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Soy er'in, Memurin Kanunu tasarısına dair 
olan sorusuna İçişleri Bakanı Emin Eri-
şirgil'in sözlü cevabı (6/256) 94:95 

2. — Erzurum Milletvekili 01. Vehbi 
Kocagüney'in, Erzurum'un Tebriz kapısı 
Karakoluna başvuran kadına yapılan mu
amele ve Hasankale'nin Sürbehan Köyün
de konuta vâki tecavüz hadisesiyle Doğu 
illerine gönderilen komiser ve polisler hak
kındaki sorusuna İçişleri Bakanı Emin Eri-
şirgil'in sözlü cevabı (6/261) 95:99 

6. — Görüşülen işler 99 
1. — Ankara Milletvekilliğine seçilen 

Dr. Ahmet Hâmit SelgiPin, seçim tutana
ğı hakkında Tutanakları inceleme komis
yonu raporu (5/76) 99 

Sayfa 
2. — Bolu Milletvekilliğine seçilen 

1 Iıfzırrahman Raşit öymen'in, seçim tuta
nağı hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/77) 99:106 

3. — Avukatlık Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5178 
sayılı Kanunun 21 nci maddesinin yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/295) 106 

4. — Çok çocuklu hâkimlere verilecek 
yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
3253 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
Kanun tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feri
dun Fikri Düşünsel'in, çok çocuklu hâkim
lere verilecek yardım paralariyle ikramiye 
hakkındaki 3253 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair Kanun teklifi ve Adalet ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/347, 
2/143) 106.110,133:136 

5. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici maddeler eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı ile Bingöl Milletve
kili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bolu 
Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanunu-



Sayfa 
na ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddeni-
nin kaldırılmasına ve bundan doğacak 
hakların korunmasına, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin 

1.— GEÇEN \ 

Bir görevle Paris'e giden Dışişleri Bakanı 
Necdettin Sadak'm yerine Devlet Bakanı Nu-
rullah Esat Sümer'in vekâlet edeceğine dair 
olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Ta
kas Anlaşması ile eklerinin ve bu Anlaşmaya 
bağlı protokolün onanmasına dair olan Kanun 
tasarısı, Başbakanlığın isteği üzerine geri veril
di; 

Niğde Milletvekili İbrahim Kefik Soyer'iıı, 
Memurin Kanunu tasarısına dair olan sözlü so
rusunun görüşülmesi gelecek Birleşime bıra
kıldı; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'ııun, 
Ankara, Sivas Çimento Fabrikaları hakkındaki 
sözlü sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı ce
vap verdi; 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, Erzurum'da bir karakola başvuran kadına 
yapılan muamele, konuta yapılan tecavüz ve 
Doğu illerine gönderilen zabıta memurlarına da
ir olan sözlü sorusunun görüşülmesi gelecek Bir
leşime bırakıldı; 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, İstanbul'
da yaptırılacak Adalet Sarayı hakmdaki söz
lü sorusuna, Adalet Bakanı cevap verdi; 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşmasiyle Türki
ye Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin iki ay daha uzatılması hakkındaki 
Kanun tasarısının ikinci görüşülmesi bitirildi; 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasndaki Ticaret Anlaşmasiyle Türki-

Rize Milletvekili Dr. Fahri - Kurtuluş'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca 1945 yılında tercü
me ettirilip yayınlanan «Vâdinv» adlı kitap hak-

Sayfa 
değiştirilmesine ve geçici maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair Kanun teklifleri ve Geçi
ci Komisyon raporu (1/460, 2/9», 1.31, 137) 110: 

117 

rANAK ÖZETİ 

ye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük sü-
sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında tea
ti oluan mektupların onanmasına dair olan Ka
im tasarısının ikinci görüşülmesi bitirildi; 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin bir ay daha uzatılması hakkındaki 
Kamın tasarısının ikinci görüşülmesi tamam
landı. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Tür
kiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sürelerinin bir ay daha uzatılmasına dair olan 
Kanun tanarısınm ikinci görüşülmesi bitirildi. 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım pa-
ralariyle ikramiye hakkıdaki Kanunun kal
dırılmasına ve bu kanuna göre toplanmış para
ların ne şekilde kullanılacağına dair olan Ka
nun tasarısı görüşüldü. 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk olmadığı 
anlaşıldığından tasarının görüşülmesine önü
müzdeki Birleşimde devam olunacağı ve açık-
oy sonuçlarının gelecek Birleşimde tebliğ edi
leceği bildirildi. 

11 . 11 . 1949 (Xıma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan v ekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili L'rta Milletvekili 
F. F. Düşünsel A. Akait 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Stmt Koksal 

kındaki sözlü soru önergesi, Milli Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/266) 

• ı i. mâmtm> • « . 

Soru 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/506) 
(Tarım ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Al
manya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birle
şik Kırallık ve Fransız işgal Bölgeleri Askerî 
Hükümetleri arasında imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının onanmasına dair kanun 
tasarısı (1/507) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) ; 

3. — 7 Mayıs 1947 tarihinde Paris 'te top
lanmış olan XU nci Evrensel Posta Kongresi ka
rarlarını kapsıyan senetlerin onanmasına dair 
kanun tasarısı (1/508) (Dışişleri ve Ulaştırma 
Komisyonlarına); 

Teklif 
4. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'-

un, Vadim (Aşık Garip) adlı kitap hakkında 
kanun teklifi (2/146) (Millî Eğitim Komisyonu
na) ; 

Tezkereler 
">. — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Ka

nunu tasarısına bağlı (A) ve (B) işaretli cet
vellerde yapılması kararlaştırılan değişiklikler 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/320) fBüt
çe Komisyonuna); 

6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (B) işaretli 
cetvelde yapılması kararlaştırılan değişiklik 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/321) (Büt
çe Komisyonuna); 

7. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) ve 
(B.) işaretli cetvellerde yapılması kararlaştırı
lan değişiklikler hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/322) (Bütçe Komisyonuna); 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı 
(A) ve (B) işaretli cetvellerde yapılması karar
laştırılan değişiklikler haîkkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/323) (Bütçe Komisyonuna); 

9. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısına bağlı (B) işaretli cetvelde 
yapılması kararlaştırılan değişiklik hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/324) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

10. — istanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) ve (B) işa
retli cetvellerde yapılması kararlaştırılan deği
şiklikler hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/325) (Bütçe Komisyonuna); 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Büt
çe Kanunu tasarısına bağlı (A) işaretli cetvel
de yapılması kararlaştırılan değişiklikler hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/326) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

12. _ . Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) ve (B) işa
retli cetvellerde yapılması kararlaştırılan deği
şiklikler hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/327) 
(Bütçe Komisyonuna); 

13. — istanbul Milletvekili Senihi Yürüten '-
in, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/328) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) ; 

14. — 87 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur ka
rargah erlerinden Isaoğlu Mahmut özdemir'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/329) (Adalet Komisyonuna) ; 

Raporlar 
15. — Benzinden alınacak Yol Vergisi hak

kında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/504) (Gündeme) • 

16. — Elâzığ Milletvekili Mustafa Arpacı'-
nın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/172) (Gündeme); 

17. — Köy Enstitüleri Kanunun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/417) (Gündeme); 

18. — Kurmay Binbaşı 1323 doğumlu Naci 
Can'm affı hakkında Adalet Komisyonu raporu 
(5/96) (Gündeme); 

19. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/485) (Gündeme). 



BİRİNCİ OTUEUM 
Açılma saati : 15,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz. 
KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa), Sait Koksal (İsparta). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. Yalnız is
mi okunan arkadaşların, burada iseler, cevap 
vermelerini rica ederim. Çünkü kim mevcuttur, 
kim değildir anlıyamıyoruz. Sonradan gelmiş 
olan arkadaşların da kendilerini mevcut olarak 

1. — 43 ncü Birleşimde açık oya konan dört 
kanun tasarısına ait oylama sonuçlan 

BAŞKAN — Geçen Birleşimden açık oya 
müracaat edilip tebliğ edilmiyen oy neticelerini 
arzedeceğim. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşmasiyle Türkiye 
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sürele
rinin iki ay daha uzatılması hakkındaki kanun 
tasarısına hepsi de kabul etmek suretiyle 296 
milletvekili oy vermiştir. Kanun 296 oyla kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg* Ekono
mik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşmasiyle 
Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük 
süresinin iki ay daha uzatılması hakkında te-

/. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soy-
er'in, Memurin Kanunu tasarısına dair olan so
rusuna İçişleri Bakanı Emin Erişirgü'in sözlü 
cevabı (6/256) 

BAŞKAN — Som önergesini okutuyorum, 

25 . i . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Geçen 1947 yılı sonunda sunduğum bir öner* 
ge ile; 788 sayılı Memurin Kanunu ile ek ve ta-
dillerthdeki bâzı hükümlerin değiştirilmesi za-

kaydettirmelermi rica ediyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sonradan iltihak eden arka
daşlar lütfen isimlerini kaydettirsinler. 

Çokluk vardır, Oturumu açıyorum. 

ati olunan mektupların onanmasına dair olan 
kanun tasarısına, kabul etmek suretiyle 286 zat 
oy vermiştir. Kanun 286 oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkın
daki kanun tasarısına 290 zat oy vermiştir, hep
si kanun tasarısını kabul etmiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (290) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin bir ay daha uzatılmasına dair 
olan kanun tasarısına (294) zat oy vermiştir, 
hepsi kanun tasarısını kabul etmiştir, muamele 
tamamdır. Kanun (294) oyla kabul edilmiştir. 

manı eoktan gelmiş ve hassatan bugünün icap
larından bulunmuş olduğundan bahsiyle, bu ka
nunun yakında Büyük Meclise getirilmesi için 
ne düşünülmekte olduğunu ve yakın zamanda 
getirilmesi mümkün olup olmadığını sormuş
tum. 

Büyük Meclisin 16 . 1 . 1948 Gündemine 
alınan bu soruya İçişleri Bakanı verdiği cevap
ta bir tasarı hazırlanmış ve Başbakanlığa sunul
muş olup Başbakanlık Müsteşarının Başkanlı
ğında ve Bakanlıklar Müsteşarlarından müte-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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şekkü bir heyet tarafından incelenmekte bulun
duğunu ve tetkikat bitince Meclise sunulacağı
nı söylemişti. 

Aradan 13 ay geçmiş ve bu kanun tasarısının 
hâlâ getirilmemiş bulunduğuna göre : 

1. — Bu kanunun değiştirilmesi lüzumlu de
ğil midir? 

2. — Bu kanunun değiştirilmemesi Hükümet 
mekanizmasının muntazam ve istenilen şekilde 
işlememesi ve âmme hizmetlerinin ifasmdaki 
teehhür ve teşevvüşlerin âmillerinden sayılamaz 
mı? 

Bu noktaların Büyük Meclis huzurunda İç
işleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaade buyrulmasım arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERİŞİRGÎL 
(Zonguldak) — Niğde Milletvekili Sayın İbra
him Soyer'in şimdi okunan sorularına cevabımı 
arzediyorum: 

Sayın İbrahim Soyer arkadaşımızın sorusun
da bahsettikleri Hasan Saka Kabinesi zamanında 
hazırlanan Memurin Kanunu tasarısı ve bunun 
hakkında muhtelif Bakanlıkların görüş tarzları 
yeni Hükümetçe tetkik edildikten sonra Yüksek 
Meclise sunulacaktır. Ancak esaslı bir memurin 
statüsünün gerek Hükümetçe, gerek Büyük Mec
lisçe incelenmesinin zaman alacağını düşünen 
Hükümet, beyannamesinde yazıldığı gibi bugün 
için mevcut Memurlar Kanununda yapılmasını 
gerekli gördüğü değişikliği kısa bir kanun tasa
rısı halinde pek yakında Yüksek Meclise takdim 
edecektir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Bende
niz bundan 14 ay evvel takdim ettiğim iki önerge 
ile 4 kanunun değiştirilmesini istemiştim. Bun
lardan birisi Tekaüt Kanunu idi; bu, Meclise 
gelmiş ve tetkik edilmekte bulunmuştur. Diğer 
üçten birisi Memurin Kanunu, ikincisi Memurin 
Muhakemat Kanunu; Üçüncüsü de Yolluk Ka
nunu idi. 

Şimdi Bakan arkadaşımızın verdiği izahata 
göre Memurin Kanunu da hazırlanmış ve ya
kında Meclise gelecekmiş. Bunun için bir diye
ceğim yok. Fakat bundan evvelki Sayın İçişle
ri Bakanı, 14 ay evvel verdiği cevapta « Bunun 
tanzim edilmek üzere İçişleri Bakanlığına tev
di edildiğini ve tanzim edilerek Bakanlar Kuru-

.1949 0 : 1 
luna sunulduğunu ve yakında Meclise getirecek
lerini » söylemişlerdi. Bu 14 aydanberi gelme
diğine göre ben yeni ve kıymbetK Bakanımız
dan verilen bu sözlerin de eskisi gibi olmaması
nı ve çabuk getirilmesini temin buyurmalarını 
rica ediyor, kendilerine ve Hükümete arzı teşek
kür ediyorum. 

2. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Erzurumun Tebriz Kapısı Karakolu
na baş vuran kadına yapılan muamele ve Hasan-
kale'nin Sürbehan Köyünde komita vâki teca
vüz hadisesiyle Doğu illerine gönderilen komi
ser ve polisler hakkındaki sorusuna içişleri Ba
kam Emin ErişirgiVin sözlü cevabı 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

B. M. M, Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Sayın İçişleri Bakanımızın 

sözlü olarak cevap vermelerini dilediğimi saygı
larımla arzederim. 

1. Erzurum'da kocası tarafından dövülen 
ve Tebriz Kapısı Karakoluna müracaat eden genç 
bir kadının karakolda bekletildikten sonra çirkin 
bir hâdiseye mâruz bırakıldığı duyulmuştur. Bu 
hâdise nasıl olmuş ve müsebbipleri adalete tes
lim edilmişler midir? 

2. Hasankale'nin Sürbehan Köyünden Meh
met, Osman adındaki iki kişi geçen Aralık ayının 
29 ncu gecesi o köyden Miktart Çavuşun köyde 
bulunmayışından bilistifade evinin kapısını sö
kerek içeri girmişler, ve bir odada uyumakta 
olan 15 yaşındaki kızını zorla kaçırmak istemiş
lerdir. Ev halkının feryadına bir komşu da ye
tiştiğinden kaçırmaya muvaffak olamamışlar. 

Konuta yapılan bu çirkin taarruz jandarma 
komutanlığına ve savcılığa haber verilmiş, sav
cı köye gitmiyor, hâdisenin üzerinden 16 gün 
geçtiği halde ilçeye bir buçuk saat mesafedeki 
köyden suçlular getirilip adalete teslim edilme
mişlerdir. Sebebi? 

3. Doğu illerine gönderilen komiser ve po
lisler nasıl bir usule tâbi olarak gönderiliyorlar? 
Başka illerde çalışmıyanların, kabahati görülen
lerin bu bölgeye gönderildikleri söyleniyor. Bu 
doğru mudur? 

Erzurum Milletvekili 
(41. Vehbi Kocagüney 

İÇÎŞLERİ BAKANİ EMİN ERlŞİRGİL 
(Zonguldak) — Sayın General Vehbi Kocagüney 
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arkadaşımızın sorularına cevaplarımı arzediyo-
rnm : 

Soru : 1. — 
Erzurum'da kocası taralından dövülen ve 

Tebriz kapısı Karakoluna müracaat eden genç 
bir kadının çirkin bir hâdiseye mâruz bırakıldığı 
duyulmuştur. Bu hâdise nasıl olmuş ve müseb
bipleri adalete teslim edilmiş midir? 

Cevap • 1. — 
Erzurum İlinden 2 Aralık 1048 gün ve 4073 

sayı ile vâki olan bir işarda: kocasından gördü
ğü tazyik neticesinde Kezban adındaki bir ka
dının merkez karakoluna baş vurarak yardım is
tediği ve karakolca da kendisinin muvakkaten o 
civarda bulunan Taşnıağazalar caddesihjde 45 sa
yılı dükkânda halıcılık yapan Hamza Ocakçı'nm 
dükkânında geceleyin barınmasına tavassut edil
diği ve soruda mevzuubahs edilen konuya ait bir 
şikâyetin vukuu üzerine, tahkikatın selâmeti ba
kımından vilâyetçe bu karakol Komiser Muavini 
Ali Kaya ile Polis Memuru Ömer-Atalan'ın, ida-
reten işten meııedildikleri ve adaletçe işe el ko
nulduğu bildirilmiştir. 

Erzurum Sorgu Yargıçlığmea yapılan soruş
turma neticesinde de bu memurlarla hâdiseye is
mi karışan halıcı Hamza Ocakçı ve ortağı Ahmet 
özer'in muhakemelerinin men'ine karar veril
miştir. 

Adalet mercilerince muhakemesinin men'ine 
karar verilmekle beraber Bakanlık bu hâdisede 
disiplin bakımından tetkika muhtaç noktalar 
görmektedir. Onun , için bu memurları açıkta 
bırakıyoruz. Bu tetkikin neticesine göre hareket 
edeceğiz. 

Som : 2. — 
Hasankale'nin Sürbehan köyünden Mehmet 

ve Osman adındaki iki kişi geçen Aralık ayının 
29 ncu gecesi o köyden Miktat Çavuş 'un köyde bu
lunmayışından bilistifade evinin kapısını sökerek 
içeri girmişler ve bir odada uyumakta olan 15 
yaşındaki kızını zorla kaçırmak istemişlerdir. Ev 
halkının feryadına bir komşu da yetiştiğinden 
kaçırmaya muvaffak olamamışlardır. 

Konuta yapılan bu çirkin tecavüz jandarma 
komutanlığına ve savcılığa haber verilmiş, savcı 
köye gitmiyor hâdisenin üzrinden 16 gün geçti
ği halde ilçeye bir buçuk saat mesafedeki köyden 
suçlular getirilip adalete teslim edilmemişlerdir. 

Cevap : 2. — 
3 . T . 1949 gecesi, saat 21 de Pasinler'in Sür-
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behan köyünden Kâmiloğlu Hüsamettin ile kar
deşi Mehmet Çığan, Miktat kızı Edibe'yi kaçır
mak üzere Miktat'in evine giderek kapının ipini 
çekmek suretiyle içeri girdikleri ve Edibe ile 
annesi Zehra'nın feryadı üzerine komşulardan 
Osman'ın müdahalesiyle maksatlarına muvaffak 
olamayıp kactıklan, kızın annesi tarafından 
4.1.1949 günü Savcılığa ve Jandarma Bölük Ko
mutanlığına vâki olan ihbar ve şikâyet üzerine 
öğrenilmiş, hazırlık tahkikatı yapılması için 
Cumhuriyet Savcılığına Jandarma Komutanlığı
na emredilmiştir. Jandarma komutanı, hazırlık 
tahkikatını 14 gün içinde ikmal ederek evrakı 
18 .1.1949 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına ia
de etmiştir. Bunun üzerine Savcılık 5 . I I . 1949 
tarihinde yazdığı bir müzekkere ile suçluların 
Sorgu Yargıçlığına teslimini istemiştir. Bu emir, 
havaların muhalefeti yüzünden ancak üç gün son
ra yani 9 . I I . 1949 tarihinde infaz edilebilmiştir. 

Halen suçlular tutuklu olarak yargılanmakta
dırlar. Şu hale göre ihbar 3 .1.1949 tarihinde 
oluyor. Aynı gün jandarmaya veriliyor. hazır
lık tahkikatı ayın 18 inde biterek Savcılığa veri
liyor. Savcılık suçluların teslimini ayın 5 inde 
istiyor ve üç gün sonra suçlular tevkif ediliyor. 

Bu tarihler karşısında vali* zabıtanın işlerinde 
bir ihmal görmemektedir. Mamafih duruma ha
zırlık tahkikatı ve tevkifin daha önce yapılabilip 
yapılamıyaeağını tetkik ettirmekteyim. 

Soru • 3. — 
Doğu illerine gönderilen komiser polisler na

sıl bir usule tâbi olarak gönderilîyorlar? Başka 
illerde çalışmıyanlarm, kabahati görülenlerin bu 
bölgeye gönderildikleri söyleniyor doğm mudur? 

Cevap : 3. — 
Memleketin her hangi bir bölgesine başarısız 

veya kabahatli memurların gönderilmesi gibi bir 
usul bu memlekette kimsenin hatırına gelemez. 
Ben birinci soruda mahkemeye verildiğini söyle
diğim memurların sicilini' tetkik ettim. Ardahan 
doğumlu Komiser Muavini Ali Kaya da terfian 
Van 'a verilmiş ve 1943 senesinde de zatî ve ailevi 
sağlık durumları ve çocuklarının tahsil vaziyeti 
göz önüne alınarak dileğiyle Erzurum'a nakle
dilmiştir. Bu memurun muhtelif tarihlerde se
kiz takdirname ile taltif edildiği ve 1935 senesin
den beri hiçbir disiplin cezası almadığı ve 
dairesince sicillen iyi tanınmış bir memur bulun
duğu, diğer Polis Memuru Ömer Atalan'a gelin
ce; bunun da Ankara doğumlu olup 27 . I I . 1946 
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tarihinde mesleğe stajyer olarak alındığı ve doğ
rudan doğruya Erzurum akdrosundaki münhale 
atandığını gördüm. 

Alarmı fili Doğu illerinde dürüst olmıyuıt me
murlar bana haber verilirse kanunun verdiği bü
tün salâhiyeti kullanarak meslek içinde bırakı ılı
yacağımı ve memur tâyininde çok titiz davrana
cağıma sayın Generalin emin olmasını bilhassa 
rica ederim. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlarım, Sayın İçişleri Bakanı arkada
şımın verdikleri izahattan bilhassa hemen Er
zurum'a iktidarlı bir emniyet müdürü gönder
mek kararlarından dolayı teşekkül* ederim. (Bu
nu bana şifahen söylediler) * 

Komiser ve polisi açıkta tuttuklarını da söy
lediler buna da memnun oldum. Oünkü kanunu 
kendisine rehber edinıniyen, vatandaşın hak ve 
hürriyetine riayetkar olamıyanlarm karakolda 
da. devletin başka yerinde de hizmetine yer yok-
lur. 

Doğu bölgesinde sicilleri müsait olanların 
gönderilmekte olduğunu beyanlarından anlıyo
rum bu da iyi. Şimdi bildiklerimi Yüksek Hu
zurunuzda aç.ıkhyaeağım : 

Aziz arkadaşlarını; eğer acı bir olay teker
rür etmemiş. Anayasanın 71 nei maddesiuin 
önemle üzerinde durduğu bir meseleye tecavüz 
edilmemiş olsaydı kararını, İçişleri Bakanından 
yazılı olarak izahat istemekti. Fakat hastalık 
nüksetıniştir nükseden bir hastalık hazık heki
me muhtaçtır. Milletimin ve memleketimin ha
zık hekimleri, meseleyi bunun için huzurunuza 
getirdim. 

1947 yılı başında Hınıs'da çarşının ortasın
da bir delikanlıyı döğe döğe çıldırtan komise
rin vakası hâlâ zihnimde çınlıyor. Adalete ve
rilmiştir ne ceza giymiştir bilmiyorum. Bekli
yorum. 

Bu defa Erzurum'da kocası tarafından dö
vülen bir kadın, koşuyor, karakola gidiyor, Dev
let kapısına gidiyor, Devlet kapısına başvuruyor. 
Beni kurtarın diyor, onların şefkat ve refetine mü
racaat ediyor. Akşama kadar tutuyorlar, ak
sanı üzeri halıcı bekâr Hamza'nın odasına yedi
emin diye gönderiyorlar. Hukukçu arkadaşla
rımdan rica ederim, bir kadın yediemin diye 
bekâr bir halıcının sükkânına gönderilir mi? Ka
rakolun hemen yanında cami imamı, bir ötede 
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muhtarın yeri var. Caminin imamına, muhtara 
vermiyorlar da halıcı Hamza'ya neden verili
yor? 

Arkadaşlarım; bütün namuslu insanların, he
pimizin ve memleketin vaifeşinas emniyet me
murlarının yüreğini sızlatan acı olay işte bu 
Hamza'nın dükkânında vâki oluyor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) - Verdikleri ce
za pek azdır maalesef. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — Er
zurum'da vatandaşların birkaçı bana müracaat 
etti. Bu karakolda vatandaş dövülüyor, gece 
geçerken iniltiyi duyanlar var, fakat tevsik ve 
teyit edemediler. Ben de rastiıyaınadım ki ada
letin pençesine teslim ettireyim. 

Arkadaşlarını; bir cemiyetin selâmetini, hu
zur ve sükûnunu korumakla mükellef olanların 
bu cemiyetin itimadını ve güvenini haiz olması 
kadar tabiî bir şey olamaz. Şimdi tasavvur bu
yurun, Tebriz kapısı karakoluna hangi vatan
daş yüzünü çevirir de sıkılırsam baş vuracağını 
makam diye sevinçle, güvenle bakar?. Bakan 
arkadaşımızdan rica ediyorum; Bekiraga Bö
lüğünün küçük bir örneği olan bu kapıyı kapa
sınlar. Başka yerde açsmlaı. 

Arkadaşlar; polise Devlet tabanca vermiş
tir. Bunun da kullanma zamanını kanun tâyin 
ve tesbit etmiştir. Bunlar tecziye ve tedip için 
kullanılamaz. Vatandaşa fiske vurdurmıyacağız. 
Çünkü memlekette kanunu hâkinr kılmak isti
yoruz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

İkinci meseleye gelince: Vaka 3 . 1 . 194S 
de oluyor. İki haydut bir evin kapısına omuz 
vererek içeri giriyorlar. Anayasanın 71 nei mad
desi, hane masuniyetini korumuştur. Giriyorlar, 
evde erkek yok. Kadınlar, feryet ve figana baş
lıyor, yarısı bayılıyor, bayılmıyanlarm feryadı
na komşular yetişiyor, kaçırma vâki olmuyor. 
Ertesi sabah, evin babası geliyor, baba gidiyor 
haber veriyor, fakat hâkim yerinden kımıldamı
yor. Hani nerede Hükümetin sorgu hâkimi? Ha
ni Hükümetin elini köylünün başına götürecek
tik? 

Arkadaşları bu günahkârlar tam 16 gün ser
best, fakat o aile her gece titriyor, acaba yine
mi gelecekler diye. Bu masum ve zavallı Türk 
ailesi lö gece, yine gelirler diye belki titriyor, 
uyumuyor. Acaba en yakın idare âmirleri, hâ
kimler sıcak yatağında nasıl uyudular? 

Nihayet 14 ucü gün jandarma harekete ge-
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tirilmiştir arkadaşlar. 14 gün de tahkikat yapı
lıyor ve 18 nei günü savcılığa veriliyor, 5 .̂ I I , 
1949 da, tam bir ay sonra, saveı diyor ki, bun
ları bana getirin. Onlar bir ay ellerini kollarını 
sallıyarak, konuta tasallut eden, Anayasayı çiğ-
niyen bu insanlar serbest geziyorlar. Bu hal 
aziz arkadaşlarım acaba daha fazla acı doğura-
ınaz, başka hâdiselere sebebiyet veremez miydi? 
Bu çok mümkündü. Müsaadenizle Ulus Gazete
sinden size bir yazı okuyacağım. «Kalecik'te feci 
bir cinayet. Babası kızını kaçıran genci sopasiy-
le döve döve öldürdü». Acaba bu adamlar köyde 
kızın babasiyle karşılaşsalardı ölümle, ağır yara
lama gibi bir cinayet daha meydana gelmez miy
di? Ohalde bunlara mahal vermemek lâzım, iki 
günahkâr uzun müddet serbest kalmışlar. Son
ra haber almışlar ki, her tarafta harekete geçil
miştir, yakayı kurtarmaya imkân yok. Benim 
size takririmi verdiğim gün savcı da orada jan
darmaya emir vermiş ki bunları getirin. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Çok erken ol
muş. 

