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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 189 
1. — Askerî Memurlar Kanununun 11 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık» tezkeresi 189:190 

2. -T- Ordu- (îçhiamet Kanununun 2 nei 
maddecinin son fıkrasının değiştkümesi 
hakkındaki kanun tasarısının- geri veril 
meşine dair Başbakanlık tezkeresi 190 

3. — Tutanakları • İnceleme Komisyo
nunda! bocalan yerlere yeni üyeler ayrılma
sı hakkında Tutanakları îneeleme Komis
yonu Başkanlığa tezkeresi 190 

4. ~-Sanılar 189,190 
1. -:- Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 

Yüreğir'in, Türkiye ile Suriye arasında 
askıda kalmış meseleler bulunup, bulunma
dığına ve Suriye'deki Türklere karşı iş
lenmekte olan cuçlar için Hükümetin 
bir teşebbüse geçip geçmediğine dair 
Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu 189 

2 — Aivori Karahisar Milletvekili 
A^mft#rVezirpğlıynunj Bolvadin Beledi
ye Başkanının. yblsugL. hareketler^ hak
kında^ İçişleri Bakanlığından sözlü soru
su 190. 

İçindekiler 
Sayfa 
188 
189 

Sayfa 
190 5. — Görüşülen işler 

1. — Eskişehir Milletvekilliğine se
çilen Kemal Zeytinoğlu'na ait seçim tuta
nağının gönderildiğine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Ko-
misgsoau»,raporu (3/71) 190:196 

2. — Seyhan Millletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Askerî Yargıtay adlî üye ve 
mülâziürleriyle savcı ve yardımcılarına, 
raportörlere ve askerî mahkemelerde ve 
yargıçlık görevlerinden naklen merkefc 
gör evlerinde çalıştırılan askerî adlî yargıç
lara ve adaklarına-'-ödenek verilmesi * hak
kında kitnun teklifi ve Millî Savunma, 
Adalet Ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/16) 1 9 0 1 5 

3. — Posta, Telgraf Ve Telef ön mürase-
1 elerinden ahnacak 'nakliyat- -vergisi hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Malîye • 
ve Büfege^Kömisyonlan rapöJtarı-|l/61)' 215 

4. — Bûöak Müdürlerinin devir mas
raf llr^ hakkında kanun tasarısı ve içişleri . 
ve mitçe Komisyonları raporları (î/82)'2115:2İ6 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve te^ültl|^)dair*ül«» 3656 sagplı 
Kanuna bağlı'-,(1) sayalt ç^veliftrikaB^t^ 
Genel Müdütflüğü kısmında değişiklik>ya-
pılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 



Sayf» 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/83, 
84) 216:217 

6. ~— Devlet Memurları Aylıklarının Tev-
hitve Teadülüne dair olan Kanuna ek 4644 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmında değişik, 
lik yapılması hakkında kânun tasarısı ve İç
işleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/115) 217 

7. — Posta Kanununa ek 2721 ve bu ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/104) 217:218 

8. — Telgraf ve Telefon Kanununa ek 
2722 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4647 sayılı kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları 

Birinci Oturum 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri 

Ürgüblü hakkında soruşturmada bulunmak üze
re kurulan Karma Komisyonun görev süresinin 
üç buçuk ay daha uzatılmasına dair adı geçen 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okunarak onandı. 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanu
nunun 25 nei maddesinin birinci fıkrasında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ile, 

Altmış milyon liralık madenî ufaklık para 
basılması hakkındaki kanun. tasarısının birinci 
görüşülmeleri bitirildi, 

Milletlerarası Para Fon'u ile Kalkınma ve 
İmar Bankasına katılmak için Hükümete yet
ki verilmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerin
de bir müddet görüşüldükten sonra dinlenilmek 
üzere Birleşime araverildi. 

" İkinci Oturum 
Milletlerarası Para Fon'u ile Kalkınma ve 

îmar Bankasına katılmak için Hükümete yetki 

S»yf» 
raporları (1/105) 218 

. 9 . — Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî savunma Komisyonu ra
poru (1/138) 218:220 

10. — idareci Üyeler Kurulunun, Bü
yük Millet Meclisi binası ve eklenti binala
rı ile tesislerinin yapım yetkisinin Bayındır
lık Bakanlığına devri hakkında kanun 
teklifi ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyon
ları raporları (2/29) 220:228,231,232,233:236 

11. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/116) 228 

12. —• Yargıçlar Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (İ/64) 228,231,231:232 

verilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile, 
Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla 

eratın vesair binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve Orduya alman ahali nakliye 
vasıtalarının ödenmesine dair 1471 sayılı Ka
nunun 4657 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün Kral
lığı arasında imzalanan Dostluk Andlasmasımn 
onanması hakkındaki kanun kabul olundu; 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına 
dair olan kanun tasarısının da birinci görü
şülmesi bitirildikten sonra 

17 . TT . 1947 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

.. Başkanvekili Kâtip , > Kâtip 
Bingöl Kocaeli Samsun . 

