Milletve
kili Sırı îçöz ile diğer üç arkadaşının teklifi 
takabbül etmeleri üzerine Komisyonumuzda tek
lif yeniden görüşülmüş ve incelenmiştir. 

Komisyonda yapılan açıklamalardan ve dos
yasında mahfuz bulunan müracaatların incelen
mesinden anlaşıldığına göre Milli Mücadelenin 
başından sonuna kadar, ağır siyasi mesuliyetleri 
üzerlerinde taşıyarak müşkül şartlar altında fe
ragatle çalışmış ve memlekete büyük hizmetler 
sağlamış bulunan Temsil Heyeti üyeleriyle Bi
rinci Büyük Millet Meclisi üyelerinden bir kıs
mının veya dul ve yetimlerinin bugün zaruret 
içersinde oldukları anlaşılmış bulunmakta ve bu 
geçim zorluğunu gidermek maksadiyle bu tekli
fin yapıldığı açıklanmış bulunmaktadır. 

Teklif, Maliye Komisyonunca esas itibariyle 

Bütçe Komisyonu raporu 

Bütçe Komisyonu 15 . 11 . 1948 
Esas No. 2/42, 

Karar No, 54 
Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 105 ) 
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yerinclo görülmüş ve yalnız kanun tekniğine uy
durulmak maksadiyle bazı değişiklikler yapıl
mıştı?. 

Komisyonumuzca da esas itibariyle yerinde 
görülen teklif bugünkü hayat şartlarını ve büt
çenin takatini göz önünde bulundurarak adı ge
çen zevattan hayatta olanlarının veya dul ve 
yetimlerinin geçim vaziyetlerini bir dereceye 
kadar temin edecek bir esasta yürüyerek tasa
rıyı buna göre yeniden tanzim etmiş bulunmak
tadır. Bu esasa göre: 

a) Bu zevattan hayatta bulunanlara vatani 
hizmet tertibinden (3f)0) lira aylık verilmesi, 

b) Bunlardan ölmüş bulunanların aylığa 
müstahak ve hayatta bulunan dul ve yetimlerine 
ceman (175) lira aylık bağlanması, 

c) Sivas Temsil Heyeti ile Birinci Büyük 
Millet Meclisine üye seçildikleri halde iltihak 
etmiyenlerle iltahak ettikten sonra çekilenler ve
ya mazbatası kabul edilmiyenler, iskât edilen
ler veya daimî bir memuriyet kabul edenlerle 
bunların dul ve yetimlerinin bu kanun hüküm -
1 erinden faydalandırılmamaları, 

d) Büyük Millet Meclisinde üye olanlarla 
muhtelit' kanunlara tâbi dairelerden, resmî veya 
hususi, kurumlarla bankalar, özel Daire ve bele
diyelerden aylık, ücret ve ödenek alanların da 
bu vaziyet ve görevleri devam ettiği müddetçe 
bu kanun hükmünden faydalanmamaları, ancak 
bunların çalıştıkları daire ve müesseselerden 
veya emeklilik suretiyle halen almakta oldukla
rı aylık miktarı bu kanunun aylık olarak ver
meyi derpiş ettiği miktarlardan noksan olanla
rına aradaki farkın ödenmesi suretiyle bu tasa
rıda tâyin edilen miktarlara iblâğı, 

Komisyonumuzca uygun görülmüş, ve tasarı 

( S. -Sayısı ; 105 ) 

bu esasları ihtiva etmek üzere yeniden düzenlen
miştir.. 

Temsil Heyeti veya Birinci Büyük Millet 
Meclisi üyesi bulunup da sonradan herhangi bir 
sebeple idam edilmiş olanların dul ve yetimle
rinin bu kanun hükümlerinden faydalanamaya
caklarına dair Maliye Komisyonunca bir hüküm 
metne ilâve edilmiş ise de mevzuatımız muayyen 
eezalara çarpılan mahkûmları emeklilik hakkın
dan mahrum etmekte ise de, hükmün infazı sı
rasında veya mahkûmun vefatından sonra dul 
ve yetimlerine emeklilik aylığı verilmesini tecviz 
etmekte olduğundan Temsil Heyeti ve Birinci 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden idam edilen
lerin dul ve yetimlerinin de bu kanun hüküm
lerinden faydalanmalarını Komisyonumuz adale
te uygun görerek tasarıdan bu kaydı çıkarmış bu
lunmaktadır. 