Gl. VEHBİ KOOAGÜNEY (Erzurum) — 
Aziz arkadaşlarım şimdi 3 ncü sualime geliyo
rum. Hükümet üoğu'nun kalkınması için güzel 
bir plân hazırlamıştır. Bir memleketin kalkın
ması, eııdüstüride, tarımda, yolda, eğitimde, 
fakat bütün bunların üstünde bir nokta vardır; 
halkın huzur ve asayişin i, selâmetini sağlamak. Bu 
yapılmazsa ötekilerin yapılmasında hayır olmaz, 
verim olmaz. 

Sayın İçişleri Bakanının hassasiyetle üzerinde 
durmuş olduklarını, demin de arzettiğim gibi bir 
emniyet müdürünü Erzurum'a göndermiştir; çok 
yerinde olarak. 

Erzurum gibi sınır kalesi, yok işlek bir şehir 
uzun müddet emniyet müdürsüz duramazdı. Dur
mamalıydı. 

Aziz arkadaşlarım; bütün emniyet memurları
mızın vazifeşinas, vazifelerinin ehli, gayretli ol
duklarına inanıyoruz. Yalnız bu gibileridir ki, 
onlar* için istediğimiz, iyilikte daha ileri gitme, 
daha kâmil olma ümitlerimizi biraz kırıyor. Bu 
sözlerimle hepsini kasdetmiyorum; binde bir de 
olsa birisinin yaptığı fena hareket bütün ümit
lerimizi' sarsıyor. Bunun için İçişleri Bakanın
dan tekrar rica ediyorum; her tarafta, izmir'
de, Antalya'da, Erzurum'da her yerde en iyi 
memurlar bulundursunlar. 
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Arkadaşlarım-, Doğudaki vatandaşlar asayişin 

muhafazası için bütün kuvvetiyle çalışıyorlar. 
Atalarımızın bir sözü vardır; altını başına koy. 
dolaş. Bu söz bh emniyet sembolüdür. 

Fakat vakit vakit, işte böyle binde bir de ol
sa, memurun yaptığı kötü bir iş asayiş ve huzu
ru bozuyor. Doğunun halkı milletin bütünlüğü 
içinde, bir hamur halinde demokrasimizin ileri 
gitmesine çok gayret sarf ediyor. Fakat bir şey is
tiyor bizden, diyor ki benim huzur ve rahatımı 
temin edecek memur gönderin, beni günlerce Hü
kümet kapısında süründüren memur gönderme
yin, beni işimden gücümden alıkoyan memur gön
dermeyin, bana kolaylık gösterecek kimseleri 
gönderin diyor. Bizden bunu istiyor. 

Arkadaşlar; sözlerime son verirken Hüküme
tin beyannamesinden bir noktayı okuyacağım : 

«Halkın Devlet işlerindeki çalışmalara karsı 
gönülden sevgilerini sağlamak azmindeyiz.» 

Yine demişlerdir ki; «İdare âmirlerinin ve em
niyet kuvvetlerinin asayişi ve halkın huzurunu 
sağlamak vazifelerinde yalnız kanunu kendile
rine rehber bilerek cesaretle çalışmalarını yurt 
içinde huzurun başlıca teminatı sayıyoruz.» 

Arkadaşlar; bu cümleler hüsnüniytiıı, az
min ifadesidir. Şimdi tatbik sahasındaki tesirini 
görmek istiyoruz. 

Anayasa diyor ki; cana, mala, ırza, konuta 
hiçbir surette tecavüz edilemez. 

İşken .'.e, eziyet, zorlama yasaktır. 
Anayasanın bu iki maddesi baş tacımızdır. Bu 

hükümlerin kati olarak yürütülmesini istiyoruz 
arkadaşlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN EKİŞiRGİL 
(Zonguldak) — Arkadaşlar, zabıta kuvvetleri 
Büyük Meclisin sevgisini kazanacak şekilde 
memlekette kanunları hâkim kılmak üzere ha
kikaten vazife severce ve fedakârca çalışmak
tadırlar. Her mesleğin içinde bir, iki, üç, dört. 
şu veya bu kadar münasebetsiz adam olabilir 
bunları takip ve tedip etmek de bizim vazife
mizdir. 

Şurada şu noktayı Yüksek Huzurunuzda fe
rahlıkla arzetmiye mecburum ki, zabıta kuv
vetlerimiz, emniyet kuvvetlerimiz memleke
tin asayişini ve kanunun hâkimiyetini ve 
Sayın Generalin bahsettikleri Anayasada
ki maddenin sağlanması için geceli ve gün
düzlü çalışmaktadırlar. Bir- mesleğin için-
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de münasebetsiz bir, iki adam çıktı diye o mes
lek karşısında duyduğumuz sevgi ve muhabbeti 
ifade etmekten geri kalamayız,diğer bir nokta
yı tashih etmek isterini ikinci sualde bahset
tikleri vaka da ihbar ayın 4 ünde vâki olmuştur. 
Bu ihbar 14 gün sonra tahkik edilmiş değildir. 
Tersine derhal tahkikatı emrini Savcılık ver
miştir. Ve tahkikat 14 gün sürmüştür. Şimdi bi
zim aradığınız nokta budur: 14 günden evvel 
bu tahkikat intaç edilebilir miydi, edilemez 
miydi? noktasıdır. Yoksa ne savcılık bunu elin-
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de -bırakmıştır, ne jandarma, tahkikat yapma
mış değildir. Şikâyet vâki olduğu gün jandar
maya tahkikat için emir verilmiştir. Ve jandar
ma derhal tahkikata başlamıştır. Mesele sadece 
14 günde mi biterdi yoksa meselâ yedi günde 
biter mi idi? Budur. 

Bu noktalarda son derecede hassas olduğu
muzu tekrar tekrar arzedyorunı. Vazifesinde ih
mali görülenler olursa onlar hakkında kanu
nun bize verdiği salâhiyeti kullanmakta asla ge-
eikmiyeceğiz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Milletvekilliğine seçilen Dr. 
Ahmet Hâmit Selgil'in, seçim tutanağı hakkın
da Tutanakları tncelemc Komisyonu raporu 
(5/76) [1] . 

BAŞKAN — Ankara Milletvekilliğine seçi
len Dr. Ahmet Hâmit Selgil'in, seçim tutanağı 
hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu ra
porunu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz Lstiyen var 
nııl . . 

Komisyon raporunu yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ra
por kabul olunmuştur. 

Ahmet Hâmit Selgil'in seçim tutanağını 
yüksek oyunuza sunacağım. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Ahmet Hâmit Selgil'in se
çim tutanağı kabul edilmiştir. 

2. — Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzır-
rahmu/n Eaşit öymen'inı seçim tutanağı hakkın
da Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/77) L2J 

BAŞKAN — Bolu Milletvekilliğine seçilen 
Hıfzırrahman Raşit öymen'in seçim tutanağına 
ait Komisyon raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN —Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

[1] 123 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 124 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

AHMET TAHTAKIL1Ç (Kütahya) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Tahtakılic;. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; sekizinci B. M. Meclisi; se
çim emniyetinin kayıtsız, şartsız tesisi ve seçim 
mevzuunda gerek vazifeliler ve gerek taraflar
ca her hangi bir hiyle, hüd'a yapmaması husu
sundaki bütün tedbirlerin alınması hakikaten^ 
adım adım merhaleler kaydetmektedir. 

Nitekim bugün de gazetelerde okuduğumu
za göre, Başbakan Yardımcısı; Seçim Kanunun
da gerekli bâzı tadilât yapılması hususunda te
şebbüslere girişildiğini ifade etmektedir. 

Şimdi okuduğumuz tutanağı, birkaç nokta
dan huzurunuzda tetkika şayan görüyorum. 

194G seçimlerinin neticesinde, seçim şikâyet
lerinin, hiçbir tahkikata lüzum görülmemesi gi
bi, o zaman bir kanaat belirmişti. Halbuki son 
ara seçimlerine mütaallik şikâyetlerin esası, tah
kikatı mucip görüldüğü takdirde bunların derhal 
tahkikatına girişilmiştir. Fakat tahkikat usulleri 
hakkında Komisyonun bugüne kadarki faaliyet
lerinden esaslı neticeler elde edilmiş, yani vic
danlara katî kanaat temin edecek şekilde bir 
yol bulunmuş sayılamaz. İşte Bolu Milletvekilli
ği seçimi; bu hususta hakikaten dikkate şayan 
bir örnek teşkil etmiştir. Filhakika arkadaşlar, 
Bolu seçimleri hakkında şikâyette bulunan Ba
ğımsız aday Sait Sakarya, Düzce Seçim Komis
yonlarına, mümessillerinin kabul edilmemiş ol
duğu şikâyetinde bulunmuştur. Bu hususu İçiş
leri Bakanlığından soruyor, İçişleri Bakanlığın
dan şu cevap veriliyor : Hazırlama Komisyonu
nun raporunu tetkik ettiğimizde; Bağımsız Aday 
Sait Sakarya'nın temsilcilerine ait listeyi vak-
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tinde verdiğinden bu listelerin bütün Komisyon
lara gönderildiği anlaşılmıştır. 

Arkadaşlar, bu tutanak tetkik edildikten 
sonra bana, vesika olarak, şikâyette bulunan ar
kadaş, Düzce Kaymakamının 12 . IX . 1948 ta
rihinde seçim komisyonlarına yaptığı bir tamimi
ni tevdi etmiştir. Bu tamimin 19 ncu maddesi, 
şikâyetçinin şikâyetlerinin gereği gibi in
celenmediğine, idare âmirinin tarafsızlı
ğını ihlâl ettiğine katı bir delil ma
hiyetindedir. Filhakika Seçim Kanunu
nun tadil edilen 34 ncü maddesinde, seçimlerden 
dört gün evvel, gerek partilerin, gerek bağım
sız adayların komisyonlara gönderecekleri tem
silcilerin listesini vermeleri .şart konulmuştur. 
Arzettiğim tamim ise 12 . IX . 1948 tarihini taşı
maktadır. Bu tamimin 19 ncu maddesinde şöyle 
denilmektedir : Seçimlere mütaallik diğer hü
kümler ve seçim inzibatı : 

Seçime iştirak eden Halk Partisi, kendisini 
temsil ettirmek üzere komisyonlarda en çok iki 
temsilci veya müşahit bulundurabilir. Bağımsız 
adaylar da aynı şekilde temsilci bulundurabilir
ler ise de, kanunun gösterdiği müddet içinde 
temsilcilerinin isimlerini kurula bildirmemiş ol
duklarından bağımsız adaylar sandık başında 
temsilciler bulunduramıyaeaklardır. 

Şimdi bu tamimde iki nokta sakattır. Bir 
defa kaymakam ve idare âmirlerine kanun, 
temsilciler hakkında, temsilciler listelerinin ku
rula verilip verilmemesi hakkında herhangi bir 
vazife tevdi etmemiştir. İdare âmirlerinin, se
çim komisyonlarına temsilci listesi zamanında 
verilmiş veya verilmemiş diye tebligat yapması, 
asıl tarafsızlığı ihlâl eden kanunsuz bir hare
kettir. Kaldı ki, kanun, 4 gün evvel listenin ve
rilmesini âmir bulunduğu halde, komisyon 5 gün 
evvel bağımsız adayların listeleri gelmediğinden 
bahsiyle, bağımsız adayların kimosyonlarda 
temsilci bulunduramıyacaklarını komisyonlara 
tebliğ etmiştir. Şimdi İçişleri Bakanlığından so
ruyoruz, îçişleri Bakanlığı diyor ki ; yapılan 
tahkikat neticesinde bağımsız aday, aday liste
sini vaktinde verdiğinden kaymakamlıkça bu 
listeler bütün komisyonlara tamim edilmiştir. 
Öteki tamimi görmedim, dosyasından da bu 
noktada tetkikat yapmadım. Çünkü bu, komis
yonca karar alındıktan sonra bana tevdi edildi. 

Şimdi îçişleri Bakanlığının mevzuu bahset
tiği tahkik usulü iki bakımdan hatalıdır: Birisi, 
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bu husus kaymakamlığa sorulmakla sabit ola» 
eak bir şey değildir. Hazırlama Komisyonu bu 
noktada başka tahkik yolu aramak mekiinde-
dir. İkincisi, kaymakama listelerin verilmesi, 
kaymakam tarafından kurula tebliğ edilmesi 
yolu hatalıdır. Biliyorsunuz ki, bu vazife seçim 
kurulları başkanlarının ve seçim kurullarının 
vazifesidir. Bu tamim elde iken diyoruz ki, ko
misyon raporunda da gördüğünüz veçhile, şikâ
yetlerini tevsik et. Müşteki, şikâyet olarak, Düz
ce Kazası seçim komisyonlraına temsilciler ka
bul edilmediğini söylüyor. Elimizde de bu tarz
da tarafsızlığı ihlâl eden ve kanun hükümlerine 
'•ağmen, kanunsuz emir veren bir tamim varken, 
artık bu şikâyetçiye, sen seçim komisyonunda 
temsilcilerin bulunmadığını nasıl tevsik eder
sin diye bir sual sormak mevkiinde olamayız. 
Biliyorsunuz ki, geniş bir mm t akada cereyan 
°den, türlü türlü safhası ulan hâdise hakkında 

i kimse bunları tevsik için deliller dermeyan ede-
miyeceği gibi, vesikalar da hazırlamak imkânı
na sahip değildir. 

Bizim memleket vazifelerimizin başında ge
len, Türkiye'de kaytısız, şartsız, kanunlara gö
re, emniyetle cereyan eden, vatandaşların ira
desini en küçük bir tereddüde imkân ver-
miyecek şekilde tecelli ettiren bir seçim nctiee*-

• sine varmak istiyorsak, bu nevi hâdiseler üze
rinde dikkatle durmak ve vazifesini, kanuna 
rağmen suiistimalden memur ve vazifeliler hak
kında tahkikat yapmak, ceza hükümlerini tatbik 
etmek yoluna girmemiz şarttır. 

İkincisi; bağımsız aday şikâyetlerinde, san
dıkların zamanından evvel kapatıldığını iddia 

| ediyor. Buna karşı, yalnız bir sandığın vaktin-
; den evvel kapatılıp kapatılmadığının tetkik edil

meden, havanın kararmış olması, komisyon âza-
, iarınm da yanlarında saat bulunmaması gibi bir 
; mazeret ileri sürülüyor. 

Arkadaşlar, memleketimizin şartlarını bili
yoruz. Seçim kanununda esaslı tadilât yapılırken. 
bu gibi şeyler, Meclisin önünde halledilecek birer 
mesele olarak duruyor. Bütün Türkiye'de se
çimler üzerinde, en küçük bir tereddüdün yasa
nı asının ne gibi fena neticeler doğuracağına, 
8 nei B. M. Meclisinin karşılaştığı müşkülâtı, 
en büyük delil olarak arzedeceğim. Onun için. 
biz, hiç olmazsa vilâyet ve kazalarda, bu gibi 
hâdiselere meydan vermemek için, bütün bay-
ramlarda olduğu gibi, seçim gibi millî bir işte dv; 
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seçim başlarken ve biterken top atmak suretiyle 
olsun, bu saatsizlik mazeretleri gibi şeyleri önli-
yebiliriz. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Her köyde to
pu nerede bulacaksınız ? 

AHMET TAHTAK1LIÇ (Devamla) — Ziya 
bey iyi dinlememişsiniz, köyde demedim, vilâyet 
ve kazalarda dedim. Köyler için de ayrıca arze-
deceğim, köylerde minarelerden münadi bağırt
makta kabildir. Efendim hava karardı, komis
yon âzalarının saati yoktu, sandığın ne zaman 
kapandığını bilmiyoruz... Arkadaşlar, seçim ka
nunu, sandıkların muayyen bir saatte kapanma
sını âmir bir hükmü ihtiva ediyor. Bu, yerine 
getirilmediği takdirde, seçimin kanuna göre ya
pıldığı hakkında hiçbir iddia ileri sürülemez. 
Hattâ müsaade ederseniz başka bir noktaya 
temas edeyim. Milletvekillikleri tutanakları bi
zim Anayasamıza göre Millet Meclisinde tetkik 
edilir. Biliyorsunuz ki belediye intihaplarına ait 
şikâyetler Danıştayda tetkik edilir. Danıştay, 
secim hakkındaki şikâyetleri şöyle bir hukuk an
layışı ile mütalâa ediyor; Seçim, kanunlarına 
göre cereyan etmesi lâzımgelen âınme işlerinin 
başında bir iştir ve seçimin her safhasında ka
nun hükümlerinin tatbik edilmesi esastır. Beş 
reyin, on reyin muallel olmasını, elli kişinin 
emniyetsiz şekilde rey toplamış olmasını Danış
tay, seçimin bozulması için sebep telâkki etmek
tedir. Görüyorsunuz ki seçimin her safhasında 
kanun hükümlerinin gereği gibi cereyan etmesi 
lâzımdır. Emniyetle cereyan etmesi lâzımgele;ı 
bir âmme işinde, saat yoktur, hava karardı, san
dık kapandı mazereti gibi meselelerle, seçime 
ait kanuni hükümlerin tamamiyle cereyan ettiği
ni ve seçimlerde, vâzıı kanunun arzu ettiği gibi, 
millî iradenin tecelli ettiğini dermeyan etmek 
doğru bir yol olmaz. 

Üçüncü bir^ nokta arkadaşlar; inceleme Ko
misyonu, tahkikat neticesinde, şikâyetler, maz
batalarında, dikkat buyurdu iseniz, seçimin ne
ticesine müessir değildir diye ayrı bir mucip 
sebebe değer vermektedir. 

Arkadaşlar; maddî hata, fesat eğer, yalnız 
seçimin neticesine müessir olduğu takdirde na
zarı itibara alınır diye bir neticeye varırsak, 
hiçbir zaman seçimlerin emniyetle cereyan etme
sini sağlayamayız. Onun için Danıştaym müta
lâa ettiği gibi, Meclisin de, seçim faaliyetlerinin 
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kanunun âmir hükümlerine göre cereyan edip 
etmediği noktasında, neticeye müessir olsa da ol-
masada, dikkatle üzerinde durması mecburiyeti 
vardır. Hattâ böyle şikâyet varit olsa da olma
sa da, neticeye müessir değildir, gibi bir mucip 
sebeple reddetmek lâzım gelecekse, bu yol tutu-
lacaksa arkadaşlar, Seçim Kanununun tadili 
mevzuubahistir, o takdirde biz, seçim tutnakla-
nnı, ne olursa olsun, fonksiyonu siyasi olan 
Meclis içindeki bir komisyona değil, başka âdil 
bir mercie tevdi etmek ve oranın takdirini dü
şünmek mevkiindeyiz. 

Arkadaşlar, arzetiğim bu üç nokta, bu seçim 
mazbatası hakkındaki rey ve kanaatleriniz ne 
olursa olsun, belli başlı göz önünde bulundura
cağınız esaslardı!-. Eğer bu esasları Meclis esas
lı surette halletmek yoluna girmezse, hiçbir za
man, ne bu Meclis, ne de bundan sonraki Mec
lisler, bu hususta teşriî vazifelerini, memleket 
menfaatine masruf ve gönül ferahlığı verecek 
ve milletin itimadını kullanabilecek bir şekilde 
yapamazlar ve seçim şikâyetlerinden de kurtu
lamazlar. 

Bunu bir memleket derdi olarak huzurunuz
da arzediyorum. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL TURAN (İsparta) — Sayın 
Tahtakıhç arkadaşımız bizim Komisyonun da 
kıymetli bir üyesidir. Binaenaleyh Komisyonda 
yaptığımız bir kısım münakaşaların, kendile
riyle olan hasbihallerimizin buraya da intikal 
etmesi benco faydalı olmuştur. 

Evvelâ mevzuumnza temas edip, ondan son
ra akadaşımızm umumi mütalâa alarm da kısaca 
cevap arzedeceğim. 

Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrahman 
Raşit öymen arkadaşımızın seçimine, rakibi olan 
bağımsız aday Sait Sakarya tarafından itiraz 
edilmiştir. Rakibi olan demekte haksız olan de
mek istemiyorum, bunu tasrih edeyim. 

Bu itiraz İnceleme Komisyonuna geldi. Ad 
çekme,ile bildiğiniz usuller dairesinde Hazırla
ma Komisyonuna verildi. Beş kişilik Hazırlama 
Komisyonundaki arkadaşlar itirazları tetkik et
tiler. Nihayet itiraz sahibinden bâzı şeylerin so
rulmasına ve yerinde itirazlarını tevsik edecek 
vesikalar varsa komisyona tevdiini istemeye ka
rar verdiler. Binaenaleyh İçişleri Bakanlığı va-
sıtasiyle yaptığımız muamele budur. 

İçişleri Bakanlığı doğrudan doğruya Sait 
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Sakarya'ya müracaat ederek hazırlama komis
yonunun arzusu dâhilinde elindeki vesikaları 
vermesini ve daha yeni vesikalar varsa yahut 
seçime ait, seçimin hatalı, kusurlu olduğunu is
pat edecek delaili varsa tevdi etmesini istemiş
tir. Binaenaleyh bu vesikalar geldikten sonra 
beş kişilik komisyondaki arkadaşlar, bilhassa bi
rinci mevzuda Düzce bahsinde vardıkları karar 
şudur. Kısa olduğ uiçin aynen okuyacağım : 

«— Düzce'de seçim bürolarına temsilcile
rinin kabul edilmediği yazılıdır. 

Dilekçesinde hangi seçim komisyonunda tem
silcisinin kabul edilmediği bildirilmediğinden, 
kendisinden sorulduğu halde, gönderdiği evrak
ta buna ait hiçbir cevap yoktur. Bilâkis İçişleri 
Bakanlığından bu mevzua ait yaptığımız soruş-
turmıya alman cevapta : 

Düzce Kaymakamının Seçim komisyonları
nın vazife talimatnamesini daha evvel yaptığı ve 
Sait Sakarya 'nın kanuni müddeti zarfında mü
messillerini Seçim Kuruluna bildirdiği anlaşı
lınca kaymakam tarafından Düzce'deki bütün 
Seçim Komisyonlarına, sandık başlarında ba
ğımsız aday Sait Sakarya'nın mümessillerinin 
İm Ilınacağını tebliğ ettiği ve buna bizzat şahit 
olan Sait Sakarya'nın da kaymakama teşekkür 
ettiği öğrenilmiştir.» 

Su duruma göre; seçim kurulları Sait Sakar
ya'nın temsilcileri bildirilmiştir. Binaenaleyh 
temsilciler bulunmuş olmıyabilir. Çünkü tem
silcinin seçilmesi ve filân sandığa yazılmış bulun
ması onun vücuduna şart değildir. 

Kaldı ki; Seçim Kanunu, temsilcilerin ne şe
kilde bulunacağım ve bulunmadığı takdirde, ya
hut kabul edilmediği takdirde, hangi mercilere 
müracaat edip ve ne gibi vesikaların bulunacağı
nı tasrih etmiştir. Binaenaleyh temsilcilerin, se
çim kurullarına kabul edilmediğini tevsik edecek 
hiçbir vesika yoktur. 

Arkadaşımızın ikinci işaret ettiği nokta: Bir 
sandıktaki saat durumu, filhakika bir sandıkta 
saat 18 yerine sandık 17 de kapatılmıştır. Bina
enaleyh yine kanunun emrettiği hükme göre ha
reket edilmesi icabeder. Bugüne kadar dahi 
Bolu İlinde Adliyeye intikal etmiş ve hükme bağ
lanmış seçimin şu ve bu noktada hatalı veyahut 
eksik olduğunu tevsik eder vesika yoktur. Olsa 
dahi; seçim geniş bir vilâyet hududunu ihtiva 
eden ve yüz binlerce insanın mesaisini içine alan 
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bir iştir. Elbette bir çok hatalar, eksiklikler, 
hattâ kanuna riayetsizlik bulunacaktır. Ohalde 
yapılacak şey nedir? Yine sayın arkadaşım 1946 
senesinde yapılan seçim münakaşalarına temas et
tiler. Seçim tutanakları en sonunda hangi makam 
tarafından tetkik edilip Kamutaya sunulacaktır? 
Arkadaşımız âdil bir heyet dediler, tutanakları 
adlî mercilerce tetkik edilmesini istedikleri anla
şılıyor. Seçim tutanaklarının Parlâmentolarca 
veya adlî mercilerce tetkik edilmesi meselesi mü
nakaşa edilmekte olan bir mevzudur. Seçim tu
tanaklarını adlî mercilerde tetkik ettiren veya 
parlâmentoların tetkiki na arzeden memleketler 
de var. Biz Anayasamıza ve İçtüzüğümüzdeki hü
kümlere baktık, bizim gibi seçim tutanakları par
lâmentolarca tetkik edilen memleketlerin eserle
rini tetkik ettik orada gördük ki, esçim, tutanak
larının tetkik ve tasdikmda parlâmentolar bir 
nevi jüri mahiyetindedir. Yani, vicdanî kanaat
le hareket ederek o seçim dairesinde çoğunluğun 
reyi kimin üzerinde tecelli etmişse milletvekili 
odur. Yeni bir hata çoğunluğun reylerinin tecellisi
ne mâni olmuşsa elbette ovakit seçim tutanağı üze
rinde durmak ve çoğunluğun nerede olduğunu 
aramak lâzımdır. Halbuki biz Bolu seçiminde de 
bu tetkiki yaptık. Hıfzırrahman Raşit Öymen 
arkadaşımı?: 41 bin oy, Sait Sakarya ise 6 bin oy 
almıştır. Binaenaleyh arkadaşımızın bahis bu
yurdukları sandıklardaki netice Sait Sakarya'
nın lehinde tecelli etmiş olsaydı ve bu da böyle 
bir teşvvuşo mahal bırakır halde bulunsaydı Ko
misyonumuz bunu da arştırarak Bolu'da hakiki 
Millî rey kimin üzerinde toplanmış ise onun se
çilmiş olduğuna karar verecekti. Biz bütün tet-
kikatımızı yaptık ve vazifemiz de sizlere bu ma
lûmatı arzetmekten ibaretti. Bunu yaptık tasdik 
Yüksek ITyetinize aittir. Binaenaleyh ekseriye
tin tecellisini aradık, yani seçimlerde her hangi 
bir bozukluk değil bizim aradığımız, velevki bir 
iki hata dahi olsa ekseriyet reyinin tecelli edip 
etmediğidir. Böylelikle yapılan hataların neti-
ceyo müessir olup olmaması üzerinde dikkatle ve ti
tizlikle durmaktayız. Bolu mevzuunda da, arzet-
tiğim gibi, reylerin ekseriyeti Hıfzırrahman Ba
sit öymen üzerinde tecelli etmiştir. Hatalar 
varsa elbette suçlular hakkmda takibat cereyan 
edecektir. Yüksek kararınız suçluların affı ma
hiyetinde dğildir. Biz Hıfzırrahman Raşit öy
men'e ait seçim tutanağının reye konup kabul 
edilmesini arz ve teklif ediyoruz. 
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İBRAHİM ARVAS (Van) Bir sual sor

mak istiyorum. 
Ben Sait, Sakarya ile görüştüm, bu arkadaş 

teşekkür etmedim dedi. Sözcü teşekkür ettiğini 
söylüyor. İkisinin arasında tezat vardır. Onun 
için teklif ediyorum, bu zatm şikâyeti de okun
sun ve Meclisi Âli de dinlesin, hakikaten teşek
kül* var mı, yok mu? 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO
NU BAŞKANI KEMAL TURAN (İsparta) — 
Efendim, teşekkür edilip edilmemesi hukuki bir 
vaziyet ihdas etmez. Arkadaşım da takdire der ki, 
bizim aradığımız, Sait. Sakarya'nın teşekkür edip 
etmediği değildir. Hazırlama Komisyonundaki 
arkadaşlar bu bahsi koymuşlar, koymasalardı da
ha doğru olurdu. Bizim aradığımız şey, seçim 
kurullarına temsilcilerin kabul edilip edilmediği 
hakkında bir vesikanın mevcut olup olmaması
dır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) -^ Sait Sakarya'
nın da noktai nazarı okunsun. Zaten mazbatada 
vardır. Mademki, demokrasi ilân ettik. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar, Ahmet Tahtakılıç arkadaşımızın bu 
kürsüden okuduğu bir vesikaya çok önemli bul
duğum ve Komisyon Sözcüsünün de bu noktaya 
temas etmediği için huzurunuzu rahatsız otmiş 
bulunuyorum. 