F. F. Düşünsel 8. Pek N. F%rat 

1. — GÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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6 : 4 5 tf.2.194? 
4. — SORULAR 

Ö : İ 

İ .— Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, Türkiye ile Suriye arasında askıda kal
mış meseleler bulunup bulunmadığına ve Su
riye'deki Türklere karşı işlenmekte olan suçlar 

için Hükümetin bir teşebbüse geçip geçmediğine 
dair sözlü sorusu Dışişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
• • 1. — Hava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Ka
nunun 4334 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/143) (Milî Savunma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) . 

2. — İstanbul Adalet Binası inşası için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/144) (Baymdıklık ve 
Bütçe Komisyonlarına). 

3. —• Millî Eğitim Bakanlığınca idare edile
cek okul pansiyonları hakkındaki 1838 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan 
2005 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı (1/142) (Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına). 

4. — Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı 
Terfi Kanununun 1 nci maddesinin (A) fıkra
sı ile 4460 sayılı Kanunla değiştirilen 16 nci 
maddesinin A, B, C, D fıkralarının değiştiril

mesine dair kanun tasarısı (İ/145) (Millî Öa-
vunma Komisyonuna). 

5. — Şeker ve glikozdan alınan munzam is
tihlâk vergilerinde yapılan indirmelerin onan
ması hakkında kanun tasarısı (1/146) (Ekono
mi, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

Tezkere 
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa

dık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/89) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona). 

Raporlar 
7. — İşçi ve işveren Sendikaları ve Sendika 

Birlikleri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Çalışma Komisyonları raporları 
(1/125) (Gündeme). 

8. — İş kazalariyle Meslek hastalıkları ve 
Analık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Ekonomi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet ve Çalışma Komisyonları rapor
ları (1/126) (Gündeme). 

» © - « 

KÂTİPE& 

B İ R İ N C İ OTÜftÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevîik Fikret Sılay 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Muhtar Ertan (Bitlis) 

" >m** 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SÜNÜŞLAUI 
' • • -. ..; / t i . 

BAŞKAN — Arzediyorum, 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23 . I . 1947 tarihli ve» 71 - 631/6- ; 163 sayılı 

- 1 8 9 — 

1. — Askerî Memurlar Kanununun 11 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. 



6 : 45 ,1Î..*.1M7 ö : 1 
yazımızla sunulmuş olan 1455 sayılı Askerî.Me
murlar Kanununun 11 nci maddesinin değiştiril
mesi Hakkındaki -kanun tasarısının-geri gönde-
rilmesim saygılarımla rica eedrim. 

Başbakan 
R. Peker 

BAŞKAN — Geri verilecektir efendim. 

. 2, •—*/ Ordu ilçkizmet Kamusımmın 2 nci mad
desinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki kanım tasarısının geri verilmesine dair Baş-
'Jmkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Arzediyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23 . I .1947 tarihli ve 71 - 631/6 - 162 sayılı 

yazımızla sunulmuş olari 2771 sayılı Ordu Içhiz-
meft Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrasının 
değiştÎTİlmesi hakkındaki kanun tasarısının ge
ri gönderilmesini rica ederim. 

Başbakan 
B. Peker. 

BAŞKAN — Geri gönderilecektir efendim. 

3. —- Tutanakları inceleme Komisyonunda 
boşalan yerlere yeni üyeler, ayrılması hakkında 
Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığının 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamutayca adçekme...suretiyle Tutanakları 

İnceleme Komisyonuna,.üye ayrılmış:.-olan İstan
bul Milletvekili Abdurrahman Münib Besekan 
ile Zeki Rıza &porel'in milletvekillikleri ..kaldı
rılmış olduğundan ada geçen Komisyona, yeniden 
iki üye ayrılmasını saygılarımızla rica ederim. 