Bu esaslar dairesinde yeniden kaleme alman 
teklif ivedilekle görüşülmesi dileği ile Kamutayın 
onayına ar/edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmuştur. 

Başkan Başkan Y. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

h\ Erten 1. H. Tigrel .1/. Eriş 
Kâtip 

Ankara Amasya Amasya 
F. öymen A. Eymir A. K. Yiğit oğlu 

Ankara Aydın Balıkesir 
.V. C. Akkerman R. Alpman E. Attan 

Bursa îzmir Kocaeli 
F. Bük S. Dikmen Dr. F. Ş. Bürge 
Konya Niğde Urt'a 

S. Çvmroh R. Gürsoy E. Tekeli 
Yozgad 
»Sf. îçöz 



YOZOAD MİLLETVEKİLİ SIRRI ICÖZ VE 
3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Temsil Heyeti Azaları ile Birinci Büyük Millet 
Meclisi Azalarına vatani hizmet karşılığı ödenek 

verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Erzurum, Sivas Kongreleri 
kararı ile sorumluluğu üzerine alan Ankara'da 
Millî Hükümetin kuruluşuna kadar İstiklâl Sa
vaşını idare eden ve ilk Millî Hükümetin temeli 
olan Temsil Heyeti Azalariyle İm savaşı muvaf
fakiyetle zafere eriştiren Birinci Büyük Millet 
Meclis âzahğında ı'iilen mevcut bulunanlardan 
sağ olanlara vatani hizmetlerine karşılık olmak 
üzere ve hayat kaydı şartiyle üç yüz lira ödenek 
verilir. 

Bu ödenekten herhangi bir nam ile vergi ke
silmez. 

M A DDK 2. — Temsil Heyeti Azalarından 
hayatta bulunmıyanlarm dullarına bu ödeneğin 
yarısı verilir. Diğer yarısı, bulunduğu tak
dirde yetimlerine 1683 sayılı Kanun esaslarına 
cröre tahsis olunur. 

MADDE 3. - - Âza seçildiği halde temsil He
yetine gelmiyen ve Büyük Millet Meclisinde va
zife almaksızın istifa edenler bu kanun hüküm
lerinden istifade edemezler. 

MADDE 4. — Birinci maddeye göre maaş 
tahsis edilecek olanlardan halen genel, mahallî 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEfiİŞTİRİŞÎ 

Temsil Heyeti Azaları ile Birinci Büyük Mil
let Meclisi Azalarına vatan hizmeti aylığı ve

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Temsil Heyeti ve Birinci Bü
yük Millet Meclisi- Âzahğında fiilen çalışmış 
olanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte sağ bulunanlara' yaşadıkları müddetçe ay
da üç yüz lira vatan hizmeti aylığı verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
lardan ölmüş bulunanların (siyasi suçlarından) 
dolayı ölümle cezalandırılanlar hariç) bu kanu
nun yürürlüğü tarihinde hayatta olan muh
taç yetimleriyle, başkaları ile evlenmemiş muh
taç dullarına birinci maddede yazılı aylığın ya
rısı verilir. 

Bu maddedeki yetimler 1683 sayılı Kanu
nun 48 nci maddesinde gösterilenlerden ibaret 
olup dul ve yetimlerin istihkak sıraları ve muh
taçlık halleri de o maddedeki esaslara göre tâyin 
olunur. 

Aynı kanunun, duL.ve yetim aylıklarının 
ne zamana kadar verileceği ve ne gibi hallerde 
kesileceğine 'dair olan hükümleri bu maddeye 
göre ödenecek aylıklar • . luıkkmda da Uygula
nıl1. : . . . . •"-........ 

Dullarla Yetimlerin birden fazla olmaları 
halinde bu maddede yazılı aylık miktarı ara
larında müsavi olarak taksim olunur. 