Mesele acıktır; Hıfzırrahman Raşit Öyme.'i 
arkadaşımızla müstakil aday Sait arasında rey 
farkı çoktur, 41 000 rey Hıfzırrahman Raşit 
öymen almış, diğeri de 6 000 rey almıştır. El
bette bu netiee bize sarahatle gösteriyor ki, 
Hıfzırrahman Raşit öymen arkadaşımız bu mm-
takadaki reyleri, üzerinde toplamış kıymetli bir 
arkadaştır. Fakat bu kürsüden şu anda ileri 
sürülen mesele bu değildir. O arkadaş mı bura
ya gelmeli idi, yoksa bu arkadaş mı burada 
kalmalı? Meselesi müzakere edilmekle beraber bu 
kürsüden bir mesele daha ortaya atıldı. O da 
şudur: Kaymakam setçim işine karışmış ve kay
makam Düzce'de beş gün önce, kendisine ka
nuni vazife terettüp etmediği halde, bir tebliğ 
yapmış, bir emir vermiş. Niçin? Doğru mudur, 
vazifesi midir? Vazifesi ise Sayın İçişleri Ba
kanı lütfedip izahat versinler. Değilse ne mu
amele yapıldı? Çünkü bunun neticesi işte 
Yüksek Meclisin ve bilhassa Şemsettin Günaltay 
Hükümetinin cesaretle ben tam mânasiyle hal
ledeceğim, Yurtta seçim emniyetini vatandaşın 

kalbinde hiçbir şüphe kalmıyacak tarzda halle
deceğim diye ortaya çıktığı şu günde bu mesele 
üzerinde durmaklığımızı mazur görmelisiniz, 
Kemal Turan Bey burada bambaşka bir şey 
okudu, kaymakam başka bir tebligat yapm:^ 
Ahmet Tahtakılıç arkadaşımızın da okuduğu bir 
tebligat var. Bunun hangisi doğrudur? Lütfedip 
bu hususu açıklamasını Sayın içişleri Bakanın
dan ve Komisyondan riea ederim, önümüzde 
ıbir Seçim Kanuna meselesi olduğunu görüyoruz 
ve bundan memnunuz. Geçen defa çok acı ko
nuşuldu ve idare Âmirlerine haklı haksız, yerli 
yersiz, fakat çok şiddetli, çok acı konuşuldu ve 
bunlara haklı haksız çok şiddetli akınlarda bu
lunuldu, bu meseleler bertaraf edilmelidir. 

Sonra Kemal Turan arkadaşımız, müstakil 
aday arkadaşımız mahkemeye müracaat etmedi.. 
yani kanunsuz seçim işleri varsa mahkemeye 
müracaat etmeli idi gibi bir mütalâa ileri sür
dü, mahkemeye müracaat etmek şart olmakla 
beraber vatandaşın müracaat etmemesi fena ya
pılmış bir seçimi ibra edemez. Müstakil aday 
seçim esnasında yapılmış kanunsuzluklara karn 
mahkemeye müracaat etmedi diye seçimin doğru 
cereyan ettiği bu kürsüden kanaatimce iddia 
edilemez. 

Vatandaş müracaat etmiyebilir; etmemiş ola
bilir. Bu itibarla Bolu seçimlerinde hak ika t l i 
Secini Kanununu ihlâl eder mahiyette hareket
ler varsa, seçimin neticesine müessir olmamakla 
beraber, (tekrar arzediyorum, 41 bin, altı bin 
meselesi;) (bendeniz de aynı Komisyonda aza
yım, benim de bu mesele üzerinde nasıl rey ve
receğimi müşahede buyuracaksınız,) fakat se
çimler esnasında yapılan herhangi bir yolsuzlu
ğun cezalandırılması, Hükümetin bu nokta üze
rinde hassasiyetle durması ve Meclisin bu işte 
hassasiyetini tecelli ettirmesi âti için bir temi 
nat olacaktır. 

Bunun için bu nokta üzerinde kısa bir ma
ruzatta bulunmak istedim. 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERİŞiRGİL 

(Zonguldak) — Efendim, komisyon bizden 
müstakil adayın şu, şu noktalardaki cevapları
nın alınıp gönderilmesini istemiştir. Komisyo
nun bizden istediği sadece bu idi. Biz de usulü 
dairesinde müstakil adaya müracaat ederek is
tenilen hususlar hakkındaki cevapların gönderil
mesi için Bolu Valisine yazdık. Bolu Valisi, al-
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dığı cevaplan kapalı zarf halinde bize gönder
miştir. Biz de kapalı zarf halinde Meclise tak
dim ettik. Bu bahis buyurdukları tamim hak
kında ne'komisyon bize bir şey sormuştur, no 
de bir tahkikat mevzuu yapılmıştır. Buna, sim
di muttali olmuş bulunuyorum. 

Arzettiğim gibi komisyon da bu nokta hak
kında bir şey sormuş değildir, komisyonun is
tediği sadece müstakil adayın şu, şu noktalarda 
ne gibi şikâyetleri olduğudur. Biz de bunun ce
vabını göndermiş bulunuyoruz. Durum budur. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL TURAN (İsparta) —Efen
dim, Reşad Aydınlı arkadaşımız, komisyonun 
esas vazifesinin Bolu Milletvekilliğine ara se
çimlerde seçilenin kim olduğunu, ekseriyet re
yinin kimde tecelli ettiğini tesbit etmek olduğu
nu ifade ettikten sonra, bize ikinci bir vazife 
yüklüyorlar. Seçim konusunda herhangi bir ha
ta, şu veya bu olduğu zaman bunlarla da ko
misyon meşgul olsun istiyorlar. Halbuki bu, hu-
kukan bizim komisyonumuzun vazifesi dâhilin
de değildir, içtüzük Komisyonumuza, bu vazi
feyi vermemiştir. 

iBRAHtM ARVAS (Van) — Kim yapıyor? 
KEMAL TURAN (Devamla) — Var. Seçim 

Kanunu seçim işlerinde neler yapılacağını, ne
ler yapılmayacağını ve kanuna riayetsizlik edil
diği zaman hangi mercie başvurulacağını her 
maddesinde genişçe tavzih ve tasrih etmiştir. 
Binaenaleyh bizim burada yalnız, adlî mercilere 
intikal etmiş hâdke yoktur derken, bizim yine 
aradığımız suçlu vardır, yoktur değil, adlî mer
cilerden çıkmış bir karar da, ekseriyet reyini 
şüpheye düşürecek bir nokta varsa bunun üze
rinde durmak içindir; yoksa suçun tesbiti, suç
luların takibi, suçlular hakkında ceza tertibi se
çim konusunda doğrudan doğruya adlî merci
lere bırakılmıştır. Komisyonumuzun vazifesi dâ
hilinde değildir. Bu bakımdan komisyonumuz 
yalnız içtüzüğün kendisine verdiği esas içinde 
çalışmıştır. Bunu tavzih etmek isterim. . 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim, komisyondan bir sual sormak istiyorum. 

Mevzu şüphesiz ne Hıfzırrahman öymen me
selesi, ne de bilmem Sakarya işidir. Ortada bir 
hak ve adalet mevzuu vardır. 

Şimdi o adam şikâyet etmiş ve bu rapor oku
nacak olursa «içişleri Bakanlığının incelemesi 
üzerine anlaşılmıştır» denilmektedir. Bu itfcele-
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ine, şikâyet edilen makamların ifadelerine isti
naden mi yapılıyor, yoksa usulü dairesinde bir 
mülkiye müfettişi göndererek orada vaziyeti 
tahkik ve tesbit ederek mi yapılıyor? Bu hususta 
raporda hiçbir şey yoktur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Seçim kurulla
rına Sakarya'nın temsilcileri kabul edildi mi, 
edilmedi mi? 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Edilmedi. 
KEMAL TURAN — (İsparta) — Sait Sa

karya'nın temsilcilerinin isimlerinin bildirilliği 
tesbit edilmiştir. Temsilcilerin isimleri bildiril
dikten sonra kalan vazife her seçim kurulunun 
kendisine gelen temsilciyi kabul edip etmemek ve 
onlar hakkında bir karar verip vermemek mese
lesidir. Biz diyoruz ki, hangi seçim kurulunda 
senin hangi temsilcine nasıl bir muamele ya
pıldı. Bunun için yapılmış bir müracaat var mı
dır, bir şikâyet var mıdır? dediğimiz halde, 
arkadaş verdiği cevapta; fiilen seçim sandığından 
benim temsilcim koğulmuştur; bunlar filân filân 
şahıstır, diyebilirken bize böyle bir şey dememiş
tir. Komisyon kendi vazifesini bu had içinde 
görmüştür. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Reis Bey içiş
leri Bakanından bir sual soracağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, bundan evvelki sözlerimi ha
tırlarsınız, ben seçimi kazanan kazanmıyan, diye 
taraflar ifade dahi etmedim. Ve tekrar söz alma
yı da katiyen tasavvur etmiyordum. Fakat in
celeme Komisyonu Başkanı üç noktayı o dere
ceye kadar kanun ruh ve maksadından ayrı bir 
şekilde ifade ettiler ki, memleket efkârında bu 
işin aydınlanmamış olarak kalmasını doğru bul
madığım için-, tekrar söz almak mevkiinde kal
dım. 

Dikkat buyurursanız, Hazırlama Komisyo
nunun raporunda vazife talimatı daha evvelden 
yapılmıştır, diye bir kayıt vardır. Yani Düzce 
Kaymakamının salâhiyetsiz ve kanunsuz emrine 
komisyon ve makamlar muttalidir. Mevzu da; 
Anayasanın, vatandaşa verdiği rey hakkını kul
lanması gibi bir mevzua mütaalliktir. 

Hal böyle iken, reylerin ekseriyeti, nerede 
tecelli ediyor, sçimler, kanunun maksatlarına 
ve esaslarına göre cereyan edip etmediğini araş
tırmak ve ona göre bir karar vermek vazife
sinde olan inceleme Komisyonu Başkanının bu 
tarzda konuşması hiçbir zaman doğru değildir. 

1Q$ — 
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İkincisi arkadaşlar, biz bu neticeye müessir

dir, değildir mevzuunu Komisyonda üç sene mü
temadiyen mevzuubahis ediyoruz, hattâ bu son 
müzakere sırasında da şöyle tasnif yaptık : 

1. — Maddi hata olabilir; 
2 ncisi; Anayasanın teminatı altında bulu

nan rey hakkına hile, fesat karıştırmak mahiye
tinde olabilir. îşe hile ve fesat karıştırılması 
noktasına gelince; hiçbiri neticeye müessir de
ğildir. ölçü seçim tutanakları için mazeret ola
maz. Bir iş tasavvur ediniz; sekiz kazalı bir se
çim bölgesinin iki kazasında, elleri bıçaklı adam
lar gitmişler, sandıkları parçalamışlardır. O se
çim mmtakasındaki reyler, seçimin neticesine te
sir etmiyecek kadar küçük. Ne diyeceğiz? Neti
ceye müessir değildir, biz tutanağı tasdik ederiz, 
yani kanunsuzluğu tetkik etmeyiz mi? diyeceğiz. 
Hayır arkadaşlar Millî iradenin tecellisi tasav
vur ettiğiniz gibi yalnız rakamların ıuaddiyetin
de değildir. Meselâ bir noktada vatandaşların 
seçimde reylerini vicdan ve kanaatlerine güre 
kullanmaktan menedecek şekilde alınmış bir 
tedbir, bir kazada dahi olsa, o seçim mıntıka
sında seçim, kanuna göre cereyan etmemiştir ar
kadaşlar. Mademki hâdiseyi izah ediyoruz, bir 
kazadaki vatandaşlar reylerini kullanmaktan 
menedildi, ne diyeceğiz; Neticeye müessir değil
dir, biz tutanağı kabul ederiz mi" diyeceğiz. Ha
yır arkadaşlar. Seçim emniyetini ben, Seçim 
Komisyonu Başkanı gibi anlamıyorum. Hatalar 
maddi olabilir, fakat bir de seçimlere ait âmir 
hükümlerin ve seçim emniyetine taallûk eden 
şartların hâsıl olmaması gibi bunların ihlâl edil
mesi gibi, fesada uğratılması gibi hallere uğrı-
yabilir. Bu takdirde seçime müessirdir, değildir 
diye secini tutanağını tasdik etmek icabetmez. 
Ben bu hususta Aydınlı arkadaşımdan da ayrılı
yorum. 

3 ncü nokta : Arkadaşlar demokrasi geliş
memizde şayanı dikkat bir mahkeme kararı vü
cut bulmuş ve katiyet kesbetmiştir. Bu, Tokad 
Asliye Mahkemesinin bir kararıdır. Tokad'da 
vatandaşlar hile karıştırıldığını sezmişler sandı
ğı olduğu yerden alıp bir umumi yere götür
müşlerdir. Bu iş dâva mevzuu olmuş, mahkeme 
şu kararı vermiştir : Vatandaşların; Anayasa
nın teminat altına aldığı seçim muamelesine, hi
le karıştırıldığı andan itibaren, sandığı bîr umu
mi yerden alıp diğer bir umumi yere götürmesi 
suç değildir, demiş ve bu karar da kesbi katiyet 
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etmiştir. Dâva açılması Komisyon başkanının 
ifade ettiği ölçüde değildir. Kaldı ki vazife tali
matnamesi daha evel yapılmıştır deniyor.. De
mek ki vazife talimatına muttali olduğundan 
itibaren her makam, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre bu suçu alâkadar mercilere ha
ber vermekle mükelleftir. Binaenaleyh İnceleme 
Komisyonu Reisinin verdiği izahat, Seçim Ka
nununun tadili mevzuubahsolduğu şu günlerde 
Büyük Meclise ve efkârı umunıiyece yanlış an
laşılabilir. Noktai nazarımı bu suretle belirtme
yi vazife saydım. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — İçişleri Baka
nından bir sual soracağım : Tahkikat buyurdu
lar, acaba kimin vasıtasiyle bu tahkikatı yaptı? 
Bunu lütfen izah buyursunlar. 

İÇİŞLERİ BAKANT EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) —• Bize tahkikat yapınız denmedi; 
bize şu şu meselelerde müstakil adayı çağırarak 
cevabını alın, zarflayın, bize gönderin dendi. 
Bolu valisi de kendisine, müstakil aday 'a : Mec
lis komisyonu şunları soruyor, ne dersiniz dedi.. 
Aday yazdı, zarfı dahi açmadık, ne yazmış bil
miyoruz, kapalı olarak Yüksek Meclise gönder
dik. Tahkikat yapma diye bir şey bahis mevzuu 
delildir. Yalnız şimdi arkadaşlarımızın bahset
tiği, kaymakamın daha evvel tamim yapmış ol
ması meselesine ben yeni muttali oluyorum. Bu 
gayri kanuni ise tahkikat yaptırırım. Ittılaıma 
gelen her şeyi tahkik etmek benim borcumdur. 
Ama burada konuşulan mesele bu değildir. Bi
naenaleyh tahkikatı vali mi yapmalı idi, mül
kiye müfettişi mi yapmalı gibi bir düşünceye 
lüzum yoktur. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bendeniz, evvel
ce de arzettiğim gibi, bu şikâyetçinin şikâyetinin 
de bir kere okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Bir önerge verirsiniz, heyet ka
bul ederse okuturum. Şimdi bir önerge vardır, 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan konuşmalardan Bolu seçimi hakkın

da ileri sürülen yolsuzluğun lâyikı veçhile tah
kik edilmediğini anlıyoruz. Tutanakları tetkik 
komisyonunca tahkikatın derinleştirilmesi için 
raporun iadesini arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Afyon 
Ahmet Tahtakılıç Hasan Dineer 
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BAŞKAN — B\\ önerge raporun tekrar Ko

misyona iadesini istemektedir. 
Evvelâ önergeyi yüksek oyunuza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmiyenler.. önerge ka
bul edilmemiştir. 

Kaporu yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Hıfzırrahman Raşit öynıen 'in şeyim tutana
ğım oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
miyenler.. Hıfzırrahman Raşit Öymen'hı şeyim 
tutanağı kabul olunmuştur. 

.J. — Avukatlık Kanununun bâzı maddeleri 
nin değiştirilmesi hakkındaki 5178 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık teskeresi ve Adalet Komisyonu -ra
por M (3/295) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen var mı?.. Raporu yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komisyon 
raporu kabul edilmiştir. 

[1] 125 sayılı basma yazı tutanağın sorumda
dır. ' 
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cak bu önergelerin okutulacağı sırada Tezer Taş-
kıran arkadaşımız tarafından bir önerge verilmiş, 
bu önerge Muhsin Adil Binal arkadaşımızın öner
gesine nazaran tasarıya aykırı gelen önergelerden 
birisi olduğu için evvelâ bunu oyunuza sunaca
ğım, kabul edilmediği takdirde Muhsin Adil Bi
nal arkadaşımızın önergesini oyunuza sunacağını. 
Yalnız yapılacak bu muamele hakkında bir iti
raz varsa söz vereceğim. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim; Başkanlığın ifade ettiği gibi, geçen 
oturumda verilen önergelerden bir kısmı oya ko
nuldu ve reddedildi. Bir önergenin oya konması 
sırasında tereddüt hâsıl oldu, yoklama yapıldı ve 
Mecliste çoğunluk olmadığı anlaşıldı. 

Simdi yeniden önergenin oya vaz edilmesi için 
arkadaşların içeriye davet edilmiş olmasma rağ
men ekseriyet hâsıl olup da bu suretle henüz yok
lama yapılmadan bir önerge reye vaz edilip ka
bul edildiği tebliğ edildikten sonra, yoklama ne
ticesi ekseriyetin olmadığı anlaşılırsa o önergele
rin olduğu gibi kabulünde isabet olmıyacağı ka
naatindeyim. 

iç. Tüzük hükümlerine göre; ekseriyet bulun
madığı zaman «ekseriyet yoktur». Şeklinde itiraz, 
bir ikaz mahiyetindedir. Herhangi bir mua
melede yoklama gibi, itiraz gibi bir muamele ile 
ekseriyetin olmadığı taayyün ederse, ekseriyet 
olmadığı kanaatine varılırsa, ondan evvelki mu
amelelerin de tekrarı lâzımdır. Onun için ben
deniz Riyasetin bu husustaki noktai nazarına 
muarızım. Binaenaleyh ondan evvel reye konu
lan önergelerin tekrar reye konulmasının lâ
zım olduğu kanaatindeyim. 

TEZER TAŞKIRAN — (Kars) — Takriri-
mi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, evvelâ usul 
meselesini halledelim. 

Hasan Dinçer arkadaşımızın söylediği şekil
de bir muamele tatbikma imkân yoktur. Ekse
riyetin mevcut olup olmadığı Riyaset Divanının 
takdirine muallâktır. Eğer bariz bir şekilde ek
seriyetin olmadığı anlaşılırsa bir milletvekili ta
rafında da ikaz olunu t*. 

Şimdi, bu ilk önergeler reye konulurken hiç
bir ikaz olmamış ve riyaset de böyle bir şüphe
ye düşmemiştir. Eğer karara bağlanmış ve ka
bul edildiği Riyasetçe tebliğ edilmiş muameleye 
dönmek, bütün muameleleri şüpheye düşürmek 
olur. Binaenaleyh başka bir surette muamele 

4. — Çok çocuklu hâkimlere verüecek yardım 
paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, Çok Çocuklu Hâkimlere verilecek yardım pa
ralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/347, 2/143) 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) —Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Evvelâ ben 
bir hulâsa yapayım. 

Bu tasarının, geçen Birleşimde, ikinci madde
sinin görüşülmesinden sonra bâzı önergeler veril
mişti. Bunların bir kısmı reye kondu ve redde
dildi. Ancak Muhsin Adil arakadaşımız tarafın
dan, verilmiş olan önergenin reye konulması sı
rasında tereddüt hâsıl oldu, açık oya konulması 
riyasetçe tensip edildi. Bu sırada Mecliste çokluk 
olmadığı iddiasiyle yoklama yapıldı ve neticede 
çokluğun olmadığı anlaşılınca Birleşime son veril
di. Şimdi yapılacak olan iş; hangi nokta bırakıl
mış ise oradan muameleye devam etmektir. An-
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yapmaya başkanlık kendisini yetkili görmemek
tedir. 

Şimdi Tezer Taşkıran'ın önergesini okutaca
ğım. 

9 . II . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Biriken paradan : 
1. — Sahipleri belli olan kısmın kendilerine 

iadesi; 
2. — Sahipsiz fakat yargıçlar tarafından 

ödenmiş bulunan kısmın çok çocuklu yargıçlara 
tevzii, 

3. — Hazineye ait olan kısmın da kimsesiz 
çocuklara ait tahsisata ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

BAŞKAN — önergeniz anlaşılıyor. Bu konu 
uzun müzakerelere sahne oldu, açık da yazmış
sınız... 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Bir dakika 
müsaade buyurmanızı rica ederim. Muhterem 
arkadaşlar, biriken para üç kısımdır. 

Birinci kısım, doğrudan doğruya sahipleri 
tarafından verilen paradır ve tabiatiyle bir tas
fiye halinde malûm olan sahiplerine iade edil
mesi lâzımgelir. 

ikinci kısım, yargıçlar tarafından ödenmiş 
olmakla beraber sahipleri halen malûm olmıyan 
paradır. Bu kısmın da yargıçlar tarafından 
ödendiğine göre ve çok çocuklu yargıçlara tev
zi için verildiğine göre yine çok çocuklu yar
gıçlara tevzi edilmesi lâzımdır. 

Fakat üçüncü bir kısım vardır ki, bu para
lara Devlet Hazinesinden ilâve edilmiştir, işte 
bu üçüncü kısmı, bu iki kısımdan ayırarak, ço
cuk mevzuuna ait olduğu da düşünülerek, kim
sesiz çocuklara ait olan ve gayet az bulunan tah
sisata ilâvesini arzederim. 

SADÎ BEKTER (istanbul) — Komisyon adı
na tavzih etmek isterim. Arkadaşımın ifadele
rinde mevzu il alâkalı bir nokta var ki, tavzihi 
icabediyor. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon namına mı ? 
SADİ PETER (istanbul) — Evet efendim. 

Burada taksimi mevzuubahis olan bir para mev
zuu yoktur. Muayyen kanunla senelerdenberi 
birikmiş ve bu arada da kanunun kaldırılmasına 
taalûk eden teklif yapılıncıya kadar tahsil edil-
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miş olan paralardır. Bunlardan bir kısmı, ka
nunun hükümleri dâhilinde tevzi edilmiş, seneler 
içinde bakiyeler devrede gelmiştir ve bu baki
yeler bu sene içinde tahsilatla hâsıl olan 144 000 
lira olup daha zaruri olarak eski senelere ka
dar giden, 10 000 liralık bir para mevcuttur 
Binaenaleyh, ortada takdime elverişli görüne
cek sarih kısımlar mevcut değildir. Yalnız kül 
halinde toplanmış bir paranın bugünkü ifadesi 
vardır. Bakiyeler toplana toplana bir yekûn 
olarak karşınıza çıkmaktadır. Olsa olsa bu se
ne içindeki tahsilat mevcuttur ki, bu da bu se-
neki tahsilatla ilgilidir. Onun için, paranın şah
siyeti, kanunun tarihi ile bugünkü topluluğun 
mütalâa edilmesi icabeder. Bu suretle ifade 
edilmek lâzımdır. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Sahibi ma
lûm olan paralar vardır. 

SADİ BEKTER (Devamla) — Sahibi ma
lûm olanlar dediğiniz, bu sene içindeki tahsi
lattır. Ama, bunun sahibi belli değildir. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Hükü
met tarafından bu sene yapılan para yardımı 
sarihtir. 

SADİ BEKTER (Devamla) — Devletten bu 
sene verilen para belli olabilir ama, kalan pa
ra hangisidir, bu belli değildir. Geçen senenin 
tevziat bakiyeleri toplana toplana gelmiştir. 
Burada bahis mevzuu olan para budur. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Malûmdur, 
56 000 liradır. 

MUHSİN ADİL BlNAL (Konya) — Ko
misyondan birşey soracağım: 

BAŞKAN — Efendim, geçen birleşimde, ha
tırlıyorsunuz, konuşmalar bitti, söz alan kalma
dığı için önergeler reye konulmıya başlamıştı ve 
bir kısmı da oyunuza sunulmuştu, içtüzük 
mucibince önergeler reye konulurken hiç kim
seye söz verilemez. Yalnız Tezer Taşkıran ar
kadaşımız yeni verdiği önergesini tavzih etmek 
için konuşmak istemiştir. Onun için bir daha 

i müzakere açmam. Sizin de önergenizin sırası 
i geldiği zaman siz de tavzih etmek isterseniz 

size de söz veririm. 
Şimdi, Tezer Taşkıran'ın önergesini oku

duk. 
MUHSİN ADÎL BÎNAL (Konya) — Ben söz 

istemiyorum, sual soracağım Komisyondan. 
BAŞKAN — Tezer Taşkıran'ın önergesiyle 

alâkalı mı? 

- 1 0 1 -
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MUHSİN ADIL BÎNAL (Konya) — Sözcü* 

nün şimdiki izahlarına ait olduğu gibi Taş
kıran'ın önergesiyle de alâkadardır. 

BAŞKAN — Buyurun, sorun. 
MUHSÎN ADİL BÎNAL (Konya) — Geçen se

neden devredilegelmiş olduğunu söyledikleri para
lar çok çocuklu hakimlere tevzi edilecek olan para
lar değil midir? Bu paraların bu seneye intikali 
için 3253 sayılı Kanunda âmir bir hüküm var 
mıdır? Yani çok çocuklu hâkimlere, toplanmış 
olan paralardan şu kadarı verilir üstü gelecek 
seneye devredilir diye 3253 sayılı kanunda bir 
âmir hüküm var mıdır? Yoksa, geçen seneler bu 
paraların çok çoeuklu hâkimlere verilmemesi
nin sebebi olarak artanının da onların hakkı 
olarak bir sene sonraya devredildiği meydana 
çıkar. 

SADİ BEKTER (İstanbul) — Kanun, tevzi 
esasım tâyin hususunda muayyen bir hüküm va
zetmiş, bu işte Adalet Bakanına yetki vermiştir. 
Adalet Bakanı taksim ederken çocuk başına isa
bet eden parayı tâyin ederken bu seneki tahsila
tı nazarı itibara almış ve aynı zamanda gelecek 
seneki tahsilat üzerinde de bir noktai mülâhaza 
teemül ederek demiş ki, her sene tevzi ettiğimiz 
miktarda değişiklik olmasın, şu halde 200 - 250 
lira para tevzi edelim, çocuk başına bir miktar 
da yedek para tutalım, bu suretle ertesi seneye 
para devretmiş ve neticede böyle bir para hâsıl 
olmuş, toplanmış. Bütçe Komisyonu da temenni 
ediyor ki, bu para ile asıl maksada en uygun 
olan bir tesis yapalım ve hukuk fakültesinde 
hâkim çocuklarını okutalım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar Tezsr Taşkıran'ın 
önergesini tekrar okutayım mı? (Hayır hayır 
sesleri) Tezer Taşkıran'ın önergesini nazarı iti
bara alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı itibara alın
mamıştır. 

Şimdi Muhsin Adil Binal arkadaşımızın öner
gesini hatırlatmak için tekrar okutacağım ara
dan zaman geçti. 

9 . I I . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle mad
denin şu şekilde olmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
M. A. Binal 

Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar, 3253 sayılı Kanuna göre yargıçlara 
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dağıtılmak üzere, toplanmışı paradan 1948 Ma
yıs ayından bu yana tediyede bulunmuş olan 

. yargıçlara diğer mükelleflere tediye ettikleri 
j yekûn geri verilir. Artan para ise çok çocuklu 

yargıçlara eski usulüne uygun olarak tevzi edi-
| Ur. 

j BAŞKAN — Bu önergeyi açık oyunuza suna
cağım. 

İsimleri okunan arkadaşlar reylerini vere
ceklerdir. Ancak önergeyi kabul edenler beyaz, 

| kabul etmiyenler kırmızı oy vereceklerdir- Yan-
j larında kırmızı oy bulunmıyanlar arkadaşların-
! dan alıp verebilirler. 
j HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
! Bundan evvelki önerge gösterme oyuna konul-
j muştu. Bu önergeyi neden açık oya koymaya lü

zum görüyorsunuz? 
I BAŞKAN — Muameleleri, geçen Birleşimde 
| kalmış olduğu yerden yürütmek prensipini ha-
j tırlarsanız, niçin açık reye konduğu meydana 
I çıkar. 