Tutanakları İnceleme Koalisyonu 
Başkanı 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 

BAŞKAN — Bu Komisyona adçekme ile iki 
üye ayırıyoruz: 

Muzaffer Akpmar (Balıkesir) 
Dr. Memduh Necdet Otaman (Manisa) 

4. — SORULAR 

2. —* Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve-
ziv-oğlu',nun, Bolvadin Belediye Başkanının,yol
suz hareketleri hakkında İçişleri Bakanlığından 
sözlü'sorusu 

BAŞKAN —-önerge sahibi burada yok mu? 
(Yok sesleri) Bhvdefeya mahsus olm-ak üzere 
geleeek oturuıiııa bırakıyoruz. 

5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Ke
mal Zeytinoğlu'na ait seçim tutanağının- gönde
rildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Tutanna'c-
ları İnceleme Komisyonu raporu (3/71) [ i ] 

.„„ '. :.k"&m 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 
mı? 

HASAN DÎNÇER , (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, Bendeniz Tutanakları İn
celeme Komisyonunun şimdi okunan raporuna 
muhalif kalmış bir arkadaşınızım. Bu itibarla 
sebebi muhalefetimi kısaca arzetmek isterim. 

Arkadaşımız Kemal Zeytinoğlu Genel • se
çimin ilânından 6 gün sonra istifa etmiştir. 
Kendisi askerî memur sayılırsa, veya askerî me-

[1] 84 sayılı basmayazı lutanaği*ı sonvndad>r. 

murlara tatbiki gereken hükümden istifade eder 
durumda görülürse istifasının, müddeti içinde 
olduğu neticesi çıkacak ve seçimi kabul edile
cektir. Yok; sivil memur addedilirse seçim ilânı 
ile '»istif ası arasında üç gün olması lâzım gelir
ken 6\gün geçtiğinden seçimi kabul edilmiye-
cektir. 

Binaenaleyh üzerinde münakaşa edilmesi lâ
zım gelen nokta ve düşünülmesi» gereken cihet 
kendisinin hangi durumda olduğunu tesbiti me
selesidir. 

1445 sayılı kanun muvacehesinde Kemal Zey-
tinoğlu'nu askerî memur saymak gayrimüm-
kündür. Fakat Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporunda tebarüz ettirildiği gibi mut
lak ifadesiyle sivil memur saymakta beadenizce 
mümkün değildir, Şu ittibarla mümkün. değil
dir ki Kemal Zeytinoğlu Eskişehir Askerî mm-
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-t$ka : komutanlığı emrinde yüksek askerî 
mühendis . kadrosuna askerî ; hizmet ifa et
mektedir. Yedi senedenlperi(de;Van eden bu hiz-
meti e&naşında, hiçbir sivil görevle alâkalanmamış 
askerlerle haşirneşir,., olmuş ve; asker.olduğuna 
yanmıştır . Bıındaıi .başka, kendisi .askerî.büt
çeden. jinaaş,.almakta ve .kendisine ,tıpkı subaylar 
gibi,tayın, bedeli. vesrilmekted,ir\ Yedek Subay o-
lan emsali muvazzaf vazifeden sonra ihtiyat hiz
mete, çağrıldığı .halde, kendisi asker farzedilip 
bu,hizmete emsali ile. beraber..çağrilmamıştır. 

Şu durum kendisini sivil, memurlardan ayı
ran bariz .vasıfları .göstermek itibariyle arza şa
yandır. Q halde Kemal Zeytinoğlu nedir? Bu 
suali .iradetmek mümkündür, askerî memur 
mudur, sivil memur mudur? OJhalde kitapta 
bunun yeri neresidir? Bunun cevabını verirken 
ona takılacak vasıf ne olursa olsun üzerinde du
rulması ieabeden nokta Kemal Zeytinoğlu'nun 
Seçim Kanunu muvacehesindeki vaziyetini t es-
bittir. Seçim Kanunu askerlere genel seçimin 
ilânından itibaren on gün, sivil memurlar için 
ü,ç gün içinde istifa şartını koymuş olmasına .gö
re ayrı, ayrı iki müddetin konulmasındaki mak
sadı ve mânayı bulmamız ıcab'e.der. Yani ka
nunu lafziyle değil ruhuyla tatbik etmek için 
ayrı, ayrı müddetlerden kasdedilen mânayı bul
mak ve buna. göre Kemal Zeytinoğlu'nun du
rumunu tesbit etmek lâzımgelir. Vazıı kanunun 
askerler için sivillere nispetle daha uzun müd
det tâyin etmiş olması, askerlerin ifa ettiği, gö
revler dolayısiyle, genel seçimin ilânını siviller 
gibi vaktinde ve zamanında haber alamamala
rı ihtimalinden başka bir şey değildir. Asker
ler, ifa ettikleri yazife icabı.şehirde, kasaba
da, köyde, dağda, tepede, şurada, burada bu^ 
lunacaklardır. Bu itibarla, şehirde vazife gö
ren bir sivil memur gibi 3 gün içinde ilânı haber 
alamamaları daima varittir, işte bunun içindir 
ki, ' Vazıı Kanun, askerler için sivillerden 
farklı olarak 10 gün bir müddet tâyin etmiştir. 