MADDE 3. — Âza olduğu halde Temsil He
yetine ve Birinci Büyük Millet Meclisine ilti
hak etmiyenlerle iltihak ettikten sonra istifa 
veya daimî bir memuriyeti tercih ederek alâ
kasını kesenler ve bunların dul ve yetimleri bu 
kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

MADDE 4. — Bir ve ikinci maddelere göre 
aylığa müstahak olanlardan; 3651i, 3661, 3659 

( S. Sayısı ; 1Ö5 i 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN üEĞİŞTiRtŞl I 

ı 
j 

Sivas Temsil Heyeti Üyeleriyle Birinci Büyük i 
Millet Meclisi Üyelerine vatani hizmet tertibinden i 

aylık verilmesi hakkında kanun tasarısı i 

MADDE 1. — Sivas Temsil Heyeti üyeleriy- j 
le Birinci Büyük Millet Meclisi Üyelerinden ; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağ bulu- \ 
nanlara yaşadıkları müddetçe ödenmek ve baş- j 
kaça zam yapılmamak kaydiyle vatani hizmet j 
tertibinden 350 şer lira aylık bağlanmıştır I 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı »Han
lardan ölmüş bulunanların İm kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihte sağ bu'unan, 

a) Evlenmemiş İlacısına, 
b) Yirmi yaşına girmemiş, yüksek tahsile 

devam etmekte ise, yirmi beş yaşını geçmemiş 
erkek çocuklarına, 

c) Evlenmemiş ve yaşları da yirmi beşi 
doldurmamış kız çocuklarına, 

Vatani hizmet tertibinden 175 lira aylık ve
rilir. 

Bu madde gereğince aylığa müstahak olanlar 
birden fazla ise bu miktar aralarında müsavi 
olarak taksim olunur. 

MADDE 3. -*- Sivas Temsil Heyeti ile Bv 
rinci Büyük Millet Meclisine Üye seçildiği halde 
iltihak etmiyenlerle iltihak ettikten sonra çeki
lenler, mazbatası kabul edilmiyenler, iskat edi
lenler veya daimî bir memuriyeti tercih ederek 
ilgisini kesenler ve bunların ikinci maddede ya
zılı dul ve yetimleri bu kanun hükümlerinden 
f aydal anamazlar. 

MADDE 4. — Birinci madde hükmünce ay
lığa müstahak olanlardan Büyük Millet Mec-

( S . Sayısı ; 105) 
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Teklif Mal. K. 

ve katma bütçelerle İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden yukarda yazılı miktar derecesinde maaş, 
ücret ve tahsisat alanların bu parayı aldıkları 
müddetçe vatani ödenekleri verilmez. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 6. — Bu kanun yayuaı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ve 2847 sayılı kanunlara tâbi daire, müessese, 
kurum ve Bankalardan aylık, ücret ve ödenek 
(1757 sayılı kanundaki ödenek dâhil) alanla
rın bu vaziyetleri devam ettiği müddetçe bu 
kanundaki aylıkları verilmez. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S a y ı s ı :a05) 



B. K. 

lisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656, 3659, 3661 
sayılı kanunlara tâbi dairelerden, resmî veya 
hususi kurumlarla bankalar, özel idare ve bele
diyelerden 350 lira ve ikinci madde hükmünce 
aylığa müstahak olup da aynı durumda bulunan
lardan 175 lira veya daha fazla aylık (her çe
şit zamlariyle birlikte emekli, dul ve yetim ve va
tani hizmet aylıkları dâhil), ücret ve ödenek alan
ların bu vaziyet ve görevleri devanı ettiği sürece 
bu kanun hükmünden faydalanamazlar. Aylığa 
müstahak olanların taaddüdü dolayısiyle ikinci 
maddenin son fıkrası gereğince aylık miktarı 
175 liradan aşağı düşenlerden yukarda yazılı 
durumda olanların görevlerine ait aylık ücret ve | 
ödenekleri miktarı ikinci madde gereğince he- | 
sap edilecek hisselerinden fazla olduğu takdir
de bu kanundan faydalanamazlar ve bunların 
hisseleri diğerlerine ilâve edilmez. 