(Giresun seçim bölgesinden başlanarak oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Oy vermiyenler varsa lütfen oy
larını kullansınlar... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Toplanan oyların neticesini arzediyorum: 

234 arkadaş oya iştirak etmiştir. Bunlardan bu 
109 u önergeyi kabul etmiş, 121 i reddetmiş ve 
4 arkadaş da çekinser kalmıştır. Muamele ta
mamdır, önerge kabul olunmamıştır. 

Bundan sonra bir arkadaşımız bir önerge 
vermişti, onu okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedeceğim üzere tasarının ikinci 

maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştin; me-. 
sini teklif ediyorum. 

MADDE 2. — 2353 sayılı Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren her sene toplanan 
paralar o sene içinde yardım ve ikramiyeye hak 
kazanmış olanlara istihkak durumuna göre da
ğıtılır. 

23 Nisan 1948 gününden itibaren toplanan 
I paralar mükelleflere iade edilir. 
j Tahakkuk edip henüz tahsil edilmiyen para-
| 1ar alınmaz. 

Yozgad Milletvekili 
I Fahri Akgöl 

- İ08~ 
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BAŞKAN — Vazıh değildir arkadaşımız 

önergesini izah edecektir. 
FAHRÎ AKGÖL (Yozgad) — Sayın arka

daşlar; 2353 sayılı Kanunun tatbikatının yakî-
nen şahidi bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle 
Yüksek Heyetinizi daha adaletli ve hakkaniyet
li bir karara vardırır ümidi ile önergemi sun
muş ve Yüksek müsaadenizle söz almış oluyo
rum. 

Arkadaşlar; eğer münakaşa konusu olan pa 
ralarm hak sahipleri bulunmasa idi, bu tesis; 
yerinde bir tesis olurdu. Ne çare ki bu paraya 
istihkak kesbetmiş olanlar mevcuttur. Ortada 
kanunun tanıdığı bir hak ve bir de hak sahip
leri vardır. 2353 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince kanunun tâyin ettiği membalardan bir 
sene içinde elde edilen gelirler o sene içinde yar
dım ve ikramiyeye müstahak olan hâkimlere ta
mamen dağıtılması gerekmektedir. 

Kanun; ne sarahaten ve ne de delâletin top
lanan bu para üzerinde Adalet Bakanlığına ta
sarruf yetkisi tanımıştır. Bu itibarle Sözcü ar
kadaşın Adalet Bakanının yetkisini kullanarak 
dağıtılacak paranın miktarını tesbit edeceğine 
dair olan mütalâasında kanuni bir isabet gör
müyorum. Çünkü arzettiğim kanun bu yetkiyi 
vermemiştir. Binaenaleyh senesi içerisinde top* 
lanıp müstahiklerine tamamen verilmiyen ve 
arzettiğim şekilde tevkif edilen paranın hak sa
hipleri seneleri içinde malûmdur, bu hakkm 
sahibi mevcut iken onun elinden hakkı alıp baş
kasına vermeyi kanunu hâkim kılmak amacını 
güden Yüksek Heyetinizce tecviz edilmiyeceğini 
çok tabiî buluyorum. Bunu misalle arzedeyim: 
O senenin başlangıcı olarak kabul edilen 23 Ni
sandan gelecek 23 Nisana kadar toplanan para
nın miktarının elli bin lira olduğunu yardım ve 
ikramiyeye müstahak yargıçların iki yüz oldu
ğunu kabul... Adalet Bakanlığı bu parayı iki yüz 
yargıca tamamen dağıtması gerekirken her hangi 
bir sebep ve mülâhaza ile elli bin liranın otuz 
bin lirasını dağıtmış yirmi bin lirasını tevkif et
miştir işte kanunun açık hükümlerine göre Adalet 
Bakanının böyle bir tasarrufa yetkisi yoktu T. 
Görülüyor ki, ortada bir hak ve bir de hak sa
hibi bulunmaktadır. Bu mâruzâtımdan da anla
şılacağı üzere her sene toplanan paranın müs-
tehikleri mevcut ve malûmdur. Bunların hakkı 
verilmelidir, önergem bu maksadı temine ma
tuftur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

2.1049 0 : 1 
j SADÎ BEKTER (İstanbul) — Buna benzi-
I yen teklif daha evvel reye konulmuştu (Kürsü

ye sesleri), aşağı yukarı bu da aynı mahiyette
dir... (Kürsüye sesleri). 

Efendim, daha evvel yapılan teklifler ara-
I sında arkadaşımızın teklifi ile aşağı yukarı bağ

daşan mümasil teklifler oldu ve Heyeti Aliye 
bunu reddetti. Ortada yeniden reye konulacak 

I bir mevzu mütalâa etmiyorum, Riyaset makamı-
I nın takdirine bırakıyorum. 
I BAŞKAN — Bu arkadaşımızın önergesi, ta-
I rih farkı ile, şimdi açık oyla neticesi belli olan 

önergedeki prensiplerin aynıdır. Tevzi sistemi 
I aynıdır, yalnız bir tarih farkı vardır. 

FAHRÎ AKGÖL (Yozgad) — Efendim, ka
nunlar bu hakkı tanımıştır. 

SADÎ BEKTER (istanbul) — Efendim, hak 
j sahipleri, müstahikki tâbirini Hulusi Oral arka

daşımız teklifinde kullandılar ve burada «hak 
sahibinden, müstahi'kten» ne anladığını saraha
ten ifade ettiler. Reye arzedildi ve reddedildi. 
Burada hak sahibine iade mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu
nuz, reye koyayım mı? 

FAHRİ AKGÖL (Yozgad) — Reye koyunuz. 
I BAŞKAN — Bu arkadaşımızın önergesini 
I okuttum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 

Nazarı itibara alınmamıştır. 
Şimdi son bir önerge kaldı ve Bütçe Komis-

I yonunun hazırladığı metne bir ilâve mahiyetin-
I dedir. Okutup reyinize sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin birinci fıkrasının dördün

cü satırında yazılı (gereken paralar) tâbirinden 
sonra aşağıdaki ibarenin ilâvesini arz ve talep 
ederim. 

(Çak çocuklu yargıçlardan olup Nisan 1949 
tarihinde bu parayı almaya hak kazanan yar
gıçların muvafakatleri alındıktan ve muvafaka
ti olmıyanlara hakları verildikten sonra bakiye 
kalan paralar). 

Afyon Milletvekili 
K. Özçoban 

BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum., önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Nazarı itibara almıyanlar... önerge nazarı itiba-

j ra alınmamıştır. 
I İkinci maddeyi tekrar okutuyorum: 

~ 109-r 
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MADDE 2. — 12 . VI . 1937 tarihli ve 3253 

sayılı Kanuna göre yargıçlara dağıtılmak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bi
riken ve tahakkuk edip de tahsili gereken para
lar Hâkimler Kanununun 17 ve 18 nei madde
leri gereğince yargıçlık ve savcılık meslekinden 
ve yargıçlık sınıfından sayılan görevlerde bulu
nanların hukuk tahsili yapacak olan çocukları
na burs vermek suretiyle yardım için bir tesis 
vücuda getirilmek üzere Ankara Üniversitesine 
verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı paraların en verimli 
ve sağlam surette nemalandırılması ve burs ala
cak çocukların liyakat, çalışkanlık ve aynı za
manda yardıma muhtaç bulunmak bakımından 
ayrılmalarına mütaallik usuller Adalet ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları tarafından birlikte tâyin 
ve tesbit olunur. 

Birinci fıkrada yazılı kimselerin hukuk tah
sil edecek çocukları arasından ikinci fıkradaki 
esaslar dairesinde seçilecek olanlara verilecek 
burslar ancak tesis teşkil eden ana paranın ne
masından tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen yüksek oyunu
za sunuyorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin, değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nunun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine ve 
Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunun geçici -maddesinin 
kaldırümaşma ve bundan doğacak hakların ko
runmasına, Maaş Kanununa ek 4379 saydı Ka
munun birinci maddesinin değiştirilmesine ve ge-

. 1949 O : 1 
cici maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair Kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/460, 2/9^8, 131, 
137) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen ver mı? 

Efendim; îzzeddin Çalışlar, Esat Altan, söz 
istediler, başka.. Eminittin Çeliköz.. Buyurun 
Îzzeddin Çalışlar. 

Orgl. ÎZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar; Askerlikte geçen müddetten 
beri memuriyet müddetine nasıl ve ne zaman 
ekleneceği hakkındaki 4379 sayılı Kanunun tat
bikatında görülen aksaklıklar sebebiyle, bâzı 
arkadaşların yaptıkları Kanun tekliflerini mü
zakere eden Geçici Komisyon, raporunda izah 
eylediği veçhile yeni hükümler ve tadillerle 
bu tasarıyı Meclise nunmuştur. 

Bir kaç sene evvel ve harb dolayısiyle ge
çirilen fevkalâde vaziyet içinde askerlikleri 
aynen ve tekerrür eden genç memurlarımızın 
haklarını korumak gayesini istihdaf eden 4379 
sayılı Kanunun . Bakanlıklarca aynı dikkat ve 
ehemmiyetle tatbik edilmediğini ben de esefle 
görmüştüm. 

Geçici Komisyon mazbatasında 4379 numa
ralı Kanunun birinci maddesinde izah olundu
ğu gibi; muvazzaf kısa hizmetini yapmak üzere 
askere alınmadan önce asli bir memuriyette bu
lunmayıp da yedek subay olarak terhislerinden 
sonra ilk defa böyle bir memuriyete üç yıl için
de geçecek olanlar hakkında Yedek Subay Oku
lunda ve subaylıkta geçirdikleri müddet, sonra
dan alındıkları asli memuriyette de geçmiş sa
yılır. Ve askerlikte geçirdikleri müddet, memu
riyette geçmiş sayılarak eğer terfi müddeti bu 
suretle tamamlanmış olursa otomatik olarak 
terfi ederler. Eğer ilk terfi müddetlerinden da
ha fazla bir müddet askerlik yapmış iseler bu 
fazla müddet, ikinci terfi müddetinde geçmiş 
sayılmıyarak, askerlikte geçirilen müddetin 
tamamının terfi müddetlerine esas olması temin 
edilmiştir, diye beyan etmektedir. Fakat birçok 
memurlar hakkında bu kanuni muamele tatbik 
edilmemiştir. Meselâ, Dışişleri Bakanlığında 
yüksek tahsilini bitirerek imtihanla namzetliğe 
kabul edilen bâzı gençler vardır. 1946 senesi 

[\}.87. sayilı.bastmayazı tutanağın sonundadır, 
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Nisan ayında 2,5 sene devam eden askerliğini 
bitirerek vazifeye başlıyor, 6 ay namzetlik yap
tıktan sonra 1946 Kasımında asli memuriyete 
geçerek memurluk vazifesine devam ediyor. Şu 
halde 1947 Mayıs ayında namzetlikten gayri 
askerde geçirdiği müddetle beraber üç senelik 
asli memurdur, terfi etmesi lâzımdır. Hayır 
terfi ettirilmiyor. 1947 senesi de geçiyor, yine 
ettirilmiyor. Kanunun tatbikından mesul olan 
zevata söylüyoruz: Evet, böyle kimseler vardır 
ama, Bakanlığın kendine mehsus hükümleri var
dır, diyorlar. Genç memurlar Danıştaya müra
caat etmeye başlıyorlar. Ve bil müracaatları 
haber alındıktan ve daha birçok zaman geçtik
ten sonra 3948 senesi Şubat ayında Sayın Nec-
meddin Sadak Bakan olduktan sonra terfi etti
riliyor. Elimizdeki bu tasarı kabul buyruldnğu 
takdirde birinci terfi zamanında yapılmıyan 
yani 4379 sayılı Kanunun tasrih ettiği gibi ter
fii yapılmıyan memurların durumları ne olacak
tır. Şimdi bulundukları memuriyet derecesinde
ki müddetlerine intikal ettirilecek ve şimdiki 
memuriyet derecesinde daha az müddet mi ka
lacaklardır? Yani H seneden evvel nü terfi ede
ceklerdir? Bu hususun izahını Sayın Geçici Ko
misyondan rica ediyorum. 4379 sayılı Kanunu 
kendi memurları hakkındn vaktinde ve tama-
miylo tatbik etmiyenler ne olacaktır? Yüksek 
tahsillerini birçok fedakârlıklar neticesinde bi
tirerek bir meslek memuriyetine girmeye! imti
hanla birçok emsalleri arasında kazanmaya mu
vaffak olmuş genç memurlarımızın daha ilk ka
demelerinde bu şekilde kanun haksızlıklarına 
uğrarlar, daha işin başından Danıştaya müraca
at mecburiyetinde kalırlarsa istikballeri için su
kutu hayale uğramazlar mı"? 

Şimdi ikinci bir noktaya daha temas edece
ğim : Geçici Komisyon tasarıyı müzakere eder
ken ben de bu tasarı ile belki alâkadardır, diye 
sayın komisyona bir maruzatta bulunmuştum. 
O da şu idi: Dışişleri Bakanlığı memurlarından 
bâzılarının, yukarda izah ettiğim gibi askerlik
te geçen müddetlerin kanunun kabul ettiği gibi 
zamanında lıesaplanmıyarak terfileri geciktiril
diği gibi terfi ettirildikten sonra da yine terfi 
derecesine göre maaşları Maliye Bakanlığınca 
kabul edilmemiş ve verilmemiştir. Bir Bakanlı
ğa imtihanla meslek memuriyetine giren yük
sek tahsil meznuilajn, bir lisana da aşina olduk-
lan,, takdirde- 35 Uça maaşı asli ile memuriyete 
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s başlamaları lâzımdır. Ancak Dışişleri Bakanlığı,, 
i imtihanla kendi meslekine kabul ettiği gençleri 
i ayrıca altı aylık namzetlik devresine tâbi tut

maktadır. Bu, bir kanuna müstenit midir, yoksa 
Bakanlığın tuttuğu bir usulü müdür, iyi bilemi-

| yorum ve ilk altı ay namzetlik devresinde 30 lira 
I maaşı asliden ödenek vermekte, 35 lira maaşı as

liden ödenek vermesini ve,altı ay sonra, asli me
muriyetini tasdik ettikten sonra vermektedir. 

Askerlik müddetlerini ve memuriyet durum
larını izah ettiğim memurlar çok geç olarak 1948 
senesi Şubat ayında terfi ettirildikten sonra 40 
lira asli maaşa geçmeleri lâzım iken Maliye Ba
kanlığı, bunlar bir terfi zammı görmüşlerdir, 30 
lira alırken 6 ay sonra 35 liraya geçirilmişlerdir 
ve 30 ile 35 maaşı asli arasında üç sene geçme
den 40 liraya getirilemez, iddiasiyle bu gen.} 
memurlar ikinci bir darbeye ve mağduriyete 
uğramış bulunuyorlar. 

Geçici Komisyonu anlattığım bu hususu ta
sarı ile alâkadar görüp, bu tasarıda nazarı dik
kate alınıp alınmadığını bilmiyorum, bu ciheti 
mazbatalarından anlayamadım, lütfedip bu ciheti 
izah buyururlarsa müteşekkir kalırım. 

Arkadaşlar, altı aylık namzetlik müddetinde 
terfi olamaz, asli memuriyetinde terfi olur ve bu 
memurlar namzetliği 35 lira asli maaşla memu
riyette geçen zamanları askerlikte geçmiş iki bu
çuk senelik müddetleriyle 3 seneyi çoktan geçir
miş oldukları halde yeni terfi ettirildiği derece
de 40 lira maaşı asli almamaları, hiçbir mantığa 
ve bir kanuna dayanacak hali olmıyan bir mu
ameledir. 

Bx\ŞKAN — Paşam bir az yüksek söyleyiniz 
ve sol taraftaki hoparlöre yaklaşınız, konuşma
nız işitilmiyor. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Devamla) 
— Dışişleri Bakanlığı kendi memurlarının bu 
haklarını kabul ve tasdik ettiği halde Maliye 
Bakanlığına karşı birşey yapamamakta ve is
terlerse Danıştaya gitsinler diyerek işi başından 
atmaktadır. Ben Sayın Dışişleri ve Maliye Ba
kanlarından bu sakat ve yanlış muamelelerin bir 
araya gelip tashih etmelerini ve genç memurları 
daha mesleklerinin başlarında Danıştaylara koş-

• turalamalarını rica ediyorum. 
] Bizim bu Cumhuriyet berlttimizi kuran ön-
j derlerimizin zaman zaman bildirdikleri bâzı ida-
I re prensip ve tedbirleri bardır. Onlar birer ve-
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cize olarak kitap halinde herkes istifade etsin 
diye neşrolunmuştur. O vecizelerden birisi de şu
dur : Her hangi bir işe girişecek adam haksızlık
tan kendini masun addetmezse hayatta hiçbir 
çalışmanın hedefi kalmaz. Bu prensip ile hare
ket edelim ve istikbal için yetiştireceğimiz genç
leri daha baştan sukutu hayale ve ümitsizliğe 
uğratmıyahm. Komisyonun, kaybolmuş kanuni 
hakların verilmesi hususundaki kararlarını des
teklerken heyeti celinin de kabul buyurmasını 
rica ederim. 

BAŞKAN — Esat Altan 
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlarım; bendeniz kanun tasarısın,! bir hak
kaniyetin yerine getirilmesini saklama bakmm-
dan memnuniyetle karşılıyan bir arkadaşını
zım. Ancak bu tasarıda eksik olarak gördüğüm 
iki nokta üzerinde yüksek heyetinize maruzatta 
bulunacağım. 

Memurlarm askerlikte geçen hizmet süreleri
nin terfilerinde hesaba katılmasını sağlamak 
için hazırlanan bu kanun tasarısı 1 Eylül 1939 
tarihini hareket noktası olarak ele almıştır. Bu 
itibarla 1 Eylül 1939 dan önce askerliğini yap
mış olanlar bu tasarının ihtiva ettiği hükümler
den istifade edemiyeceklerdir. Bu tarihin kanu
nun makabline şümulünü tahdit maksadı ile ka
bul edildiğinde şüphe yoktur. Ancak hepimiz, 
hatırlarız ve biliriz kir 1 Eylül 1939 harbi daha 
zuhur etmezden evvel ve harbin başlıyacağına 
dair alâmetler belirince o zaman Yedek Subayda 
askerliğini yapmakta olanlar sıkı bir talim ve 
terbiyeye tâbi tutularak, mûtat ve normal za
mandan daha önce kıtalarına iltihak ettirilmiş
lerdir. 

Yine hepimiz biliriz ki, kıtalarına iltihak 
eden bu yedek subaylar, harbin başlaması ve de
vamı dolayısiyle ve harbin göstereceği inkişaf 
ve ihtilâtlar belli olmadığı için bir ihtiyat ted
biri olarak, yine mûtat zamandan daha sonra 
terhis edilmişlerdir. 

Görülüyor ki, harbden evvel askere alınıp da 
harbin devamı sırasında yani, 1 Eylül 1939 dan 
sonra kıtada hizmet görenler tıpkı 1 Eylül 1939 
dan sonra askere almanlar gibi aynı harbin te
sirine mâruz kalmışlardır. Bu itibarla harbden 
öne easkere alınanlarla harbden sonra yani 1 
Eylül 1939 dan sonra askere almanlar arasında 
mahiyet bakımından bir fark yok gibidir. 

Bu babımdan 1939 Eylülünden evvel askere 
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alınıp da askerliklerine 1939 dan sonra devam 

i edenlerin bu kanunun şümulünden faydalanma-
| 1 ırı bir hakkaniyeti yerine getirmek olacağı için 

bendeniz bu yolda bir teklifimi yüksek tasvibi
mize arza cesaret ediyorum ve bunun için de bir 
takrir hazırladım. 

ikinci nokta arkadaşlar, 1939 dan önce muvaz
zaflık hizmeti yapıp da terhis edilenler arasında 
üç yıl içinde memuriyet için müracaatta bulunmı-
yan kimseler vardır. Bunların tiç yıl içinde mü
racaat edememelerinin sebebi, tabiî bir kısmı için 
arzediyorum, yüksek tahsile devam etmekte bu-

I lımmuş olmalarıdır. Bu itibarla elyövm Devlet 
I hizmetinde çalışan ve vaktiyle yüksek tahsile de

vam ettikleri için bu tasarının kabul ettiği müd
det zarfında Devletten bir memuriyet talebinde 
bulunmıyanların da bu kanunun hükümlerinden 
r.ıydalanmalarmı bilhassa rica edeceğim. Çünkü 

1 bu arzettiğim zümre sırf yüksek tahsile devam 
! etmekte olmaları dolayısiyle tasarıya kaydettiği-
| miz hükmün dışında bulunuyorlar. Zaten tasarı-
| ııın esas hedefi, mânası ve maksadı ayni yılda 
j mezun olan ve Devlet hizmetini kabul etmiş olan 
i insanlar arasında terfi bakmıındaıı bir fark ya-
! ratmamaktır. Yani askerlikte geçen zamanları da 

askerlikte geçmemiş insanların durumuna sok
maktır. Bu bakımdan da bendeniz bu vaziyette 
bulunanların bu kanunun hükümlerinden istifa
de etmesini Yüksek Heyetinizden rica ve istirham 
edeceğim. Bunun için de ayrıca bir takrir tak
dim edeceğim. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. 
EMÎNÎTTIN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım, benden evvel söz alan iki ar
kadaşım bâzı noktalara temas ettiler, ve iyi izah 
ettiler. Bundan ötürü bendeniz benim de tezim 
olan bu noktalara temas etmeden hemen geçe
ceğim. 

Evvelâ büyük bir ihtiyaca cevap veren ve 
hemen hemen bir sızıltı halindeki bir arzuya ce-
vıp veren bu kanunu buraya getirdiklerinden 
dolayı âmillerine teşekkür etmek borcumu ifa 
etmeliyim. 

Bendeniz arkadaşlarımın temas ettikleri 
noktalara temas etmiyeceğim. Ve bunun için 
de bir takririm var takdim edeceğim. Gayet 
kısaca deyeyim : 

Aziz arkadaşlar; gerek bir memuriyet almış 
gerek almamış muvazzaflık vazifesini- yapmak 
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için askere giden bir yedek subaylıkla terhis 
edilerek dönen herhangi bir arkadaş üç sene 
zarfında bir memuriyet isterse askerlikteki ge
çen hizmeti terfi süresine sayılacaktır. Bu, 
güzel bir şeydir. Fakat arkadaşımın demin 
temas ettikleri bir noktaya işaret etmek iste
rim. Birinci maddenin birinci fıkrasındaki kı
sım şöyle diyor : Askere alınanın tamamiyle 
memuriyetine ait olan işin parası kesilir. Me
mur, askerlik vazifesini bitirdikten sonra işine 
dönünce memuriyete geçmişse işi doğru git
miştir. Fakat bâzıları nedense vaziyeti icabı 
mekteplere gidiyorlar yaptıkları tahsili bir üst 
dereceye daha çıkarıyorlar. Bunun için bazan 
4 - 5 sene gibi bir zaman kaybediyorlar. Bu 
bendenizce nazarı dikkate alınacak bir nokta
dır. Bundan dolayı birinci maddenin birinci 
fıkrasında icabederse daha geniş izahat veri
rim. Şimdi daha ziyade heyeti umumiyesi hak
kında konuştuğum için, sözlerimi fazla genişletmek 
istemiyorum. Maddede üç sene kalmakla bera
ber, böyle yüksek okula devam eden ve tahsi
lini bir derece daha yükseğe çıkarmak istiyen-
lere ve sonra memuriyete müracaat edenlere 
bu müddetin biraz daha uzatılmasının yerinde 
olacağı düşüncesindeyim. Bunu nazara al
mak âdilâne olur. 

Yine buna benzer, geçici maddede yani ge
çici 3 ncü maddede zikredilen memur veyahut 
memur olmıyan bir gencin, muvazzaf hizmetini 
ifa etmek üzere askere alınıyor ve yedek su
baylık ile rütbeleniyor. Ve bu vazifeyi ifadan 
sonra dönüyor. Bu kere bir derece tahsilini 
yükseltmek hedefiyle yüksek okula gidiyor. 
Bu okullara devam ederken geçici maddede 
zikredilen şekilde ve şartlar altında bir hal 
vâki oluyor, bu hal de şudur : Manevra veya
hut da tâlim maksadiyle tekrar yedek subay
lığa almıyor. Bu abnış, mektep sıralarmdan-
dır. Burada 18 ve 20 ay hizmet görüyor. 1939 
yılında alınanlar bu kadar uzun aylar tâlim 
ve manevra yapmışlardır. Burada bunlar için 
bir hükme tesadüf etmedim. Bunun da naza
rı itibara alınması çok yerinde birşey olur. 
Adaletin emrettiği ehemmiyetli bir noktadır bu. 
Bunu mütalâa etmek çok âdilâne birşey ola
caktır. Mektep sıralarından alman bu gibi ar
kadaşlar evvelâ bu işi bitirince yeni baştan bu 
mektebe gidiyor, mektebi bitirdikten sonra va
zifesine tâyin ediliyor. Bu gibileri bendeniz 
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tetkik ettim, bunların adedi iki yüzü aşmıyor, 
bu kanunun üçüncü geçici maddesine bunu sağ-
lar bir hüküm konularak, bu gayretli gençlerin 
korunması çok iyi ve haklı bir şey olacaktır 
kanatini besliyorum. Mâruzâtım bu kadardır. 
Heyeti umumiyeden bu hususun kabulünü ri
ca ederim. 

LÜTFl GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, huzurunuza sunulmuş olan 4379 sayılı 
Kanunun tadilini istiyen teklif sahiplerinden 
biri olmak itibariyle bâzı mâruzâtta bulunmak 
için huzurunuza geldim. 

Sözüme başlamadan evvel 4379 sayılı Kanu
nun esbabı mucibesinden çıkarabildiğim esasla
rı arzetmeden geçemiyeceğim. Yüksek malûmu
nuzdur ki 1111 sayılı Askerlik Kanununun bi
rinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde 
bulunan bütün insanları mecburi hizmete tâbi 
kılmaktadır. Bunlardan yalnız kadınlar hariç 
tutulmaktadır. 

41 nci maddesi ise vücut arızaları askerlik 
yapmaya mâni olanları hariç tutmakta ve bun
dan başka herkesi mecburi hizmete tâbi tutmak
tadır. 

Askerlik çağında ohıp da memur olabilmek 
ancak Kanunun 35 nci maddesinde şöyle bir fık
ra vardır : Ahvali sıhhiyelerinden dolayı ertesi 
seneye tecil edilenler memur olabilir. 

Bu vaziyet karşısında askerlik sinninde olan 
insanların memur olabilmek için ya kadın ola
cak, ya ihraç olunmuş, yahutta gelecek seneye 
terkedilmiş olacaktır. Şimdi tahsil görmüş olan 
genç kadınlarımız veyahut vücut arızalan as
kerlik yapmaya müsait olmıyan veyahutta as
kerlikleri tecil edilenler vazifeye girebiliyorlar. 
ve kanunun tâyin ettiği müddetleri doldurduk
ça terfi de edebiliyorlar. Bunun yanı başında 
memleketin genç gürbüz erkek çocukları vatan 
hizmetini ifa için askere alınıyorlar. Bunlar as
kerlik hizmetini ifa ederken diğerleri kanuni 
müddetlerini doldurdukça kıdemleri artırılıyor 
ve terfileri yapılıyor. Fakat askerdekiler dön
dükleri zaman yapmış oldukları askerlik hizme
tinden şikâyet etmiyorlar fakat emsallerinden 
geri kaldıkları için üzüntü duyuyorlar. Bu, bu 
şekilde devam ederken 1939 senesinde askerlik 
hizmetlerinin artırılması da bunların mağduri
yetine ilâve ediliyor, bir senelik hizmet iki bu
çuk seneye çıkarılıyor/Bunların askerlikte ge
çen müddetlerinin kıdemlerine sayılmamasının 
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haksız olduğunu 1943 senesi Büyük Meclisiniz 
ve Hükümet 4379 sayılı Kanuna göre kabul et
tiği halde, ahvali fevkalâdenin başladığı tarih 
1 Eylül 1939 kabul edildiğine göre kanunun 
şümulü oraya kadar genişletilmiş bulunuyor. 