Kamal Zeytinoğlu, askerî bir hizmet ifa et
mekte ve tıpkı askerler gibi şurada, burada bu
lunması ihtimali mevcut olmasına .göre, ona, tat
bik edilecek müddetin üç gün değil, 10 gün ol
ması icabeder. Vazıı Kanunun bu maksadının 
Kem al. Zeytinoğlu'nun durumuna teşmili icabe-, 
der. sanırım. 

şYüksek Meclisiniz, şüphesiz,ki ; yaptığı ka-; 
nuna mâna verilmesi * bahis mevzuu olduğu, za-

ı&f .6 : i 
man en salahiyetli bir makamdır. Bu itibarla 
bu işe bir,karar verilirken kanunun bu madde
sine de lâyik olduğu majıayı vermekte şüphesiz 
geçikmiyecektir. Bundan başka Tutanakları 
inceleme Komisyonunun kabulü gibi Kemal Zey
tinoğlu 'nu tamamen bir sivil memur saysak ve 
onun .giyil memurdan tefrik edilmez bir. durum
da, olduğunu kabul e,tsek dahi şu noktanın- üze
rinde dikkatle durulması, gerektiği kanaatmda-
yım. Seçim Kanunumuz sivil.;mraeuriyetler/de 
bulunanlar için 3. gün evvel istifa etmek mecbu
riyetini koymuştur. Amma bilûmum siviller 
için değil, sadece tâynijeri,merkezden yapılan 
sivil memurlar içindir. O halde biraniçin sivil 
memur olarak kabul ettiğimiz Kemal .Zeytinoğ
lu 'nun durumu, , merkezden tâyin edi^n me
mur vaziyetinde midir, değil midir ? : Bunun da 
tetkiki gerekmektedir. Binaenaleyh kendisinin 
merkezden tâyin edilir bir memur durumunda 
olm açlığını kabul. edersek o halde istifasının 
müddetle mukayyet olmadığı, hattâ lüzum da
hi olmadığı neticesi hâsıl ol&çaktır k i ; bu (tak
dirde seçimi muteber saymak icabeder. 

Memurin Kanununun 19 ncu madde me
murları tâyin itibariyle dört .grupa ayırmıştır. 
Birinci grup: Büyük Millet.Meclisince intihap 
olunanlarla, kanunları; mucibince icra Vekil
leri Heyeti kararı ve Reisicumhurun ta^dikıy-
la,tâyin olunanlar; iknci grup kanunları mu
cibince vekil ve Başvekilin müşterek kapariyle 
ve Reisicumhurun tasdiki ile tâyin olanlar. 

. 3 ncü grup; kanunları mucibince vekil, vali 
ve müdürü umumi tarafından tâyin olunanlar. 
4 ncü grup kaymakam veya bu sınıftan salâ^ 
hiyattar- makam tarafından tâyin olunanlar.. 

Şimdi tâyinleri dört grupa ayrılan bu me
murlardan, hangi grupa dâhil olanlar merkez
den tâyin edilmiş sayılır? Yani vazıı kanun 
merkezden tâyin edilen memurlar tabiriyle, bu 
dört gruptan hangilerini kastediyor, meselesi 
üzerinde durmamız lâzımdır. :Şur.asını berveçhi 
peşin arzedeyim ki, Vazıı Kanun merkezden 
tâyin edilen memurların istifalarını derpiş.eder
ken o nevi memurların ifa ettikleri vazifeleri 
dolayısiyle seçime tesir edecek durumda olma
larını mütalâa ederek, bir-defa onun, memur 
durumu itibariyle seçime müessir olacak vazi
yette değildir. Vazıı kanım . sadece seçime mü
essir olacak durumda olanları istifaya mecbur 
etmiş vaziyettedir. » -: 
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Binaenaleyh birinci ve ikinci grupun mer

kezden tâyin olunan memurlar grupuna gir
diklerini kabul etmek zaruridir. Üçüncü grup
taki memurlar, yani kanunları mucibince, ve
kil, vali veya müdiri umumiler tarafından tâ
yin olunan memurlar, merkezden tâyin olu
nan memurlardan mıdır, Bendenizce değildir. 