MADDE 5. — Birinci madde hükmüne göre 
aylığa müstahak olanlardan dördüncü maddede 
yazılı yerlerden aldıkları aylık, ücret ve öde
nekleri 350 liradan aşağı olanlarla ikinci mad
de hükmüne göre aylığa müstahak olanlardan 
aynı durumda bulunup da aylık, ücret ve ödenek
leri 175 liradan aşağı bulunanlara aylık, ücret 
ve ödenekleriyle (Her çeşit zamlariyle birlikte 
emekli, dul, yetim ve vatani hizmet aylıkları dâ
hil) birinciler için 350, ikinciler için 175 lira ara
sındaki farklar vatani hizmet tertibinden ödenir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasında yazılı 
olanların görevlerine ait aylık, ücret ve ödenek
leri, hisselerine düşen aylık miktarından nok
san bulunduğu takdirde aradaki farklar keza 
vatani hizmet tertibinden ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımını kovah-
yan ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

>-m* 

( S. Sayısı : 105 ) 





S Sayısı: 106 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci maddesinin kaldırılma

sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri Komisyonları 
raporları (1 /310) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1028, 6/602 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . II . 1948 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

1934 senesinde yürürlüğe girmiş olan Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun o zamanla şartlar 
gözönünde bulundurularak 18 nci maddesiyle mülkiye âmirlerine verilmiş olan yetkinin bugünkü du
ruma nazaran devamına lüzum ve ihtiyaç kalmamış olduğundan bu maddenin yürürlükten kaldırılması 
uygun görülmüş ve bu sebeple bu tasan tanzim edilmiştir. 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/310 
Karar No. 26 

18 .11. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 18 nci maddesinin kaldırılması hakkında 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunca 18 . II . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı Başba
kan ve İçişleri Bakanı huzuriyle incelendi. 

1934 yıhnda neşredilip yürürlüğe girmiş bulu
nan 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu

nunun 18 nci maddesinin mülkiye âmirlerine 
tanınmış olduğu yetkinin; bugünkü şartlara ve 
duruma göre devam etmesine ve tatbik mevkiinde 
kalmasına lüzum olmadığı gibi mevcut kanuni 
mevzuatın Devlet emniyetini teminat altında bu
lundurması böyle istisnai salâhiyetlere halen 
ihtiyaç hissettirmediği neticesine varılmış ve ta
sarı tümü itibariyle kabul olunmuştur. 
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İşin hususiyetine ve ehemmiyetine binaen ive

dilikle müzakeresi kaydiyle ve havalesi gereğince 
İçişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı 
Kayseri 
R. özsoy 

Kâtip 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Afyon K. 
H. Bozca 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Ankara Antalya 
H. O. Bekata N. Aksoy 

İmzada bulunmadı 
Bursa 

A. Konuk 
İsparta 
R. Güllü 

Konya 

Denizli 
N. Küçüka 
İstanbul 

M. E. Oelenbeğ 
Manisa 

ff. Karagülle F. Uslu 
Seyhan 

K. Çelik 

Bursa 
A. Akgûç 

Diyarbakır 
F. Kalfagü 
Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Muğla 
N. özsan 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M. M. 
îçi§leri Komisyonu 
Esas No. 1/310 
Karar No. 14 

18.11,1948 

Yüksek Başkanlığa 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair 18.11.1948 ta
rihli Bakanlar Kurulu karariyle Yüksek Ka
mutaya sunulan tasarı ile gerekçesi ve Adalet Ko
misyonunun raporu, İçişleri Komisyonunda Baş
bakan, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakan'., 
Adalet Bakanının huzuru ile incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde uzun tartışmalar
dan sonra Başbakanın tatmin edici açıklamaları 
ile de anlaşıldığı üzere 14 yıldanberi yürürlükte 
bulunan bu hükmün Cumhuriyet rejiminin 25 
yıldanberi bütün yurtta ve büyük Türk Milleti
nin mânevi varlığında kökleşmiş, yerleşmiş ve 
resanet kazanmış olmasiyle demokratik gelişme
mizin bugünkü seyrinde artık yeri kalmadığı gibi 
Vilâyetler İdaresi Kanunu başta olmak üzere di
ğer mevzuatımızda da zabıtai mania vazifeleri iti
bariyle yeter yetki hükümleri mevcut olup mez
kûr 18 nci maddenin kalkmasiyle idare âmirleri
nin istinat edecekleri yetki sahasında bugün için 
boşluk husulü umulmadığı görüşülerek tasarının 
aynen kabulüne çoğunlukla karar verilmiştir. 