Şimdi bu kanun kabul edildikten sonra her
kesin hakkının verilmesi lâzımgelirken aynı ev
safı haiz olan vatandaşların birçokları hakları
nı alamıyorlar ve bunun için Yüksek Meclisini
ze yüzlerce baş vuran oldu. Bendeniz de Dilek
çe Komisyonunun naçiz bir üyesi olarak buna 
şahit oldum, tetkikat yaptım ve bu müracaat
ların yüzlercesinden ilham aldım, bir kanun 
teklifiyle huzurunuza geldim. Getirilen bu kanun 
muttali olduğumuz şikâyetleri önliyecek şekil
de tesbit ettiğimiz bir tasarıdır. 

Yüksek Meclisiniz bunun diğer arkadaşları
mızın teklifleriyle birleştirerek, geçici bir ko
misyonda tetkik edilmesini emir buyurdu. Bu 
dairede geçici komisyonun kıymetli Başkan, söz
cü ve üyelerinin dikkatli ve iyi çalışmalariyle 
hazırlamış oldukları tasarı huzurunuza sevkedil-
miş bulunuyor. Bendenizin tesbit ettiğim bütün 
dertler bu tasarıda yer almamıştır. Bunlar için 
yeniden huzurunuza teklifle gelmiş bulunuyo
rum. Birinci maddenin ikinci fıkrasından sonra 
bir teklifim olacaktır. Meselâ bu müddet mese
lesi ve diğer noksanlar bu suretle telâfi edilmiş 
olacaktır. 

Daha fazla sizi yormamak için heyeti umumiye-
si hakkında bu kadar söylemekle iktifa edecek 
ve maddelere geçildiği zaman mâruzâtımı arze-
deceğim. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar, bu kanun üzerinde bendeniz de durmuş bu
lunuyorum. Onun için bâzı düşüncelerimi arzet-
mek üzere kürsüye geldim. 

Bu kanun, adaletin tecellisi için hazırlanmış 
bir kanundur. Daha açık ifade edeyim, genç
ler arasında vâki olan ihtilâfı bertaraf edecek 
bir kanundur. 

Evvelâ şunu arzedeyim, bu kanunda esaslı 
iki hüküm vardır, birincisi, Siyasal Bilgiler 
Okulundan, hukuktan, üniversiteden yüksek 
tahsilini yapmış olanlar hizmeti vataniyelerini 
yapmak üzere askere gitmişlerdir. Birçokları 
da muhtelif sebeplerden dolayı askere gitmemiş
ler ve kalmışlardır. Şimdi hizmeti vataniyele
rini yapmak için, bir an evvel yapmak için he-
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ves eden gençler askerden avdet ettikleri za
man buradaki arkadaşlarını ilerlemiş bulmak
tadırlar. Bunların vazifei askeriyelerinde ge
çirdikleri müddet kabul edilmemektedir. İşte 
askerde geçen müddetin zammedilmesi için bu 
kanun hazırlanmıştır. Ruhu esası budur. Üze
rinde durulacak bir noktadır. 

İkincisi; memur iken, hizmeti geçmiş iken 
asker olmuş, onun da üç senesinin kıdeme zam
medilmesi cihetidir. Bu da bir adaletin tecelli
si için yapılmıştır. Kanunda başka suretle iti
raz edilecek bir şey yoktur. Heyeti umumiyesi-
nin olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDÜR 
RAHMAN KONIJK (Bursa) — Efendim, Yük
sek Huzurunuzda arzolunan hususlar doğrudan 
doğruya maddelere taallûk etmektedir. Bunlara 
ayrı ayrı, maddelerde, cevap arzedeceğim ve 
komisyonun noktai nazarını, görüşünü belirte
ceğim. 

Eğer müsaade buyurursanız 4379 sayılı Ka
nunun ana hatları itibariyle neyi ihtiva ettiği
ni ve Komisyonumuzun vâki kanun teklif ve 
tasarılarına göre kabul ettiği belli başlı esasları 
birkaç kelime ile hulâsa edersem, bundan sonra 
maddeler üzerinde yapacağımız müzakere daha 
kolaylaşır kanaatindeyim. 

4379 sayılı Kanun 1943 yılında kabul edil
diği zaman cari ve mer'i esaslarda bir prensip 
değiştirmesi yapmış oldu. Ozaman, 1943 yılına 
kadar cari olan esaslara göre muvazzaflık hiz
metini yapmak üzere askere giden şahsın me
muriyetle alâkası kesilmemekte idi ve askerli
ğini yaptığı müddet içinde maaş almakta ve 
memuriyette geçmiş olduğu da beyan edilmekte 
idi, 1108 sayılı Kanunla. 4379 sayılı Kanun pren
sip olarak, muvazzaf olarak askere gidildiği za
man derhal memuriyetle alâkasının kesilmesi ve 
askerlik sırasında artık o adamın memur olma
masını ve döndükten sonra üç yıl içinde müra-
caati halinde tercihan memuriyete alınması 
prensipini esas koyuyor. 

Bundan sonra; kısa hizmetlilere mahsus ol
mak üzere yani yedek subay olarak askere git
miş, muvazzaf hizmetini bu şekilde yapmış olan
lara mahsus olmak üzere askerlikte geçen müd
detleri ister memur olsun, isterse askere gitme
den önce memur olmasın, bu takdirde onların 
askerlikte geçen müddetini memuriyette geçmiş 
saymaktadır. 
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Bunların esbabı mucibesi o zamanki kanunun 

konuşulması sırasında uzum uzun münakaşa edil
miş ve nihayet bu prensipler kabul edilmişti. Ka
nunun aslı bu iki prensibi mevzuatımıza yerleş
tirmek maksadını istihdaf etmektir. 

O zaman bü, taşarının getirdiği hükümler, bun
dan sonra Meclis komisyonlarında konuşulurken, 
kanunun meriyete girdiği zaman, yani 1943 Ocak 
ayında halen silâh altında bulunanların durumla
rı ne olacaktır diye bir mülâhaza komisyonlarda 
mevzuu bahis oldu. Çünki silâh altında bulunan, 
o kanun neşredildiği zaman silâh altmda bulu
nanlar 4379 sayılı Kanunun birinci maddesine 
göre derhal memuriyetle alâkalan kesilmek, ve
rilmekte olan paralar} verilmemek durumu, ile 
karşılaştılardı, eğer onlar memur iseler. . 

Bunu düşünerek tasarının Hükümetten gelen 
şeklinde mevcut olmamakla beraber Yüksek Mec
lisiniz ve komisyonlarınızdan biri bu memurların 
durumunu göz önüne alarak onları vatan hizme
tinde çalıştıkları sırada bir haktan mahrum etme
mek için demiştir ki, silâh altında bulunanlar 
memur iseler eski hükümlere göre yine maaşla
rını alsınlar ve memuriyetleriyim ilgilerini kes
mesinler. Bu bir hüküm olarak kabul edilmiş, fa
kat bilahara diğer bir ıkomisyona .gittiği zaman, 
komisyon pekâlâ, memurların durumunu hal için 
konulan bu hüküm halen silâh altında bulunan 
memurlara aittir, halen silâh altındaki memur 
olmıyanların durumu ne olacaktır», demiştir. 
Çünki silâh altmda bulunan memurların bu ka
nunun meriyetinden son A geçecek hizmetleri me
muriyetlerine sayılacaktır. Fakat o zaman kanu
nun neşrinden evvel silâh altına alman memur
ların bu hükümden istifade etmeleri mümkün ol-
mıyaeaktır. 

1108 sayılı Kanunda memur olmadan aske
re gidenin geldikten sonra askerlikte geçirdiği 
müddetin memuriyete mahsup edileceğine dair 
hüküm yok. Bu mahzuru önlemek için bir ikinci 
hükümle, memuriyete girmeden askere gitmiş
se ve askerden geldikten sonra 3 yıl içinde me
muriyet alırsa askerlikte geçirdiği müddet me
muriyetten sayılsın yelunda bir geçici madde 
konulmuştur. Bunu zaman itibariyle tahdit -et
mek lâzımgelmiş,- askerlik muvazzaf hizmetinde 
geçen müddetin memuriyette geçmiş sayılması 
1943 yılının Ocak ayında kabul edilen bir pren
siptir, Ondan evvel muvazzaf hizmetini yapmış 
olanın müddetini memuriyette geçmiş saymıyor. 
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Bir tahdit koymak lâzımgelmiş, bu mülâhaza 
ile. 1939 yılının bir Eylülünü me ĵ̂ e ittihaz et
mişlerdir. Bunun da esprisi, mudp_ sebebi o ta
rihten itibaren terhis edilmiş olanların ve o ta
rihten itibaren askerliğe alınmış olanların fev
kalâde haller dolayısiyle kanunen, yapmakla. 
mükellef oldukları müddetten daha fazla müd
det askerlik yapmış olmalarıdır. Denilmiştir ki, 
kanunun neşri tarihinden önce muvazzaf as
kerliğini yapmış olanların ancak 1 Eylül 1939 
tarihinden sonra muvazzaflık hizmetleri memu
riyette geçmiş,sayılır. Ondan evvelkiler sayıl
maz. Çünkü o tarihten sonradır ki, terhis edi
lenler uzun müddetle kanunen, yapmakla mükel
lef oldukları müddetten fazla askerlik yapmış
lardır. Bu esbabı mucibe ile bir geçici madde 
kabul edilmiştir. Ve kanun meriyete girmiştir. 

Şimdi tatbikat şırasında, yani 1943 ten 1948 
e kadar yapılmış olan tatbikat neticesinde bu 
kanunun bâzı noktalarının müphem yazılmış 
olmasından, bâzı noktalarda eksik hüküm ihti
va etmesinden dolayı, bâzı müşküller ve eşit du
rumda bulunanlar arasında tatbikatta bâzı f arkr 
lar yarattığı görülmüştür. 

Bunları da birer birer kısaca arzedeyim : 
Denilmiştir ki, askerlikte, yani muvazzaflık

ta geçmiş olan müddet bilâhara, mmeıır olduğu 
takdirde, üç yıl içinde memuriyete girmek şar-
tiyle, o memuriyetin yalnız ilk derecesinde sa
yılır. Bunun üstü mevzuubahis olmaz, yolunda 
bir tatbikata gidilmiştir. Meselâ askere gitme
den. önce bir memuriyet derecesinde terfi müd
deti üç sene olduğuna, bunun bir buçuk senesi 
askerlikte geçirildiğine göre döndükten sonra 
memuriyete girdiği takdirde bir buçuk sene 
sonra terfi etmesi gerekir. Yani bunu bu şekilde 
terfi müddetine göre hesaplanması ve buna in
hisar etmesi noktasından ikinci bir dereceye 
geçirilmesinin yerinde olacağı mülâhazası 
hâkjm olmuştur. Derhal ikinci bir dereceye ge
çirmiş ama askerlikteki bir buçuk yılı mahsup 
etmiş, bir yılı mahsup etmemiştir. Sebebi de 
askerlikte geçen memuriyetlerin ilk derecesine 
munhanır olarak mahsubu yapılır yolundaki 
tatbikattır. Bundan dolayı bir çok sızıntılar 
olmuştur. Bunu biz hazırladığımız metinde dü
zeltmiş* bulunuyoruz. 

Bir de kanunun stajiyerlik, namzetlik ve 
mecburi hizmet bakımından gayet yermde ola
rak koymuş bulunduğu bir hükmü ki, o hüküm 
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namzetlik, stajı ve mecburi hizmetler fiilen, 
bedenen çalışmak suretiyle yapması gerektiğine 
dair hükümdür. 

Askerlikte geçen müddet memuriyette geç
miş sayılır ama namzetlik, sitaj ve mecburi hiz
met fiilen yapılması lâzımgeldiği için askerlik
te geçen müddet, namzetliğe mahsup edilemez, 
namzetlik askerlikte hizmet ederken geçmiş sa
yılmaz, staj da sayılmaz yolundaki hükmün 
yanlış anlaşılması bir haksızlığa sebebiyet ver
miştir. O da şudur: Ankerlikte geçen müddet 
namzetlik, staj ve mecburi hizmet bittikten 
sonra alacağı asıl memuriyetinden sayılması ge
rekirken, bir taraftan staj devam ederken adam 
askerde bulunuyor ve onun terfii yapılıyor. Bu 
tamamen aykırı neticeler veriyor, farklı durum 
yaratıyor. 

ikinci muvakkat madde kaymakamların du
rumunu tasrih eder. Maddelere geçildiği za
man ayrıca maruzatım olacaktır. 

Gçici maddede kabul edilmiş olan hususlar 
vardır ki, bu kanunun şu veya bu şekilde tatbi-
kından doğmuş olan haksızlıklar, noksan istifade 
veya hiç istifade etmemek gibi hususları hallet
miş ve hepsinin istifadesini sağlamıştır. Bilhas
sa şu noktayı arzetmek isterim ki, 1939 tarihin-
den sonra askerliğe gidilmiş olması hali madde 
de derpiş edilmiştir. Maddenin ruh ve esbabı mu-
cibesinde esas itibariyle askerlikte geçirilen müd
detin normal kanuni müddetten fazla yapılmış ol
ması hali derpiş edildiğine göre 1939 dan sonra 
terhis edilmiş ama bu tarihten evvel askerliğe 
alınmış yani fazla askerlik yapmış olanların, ge
çici maddenin esprisi içinde mülâhaza edilmesi 
lâzım gelir. Çünki 1939 dan sonra alınmış olmak
la evvel alınmış ve sonra terhis edilmiş olmak 
arasında ruh itibariyle hiçbir fark yoktur. Bizim 
bu kanunun düzeltmeleri arasında bilhassa bir 
geçici üçüncü madde eklemiş olduğumuz görül
mektedir. Bu geçici üçüncü madde ille istihdaf 
ettiğimiz gaye hiçbir zaman 4379 sayılı Kanun 
çerçevesini aşarak, yeni hükümler koyarak onu 
genişletmek ve prensipinden çıkarmak değildir. 
Biz şöyle mütalâa ettik: Muvazzaf askerliğe git
miş olanlar fazla müddetle askerlik yaptığından 
dolayı birinci geçici maddede kabul edilen esaslar 
neden acaba yine fazla hizmetle neticelenen talim 
ve manevra maksadiyle askere alınmış olanlar için 
derpiş edilmemiştir. Komisyonda düşündük ki, 
1939 un 1 Eylülünden sonra muvazzaf hizmete git-
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miş olan gençlerin iki buçuk sene askerlik yap
tıklarını gördük ve bunun için geçici birinci 
maddeyi koyduk. 

Yine 1939 dan sonra askere alınmış olan, fa* 
kat bu defa talim ve manevra maksadiyle askere 
alınmış bulunan ve onun askerlikte geçir
miş olduğu müddeti 45 gön yerine 1,5 sene sür
müş olan bu müddeti acaba neden memuriyetin
de saymıyoruz noktası idi. Binaenaleyh bu mad
deler üzerinde ayrıca teklifler de vâki olacağına 
ve konuşulacağına nazaran ve heyeti umumiye-
si hakkında zaten başka bir mütalâa da bulun
madığına göre maddelere geçilmesini rica ederim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Prensip ba
kımından bir sual. Askerlik, vatan hizmeti ol
duğuna göre memurlar arasındaki teadül esa
sını toptan tesis etmeye müteveccih olan bu ha
reket kısa hizmet olsun, muvazzaf olsun, niçin 
tefrik yapıyor sunuz? Bu, bir. 

tki; hareket mebdeini 1939 almakla, mak
sadınız yalnız malî imkânın darlığından mı 
neşet ediyor? Bunların açıklanmasını rica edi
yorum. 

GEÇÎCt KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-
MAN KONUK (Bursa) — Efendim; 1939 yılını 
bir defa mebde almış olmamız bizim komisyon 
tarafından konulmuş yeni bir hüküm değildir. 
Esasen 4379 sayılı Kanunun ruhunda olduğu gi
bi sarahaten bu kanunun birinci gemici madde
sinde de mevcuttur. Bu nokta üzerinde ayrıca 
Komisyonumuz durmuştur. Ve hiçbir zaman ma
lî endişeler, malî noktai nazar bizi bu fıkrayı, 
bu maddeyi aynen kabul etmiye sevketmiş de
ğildir. Biz, bunun böyle olması lâzımgeldiğine 
kanaat getirdiğimiz için, ondan daha evveline 
teşmilini yersiz bulduğumuz için, bu maddeyi 
aynen ve Eylül 1939 olarak kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - Ge-
! riye doğru gitmekte, 1939 u mebde, saymakta 

hiçbir sebep yoktur. Mademki para mevzuudur, 
hiçbir kayıt kabul etmemiştir, ana prensipi mu
hafaza etmek mevzuubahistir. Askerlik muvaz
zaf hizmeti ile uzun süren hizmeti terfie mebde, 
esas sayan Komisyon bunun için hiçbir zaman 
bir terfi kabul edemez. Bu nevi istisnalardır ki, 
kanunlarımızı prensiplerden ayırmış, aynı va
sıftaki insanlar için muhtelif hak meydana ge
tirilmiştir. Bundan kurtulmak için Komisyonun 
daha. ileri gitmesini beklerdim. 

~ U6 — 
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ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — 

Bu maddeye ait bir keyfiyettir, emrederseniz 
maddeye geçildiği zaman neden 1939 dan önceye 
hükümleri intikal ettirmediğimizi arzedeyim. 
(Maddelerde sesleri). 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim; bu 
kanunla ne kadar memuru terfi edeceğiz, yahut 
adaletin nimetlerinden istifade ettireceğiz; bir 
defa bu belli değiL Istatistikî malûmat yoktur. 
Ne kadar memur bundan istifade edecek ve bun
lara ne kadar para verilecek, bütçeye ne kadar 
bir para tahmil edecek yani malî portesi belli 
değildir. 

ikincisi; Kanunda 1939 senesi mebde alın
mış. 1938 de silâh altına alınmış vatandaşlar 
1939 da da askerlik yapmışlardır. Fakat 1939 
da yeni silâh altına alınmış vatandaşlar istifade 
edecek, 38 de alınıp da ve daha sonra silâh al
tında bulunanların istifadesi mevzuubahis değil
dir. Bu hususta bâzı şikâyetler oluyor. (Onlar
da istifade edecek sesleri) 

Diğer bir mesele; ihtiyat subaylığını mual
limken yapmış ondan sonra daha okumak iste-
ğiyle mektebe girmiş, yüksek mektepten tek-
rar ikinci defa asker olmuş, askere alınıp ter
his edildikten sonra bir müddet terfiine sayıl
mamış, bugün bu vaziyette olan vatandaşlar da 
bu kanundan istifade ediyorlar mı? Adalet mev
zuubahis ise bunlar da istifade etmelidirler. 
Çünkü evvelâ muallim iken askere alın
mış, askerliğini bitirdikten sonra yük
sek mektebe girmiş burada ikinci de
fa askerlik yapmış ama bu sayılmamış. 
Vatadaşın hakkı mevzuubahis olduğuna göre, 
kanunda bu yoksa bunuda koymak lâzımdır. 

Diğer bir mesele; herhangi bir memur veya 
muallim veya' asker, ihtiyat subaylığını yapıyor, 
silâh altına alınıyor, lise mezunudur, askerliğe 
alınıyor, askerliğini bitirdikten sonra aradan 
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bir iki ay geçince Gümrük Muhafaza subaylığı
na giriyor. Gümrük muhafaza subayı olduktan 
sonra, bunun kıdemi Gümrük Muhafaza subayı 
olduğu günden itibaren başlattırılıyor, ihtiyat 
subaylığı yaptığı müddet sayılmıyor. Bundaki 
adeleti de temin etmek lâzımdır. Bu vatandaş
ları da bu işe dâhil etmek lâzımdır. Zaten Güm
rük Muhafaza subaylarının bizim memlekette 
adedleri pek azdır, 30 - 40 ı gedmez. Kendileri 
beş sene tahsil görüyorlar. Bunların ve malî 
portenin tâyin edilmesi lâzımdır. 

Arzettiğim bütün bu eksikliklerin giderilme
si için, tensip buyurursanız tasarıyı Komisyo
na iade edelim. (Lüzum yok sesleri) 

Bendeniz bu kanaatteyim. 
BAŞKAN — Efendim Riyasete bâzı önerge

ler verilmiştir. Fakat bunlar kamilen maddelere 
taallûk etmektedir. Tasarının komisyona iadesini 
istiyen önerge yoktur. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Var efendim, 
veriyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın şimdi verdiği 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebep dolayısiyle kanunun komis

yona iadesini arzeylerim. 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

BAŞKAN — Tasarının komisyona iadesini 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Anlaşılmadı, müsaade buyurun. 
(Ekseriyet yok sesleri) 

Efendim, vakit geçmiştir. Ekseriyet 4& kalma
mış bulunuyor. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum.' 

Kapanma saati : 18 40 
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Türkiye ile Belçika Ltiksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye • 
Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
296 
296 

O 
' O 
162 
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(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazım Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçpban 
Dr Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
01. Naci Tmaz 

ANTALYA 
^Turnan Aksoy 
pr. Galiş Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

[Kabul 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Al tan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoglu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

edenler] 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zevneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoglu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
01. Aşır Atlı 
Cemil Said Barlas' 
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Br. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Hasan Mursaloflu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 

ÎSPAETA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
K«mal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
EnisAkaygen 
Sadi Bekter 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Dr. M. Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat: Dikmen 
Sami fHHtfUğiu 
Sait Oâymk 
Ekrem "Oran 
Şükrü -Saraeeğlu 

KARS 
AkifEyidoi*» 
Dr. Esâd*Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahma w>Sürmen 
Teaw Taakıraa 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Tokozlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Atan 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail II. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Aiatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Memduh lapartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet S a d ı k l a 
Dr. Hikmet Ftrat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taaer 

Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artuukal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Hasan Resid Tankut 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Giirsoy 
Halid IVlengi 
Vehbi Sanda) 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Yehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H Cffkdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saira AH Dilem re * 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil 3üaal 
Rıza Isıtın 
Yakup-Tlataay 
Ömer iKarataş 
T>r.?Ss4i Konuk 

Muin Köprülü 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

StîRP 
Sabri ÇeUktuğ 
Ali Rtata iEsen 
Lûtf i Yavuz 

6İN0B 
Lûtf i Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kamil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai fareli 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Danis Eyiboğlu 
Mi Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi ̂ Örften 
Ali Santllöğhı 
Mustafa R. Tarakçıoğiu 

TUNCELİ 
NievM*Hn*ahir Süsn 
Mahmut Tan 

URJFA 
Osman-Ağan 
Atalay Akan 
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Vasfi Gerger 
Bazi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı îçöz 

îhsan Olgun 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 

Ali R. İneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(Bakan) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örareevren 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

BURSA 
Zehra Budunç 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Bıza Kırsever 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa CântekSs 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Behçet U* 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Raif Dinç 
Cevat Dursunöğlu 
Münir TTüsrev Gole 

ESKİŞEHİR 
İsmail Ilakki Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

OAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Knleli 

GÎRESUN 
Celâl Esâd Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(t) 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seren 

HATAY 
Gl. Evup Durükan 
Abdülgani Türkmen (î.) 

Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
D.?. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
(1.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Hamdullah S. Tanrıover 
Orgl.Cemil C. ToydemİT 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H, Cura 
Atıf tnan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
(1) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KA8TAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğa» 

KAYSERİ 
Gl. Salih AvğH* 

Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen. (I.) 
Dr. «Sadi Irmak 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel. 
Dr. Cafer özelçi (I.) 

MANİSA 
Feyzullah Uslu 

BCARAŞ 
Dr. Kemali Bayizİt 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil IdÜ 
Emin Soysal 
Abdullah Yaytnoğlu 
( t ) ...;;• 
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MARDİN 
Trfan Ferid Alpaya 
GLEianm Sevüktekin 
(D 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

NÎĞDE 
Ferit Bcer 
Hüseyin Ülusoy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdı Şarlan 

AFYON KABAJdSAB 
Mehmet Askar 
Hatim Bozca 

B : 44 11.2 
BİZE 

Hasan Cavid Belûl (1.) 
SAMSUN 

Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 
(î.) 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttBD 
Etem İzzet Benice 

[Kabri 
Hasan Dineer 
Şahin Lâçin 
Kemal Ozçoban 

2.1949 0 : 1 
SÎNOB 

Cevdet Kerim Incedayı 
(Bajkan V.) 

StV AS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Mustafa Lâtif oğlu 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

edenler] 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroglu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgü (Baku) 
Naim Kromer 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

t Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Mu§ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

*mm 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye -
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkındaki Kanunu 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
286 
286 

O 
O 

172 
7 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
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Halid Bayrak 
AMASYA 

Ahmet Eymir 
ZekiTarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
61. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri ööktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpuıar 
Esat Altan 
Fuat Bilâl 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil öaçağlar 

B : U 11.2 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdurrahman Konuk 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
61. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaogullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

.1949 0 : 1 
ELÂZId 

Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
61. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
61. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 

Sadi Bekter 
Fuad Hulusi Domirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Dr. M. Kemal Öke 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
îlayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
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KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
61. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Brgun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Süay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım G$indüz 
Memduh tspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdfilkadir Taşangii 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Kıza Artmıkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

B : 44 11.2 
MARAŞ 

Hasan Reşid Tankut 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakar 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rıfat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal » 
İbrahim" Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gokdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
TahRİn Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 

.1949 0 : 1 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver K8k 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Tşık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
îsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul* 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık ö/trak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 

Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioglu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Malımut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı tçöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK , 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyt'i Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya kattlmtyanlar) 
AFYON KARAHİSAF 
Gl. Sadık Aldoğan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İhsan Ezğü 
İsmet înönü (Cumhur-
başKİhı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 

Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Vurullah Esat Sümer 
(Bakan) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr, Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örjreevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymer 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

Faik Yılmazipifck 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Behçet Uz 
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DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kaîfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDÎRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ . 
Fuad Ağrah 
Fahri Karakaya 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hfisrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 

GÜMÜSANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(t.) 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör (1.) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdüleani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr.Çeîâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr, Aünm A&var (I.) 

B : 44 11.2 
Ali Rıza An 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
a.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf tııan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
(D 
Dr. Kânıran örs 
Hasan Ali YüceJ 

KARS 
Mehmet Bahadır (t.) 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzjoğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
( î . ) -
Cenap Aksu 
ibrahim Süreyya Yiğit 

.1949 0 : 1 
KONYA 

Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (î.) 
Atıf Esenbel ... 
Dr. Cafer özeİçi (1.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Yaşar Özey 
Feyzulîah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil tdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
a.) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri Özsaıı 

NİĞDE 
'"'erit Ecer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
(I.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 
(1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak (Ba-
kan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ekrem Pekel (I.) 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Mustafa Lâtif oğlu (t.) 
Galib Pekel (1.) 
Refik Ahmet Sevengiî 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka' 
Muammer Yanmbıyık 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Btrksoy 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Emin Eriçirgö (Bakan) 
Naim Kromer 
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[Açık Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticarert Anlaşması ile Türkiye * 
Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAE 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kental Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 

Üye sayısı : 445 
Oy verenler : 290 

Kabul edenler : 290 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya kaftılmıyanlar : 168 
Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

i 

Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLÜ 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Kprkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
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ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karesioğlu 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tü£ün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene ilgan 
Suheyp Karaf akıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naüi Küçüka 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim TV öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Baymdır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
ŞaMrlbrahimhakkıoğlu 
öl. Vehbi Kocagûney 
Şükrü Koçak 
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ESKİŞEHİR 

Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asun Aksoy 
Gl. A§ir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMUŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Sadi Bekter 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Dr. M. Kemal öke 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
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Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Ooşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Hayruüah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Naf i Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
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 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asun Gündüz 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 

Memduh İspartalıgil 
MALATYA 

Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otanun 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asun Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

- W -



SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karatas 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
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Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
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Reşit önder 
Nazun Poroy 

TRABZON 
Sim Day 
Daniş Eyiboglu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 

: TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koşer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya katılmayanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
thsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
-Mümtaz ökmen 
Dr, Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURSA 
Zehra Budunç 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek • 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil (1.) 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Baha^ttin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağrah 

Fahri Karakaya 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(t.) 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör (î.) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

Abdülgani Türkmen 
(î.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
(t) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (i.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tannöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adaları (Bakan) 
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Dr, Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (î.) 
Haydar Büstü öktem 
(t) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1) 
Şeraîettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Ssler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(î.) 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 

Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı ( t ) 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer Ö2elçi (î.) 