IÇamutayda ivedilik ve yeğlikle müzakere 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

C.üybadın Muhalifim A. Eyidoğan 
A. Tüzün 

Kâtip 
Kocaeli 
C. Aksu 
Bolu 

Bitlis 
M. Ertan 

Çanakkale 
/. Yalçın N. Çıtakoğlu 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Siird 

L. Yavuz 
Trabzon 
ff. Orhon 

Kayseri 
F. Apaydın 

Sinob 
8. Batur 

Bolu 
ff. Ş. Adat 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Konya 
Ş. Ergun 
Tokad 

R. Güreli 
Yozgad 
/. Olgun 

Mevcut 18 nci madde bugün fevkalâde 
hal ve durumlarda idare âmirlerine fevkalâde 
tedbirler alma yetkisi vermektedir. Bu tedbir
ler, normal tedbirlerle sıkıyönetim tedbirleri 
arasında mutavassıt bulunmaktadır. Bu muta
vassıt tedbirler fevkalâde haldeki durumu izale 
edemediği zamandır ki, sıkıyönetim ilânına gi
dilir. 

Bu maddenin koyduğu hükümler kalkınca 
fevkalâde hal ve durumlarda da idarenin fev
kalâde tedbirler almak yetkisi kalmaz. Böyle 
bir durumda idarenin yapacağı şey ya kanun 
dışı tedbirler almak veyahut sıkıyönetim ilân 
etmek olacaktır. 

Sıkıyönetim tedbirleri hiçbir zaman bu 18 
nci maddenin hükûınleri derecesinde hafif oia-
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raaz. Müddeti de daha az süremez, bunun için 
bu 18 nci maddenin olduğu gibi kalması taraf
tarıyım. Yalnız müddet konulabilir. 

Bu tasan ile konan hükümler mevcut hü
kümlerle ilgili değildir. Bu hükümler normal 
zamanlarda dahi lâzım hükümlerdir. 

Eski hükümlerin kaldırılmasından hâsıl 
olan boşluk olduğu gibi kalkmaktadır. Mevcut 
18 nci madde şudur : «Fevkalâde hallerde ve 
Devletin emniyet ve selâmetini ve içtimai 

nizamı, tehdit ve ihlâl kabiliyetini haiz 
vaziyetlerde bu hal ve vaziyetleri ihdas 
edeceklerinde veya devamına müessir ola
caklarına şüphe edilenleri, sebep ortadan kal
kıncaya kadar, polis nezaret altına alabilir ve 
umumi ve hususi nakil vasıtalarına vaziyed ede
bilir. Bu hal ve vaziyetin ve devamının takdiri 
en büyük mülkiye âmirine aittir:» 

Tokad 
A. Galip Pekel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci 
maddesinin kaldtrtlmastna dair kanun tasartsı 

MADDE 1. — 2559 sayılı ve 4 Temmuz 1934 
tarihli Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 
18 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Saka 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

Adalet Bakanı 
§. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
• N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakam 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adatan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çabam» 
T. B. 

İçişleri Bakanı 
M. B. Oöle 

Maliye Bakanı 
B, B. Kegmr 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. vt So. Y. Bakanı 
Dr. B.TJz 
Taran Bakanı 

T. Coşlcan 
Ticaret Bakanı 

M. N, Oündüzalp 
Bakanı 

Balta 

(6 . Sayısı: 106) 



t 

m 


	tbmm080100450251.pdf
	tbmm080100450252.pdf
	tbmm080100450253.pdf
	tbmm080100450254.pdf
	tbmm080100450255.pdf
	tbmm080100450256.pdf
	tbmm080100450257.pdf
	tbmm080100450258.pdf
	tbmm080100450259.pdf
	tbmm080100450260.pdf
	tbmm080100450261.pdf
	tbmm080100450262.pdf
	tbmm080100450263.pdf
	tbmm080100450264.pdf
	tbmm080100450265.pdf
	tbmm080100450266.pdf
	tbmm080100450267.pdf
	tbmm080100450268.pdf
	tbmm080100450269.pdf
	tbmm080100450270.pdf
	tbmm080100450271.pdf
	tbmm080100450272.pdf
	tbmm080100450273.pdf
	tbmm080100450274.pdf
	tbmm080100450275.pdf
	tbmm080100450276.pdf
	tbmm080100450277.pdf
	tbmm080100450278.pdf
	tbmm080100450279.pdf
	tbmm080100450280.pdf
	tbmm080100450281.pdf
	tbmm080100450282.pdf
	tbmm080100450283.pdf
	tbmm080100450284.pdf
	tbmm080100450285.pdf
	tbmm080100450286.pdf
	tbmm080100450287.pdf
	tbmm080100450288.pdf
	tbmm080100450289.pdf
	tbmm080100450290.pdf
	tbmm080100450291.pdf
	tbmm080100450292.pdf
	tbmm080100450293.pdf
	tbmm080100450294.pdf
	tbmm080100450295.pdf
	tbmm080100450296.pdf
	tbmm080100450297.pdf
	tbmm080100450298.pdf
	tbmm080100450299.pdf
	tbmm080100450300.pdf
	tbmm080100450301.pdf
	tbmm080100450302.pdf
	tbmm080100450303.pdf
	tbmm080100450304.pdf
	tbmm080100450305.pdf
	tbmm080100450306.pdf
	tbmm080100450307.pdf
	tbmm080100450308.pdf
	tbmm080100450309.pdf
	tbmm080100450310.pdf
	tbmm080100450311.pdf
	tbmm080100450312.pdf
	tbmm080100450313.pdf
	tbmm080100450314.pdf
	tbmm080100450315.pdf
	tbmm080100450316.pdf
	tbmm080100450317.pdf
	tbmm080100450318.pdf
	tbmm080100450319.pdf
	tbmm080100450320.pdf
	tbmm080100450321.pdf
	tbmm080100450322.pdf
	tbmm080100450323.pdf
	tbmm080100450324.pdf
	tbmm080100450325.pdf
	tbmm080100450326.pdf
	tbmm080100450327.pdf
	tbmm080100450328.pdf
	tbmm080100450329.pdf
	tbmm080100450330.pdf
	tbmm080100450331.pdf
	tbmm080100450332.pdf
	tbmm080100450333.pdf
	tbmm080100450334.pdf
	tbmm080100450335.pdf
	tbmm080100450336.pdf
	tbmm080100450337.pdf
	tbmm080100450338.pdf
	tbmm080100450339.pdf
	tbmm080100450340.pdf
	tbmm080100450341.pdf
	tbmm080100450342.pdf
	tbmm080100450343.pdf
	tbmm080100450344.pdf
	tbmm080100450345.pdf
	tbmm080100450346.pdf
	tbmm080100450347.pdf
	tbmm080100450348.pdf
	tbmm080100450349.pdf
	tbmm080100450350.pdf
	tbmm080100450351.pdf
	tbmm080100450352.pdf
	tbmm080100450353.pdf
	tbmm080100450354.pdf
	tbmm080100450355.pdf
	tbmm080100450356.pdf
	tbmm080100450357.pdf
	tbmm080100450358.pdf
	tbmm080100450359.pdf
	tbmm080100450360.pdf
	tbmm080100450361.pdf
	tbmm080100450362.pdf
	tbmm080100450363.pdf
	tbmm080100450364.pdf
	tbmm080100450365.pdf
	tbmm080100450366.pdf
	tbmm080100450367.pdf
	tbmm080100450368.pdf
	tbmm080100450369.pdf
	tbmm080100450370.pdf
	tbmm080100450371.pdf
	tbmm080100450372.pdf
	tbmm080100450373.pdf
	tbmm080100450374.pdf
	tbmm080100450375.pdf
	tbmm080100450376.pdf
	tbmm080100450377.pdf
	tbmm080100450378.pdf
	tbmm080100450379.pdf
	tbmm080100450380.pdf
	tbmm080100450381.pdf
	tbmm080100450382.pdf
	tbmm080100450383.pdf
	tbmm080100450384.pdf
	tbmm080100450385.pdf