MANİSA 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdi! 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğîn 
(t) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUOLA 
Necati Erdem 
Nuri Özsan 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
(t) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem İzzet Benice 
Sabrı Çeliktuğ 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ekrem Pekel (I.) 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Mustafa Lâtif oğlu (I.) 
Galib Pekel (1.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Muammer Yanmbıyık 
ÜRFA 

Vasf i Gerger 
YOZGAD 

Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı î^oz 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Naim Kromer 

[Açık MittetvekilUkîeri] 
Bitlis 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
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Türkiye ile Belçika - Lüksembnrg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye -
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süreleıinin bir ay daha uzatılması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılnııyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
294 
294 

0 
0 

164 
7 

(Kanun kabul edilmiştir) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet .Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korikut 

AYDIN 
Neşet Akkor j 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESÎR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminîttin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BtLECtK 
Reşit Bozöyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr, Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Tjûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. Öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalcın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Nurettin ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tuzun 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Hasene İlgaz 

Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENtZLt 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şakir tbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
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Gl. A$ir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zamıoğlu 

GUMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Ciffi 
Hasan Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Sadi Bekter 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet G*lenbeğ 
Osman Nuri K5ni 
Dr. M. Kemal öke 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyîdûğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taktıran 

B : 44 11. 
KASTAMONU 

Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil TokÖzlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akısı 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr, Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binaî 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Rasinı Erei 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet IŞozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 

Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi Öztarhan 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbî Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata§ 

Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Pr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÜRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
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üszi Soyer 
Esat Tekeli 
3uut Kemal Yetkin 

VAH 
İbrahim Arv» 

AFYON «AfcAIÜBAlt 
Gl. Sadık Aldoğan 

ANKABA 
Falih Bıfkı Atay 
Hıfzı Oğuc Bekate 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Seigiî 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur SSkmen 
Nuftfteh Esat Sümer 
(D. fcsfem) 

Dr. Mazhar Germen 
BAUKBSİB 

Süreyya Örgeevren 
BİTLİS 

Muhtar Erten 
BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
naaan Cemil Çambel 

BÜBSA 
Zehra Budunç 
Muhittin Baha Par* 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hfiseyin Bingül 
Ali Rızr Kırsever 

ÇORUH 
Asım Us 

OOBUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

DSNÎILt 
Retad aydınlı 
Dr. Handi Sarkman 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fasıl Ahmad Aykae, 
Vedat Pttali 

Muzaffer Koçak 
BatfftOktar 

YOZGA) 
Ziya Arkant 
Sim îçoe 

t**m Olgtiî; 
ZOFGUl.ûAK 

Şina&i Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 

(Om kaUlmıyanter] 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Ihaan Bâmid Tigrei 

Hüsrn 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

BBZtNOAN 
Sabit Sağıroğlu 

BBZURUM 
Eyüp Sabri Âkgbl 
Raif Dinç 
Cerat Duraunoğlu . 
Münir Hüsrev Göle 

B8KİŞBHİB 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Pokttkan 
Abitffcı Potuoğhı 
Emm Sazak 

OAZtANTBB 
Cemü Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

OtBESUH 
Helâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Ahroed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(t) 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör (î.) 
Ahmet Kemnl Varınca 

HAKKAFÎ 
Selim Savan 

HATAY 
Ol. Byup Durukan 
Abdttlgani Türkmen (t.) 
Suphi Badir Uluç 
Rasta. Yurdman 

ÎÇBL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğhı 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar ( t ) 
Ali Kıza An 
Cihad Baban ( t ) 
Celâl Bayar 
OL Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nflcola Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıover 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Eüeeyin Cahit Yalçın 

İZHİR 
Şrvket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (î.) 
Haydar Rüştü öktem 
(î.) 
Dr. Kâmrar Örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (î.) 
Şcrafettrı Karacan 
Hüsamettin Tueraç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gi. Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
Oi. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Beşİd özsoy 

Ali R. îneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

Faik Seter 
Ömer Taççıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KI&fSBİB 
Sahir KuruÜuoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyauık 
(î.) 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
^atin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahme- Tahtakıhç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (1.) 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer öaelçi ( t ) 

Feyzullah Uslu 
MANAS 

Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar • 
Dr. Kâmil İdil 
IÇmin Soysal 
Abdullah Yayeıofto 
(t) 

• - . » -



MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
01. Kiazını Sevüktekin 
(1.) 
Dr. Aziz TTras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ulusoy 

OEDU 
Arif Hikmet Onat 
(î.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
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RİZE 

Hasan Cavid Belûl (î.) 
SAMSUN 

Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 
(î.) 

SEYHAN 
Kasım Oülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
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SÎNOB 

Cevdet K. lncedayı 
(Başkan V.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
01. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKÎRDAft 
Ekrem Pekel .(t) 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Mustafa Lâtif oğlu (î.) 
Reşit Önder 
Galib Pekel (1.) 

(Açtk Milletvekillikleri} 
Bitlis 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Mua 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Refik Ahmet S^vengil 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Temeİ Göksel 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Afat ' 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Naim Kromer 
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Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardun paraları hakkmdaki Kanunun kaldırılmasına dair olan 
Kanunun ikinci maddesi yerine Konya Milletvekili Muhsir Âdil BinaTın teklif ettiği madde 

hakkmdaki önergesine verilen oylarm sonucu 
(önerge reddedilmiştir.) 

; . 

ÂF70N KARAHİSAR 
01. Sadık Aldoğan 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 

BALIKESİR 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BOLÜ 
Lûtfî Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçaglar 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
01. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazaneıoğîu 

ü, ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

[Kahta 
1 ÇORUM 

Münir Çağıl 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
! Cemil Çalgüner 
i Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet öktem 

ERZİNCAN 
i Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Bekir Kaleli 

HATAY 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

465 
• 234 
: 109 

121 
4 

224 
7 

edenler) 
İSTANBUL-

Salamon Adato 
ı Enis Akaygen 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydm 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gî. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh İspartalıgil 

MANİSA 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Yakup Kalpray 

StlRD 
fltem îapet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfî Yavuz 

SİVAS 
Muttalip öker 
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TRABZON 
S i m Day 
Dan iş Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 

AFYON KARAHİ8AR 
Şahin Lâçin 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergim 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
Org!. îzzeddin Çalışlar 
Em iniltin Çeliköz 
Hilmi ŞerernetM 
îsmail Hakkı Uzunçarşıîı 

BOLÜ 
îhsan Yalçın 

BURDUK 
Ahmet Aîi Cm&? 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Cudunç 
Azız Dana 
AbdıîtTshnura Konuk 
Cemil öz-
Faik Y'îmazipek 

ÇORUH 
Ali Rifi Erem 
Atıf Ttisün 

OORUM . 
Edip Alr^ar 
Nairo Atalay 
H a ^ n e Ilj?a« 

DENİZLİ 
Regad Aydınlı 

BîlfARBAKIR 
C&vf.\ Ekin 

ilâm id Tigrel" 

B : 44 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa 11. Tarakçıoğkı 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

JLJ* S JL * JL «/''.£«£ 

&12: 

O : 
URFA 

•SÛ yer 
VAN 

ti rahim Arvas 
Rüştü ük ta r 

[Reddedenler] 
EDİRNE i KIRŞEHİR 

Mehmet E._ Ağaoğullaii 
Mahmut N. Öündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Şakİr î b r a h i m h a k k ^ a 
61. Vehbi Koeagüney 

BSKİŞEHÎR 
Emin Sazak ', 

OAZÎANTEB 
Dr. Abdıırrnhman Melek 

OÎRESmî 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaim-^ln 

GÜMÜŞANB 
Şükrü Sökmensiter 

İSTANBUL 
Sadi Bekler 
Mekki Hikmet Oples'boŞ 

İZMİR 
Şevket Adalan 
MTınlr Birsffi 
Ekre^ı Oran 
Dr, K&rnran ihfi 

KARS 
.Akif Eyi^og^n 
Dr, F-R-̂ d Oktay 
Zihnî Orhon 
Abdurri'hmrm v :jT; or 

i 

KASTAMO&T 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr, Fehri Eeevit 

i a İ k L A R i s L r 
Korgl. Kemal Doğan 

Şevket Torgut 
KOCAELİ 

Fuad Balkan 
Scdacl !Lek 

KONYA 
Haîkl Karagülle 
Dr. Azi-î Perkün 

KÜTAHYA 
Orgl. Aaım Gündüz 

MALATYA 
E yat Doğan 
A-ıf Efî^nbel 
Mustafa N. Karaköylû 
Oraıan Taner 
Abdfilkadir Taşangil 

3HCANİSA 
K ,rrılS Ooşkunoğîu 
ismaül Ertem 
Şevket ^ ş i t Hatipoğlu 
Faik Knrdoglu 

MARDİN 
Rıza Eîtf'.r? 

MUĞLA 
Ar,\m G'lv^v 

NtöDE 
Rıfat Gürsoy 

Y^Mıi Dem İr 
ıır-.-l r i OöMaîay 

•ne i Wjwan 

Dr 
Aı 
R 
V: 

RİZE 
Dr, Sahn Aîi Dil 
Piîiıd Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
OtrrV Bilsel 

; ö\-f-T K-'.rataş 
Dr. Sadi Konuk 
Mu'u K'voH'jlii 

SÜSYHAN 
Cavîd Örül 

TOSOAC 
Sırrı îçöz. 

ZONGULDAK 
Nuri Tarhan 

Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Renizi Yüregir 

Sabri Çeliktuğ 
8İNOB 

Cevdet Kerim încedayı 
S İ^AS 

Kıkmet Ifik 
\ Kâmil Kitapçı 

Reşat .Şemsettin Sirer 
• OL Fikri Tirkes 
j îsmail Mehmed Uğur 

Abidin Yurdakul 
TEKİÂDAO 

Emin Ataç 
Ziya E rem Ceztrogiu 
Fayık Öztrak 

TOKAD 
Gemal Kovalı 
Reşit Önde? 

TRAHZOK 
Ali Rı*a T MÎ 
Raif Karadeniz 

' Zekiye. Molaoğk-. 
Hasar, Saka 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfı Gargar 

~: Muzaffer Koça?; 

I Y0Z3AB 
j Fahri Akĵ v: 
j Ziya Arkan t 

Kâmil Erbek 
| thsan Olgun 

ZONGüLDo-K 
îsmail Ergener 
Ss&4 Ko$er 



ANKARA 
Arif Çubukçu 

B : <<& 1 1 . 2 
[Çekinserlerj 

Q 

BALIKE8Ü: 
Esat Alta* 

ÇANAKKALE 
K il ettin Ünen 

BSKİŞRHÎR 
Kemal Zeytinoğlu 

AFYON KARAHtSAB 
Mehmet Aakar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
îemal özçoban 
Dr. Cemal Ifcneft 
Ahmed Verroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Esad Urns 

ANKABA 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
thsan Ezgü 
tsmet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen j 
Dr. Ahmet Hâmit SelgilŞ 
31. Naci Tınaz ; 

x ANTAKYA 
Niyazi Aksr 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(Bakan) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin 3flgen 
Dr Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Süreyya Örgeevre© 
Orgl. Kazım Özalp 

BİLECİK 
^emdtuı Şevket Esendal 

(Oya hattlmty anlar) 
Dr, Muhlis Sunet j Ha*an Kişioğlu 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adai 
Hasan Cemil Canibe! 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçokeı 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingfii 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekiu 
tsmet Eker 
Necdet Yüceı 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ayk&ç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

Dr. İbrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
R&if Dinç 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

OÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör (1.) 
Talisin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
OL Ejup Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülganİ Türkmen 
(t) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Saîm Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 

Dr. Celal Ramazanoğlu 
İSTANBUL 

Dr. Adnan Adıvar (L) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (t) 
Celâl Bayar 
GL Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Dr. Nikola Fakacelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihİ Yürüten 

BenaL Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (L) 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugac. 

KASTAMONU 
GL Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
GL Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
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KIRŞBHÎB 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
do 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
AH Dikmen 
Nihat Erim (Bakan) 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Basiin Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahn.et t. Gtirsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı ( t ) 

B :U Ü.2 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi (I.) 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl, Ali Rıza Artunkal 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kamil îdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpfaya 
Gl. Kiazun Sevûktekin 
(t) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Uîusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 

.1049 0 : 1 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Mehmed Ali Yörüker 
(1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener (I.) 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÖTOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batıır 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

• 

[Açık MiUetvekilUkleril 
Bitlis 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

i. 
1 
1 
1 
i 
1 

Şakir Uma 
TEKİRDAĞ 

Ekrem Pekel (I.) 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli (1. Ü.) 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel (1.) 
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S. Sayısı: 87 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkmda Kanun 
tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesine iki fıkra eklenme
sine ve Bolu Milletvekili Lûtfi Görendin, Maaş Kanununa ek 4379 
sayılı Kanunun geçici maddesinin kaldırılmasına ve bundan doğa
cak hakların tanınmasına ve Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine ve geçici maddesinin kaldırıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun teklif

leri ve Geçici Komisyon raporu (1/460,2/98, 131 ve 137) 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici mad
deler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/460) 

f. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1012, 6 - 4270 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi! ve bu kanuna geçici 
maddeler eklenmesi hakkmda Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
6 . XII . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile 
gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekge 

Maaş iKaımnuna ek 4379 sayılı Kanun hükümlerinden Devlet Demiryolları ve Limanları tşletme 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü mamurlarının da 
istifadelerini sağlamak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmış ve Eylül 1939 tarihinden bu
güne kadar geçen süre içinde bahsi geçen idarede memur iken muvazzaflık hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alınmış ve halen terhis edilmiş veya edilmemiş olanların durumları da 
geçici maddelerde nazarı dikkate alınmıştır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maaş Kanununa ek 4379 sayût Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 

maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. - 15 . 1 . 1943 tarihli ve 4379 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Bu kanunun hükümleri Devlet Demiryolları 
ve Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlükleri memurlariyle 3659 sayılı Ka
nuna tâbi müeseseler memurlarına da şâmildir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihte muvazzaflık hizmetini kısa 
olarak yapmak üzere silâh altında bulunan 
3173 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâ
hil : İ 

A) Müseecel memurlar hakkında eski hü- [ 
kümler, 

B) Müseecel olmadıkları cihetle idare ile 
ilgileri kesilmiş bulunan memurlardan yedek 
subay olarak terhis edilecekler hakkında, terhis
lerinden itibaren 3 yıl içinde müracaat etmeleri 
partiyle birinci madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 . IX . 1939 tarihin
den sonra muvazzaflık hizmetini yapmak üzere 
silâh altına alınmış olup da bu yüzden idare ile 
ilgisi kesilen 3173 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele dâhil gayri müseecel memurlardan; 

A) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
subay olarak terhis edilmiş olup da terhislerin
den itibaren 3 yıl içinde ve bu kanunun yayı
nımdan evel idareye tekrar intisap etmiş olan
lar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte müktesep hak olarak almakta oldukları I 
ücret derecesi üzerinden, ' 

B) Bu kanunun yayımından evvel yedek j 
subay olarak terhis edilmiş bulunduğu halde ! 
idareye henüz intisap etmemiş olup terhis tarih
lerinden itibaren 3 yıl içinde idarede bir görev 
alacakların müktesep hak olarak tâyin edilecek
leri ücret dereceleri üzerinden, 

Haklarında 1 nci madde hükümleri uygula
nır, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlarından bu kanunun 
sayımı tarihinde muvazzafbk hizmeti kısa ola

rak yapmak üzere silâh altında bulunanlar hak
kında eski hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur. 

Bunlardan yedek subay olarak terhis edile
cek olanlarla 1 . IX . 1939 tarihinden sonra mu
vazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere si
lâh altına alınmış bulunanlardan bu kanunun 
yürürlüğünden evvel yedek subay olarak terhis 
edilerek idaredeki görevine başlamış bulunanla
rın yedek subay okulunda 1/3 nispeti üzerinden 
ücret almak suretiyle geçmiş ve geçecek olan 
süreleri : 

A) Halen Yedek Subay Okulunda olanların 
i subay tâyinleri tarihinde müktesep hak olarak 

alacakları ücret derecesindeki, 
B) Halen subay tâyin olunmuş veya idare

deki görevine başlamış bulunanların bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte müktesep hak ola
rak almakta bulundukları ücret derecesindeki, 

Terfilerinde nazara alınır. 
Bu madde ile geçici 1 ve 2 nci madde hüküm

lerinden daha evel diğer bir dairede haklarında 
4379 sayılı Kanun uygulanmamış olanlar fayda
lanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bir memuriyete gir
meden veya memurlukla alâkası kesilmek sure
tiyle ve Eylül 1939 tarihinden sonra muvazzaf
lık hizmetini kısa yapmak üzere silâh altına alı
nan ve yedek subay olarak terhis edilenlerden 
3665 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve mü-

I esseselerde görev almadan, terhislerinden iti-
I baren 3 yıl içinde Devlet Denizyolları ve Liman-
j lan ve Devlet Demiryolan ve Limanları İşlet-
! me Genel Müdürlüklerinden bir göreve tâyin 

olunup da tâbi bulunduklan hükümler dairesin
de terfileri yapılmış bulunanların yedek 
Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçen hi£ 
met süreleri bu kameran yayımı tarihinde bu
lundukları dereeel«rd«e!ki terfilerinde nazara alı
nır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlardan veya Devlet 
Demiryollan ve Limanlan işletme Genel Mü-

(S Sayı» : 87) 
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düdüğü gayrî müseccel memurlarından iken Ey
lül 1939 tarihinden sonra yedek subay olarak fiilî 
hizmete alınanlardan terhislerinden itibaren 3 
yıl. içinde ve bu kanunun yayımından: evvel ba 
idarelere intisap ile: 

A) Umumi hükümler dairesinde terfi ettik
ten sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
daire ve müesseselerde görev almış bulunan
lardan, 

B) Umumi hükümler dairesinde terfi için 
gereken müddeti doldurmadan ve terhisi 3 
yılı «eçtifctea sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunla
ra tâbi daire ve müesseselerde görev almış ve bu
ralarda umumi hükümler dairesinde terfi etmiş 
bulunanlardan, 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü gayri müseccel memurlarına 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanuna tâbi memur 
larının Yedek Subay Okulunda 1/3 nispeti üze
rinden ücret almak suretiyle, geçen hizmet sü
releri bu kanunun yayımı tarihinde bulunduk-

lan derecelerdeki terfilerinde nazara alınır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba 
kanlar Kurulu yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Birmen 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
§, Adalen 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Ticaret Bakanı 

C, S. Bortos 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

T, Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. EUn 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erişirgü 
U) natırına Bakan» 

Gittek 
Çalışma Bakanı 

T, B. Balta 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi (2/98) 

Yüksek Başkanlığa 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine dair hazır
ladığım Kanun tasarısı, gerekçesiyle birlikte Yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

Kanunluk kesbetmesi için gereğinin yapılmasını hürmetlerimle dilerim. 
19 . IV'. 1948 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Diişiinsd 

Gerekçe 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21 . I . 1943 gününden bugüne 
kadar kanunun muvakkat maddesinin tatbik şeklinden evvelce memurlukta bulunmuş olan yargıç 
adayları ile bulunmamış olanlar arasmda bu sonrakilerin lehine olarak bir fark peyda olmuş
tur. Şöyleki: 

. îlk defa mesleke alınan adaylar arasında hiç memuriyet yapmadan iki yıldan ziyade muvaz
zaf askerlik hizmetini tamamlıyanlar, 35 lira asli maaşla hizmete alınmkta ve bir ay sonra da 
4379 sayılı Kanıma uyarak askerlikte geçen hizmet surelerini kıdemlerine saymak suretiyle 40 
liraaslı maaşla görevlendirümektedir. 

Aynı durumda Ve maîidÜt sayıda ö-lup evvelce memuriyet ya^miş4 olanlar: ise '35 lira aslimtfaş-

(S,^3ftyısr:^7J 
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la tâyin edilmekte, askerlikte geçen iki yıldan ziyade hizmet süreleri kıdemlerine sayılmamak
tadır. 

Halbuki 4379 sayılı Kanunun mucip sebeplerinin 5 nci fıkrasının 5 nci satırında (Memur»ye
dek subaylar, emsallerine haksız olarak tefevvuk etmektedirler) denmekte ve 8 nci fıkrasının son 
satırında da (Memleket gençliği arasında mutlak bir adaletin temini ve gençliğin rekabetten 
ve hile yollarına sapmaktan vikayesi maksadiyle ilişik Kanun lâyihası tanzim kılınmıştır) diye 
yazılmakla kanun koyanın maksadı açıkça ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Yine Millî Savunma Komisyonunun mazbatasında (ikiliği bertaraf etmek maksadiyle tanzim 
edilen Kanun lâyihası) denmekte ve Bütçe Komisyonunun mazbatasında da (Askerlik vazifesine 
gidenler arasında tatbikatta mevcut adaletsizliği ortadan kaldırmak) ve İçişleri Komisyonu maz
batasında da (Terhislerinden sonra tâyin olundukları memuriyette aralarında görülen müsavat
sızlığı ortadan kaldırmak ve bu gibiler hakkında müşterek ve umumi bir hüküm ikame etmek mak
sadını güden lâyiha denmek suretiyle memur olan ve olmıyanların terhislerinde vâki adaletsizliği or
tadan kaldırmak gayesinde ittifak olunmuştur. 

Muvakkat maddenin birinci fıkrasında (Bir memuriyette iken muvazzaflık hizmetini tam veya 
kısa olarak yapmak üzere silâh altına alınmış ve bu kanunun neşri tarihinde terhis edilmemiş 
olanlar hakkında eski hükümlerin tatbikma devam olujftir) denmekle müktesep haklar korunmuştur. lumu 

sında Tani bu fıkra ile memur olup da kanunun neşri sırasında terhis edilmemiş olanların müktesep hakla» 
rı tanınmakla beraber ayrıca memuriyette geçen muvazzaf askerlik hizmet sürelerinin de kıdemle
rine sayılacağı eski kanun hükümleriyle teminat altına alınmıştır. 

Fakat yukarda arzolunduğu üzere tatbikat, mezkûr Kanunun anlama şeklinden doğan bir netice 
olarak, tamamiyle bunun aksi olmuştur. 

Meselâ; Gümrük ve Tekel Bakanlığında memur iken askere alınıp da 4379 sayılı Kanunun neşrin
de henüz terhis edilmemiş bulunan bir memur, iki buçuk yıl bir hizmetten sonra terhisinde, adliye-
yeye intisabı halinde askerlikte geçen iki buçuk yıllık hizmet süresi sayılmamaktadır. 

Memleket gençliği arasında mutlak bir adaletin temini maksadiyle tanzim edildiği gerekçesi 
mündericatindan anlaşılan 4379 sayılı Kanunun bu tarzda anlaşılmış bulunarak tatbikatın mak
satla makûs bir netice vermesi mevzuun her türlü tereddüdü selbedecek şekilde daha vazıh hükümler
le takninin daha uygun olacağını mülâhaza ettiğimden yukarda mâruz halin önüne geçilmek ve 
kaybolan haklar iade edilmek amaciyle mezkûr kanunun geçici maddesine iki fıkra ilâve edilmesi ge
rekli görülmüştür. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Maaş Kanuna ek 4379 sayılı 
Kanunun geçici maddesine aşağıdaki iki fıkra 
eklenmiştir:. 

Evvelce memur iken Eylül 1939 tarihinden 
sonra muvazzaf hizmetini1 kısa olarak yapmak 
üzere silâh altına alınanlardan muvazzaflık 
müddetinde fazla yedek subay olarak askerlik
te kalmış olanların terhislerinde Adalet Bakan
lığına intisapları halinde Yedek Subay Okulun
da ve subaylıkta geçirmiş oldukları müddet. 
terfi müddetlerine eklenir. 

Yukardaki fıkrada yazılı durumda bulunup-

da halen Hâkimler Kanununa tâbi olarak görev
de olanlardan 4379 sayılı Kanun hükümlerinden 
şimdiye kadar istifade etmemiş olanların terfi
leri emsallerinin terfi tarihleri göz önünde tutu
larak o tarihlerden itibaren yapılır ve bu suret
le arada hâsıl olacak geçmiş zamana ait terfi 
maaş farkları ödenir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

itfADDE 3. — Bu kanon hükümlerini 
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

yü-

($. '9a$*ı -m y 



— 5 — 
Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, esas kanuna ek 4879 sayılı Kanunun geçioi nıao^sinin kal

dırılmasına ve bundan doğacak hakların tanınmasına dair kanun teklifi (2/131) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

15 Ocak 1943 tarih ve 4379 sayılı maaş Kanununa ek kanunun muvakkat maddesinin kaldırıl
masına ve bundan doğacak hakların tanınmasına dair olan kanun teklifim gerekçesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gerekli komisyonlarda ve umumi heyette görüşülmesine müsaadelerini derin saygılarımla 
rica ederim 

Bolu Milletvekili 
"Lûtfi GÖrert, 

Kanun gerekçesi 

15 Ocak 1943 tarih ve 4379 sayılı Kanunun vaz'ındaki maksat gerekçesinde de görüleceği 
üzere memleket gençleri arasında haksız tefevvuklara meydan vermemek, hile yollarına sapmak. 
tan alıkoymak ve aralarında mutlak adaleti sağlamaktır. 

Filhakika tahsil dereceleri eşit olan A, B, olarak adlandırılan iki genç muvazzaf askerlik hiz
metini ifa için müracaat ediyorlar. (A) askere sevkolunuyor. (B) gelecek seneye tecil olunuyor 
ve boş gezmemek için memurluğa talip1 oluyor ve tâyininden 6 - 7 ay sonra ehliyetini ispat ederek 
namzetlikten asli memuriyete geçiriliyor. Bir sene sonra askere sevkolunsa dahi eski kanuna göre 
memuriyeti muhafaza ediliyor ve yedek subaylıktaki hizmetleri terfi süresine sayıldığından arka* 
daşmdan çok evvel terfi etmiş ve arkadaşı A ya tefevvuk ettiği gibi A kendisine iş ararken 
B doğruca eski vazifesi başına dönüyordu. 

4379 sayılı Kanunun birinci maddesi muvazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına alınanların 
memuriyetle alâkaları kesilir hükmünü taşıyan birinci fıkra hem memuriyetin ait olduğu bütçeyi 
fuzuli külfetten hem de memuriyetin icap ettirdiği hizmeti ihmalden kurtarmıştır. Maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı hükme göre de kısa hizmete tâbi olup da asli memuriyete tâyinden evvel veya 
sonra muvazzaf askerliğini yapan yedek subayların subaylıkta geçirdiği müddet terfi müddetlerine 
ilâvesini âmirdir, böylece memuriyete girmeden askere giden yedek subayların askerlikte geçen 
müddetleri de sonradan tâyin edilecek memuriyetin terfi hesabında sayılmakta olduğundan gençle 
rin askerlik ödevine karşı şevklerinin artırılması sağlamıştır. Ancak 4379 sayılı Kanunun muvak
kat maddesinin tatbikında görülen haksızlığı da şöylece izah edeceğim. 

Memleket gençlerinden A 18 yaşında liseyi ikmal etmiş ve geçim zorluğu yüzünden 20 lira ay
lıklı bir memuriyete namzet olarak tâyin edilmiştir. 

7 -A- 8 ay sonra ehliyeti görülerek asli memuriyete geçirilmiştir.. Bu genç memuriyet hizmetleri 
haricinde çalışarak Hukuk Fakültesini ikmal ederek fakülte arkadaşı B ile birlikte muvazzaf asker* 
likleri ifa için yedek subay okulunda saniyen kıta hizmetlerini ifa ederek terhis Olunurlar. Yukarda 
arzedilen kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasına göre A nın eski memuriyetiyleallkası kesilmiş 
olduğundan fakülte arkadaşı B ile birlikte yeniden bir vazifeye talip olarak tâyinleri yapılır. Bu 
iki arkadaşın 4379 sayılı Kanunun muvakkat maddesi muvacehesinde durumları A askerlikten Önce 
memur olduğundan yedek subayda geçen askerlik müddeti terfi müddetine sayılmaz. Arkadaşı B 
ise askerlikten önce memuriyeti olmadığından askerlikte geçen müddeti terfi müddetine sayılır. 

Neticede A arkadaşı B den iki sene önce Devlet hizmetine girerek ehliyet ve muvaffakiyeti gö
rülerek asü memurluğu tasdik edilmiş bulunmasına rağmen yeni vazifeye giren arkadaşı B den iki 
sene sonra terfii mümkün olabiliyor. Böylece A nm müktesep hakkuun ktybmj Bnin arkmdaşuıa 
hakau tefevvuku meydana gelmektedir. 

Bundan, .dolayı 4379 sayılı Kânunun .muvakkat maföMİsitt kald»ılma»ı ve: • btoâan v doğacak 
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müktesep hakların tanınması maksadiyle hazırladığım kanun teklifi aşağıya yazılarak sunulmuş
tur. 

Kabulü madalete uygun olacak ve yüzlerce vatandaş haksız muameleden kurtulacaklardır. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun muvak
kat maddesinin kaldırılması ve bundan doğacak 

kakların tanınmasına dair Kanun 
BÎRÎNCÎ MADDE — 15 Ocak 1943 tarih ve 

4379 sayılı Kanunun muvakkat maddesi kaldı
rılmıştır. 

ÎKÎNCt MADDE — Birinci maddenin tatbi-
kından doğacak haklar sahiplerine iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden yürürlüğe girer. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hüküm
lerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve Geçici Maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 

kanun teklifi (2/137) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Mütekaddem Maaş Kanununa ek kanunun muvakkat maddesinin kaldırılması ve bundan doğa
cak hakların tanınması hakkındaki kanun teklifim geçici komisyona tevdi buyurulmuştur. Ye
niden edindiğim malûmata göre kanunun tevsii lüzumuna kaani olarak yeniden ve tevsian hazırla
dığım işbu kanun teklifim evvelce takdim ettiğim kanunla birlikte müzakere edilmek üzere Ge
çici Komisyona havalesini saygı ile rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

Maaş Kanununu ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve muvakkat mad
denin kaldırtlmastna ve yeni hükümler eklenme

mle dair kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — 4379 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. Mecburi askerlik mükellefiyeti için silâh 
altına alınanların memuriyetle alâkaları kesilir. 
Bunların askerlik hizmeti esnasında, memuriye
ti muhil halleri gorülmiyenlerden memuriyete 
talip olanların tercihan tâyinleri, ve bunların 
askerliğe alınmaları yüzünden emsajinden aşağı 
derecede kalmamaları için yedek subay oku
lunda ve kıtada geçen mecburi askerlik hizmet
lerinde geçen müddet lehte hesap edilerek bu 
madde hükmü sağlanır. 

. ÎKtNGÎ MADDE — 4379 .sayılı Kanunun. 

muvakkat maddesi kaldırılmışın. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — 4379 sayılı -Kanunun 

muvakkat maddesinin uygulanmasından «arar 
görenler hakkında da bu kanunun birinci mad
desi uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun uy
gulanmasında buna aykırı olan kanun hüküm
leri tatbik olunmaz. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümleri
ni yürütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 
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Geçici Komisyon Raporu 

T.B.M.M, 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/460^/98,131 ve 137 
Karar No. 2 

20,1 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutay kararı ile Geçici Komisyonumuza 
havale buyrulan; 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi»; 

2. — Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in : 
A) «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu

nun Muvakkat maddesinin kaldırılmasına ve 
bundan doğacak hakların tanınmasına dair» ka
nun teklifi ile; 

B) «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine ve mu
vakkat maddenin kaldırılmasına ve yeni hüküm
ler eklenmesine dair» kanun teklifi; 

3. — Yozgad Milletvekili îhsan Olgun ve İs
parta Milletvekili Sait KöksaFın «1700 sayılı 
Kanunun ikinci ve üçüncü maddelerini değişti
ren 4089 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi»; 

4. — Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 6 . XI I . 1948 tarih ve 71-1012 
ve 6-4270 sayılı karariyle Yüksek Meclise su
nulan «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı»; 

Komisyonumuzda Maliye, Adalet, İçişleri ve 
Ulaştırma Bakanlık mümessillerinin huzuru ile 
incelendi. 

Bu tasarı ve tekliflerde gerek münferiden 
gerekse mütedahil olarak şu esasların ileri sü
rüldüğü görüldü. 

1. — 4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı askerlikte geçen müd
detin tam olarak memuriyet müddetinde geçmiş 
sayılması; 

2. — 4379 sayılı Kanunun ikinci maddesi şü
mulünden Devlet Demiryolları memurlarının ha
riçte kaldıkları görüldüğünden bu kanunun adı 
geçen memurlara da uygulanmasının temini; 

3. — Kısa hizmete tâbi muvazzaf olarak as

kerlikte geçirilen müddetin muvazzaflık, staj 
ve mecburi hizmet bittikten sonra alman asli me
muriyette geçmiş sayılması; 

4. — Evvelce memur olup da Eylül 1939 dan 
sonra muvazzaf askerlik hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alınmış olanlardan as
kerlikte geçirdikleri müddetin memuriyette geç
miş sayılmıyarak 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesinden faydalanmamış bulunanların bu 
istifadelerinin temini; 

5. — Kısa hizmete tâbi muvazzaf askerlik 
hizmetinde geçirilen müddetin, kaymakamlık 
namzetlik ve staj müddetleri bittikten ve kay
makamlığa tâyinden sonra bu memuriyette geç
miş sayılması ve bu namzetlik ve staj statülünde 
bâzı değişiklikler yapılması; teklif edilmektedir. 

Bu konu üzerinde Komisyonumuzda yapılan 
inceleme sonunda aşağıda yazılı hususlar kabul 
edilerek, 4379 sayılı Kanunda görülen değişiklik
ler ve ilâveler yapıldı : 

1. 4379 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 
iki perensip kabul etmiştir. 

A) Muvazzaf askerlik hizmeti için askere 
alınanların memuriyetleri ile ilgileri kesilir. An
cak, eski memuriyetlerindeki sınıf ve dereceleri 
mahfuz kalır, ve terhislerinden itibaren üç yıl 
içinde memuriyet talebinde bulunanlar eski sınıf 
ve dereceleri üzerinden tercihan tâyin edilir. 
(1 nci fıkra). 

B) Kısa müddete tâbi olup da muvazzaf as
kerî - hizmete alınanların - askerlkten önce me
mur olsalar da olmasalar da - askerlikte geçir
dikleri müddet memuriyetlerine sayılır. 

aa) Muvazzaf kısa hizmetini yapmak üzere 
askere alınmadan önce asli bir memuriyette bu
lunmayıp da, yedek subay olarak terhislerinden 
sonra ilk defa böyle bir memuriyete 3 yıl içinde 
geçecek olanlar hakkında ihtüâî yoktur: Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri müd
det, sonradan aldıkları asli memuriyette geçmiş 
sayılır. Askerlikte geçirdikleri müddet, memu
riyette geçmiş sayılarak eğer terfi müddeti bu su-
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retle tamamlanmış oluyorsa otomatik olarak terfi 
ederler. Eğer ilk terfi müddetlerinden daha faz
la bir müddet askerlik yapmışlarsa, bu fazla 
müddet, ikinci terfi müddetinde geçmiş sayılarak, 
askerlikte geçirilen müddetin tamamının terfi 
müddetine esas olması temin edilmiştir. 

bb) Evvelce memur iken kısa hizmete tâbi 
olarak muvazzaflık askerî hizmetini yapmak 
üzere silâh altına alınanların Yedek Subay Oku
lunda ve subaylıkta geçirdikleri müddet terfi 
müddetlerine eklenir. Askerlikten önceki memu
riyet müddetine eklenen bu askerlik hizmet 
müddetinden artanı daha sonraki terfi müdde
tine ve yine arttığı , takdirde bir sonraki terfi 

. müddetine sayılır. 
Birinci maddede yapılan değişiklik, muvaz

zaf hizmette geçen askerlik müddetinin eksik* 
siz olarak memuriyet müddetine saymayı temin
den ibarettir. 4379 sayılı Kanunun vaz'ı maksa
dı askerlik gibi âli bir hizmet sırasında genç
leri memuriyet müddeti ve terfi imkânları gibi 
.şahsi endşelerden uzak tutmak olduğuna göre 
askerlikte geçirilen müddetin eksiksiz olarak 
memuriyet terfi müddetine eklenmesi ve bu 
müddette geçmiş sayılması zaruri görülmüştür. 
Mer'i kanunun, askerlik müddetinin terhisten 
sonra ilk terfi müddetine sayılıp, artanının son
raki terfi müddetleri için nazarı itibara alınma
ması tarzındaki tatbikata meydan verecek şekil
de olması yüzünden bu değişiklik yapılmıştır. 

Terfi için gerekli olan ehliyet şartının bu ka
nundaki müddetler için bahis mevzuu olamıya-
caği; askerlikte geçen müddetin, ehliyetle me
muriyette geçmiş sayılacağı da kararlaşmıştır. 
Askerlik müddetinin eklendiği ve fiilen memuri
yette geçirilmiş veya geçirilecek olan müddette 
terfi için gerekli olan ehliyet unsurunun bu hu
sustaki mevzuata göre aranacağı tabiîdir. 

2. Askerlikte geçen müddetin, namzetlik, 
staj ve mecburi hizmetler için hesaba katılmı-
yacağına dair birinci maddenin son fıkrası hük
mü; namzetlik, staj ve mecburi hizmetin muhak
kak yapılması gerektiği mânasını ifade eder. Fa
raza staj yapmakta iken muvazzaf kısa hizmete 

, alınan bir memur; . askerlikte geçirdiği müd
detle stajını ikmal etmiş sayılmaz. Terhisinden 
sonra stajdan kalan müddetini tamamlamak zo-
rundadir. Mer'i kanunun hükmü budur. 

Yapılan değişikliğe gelince: 
A) Hiç memur değilken muvazzaflık hizmeti 

için askere alınanlar, terhislerinden sonra al
dıkları memuriyette, bu memuriyetin hususi
yetine göre mevzu kanunlara nazaran yapmak
la mükellef oldukları namzetlik ve stajı fiilen 
yapıp bitirdikten sonra, başlıyan ilk memuriyet 
derecesinde askerlikte geçirdikleri müddet hesap 
edilir ve askerlik müddetinin tutan kadar müd
det bu derecedeı memuriyet yapmış sayılırlar. 
Askerlikte geçen müddetten artan miktarı üst 
derecelerde geçmiş sayılır. 

B) Bu memuriyetin namzetlik veya staj 
devresinde iken muvazzaf kısa hizmet.için askere 
almanlar terhis edildikten sonra, namzetlik ve
ya staj müddetlerini bıraktıkları miktarından 
itibaren tamamlıyarak aldıkları ilk memuriyet 
derecesinde askerlikte geçirdikleri müddet he-
sab edilir ve bu derecede askerlikte geçirilen 
müddetin tutarı kadar memuriyet yapmış sayıla
rak bir üst dereceye terfilerine esas olur. Bu 
müddetten artanı üst derecelerdeki müddetlere 
sayılır. 

Bu değişikliğin esası hulâsa-edilirse: 
Namzetlik, staj ve mecburi hizmetler, asker

likte geçirilen müddet içinde yapılmış sayılmaz. 
Askerlik müddeti, kanunlarına göre muhtelif 
miktarda olan bu hizmetler fiilen , yapıldıktan 
sonra başlıyan memuriyet derecelerinde geçmiş 
sayılır. 

3. 4379 sayılı Kanunun ikinci maddesi, sa
dece 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi memur
lara uygulanmaktadır. Devlet Demir ve Deniz
yolları İşletmeleri memurları bu kanunlara 
tâbi olmadıkları için/ adı geçen kanunun hükmü 
dışında kalmış bulunuyorlardı. 

Yapılan değişiklik ile, 4379 sayılı Kanunun 
çeşitli Barem ve Teadül kanunlarına göre maaş 
veya ücret alan bütün memurlara uygulanması 
sağlanarak, memurlar arasııidaki bu- ayrılık ber
taraf edilmiştir. 

4. Yürürlükte olan geçici madde 1 Eylül 
1939 ve kanunun neşri tarihi olan Ocak 1943 
tarihleri arasındaki muvazzaf askerlik müddeti 
ile memuriyet müddeti münasebetini askerlikten 
önce memur olmak ve olmamak hallerine göre 
düzenlenmiştir. 

Önce memur iken mavazzaf fasa hizmet için 
askere alınmış olanların askerlikle ilgileri kesil
memiş olduğu için, askerlikte geçirdikleri müd
det zaten memuriyette geçmiş sayıldığından ter-
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histen sonra, yine aynı vasafeye geldikleri zaman 
askerlik müddeti tutarı kadar müddet fiilî me 
muriyet yapmış gibi terfi etmişlerdir. 

A) Ancak, tatbikatta isteniliniyen bâzı ne
ticelerin çıktığı da görülmüştür. Meselâ, maaşlı 
bir memuriyette çalışırken yüksek tahsilini bi
tiren ve muvazzaf kısa hizmetini yapmak üzere 
askere giden ve terhis edildikten sonra yüksek 
tahsili sebebiyle yüksek dereceli bir memuriyete 
giren bir kimsenin, askerlikte geçrdiği müddet 
ilk memuriyetinde geçmiş sayılacağı için ter
histen sonra aldığı yüksek dereceli memuriyete 
askerlik müddetinin sayılmasına imkân bulun
mamaktadır. Buna mukabil askerliğinden önce 
hiç memuriyeti olmıyan aynı durumdaki baş
ka biri, terhisten sonra aldığı aynı memuriyette 
askerlik müddeti kadar memuriyet yapmış sa
yılarak kanundan faydalanmıştır. Bu farkuı se
bebi şudur:,Madde, terhisten sonra, daha yük 
sek dereceli bir memuriyete geçme ihtimalini der
piş etmemiştir-, terhisten sonra da askerlikten 
önceki derecede bir memuriyete avdet edileceği 
ihtimaline göre yazılmıştır. 

Bu farkı kaldırmak nıaksadiyle : 1 Eylül 
1939 tarihinden sonra silâh altına alınmış ve ter
his edilmiş ve birinci maddenin ikinci fıkrasın
daki şartları haiz iken - yani, kısa hizmete tâbi 
olup da asli bir memuriyete tâyininden sonra 
muvazzaf askerliğini yapan ve subay olarak 
terhis edilenlerin - askerlikte geçirdikleri müd
det memuriyet müddetlerine sayılmamış ise ha
len bulundukları memuriyet derecelerinde birin
ci madde hükümlerine göre sayılması temin 
edilmiştir. 

P>) Birinci madde hükmünden; bâzı kim
seler de, muvazzaf askerlik müddetlerinin me
muriyetlerine sayılmasında noksan istifade et
mişlerdir. Kanunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrası, askerlikte geçirilen müddetin ancak 
ilk memuriyet derecesine münhasır olarak sayı
lacağı tarzındaki anlayışa müsait olduğu için; 
faraza askerlikten önceki memuriyetinde nor
mal olarak terfiine iki ay kalmış olduğu halde 
muvazzaf hizmete alınan bir memurun terhi
sinden sonra, askerlikte geçirdiği müddetin an
cak iki aylık müddeti evvelki memuriyetine ek
lenerek terfiine sayılmış, bu müddetin ilk dere
ceden gayrı derecelere tesiri olamryacağı mülâ
hazası ile mütebaki müddetten memur istifade 
ettirilmiştir. 

Birinci maddeyi yukarda izah edilen şekilde 
değiştirince, bu suretle noksan istifade etmiş 
olanların da, halen bulundukları memuriyet de
recesinde tam olarak istifadelerinin sağlanacağı 
geçici maddede belirtilmiştir. 

5. — Askerlikte geçen müddetin, namzetlik 
ve staj müddetleri bittikten sonra başlıyan ilk me
muriyet derecesinde geçmiş sayılması gerektiği
ne dair birinci maddenin son fıkrasında yaptı
ğımız değişiklik gereğince, 1 Eylül 1939 dan 
sonra, muvazzaf askerlik müddetleri, staj müd
deti ieinde sayılmış olanların ve bu yüzden mağ
duriyete uğrıyanların durumlarını düzenleme 
maksadiyîe kanuna ikinci geçici madde yazıl
mıştır. 

Komisyonumuz kaymakam namzetlik ve staj 
statüsüne mütaallik teklifin 4379 sayılı Kanun
la münasebetti kısmım bu tasarıya böylece al
dıktan sonra diğer hususları ayırarak 1700 sa
yılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerini değiş
tiren 4089 sayılı Kanun çerçevesi içinde müzake
re etmeye karar vermiştir. 

Bu suretle Büyük Meclise arzedilen tasarı ve 
teklifler esas itibariyle kabul edilmişlerdir. Ay
rıca müzakere sırasında vâki teklifler de ince
lenmiş ve bunlardan kabul edilenler kanunun 
geçici 3 ncü maddesini teşkil etmiştir. Bu mad
denin de gerekçesi şudur. 

1 Eylül 1939 tarihinden itibaren geçen yıllar 
fevkalâde hallerin devamı yıllarıdır. Mevzmı-
nıuz bakımından bu yılların hususiyeti iki hal 
ile tecelli etmiştir : 

A) Kısa hizmete tâbi muvazzaflık müddeti 
biı- sene iken, Bakanlar Kurulu karariyle bu 
müddet uzatılmıştır. 

B) Muvazzaf htemetini yapmış olanların 
bu yıllar içinde talim ve manevra maksadı ile 
çağrıldıkları ihtiyat hizmeti 45 günden çok faz
la devam etmiştir. 4379 sayılı Kanun 1 Eylül 
1939 dan sonra kısa hizmete tâbi olup da mu
vazzaflık müddetinden fazla yedek subaylık 
yapmış olanların vatani hizmetindeki bu gay
retlerine karşılık olarak geçirdikleri askerlik 
müddetlerini terhislerinden sonra aldıkları me
muriyete saymıştır. 

Aynı âli hizmete talim ve manevra için ça
ğırılan ve henüz memur dahi olmıyan gencin ne 
ihtiyat askerlik hizmetini; ne de 1 Eylül 1939 
önce yapıldığı için muvazzaflık hizmetini 
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terhisten sonra aldığı hizmette saymak imkânı 
olmıyacaktır. Bu haksızlığı önlemek maksadiyle 
Komisyonumuz 1 Eylül 1939 tarihinden önce 
muvazzaflık hizmetini yapmak üzere silâh altı
na alınmış olan yedek subayların henüz bir 
memuriyete girmeden talim ve manevra inak-
sâdiylc askerlikte geçirdikleri müddet hakkında 
da birinci madde hükmünün uygulanmasını mu
vafık görmüştür. Yani bunlar, terhislerinden 
itibaren üç yıl içinde memuriyet almışlarsa, ta
lim ve manevra maksadiyle askerlikte geçirdik
leri müddet eksiksiz olarak stajdan aldıkları 
ilk asli memuriyet derecesinde ve artarsa bir 
üst derece memuriyette geçmiş sayılır. 

İhtiyat hizmete gitmeden önce memur olan
ların 4161 sayılı Kanun hükümlerine göre me
muriyetleri ile ilgileri kesilmemiş ve askerlikleri 
arasında memuriyetleri devam etmiş sayılarak 
tarifleri yapılmış olacağı için burada ayrıca 
hüküm koymaya lüzum görülmemiştir. İhtiyat 
hizmete gitmeden önce bir memuriyetin staj 
devresinde olanlar hakkında da 4161 sayılı Ka
nun uygulanacağı ve askerlik sırasında memu
riyet devam ettiği cihetle stajın da devam et
miş sanılarak terfii buna göre yapılmış olacağı 
düşünülerek bu kanuna ayrıca hüküm eklenme
sine lüzum bulunmadığına karar verilmiştir. 

Geçici üçüncü maddenin diğer hükmü de şu
dur : 1. Eylül. 1939 tarihinden sonra silâh altı
na alınıp da muvazzaf hizmetinden subay olarak 
terhis edilmiş olanların üç yıl içinde bir memu
riyet almış olmaları şartiyle muvazzaf asker
likte geçirdikleri müddetin memuriyette geçmiş 

sayılacağı (birinci madde ve geçici birinci 
maddede açıklanmıştır. Fakat muvazzaf 
hizmetten terhislerinden sonra üç yıl geç
meden talim ve manevra maksadiyle askere alın
maları halinde bu ihtiyat askerlikten terhisle
rinden. itibaren üç yıl içinde bir memuru almış 
olmaları şartiyle talim ve manevra dolayısiyle 
askerlikte geçirdikleri müddetin memuriyetle
rinde geçmiş sayılması; muvazzaf hizmetten ter
his edildikten sonra üç yıl içinde memuriyet ala
mamalarına talim ve manevra için asker edilme
lerinin sebebiyet verdiği düşünülerek uygun gö
rülmüştür. 

Bu suretle yapılan değişikliklerle hazırlanan 
kanun tasarısı saygı ile sunulur. 

Maaş Kanunu tasarısı Geçici 
Komisyonu Başkanı 

Ordu 
Ilanıdi Şarlan 

Kâtip 
Erzurum 

Ş. îbrahimhakktoğlu 
Ankara 

M. Aksoley 
Çankırı 

Gl. Z. Soydemir 
Kütahya 

Hakhı Gedik 
Mardin 

M. K. Boran 
Tekirdağ 

Z. Ersin Cecaroğhı 

Sozoü 
Bursa 

Abdurahman Konuk 
> 

Afyon Karahisar 
8. Aldoğan 

Balıkesir 
//. Ş&remetli 

Giresun 
E. Dizdar 

Malatya 
Esat Doğan 

Niğde 
R. Gürsoy 

Yozgad 
thsan olgun 
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- IX — 
GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

4379 sayüı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
deği§tirümesme ve bâzı hükümler eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Asli bir vazifeye tâyin edil
dikten sonra muvazzaf askerlik hizmetini ifa 
için silâh altına alınanların memuriyetleri ile 
alâkalan kesilir. Bunlardan terhislerinden iti
baren üç sene zarfında memuriyet talebinde 
bulunanlar eski sınıf ve derecelerine muadil 
memuriyetlere tercihan tâyin olunurlar. 

Kısa müddete tâbi olup da asli bir vazifeye 
tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerli
ğini yapan ve Yedek Subay olarak terhis edi
lenlerin terhislerinden itibaren üç sene zarfın
da memurluk için müracaat etmeleri şartı ile 
Yedek subay okulunda ve subaylıkta geçirdik
leri müddet terfi müddetlerine sayılır. Bu müd
detten arta kalanı olursa üst derecelerdeki ter-
filerinde nazara alınır. 

Ancak bu müddet namzetlik, staj ve mec
buri hizmet için hesaba katılmayıp kanunları
na göre namzetlik ve staj müddetlerinden son
ra başlıyan memuriyet derecelerinde sayılır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri çeşitli 
Barem ve Teadül kanunlarına göre maaş veya 
ücret alan bütün memurlar hakkında uygula
nır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kısa hizmete tâbi 
olup da 1. Eylül. 1939 tarihinden itibaren mu
vazzaf hizmetini yapmak üzere silâh altına alı
nıp Yedek subay olarak terhis edilenlerden 
birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şart
ları haiz iken istifade edememiş veya noksan 
istifade etmiş bulunanların askerlikten Önce me
muriyet yapmış veya yapmamış veyahut yaptığı 
memuriyetini terk ile terhisinden sonra başka bir 
memuriyete girmiş olmalarına bakılmaksızın bi

rinci madde hükmünden tam olarak istifadeleri 
sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Eylül 1939 tarihin
den itibaren birinci maddenin ikinci fıkraların
dan istifade hakları 1700 ve 4089 sayılı Kanun
lar gereğince stajlarını yaptıkları sıradaki me
muriyetlerinde sayılmak sureti ile emsallerinden 
geri kalanlar dahi bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte bulundukları asli memuriyet dere
celerinde adı geçen fıkra hükmünden tam olarak 
istifade ettirilirler. 

Ancak stajda iken 4379 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince geçirdikleri bir üst dereceye ait 
maaş farkları bu maddenin birinci fıkrasının 
tatbiki sureti ile alacakları yeni derece maaş 
farklarından kesilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kısa hizmete tâbi 
olarak 1 Eylül 1939 tarihinden önce muvazzaf
lık hizmetini yapmak üzere silâh altına alınmış 
ve 1 Eylül 1939 dan evvel veya sonra Yedek 
subay olarak terhis edilmiş ve bir memuriyete 
girmeden veya kısa hizmete tâbi olarak 1 Eylül 
1939 tarihinden sonra silâh altına alınıp da mu
vazzaflık hizmetinden yedek subay olarak terhis 
edilmiş ve üç sene geçmeden talim ve manevra 
için silâh altına alınmış bulunanların talim ve 
manevra dolayısiyle askerlikte geçirdikleri müd
detler hakkında da birinci madde hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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S. Sayısı: 123 
Ankara Milletvekilliğine seçilen Dr. Ahmet Hâmit Selgil'in seçim tu
tanağı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (S/76) 

Tutanakları inceleme Komisyonu Başkanlığına 

17 Ekim 1948 Ara Seçiminde Ankara Millet
vekilliğine seçilen Dr. Ahmet Hâmit Selgil'in 
seçimi hakkında hiçbir itiraz bulunmamakla 
beraber Polatlı Seçim Kurulunca tanzim edilen 
iki kararla, üç köyün seçimindeki oylar hak
kında bâzı tereddütler izhar edilmiş olduğu 
cihetle bu noktaların tetkiki Tâli Komisyonumuza 
havale edilmiş ve Komisyonumuzun vardığı ne
tice 15 . XII . 1948 tarihli raporla Yüksek Ko
misyona arzolunmuştu. 

Baporumuzun Komisyonca tetkiki sırasında 
arzettiğimiz üç köye ait oylar hakkında alınacak 
her hangi bir karar neticeye müessir olmamakla 
beraber, Polatlı Seçim Kurulunun iki kararın
da bahse mevzu olan durumların tahkikında 
,fayda mülâhaza edilmişti. Komisyonun bu kararı 
üzerine keyfiyet İçişleri Bakanlığına yazılmış 
ve bu hususta malûmat istenilmişti. 

Bakanlıktan sorulan noktalar şu idi: 
1. —* Polatlı İlcesine bağlı Yenimehmetli Kö

yüne ait 5 numaralı seçim komisyonu tutana
ğında, bu seçim bürosundaki 170 seçmenden 131 
adedi seçime iştirak ettiği ve sandıktan çıkan oy 
adedi de 131 olduğu halde oyların sayısı. 

119 Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
24 Yusuf İleri 
3 Dr. Vefik tçsezer 
1 Hamit Güven 
1 Hakkı Sadık Acarlı gösterilmiştir. Bu 

150 
müfredatın yekûnu 150 değil 148 tutmaktadır. 
Yani, gösterilen oy adedi, iştirak miktarından 
17 aded fazladır. Bakanlıktan bu hatanın sıebebi 
sorulmuştur. Bakanlıktan bu kerre alınan 1233 
numaralı tezkerede keyfiyetin vukuunu ifade 
ile iktifa edilerek hatanın menşei izah edileme
miştir. 

2. — Yassı Hüyük Köyüne ait 9 numaralı se
çim bürosuna mütaallik kayıt defterinde 57 
seçmen kayıtlı olduğu ve itiraz müddeti içinde 
hiçbir itiraz vâki olmadığı halde seçim günü 
11 ismin seçim bürosunca ilâve edildiği. 

3. — 23 numaralı Basri Köyü seçim bürosu
na ait kayıt defteri muhteviyatına, talik müd
deti içinde yine hiçbir itiraz vâki olmadığı hal
de seçim günü deftere seçim komisyonunca 11 
isim kayıt ve ilâve olunduğu. 

Bahis konusu edilerek, bu ilâveleriu sebebiy
le bu seçim bürolarına ait oyların umumi yekû
na ithal edilip edilmediği de sorulmuştu. 

İçişleri Bakanlığının cevabi tezkeresinde, 
bu iki ilâve bir anlayış hatasına atfedilmekte 
ancak seçime mütaallik kâğıtların bir sandığa 
konup mühürlenmesi 4918 sayılı Seçim Kanu
nunun 31 nei maddesi icabından olup gelecek 
seçime kadar sandığın açılabileceğine dair de 
kanunda sarahat bulunmadığı için, bu seçim 
bölgelerine ait oyların umumi yekûna ithal edi
lip edilmediğinin tetkik olunamadığı bildiril
mektedir. 

Keyfiyet, Komisyonumuzca yeniden görüşü
lerek şu neticelere varılmıştır. 

1. — Yeni Mahmutlu Köyüne ait Seçim Ko
misyonu tutanağında 131 yerine 150 oy gösteril
mesi ve hattâ, irae edilen müfredata göre bu 
yekûnun 148 olması icap ederken 150 şeklinde 
gösterilmiş bulunması, Ankara Milletvekilliği se
çiminin neticesi asla değiştirmiyecek bir va
ziyetten ibaret olduğu halde sırf bir hatanın 
menşei anlaşılmak üzere keyfiyetin tetkiki ilti
zam edilmiştir. Halbuki Bakanlıktan alman tez
kerede bu hatanın menşei gösterilememiş ve 
aradan zaman geçmiş olmasına göre gösterilmesi 
de müşkül bulunmuştur. Bu vaziyete göre bir
kaç oyun şu veya bu şekilde mazbataya hatalı 



- â -
şekilde naklinden dolayı bir seçim tutanağının 
tasdikinin tehir edilmesi Komisyonumuzca mu
vafık görülmemiştir. 

2. — İkinci ve üçünfü fıkralarda bahis mev
zuu olan ve seçim günü, deftere yapılan ilâvele
re gelince : Bunların hatadan neşet ettiği bakan
lıkça bildirilmesine göre, bu ilâvelerin, birinci 
raporumuzda da arzedildiği gibi nazarı itibara 
alınmaması en tabiî ve kestirme yoldur. Bu üç 
ıkrada yazılı oyların, umumi yekûna ithal edi

lip edilmediği hususunda Bakanlıkça ileri sürü
len sesebe gelince : 

Filhakika 4918 numaralı Kanunun 31 nci 
maddesinde (seçim bittikten sonra seçim kurul
ları, seçime ilişkin kâğıtları gelecek genel seçi
me kadar saklamak üzere mühürlü bir sandık 

17 Ekim 1948 ara seçiminde Ankara Millet
vekilliğine seçilen Dr. Ahmet Hâmit Selgil'in 
seçim tutanağı hakkında itiraz olmamakla be
raber Polatlı İlçesi Seçim Kurulunca alman iki 
karar hakkında İl Seçim Kurulu Büyük Millet 
Meclisince bir karar verilmesini istediğinden 
Tutanak dosyası Komisyonumuza verilmişti. 

Dosya ad çekme ile iki numaralı Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edildi. Hazırlama. Komis
yonu dosyayı inceledikten ve içişleri Bakanlı
ğından gerekli malûmatı aldıktan sonra hazır
ladığı 1 .11 . 1949 tarihli raporu Komisyonumu
za verdi. Komisyonumuz 2 . I I . 1949 tarihli 
toplantısında dosyayı ve Hazırlama Komisyonu 
raporunu inceledi. 

Polatlı İlcesine bağlı Yeni Mehnıetli Köyün
de seçime katılanlar ve sandıktan çıkan zarflar 
mevcut tutanaklara göre 131 iken oyların tas
nifinde rakamları gösteren tutanak 150 dir, 
Bunun bir hata neticesi olduğu anlaşılmakta
dır. Yine Polatlı İlcesine bağlı Yasıhöyük ve 
Basri Köyü seçim kurullarında da defterlere 
secim günü on birer isim eklenmiştir. Bıı çeşit 

içinde Belediye Dairesine teslim ederler) denil
mektedir. Menşei hata olduğu bildirilen ilâvele
rin umumi yekûna ithal edilip edilmediğinin 
tetlcikına da mahal kalmamaktadır : 

Binaenaleyh vaziyetin tavaazuh etmiş oldu
ğu kanaatiyle Dr. Ahmet Hâmit Selgii'e ait se
çim tutanağının Komisyonun tasdikma arzı ka-
ra rl artırılmıştır. 

2 Şubat 1949 

2 numaralı Hazırlama Korniş- Başkanı 
Urfa 

E Tekeli 

Sözcü Kâtip 
Konya Ankara 

8. Ergun F. öymen 

tutanakların iptal edilerek yekûna ithal edil
memesi lâzımgelmektedir. Bu yolda hareket edi
lip edilmediği İçişleri Bakanlığı yoliyle sorul
muş ise de seçime ait belge mühürlü olarak İ l 
Seçim Kurulunca muhafaza edilmekte olduğu, 
kanuna göre de bunların yeni seçime kadar mu
hafaza edileceği ve hangi mercilerce bunlar 
üzerinde inceleme yapılması gerektiğinin karar-
laştırılamadığı öğrenilmiştir. Halbuki Dr. A. 
Hâmit Selgil Ankara İlinde (126 259) kadar 
oy almış ve ondan sonraki adayın oy yekûnu 
ise ancak (6 959) rakamını bulmuştur. Böylece 
esasen neticeye müessir olmıyacak bir ketumi
yette olan ve bir hataya müstenit bulunan bu 
oylar tutanağın kabulünü geciktirecek mahi
yette görülmediğinden Hazırlama Komisyonun
ca da teklif edildiği veçhile Dr. Ahmet Hâmit 
Selgil'in tutanağının kabulünün Yüksek Ka
mutaya arzına çoğunlukla karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanı 

İsparta 
K. Turan 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tu. İn. Komisyonu 

Esas No. 5/76 
Karar No. 8 

5. II. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

( S, Sayısı : 123) 
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Sözcü Kâtip 
Kırşehir Urfa 

8. Kurutluoğlu E. Tekeli 
Ankara Ankaro Ankara 

A. Çubukçu F. Öymtn R. Börekçi 
Balıkesir Bitlis Bursa 

M. Akpvmr M. Ertmı F. Bük 

Denizli Edime Gaziantep 
A. Ege M. N. Gündiizalp Gl. A. Atlı 

Giresun 
A. Ulun 

Niğde 
/. R. Soy er 

Kırşehir 
X. Erdem 

Rize 
Dr. F. Kurtuluş 

t>m<i 
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S. Sayısı: 124 
Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıf zırrahman Raşit Öymen'in seçim tu
tanağı hakkında Tutanakları inceleme Komisyonu raporu (5/77) 

Tutanakları inceleme Komisyonu Başkanlığına 

İncelemek üzere Komisyonumuza havale edi
len Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrahman 
Raşit Öymen'iıı seçim tutanağına itiraz eden 
müstakil aday eczacı Said Sakarya'nın şikâyet
lerini tavzih ve tevsik etmesi lüzumu görülmüş 
ve Yüksek Komisyonumuzca bu cihet içişleri 
Bakanlığı vasıtasiyle kendisine tebliğ edilmiş
ti?. 

İçişleri Bakanlığının 27 .1.1949 tarih ve 
23302/11/982 sayılı yazısiyle gönderilen Said 
Sakarya'nın verdiği cevaplar ve ekleri Komis
yonumuzca birer birer tetkik edildi.. 

Mumaileyhin itirazında: , 
1. — Düzce'de seçim bürolarına temsilcile

rinin kabul edilmediği yazılıdır. 
Dilekçesinde hangi seçim komisyonunda tem

silcisinin kabul edilmediği bildirilmediğinden, 
kendisinden sorulduğu halde, gönderdiği evrak
ta buna ait hiçbir cevap yoktur. Bilâkis İçişleri 
Bakanlığından bu mevzua ait yaptığımız soruş-
turmıya alınan cevapta: 

Düzce Kaymakamının Seçim komisyonları
nın vazife talimatnamesini daha evvel yaptığı ve 
Said Sakarya'nın kanuni müddeti zarfında mü
messillerini Seçim Kuruluna bildirdiği anlaşı
lınca kaymakam taraf ından Düzce'dek i bütün 
Seçim komisyonlarına, sandık başlarında ba
ğımsız aday Said Sakarya'nın mümessillerinin 
bulunacağını tebliğ ettiği ve buna bizzat şahit 
olan Said Sakarya'nın da kaymakama teşekkür 
ettiği öğrenilmiştir. 

2. — Said Sakarya'nm Bolu Secim Kurulun
da tutanaklarm tasnifi sırasında, temsilcisi bu 
lunduğu için, kendisinin kurul odasını terke 
mecbur edildiği iddia edilmekte ise de bu iddia
sını tevsik edecek hiçbir delil gösterilmemektedir. 

İçişleri Bakanlığından bu hususta yapılan 
soruşturmada Said Sakarya'nın seçim odasmdan 

dışarı çıkarılmadığı teeyyüt etmektedir. 
o. — Bolu Merkez ilcesine ait 14 numaralı 

sandıkta oylarda tehalüf olduğunu iddia etmekte 
ve bu sandığa ait mazbatanın bir suretinin veril
mediğinden şikâyet etmektedir. 

4918 sayılı Seçim Kanununun 5258 sayılı 
Kanunla muaddel 27 nci maddesinde tutanakla
rm tasdikli bir suretinin seçim günü tasnifi mü-
taakıp talep edildiği takdirde bağımsız adaya 
veya temsilcisine seçim komisyonu tarafından 
belge mukabili verilebileceğini âmir bulunmak
tadır. 

Müstedinin bu talebini kanuni müddet zar
fında yapması icap ederdi. Bu müddet zarfında 
böyle bir talep ve iddiada bulunmadığından yine 
Seçim Kanununun 31 nci maddesi mucibince se
çimle ilgili bütün evrak bir sandık içine konarak 
ve seçim kurullarınca mühürlenerek Belediyede 
saklandığı anlaşılmış ve bundan dolayı kendisine 
bir suret verilememiştir. 

Mumaileyhin iddiası tamamen varit olsa ve 
mezkûr tutanaktaki bütün oyların kendisine 
ait olduğu kabul edilse dahi bunun seçim neti
cesini değiştiremiyeceği bedihidir. 

4. — Said Sakarya'ya verilen 4 tutanaktan 
3 nde sandığın hangi saatte açıldığına dair hiç 
bir kayıt yoktur. Bunların 18 de açümayıp daha 
evvel açıldığı nasıl iddia edilebildiği anlaşılama
maktadır. 

Bu dört sandıktan 60 numarayı taşıyan san
dığın saat 17 de açıldığı iddiasına gelince : 

İçişleri Bakanlığından bu hususta yapılan in
celemede bu tutanağın tanziminde iki bağımsız 
adayım da bizzat bulunduğu, seçim komisyonu 
üyelerinin saatleri bulunmadığı ve havanın ka
rarması ve oy verecek kimse bulunamaması üze
rine sandığın kapatıldığı ve tutanağa da 18 ya
zılacağı yerde sehven 17 yazıldığı seçim kurulun-



ca kendilerine müracaat edilen bu sandık komis
yon başkan ve üyelerinin ifadelerinden anlaşıl
maktadır. 

Bu sandıktan yıkan fazla oy miktarı iddia 
edildiği gibi 150 değil 50 dir. Bu 50 fazla oy 
zarfı açılmadan komisyon karariylc Seçim Ka
nununun muaddel 27 nci maddesinin tarifi veç
hile yakılmış ve keyfiyet tutanakla da belirtil
miştir. 

5. — Bir sandığın vaktinden evvel kapandığı 
hakkında Mudurnu'dan kendi temsilcisi tarafın
dan bağımsız aday Sait Sakarya'ya yazılan hu
susi mektubun ve çekilen telgrafın hiç bir mü
eyyidesi yoktur. 

Sırf Demokrat Parti üyeleri tarafından imza 
edilen bir aded tutanak sureti mumaileyhin le
hine kabul edilse dahi seçim neticesine hiçbir 
tesir yapamayacağı aşikârdır. 

ti. — Düzce İlçesinin Yığılca bucağının mer
keze mesafesi atla 10 saat değil 5 saattir. Bunun
la beraber bu bucağın seçim neticesi iddia edil
diği gibi saat 22 de merkeze gelmemiştir. 

Bucak merkezinden telefonla ilee merkezine 
bildirilmesi saat 23 te obnuş ve tutanaklar erte
si günü yani 18 . X . 1948 Pazartesi günü teslim 
edildiği İçişleri Bakanlığı vasıtasiyle yapılan ihr 
celemeden anlaşılmıştır. 

7. — Müstedinin ölü ve çocukların da seçim 
def terlerine geçirildiği hakkındaki iddiası îçişleri 

Bakanlığınca incelettirilmiş, bu iddiayı teyit eden 
hiçbir delil bulunamamış, yalnız 1929 ve 1927 
doğumlu iki vatandaşın seçim defterlerine sehven 
kaydedildiği anlaşılarak adları hizasına seçim 
kurulunca «Küçük» işareti verilerek bunlar oya 
iştirak ettirilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

(S. — Bağımsız aday Sait Sakarya ileri sürdü
ğü iddiaları ogüıı nöbetçi Cumhuriyet Savcısına 
veya ertesi gün Adalet mercilerine intikal ettir
mekte serbest iken, sonradan bu kabil pürüzleri 
çıkarmaya gayret etmesi ve kanunen kovuştur
maya yetkili makamlara müracaatta bulunmama
sı iddia ve isnatlarının haksız olduğuna en açık 
delildir. 

Yukarda sırası ile şikâyetlerini cevaplandır
dığımız müstakil aday Sait Sakarya'nın iddiala
rının seçimi bozduracak mahiyette ve seçimin ne
ticesine müessir olacak durumda görmediğimizi 
ve Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrahman 
Raşit Oy men'in tutanağının tasdikindi Komisyo
numuzca oy birliğiyle karar verdiğimizi ?ırzeyte
riz. 

5 numaralı Hazırlama 
Komisyonu Başkanı 

Denizli 
A. E(/( 

Balıkesir Giresun 
M. Ak pınar A. Ulus 

Sözcü 
Bitlis 

I/. Erimi 

Niğde 
/. R. Say er 

Tutanakları înceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları înceleme Ko. 

Esas No.5/77 
Karar No. 9 

Yüksek 

Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrahman 
Raşit Öymen'in secini tutanağına itiraz edilmesi 
üzerine dosyası Komisyonumuza tevdi edilmişti. 
Komisyonumuzca dosya ad çekme ile, 5 numa
ralı Hazırlama Komisyonuna verildi. Hazırla
ma Komisyonu bâzı hususların itiraz sahibi Ec
zacı Sait Sakarya'dan sorulması istenmiş. İnce
l m e Komisyonunca da bu istek yerinde görül-

5 . II . 1949 

Başkanlığa 

müş olduğundan keyfiyet İçişleri Bakanlığına 
yazılmıştır. 

İçişleri Bakanlığından gelen cevap 5 numa
ralı Hazırlama Komisyonuna tevdi olunarak 
dosya tekrar gözden geçirilmiş ve 1 . I I . 1949 
tarihli rapor tanzim kılınmıştır. Rapor Komis
yonumuzun 2 . I I . 1949 tarihli toplantısında 
incelendi. Şikâyet sahibi Sait Sakarya'nın sikâ-
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yetleri Hazırlama Komisyonunun raporunda 8 
maddede hulâsa edilerek her birinin hukuki ma
hiyeti etraflıca belirtilmiş ve neticede bu iddia
ların «seçimi bozduracak mahiyette ve seçimin ne
ticesine müessir olacak durumda görülmediği» 
tesbit edilmiştir. İnceleme Komisyonu da Ha
zırlama Komisyonunun raporunu ve dosyadaki 
belgeleri tetkik ve müzakere eyledikten sonra 
vâki itirazların filhakika seçimi hükümsüz saydı
racak mahiyette olmadığına ve bir, iki sandık
taki hataların ise seçimin neticesine müessir ol-
nııyacak değerde bulunduğunu görmüş, Bolu 
Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrahman Raşit Öv
men'in tutanağının kabulüne Yüksek Kamuta
ya arzına çoğunlukla karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur 
Tutanakları înc. 

Başkanı 
İsparta 

/ i . Turan 
Kâtip 
Urfa 

E. Tekeli 
Ankara 

H. Börekçi 
Bursa 

F. Bük 
Gazianteb 
Gl. A. Atlı 

Kütahya 
A. Tahtahhç 

Koni. 

ti. 

Ankara 
A. Çubukçu. 

Balıkesir 
M. Akpınar 

Denizli 
vi. Ege 
Giresun 
A. Vlus 
Niğde 

/. H. tioyer 

•. 

Sözcü 
Kırşehir 

Kurutluoğiu 

Ankara 
F. öymen 

Bitlis 
M. Ertatı 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Kırşehir 
N. Erdem 

Rize 
Dr. F. Kurtulun 

• ' * ' I 
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S. Sayısı: 125 
Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5178 «ayılı Kanunun 21 nei maddesinin yorumlanmasına dair Baş

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/295) 

T. C. 
Ba§bakmUk 7.1.1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 72-106, 6-41 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nei maddesinin birinci 
fıkrası yargıçlık ve savcılık ile bu fıkrada belli edilen diğer bâzı görevlerde ve yahut 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa göre yargıçlık ve savcılık sınıf larmdan sayılan memurluklarda en az 
dört yıl süre ile hizmet etmiş olanların ,sözü geçen-Avukatlık kanununun yine 5178 sayılı Ka
nunla değişen birinci maddesinin (D) fıkrasında yazılı avukatlık stajı kaydının vareste tutulduk
larını zikretmektedir. 

2566 sayılı Hâkimler Kanununun 3501 sayılı Kanunla değiştirilen 74 neü maddesinin birinci 
fıkrası da, yargıçlık ve savcılık mesleklerinden veya bu meslekten sayılan görevlerden Bakanlık 
hizmetlerine, Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüklerine alınanların bu memuriyetlerde geçirdikleri 
sürelerin yargıçlıkta geçmiş sayılacağını âmir bulunmaktadır. Hâkimler Kanununun 17 nei mad
desinin birinci fıkrası da, yargıçlık mesleğinin sınıfları, dereceleri ve aylıkları bu kanuna bağh 
1 sayılı cetvelde gösterilmiş olduğunu açıklamıştır. Sözü geçen cetvelde yazılı muavinlik sınıfına 
dâhil onuncu ve üçüncü sınıf yargıçlığa dâhil dokuzuncu derecelerde icra memurlukları bulun
maktadır. 

Bu hükümlere nazaran yargıçlık ve savcılık mesleklerinden veya bu meslekten sayılan vazife
lerden Bakanlık hizmetlerine, Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüklerine alınanların bu memuriyet
lerde geçirecekleri hizmet sürelerinin avukatlık stajı kaydının vareste tutulmayı icabettiren dört 
yıllık İıizmete sayılmasında tereddüt edilemiyeceği gibi yargıç sınıfından olan icra memurluğunda 
dört yıl bulunmak da stajdan muafiyeti müstelzim bulunmaktadır. 

Ancak Hâkimler Kanununa tâbi olmıyan ve memur sıfatını taşıyan tera memurlariyle Hâkimler 
Kanununun 17 nei maddesinin atıf yaptığı bir sayılı ceevelde yazılı icra memurları arasnda önemli 
farklar vardır. 

Başlıca farklar, Hâkimler Kanununa tâbi olmıyanların doğrudan tâyin olunabilmeleri imkânına 
karşı yargıç sınıfından sayılan icra memurlarının hizmete alınmalarında, Önce Hâkimler Kanu
nu uyarınca mahkemelerde staj görmüş olmaları ve tâyinlerinin Millî iradeye arzı ve Hâkimler 
Kanununun yargıçlara has bulunan hak ve imtiyazlardan faydalanabilmeleri hususlarıdır. 

Bu bakımdan hâkim sınıfmdan olmıyan icra memurluğunda vazife görmüş olan bir hukuk mezunu
nun Avukatlık Kanununun sözü geçen değişik 21 nei maddesinin birinci fıkrasına göre yargıçlıktan 
sayılan vazifelerde çalıştığı kabul edilmiyeceği ve bu sebeple (D) bendindeki staj kaydından vareste 
tutulamıyacağı anlaşılmakta ise de 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 21 nei maddesiyle konulan hük
me ait Adalet Komisyonu gerekçesinde, bu maddede gösterilen işlerde dört yıl bulunanların staj hü
kümlerine-tâbi tutulan avukat namzetlerinin iktisap edecekleri tatbiki malûmatı ihraz etmiş sayılmala
rının yerinde olduğunun aşikâr bulunduğu açıklanmış ve bu mütaalâyı teyit eden, Maliye Bakanlığı 
Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakâmat Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtına dair 4353 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbi avukat namzetlerinin dnranra da kayâa değer görülmüştür. Sözü geçen avukat nam-



zetliğine alınan hukuk mezunlarının iki yıllık namzetlik süresi hariç olmak üzere dört yıl hizmete tâ
bi tutulmak ve yine bu süre ile Hazine yardımcı avukat ve avukatlığındaki hizmetleri staja sayılmak 
suretiyle kendilerine baroya kayıt olunmak hakkı tanınmıştır. Halbuki bunların çalışma sahaları da
ha ziyade ilgili bulundukları dairelerin muavin,* mümeyiz ve memurluklarmdaki işlerdir. 

Bunlara nazaran gerek Bayındırlık hizmetlerine ve ceza ve' tevkif evleri müdürlüklerine, yar
gıçlık ve savcılık mesleklerinden veya bu meslekten sayılan vazifelerden alınmayıp da doğrudan 
doğruya getirilmiş ve gerek hâkimler cetveline dâhil olmıyan icra memurluklarına tâyin kılın
mış olan hukuk mezunlarının Hâkimler Kanununa tâbi olmadıkları halde bulundukları vazife
lerde gördükleri hizmetler göz önünde tutularak sırf avukatlık stajı bakımından aynı hakka sa
hip bulunmaları ve bu gibilerden en az dört yıl hizmet edenlerin de avukatlık stajı kaydından 
vareste tutulmaları' lâzımgelip gelmiyeceğinde tereddüt edildiğinden bu tereddüdün çözülmesi 
için Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin yorumlanması Adıa-
let Bakanlığınca istenilmektedir. * "> ' 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla arzederim. 
Başbakan 

\ * Hasan Saka 

Adalet Komisyonu Baporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 28.11.1948 

Esas No. 3/295 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başba
kanlık tarafından Yüksek Meclise sunulan 
7 . 1 . 1949 tarih ve 72-106/6-41 sayılı yorumla
ma dileği Adalet Bakanlığı temsilcisi huzuriyle 
Komisyonumuzda incelendi. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 21 nci 
maddesindeki «Yargıçlık ve savcılık sınıfların
dan sayılan memuriyetlerden» ibaresinin yorum
lanmasının istendiği görüldü. 

Yargıçlık mesleğine dâhil olmayıp ela; Hâ
kimler Kanununa tevfikan staj görmeden ve 
Millî iradeye arzedilmeden ve Hâkimler Kanu
nunun yargıçlara has olan hak ve imtiyazların
dan faydalanmamak üzere vazife gören icra 
memurlarının Hâkimler Kanununun 1 sayılı 
cetvelinde muavinlik sınıfına dâhil onuncu ve 
üçüncü sınıf yargıçlığa dâhil dokuzuncu derece
lerde alelıtlak icra memurluklarının yargıçlık 
sınıfından sayılacağı beyan edilmiş olması sebe
biyle 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 5178 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesindeki 
«2556 sayılı Hâkimler Kanununa göre yargıçlık 
veya savcılık sınıflarından sayılan memuriyet

lerde en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanla
rın» avukatlık stajından vareste tutulacakları 
hükmüne dâhil bulunacakları mülâhaza edilebi-
lirsede; 

1) Avukatlık Kanununun 21 nci maddesin
de stajdan vareste tutulanların, staj müessesesi
nin temin edeceği ilmî ve meslekî müktesebatı 
esasen haiz bulundukları düşüncesinden ileri 
geldiği görülmektedir. «Yargıçlık veya savcılık 
sınıflarından sayılan memurluklardan» maksa
dın, bu memurluklarda bulunan ve aslında yar
gıçlık veya savcılık mesleğine dâhil olanları da 
fiilen yargıçlık veya savcılık hizmetlerini ya
panlardan ayırmamak olduğu açıkça anlaşıl
maktadır. Meslekleri yargıçlık veya savcılık 
olupda, fiilen yargıçlık veya savcılık değil de icra 
memurluğu yapanları, fiilen yargıçlık veya sav
cılık yapan emsalinden ayırarak avukatlık sta
jına tâbi tutmak bir tezada düşmek olacağından 
mezkûr maddeye «Yargıçlık veya savcılık sınıf
larından sayılan memurluklarda» çalışanların da 
avukatlık stajından vareste tutulacakları yazıl
mıştır. 
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— 3 — 
Meslekî yargıçlık veya savcılık olmayıp da 

Hâkimler Kanununun 1 sayılı cetveline dâhil 
bulundukları için yargıçlık sınıfından sayılan 
memuriyetleri alelıtlak 21 nci maddenin meşkûr 
hükmü içinde mütalâa etmek kanun koyucunun 
maksadı dışındadır. Esasen icra memuru ve yar
dımcılarının avukatlık stajından vareste tutul
malar] hakkında evvelce vâki olan bir kanun 
teklifinin, yargıçlık veya savcılık mesleki dışın
da kaldıkları ve staj müessesesi ile kabili telif 
olmadığı mucip sebebiyle Yüksek Kamutaydan 
ret edilmiş bulunması da bunu açıkça gösterir. 

2) Hâkimler Kanununun 74 ncü maddesin
de «Hâkimlik veya savcılık mesleklerinden veya 
bu meslekten sayılan vazifelerden vekâlet hiz
metlerine, ceza ve tevkif evleri müdürlüklerine 
alınanların bu mmuriyetlerde geçirecekleri müd
detler hâkimlikte geçmiş sayılır.» deniliyor, 
«Yargıçlık ve savcılık meslekinden» sayılan me
murluktan maksat, Hâkimler Kanununun 17 nci 
madesiyle bu kanuna ekli 1 sayılı cetvelde sayılı 
memurluklardır. Bir icra memuru, ceza evi mü
dürlüğüne alınmışsa eğer bu icra memuru yar
gıç. veya savcı sıfctını haiz ise, cezaevi müdür
lüğünde geçirdiği müddet yargıçlıkta geçmiş 
sayılır. Bundan da anlaşılıyor ki ceza ve tevkif 
evleri müdürlüklerinde alelıtlak çalışmak, yar
gıç ve savcılar gibi muameleye hak kazanmak 
için sebep teşkil etmez. 

Bu itibarla Avukatlık Kanununun 21 nci 
maddesinde bahis mevzuu olan «Yargıçlık ve 
Savcılık sınıflarından sayılan memurlulardan» 

yargıç ve savcı meslekine dâhil olup da iora me
murluğu ve ceza ve tevkif evleri müdürlüğü gi
bi memuriyetlerde çalışanların istihdaf edildiği 
ve yargıç ve savcılar gibi ancak bunların dört yıl 
süre ile hizmet etmiş olmaları halinde stajdan va
reste tutulabilecekleri ve yargıç veya savcı mes
lekinden olmıyan icra memurları ve ceza ve tev
kif evleri müdürleri hukuk fakültesinden mezun 
olsalar dahi avukatlık stajından vareste kalamı-
yacakları açıkça anlaşıldığından mezkûr madde
nin yorumlanmasına lüzum olmadığına çoğunluk
la karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Kayseri 

R. özsoif 
Ankara 

E. H. Ergun 
Denizli 

.V. Küçüka 
Erzurum 

Muhalifim 

Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Bursa 

A. Konuk 
Antalya 
N. Aksoy 

Diyarbakır 
F. Kalfagü 

îsparta 
R. Güttü 

Ş, tbrdhimhakkıoğlu 
îzmir 

E. Oran 
Konya 

H. Karagülle 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Manisa 
F. Uslu 
Muğla 

Muhalifim 
N. özsan 

Manisa 

Kırşehir 
S. Kurufluoğlu 

Erzincan 
A. Fırat 
İstanbul 

M. ff. Odenbeğ 

Kayseri 
S. A. Feyzioğh-

Mardin 
M. K. Boran 
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