Sebep: Kanun grupları ayırırken, vekilin 
tek imzası ile, valinin veya müdiri umuminin 
imzalariyle çıkan tâyinleri müsavi saymıştır. 
Valinin imzasiyle tâyin edilen memurları mer
kezden tâyin saymadığımıza göre aynı grupta 
kıymetlendirilen, vekilin, valinin veya müdiri 
umuminin imzasiyle yapılan tâyinleri de mer
kezden tâyin edilmiş gruplar içine sokmamak 
icabeder. Bu mütalâayı Kemal Zeytinoğlu'nun 
işine teşmil ve tatbik edersek, kendisi sadece 
Millî Savunma Bakanının imzasiyle tâyin edil
diğine göre, tıbkı valinin imzasiyle tâyin edil
miş bir memur gibi telâkki edilmesi ve binne-
tice, kendisinin merkezden tâyin edilen me
murlardan sayılmaması neticesine varmak ica
beder ki, bu takdirde istifa mecburiyeti yok-
tUl \ 

Sayın arkadaşlarım, bu mütalâamı teyit eder 
mahiyette gördüğüm için şu ciheti de arzetmek 
isterim ki, merkezden tâyin edilen öyle memur
lar vardır ki, bunların tâyini yani, üçüncü gru-
pa giren bu tâyinde, vazıı kanunun merkezden 
yapılan tâyindeki kasdine tatbik edecek olur
sak bu takdirde görevi itibariyle seçime hiçbir 
tesir yapamıyacak olan bazı memurların da bu 
grupa dâhil olması gibi sakat bir neticeye var
mış oluruz. Meselâ, Devlet hastanelerinde 
hizmet ifa eden bir hemşirenin tâyini Sağlık 
Bakanının imzasiyle olduğuna göre bunu da 
3 gün içinde istifaya tâbi tutmamız icabeder. 
Halbuki bir hastane hemşiresinin bir seçim es
nasında ifa ettiği vazife dolayısiyle, bir tesiri 
olamıyacağı aşikârdır. 

Her iki noktai nazara göre de kanunlara 
mâna vermek Yüksek Meclisinizin hakkıdır? 
Bu itibarla arkadaşımız hakkında bir karar alır
ken Yüksek Meclisin kanunun tam mânasını tat
bik edeceğine eminim. 

KOMİSYON SO.ZCÜŞÜ SAHÎR KURTLU-
OĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, Ke
mal Zeytinoğlu arkadaşımızın seçim tutanağı 
ik;i safha-arzeder. Birincisi y Yüksek Meclisin 
malûmudur, Mahallinde tanzim edilmiş bir tu-
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tanakla, Yavuz Abadan Milletvekili oİarak Yük
sek Meclise sevkedilmiştir. Fakat seçim kanu
nunun 11 nei maddesine tevfikan Kemal Zeyti
noğlu'nun süresinde istifa edip etmediği hususu
nun tâyini mahalli seçim kuruluna ait olmama
sı dolayisiyle Tutanak Yüksek Meclisçe kabul 
edilmiyerek, yerine esasen daha fazla rey al
mış olan Kemal Zeytinoğlu'nun tutanağının ge
tirtilmesi karar altına alınmış, ve bugün hu
zurunuza Komisyonumuz tarafından tetkikedi-
lerek arzolunan tutanak da Kemal Zeytinoğlu'-
nun bu tutanağıdır. 

Komisyonumuz yaptığı tetkikatta Kemal Zey
tinoğlu'nun 1455 sayılı kanuna göre askerî me
mur sayılıp sayılmıyacağı hususunda durarak 
Seçim Kanununun 11 nci maddesindeki istifa sü
resini tâyine çalışmış bulunuyor. 

1455 sayılı kanunun ve bunun tadillerinin 
tetkikinden anlaşılacağı gibi bir şahsın askerî 
memur addedilebilmesi, muayyen şartlara bağ
lıdır ve en nihayet rütbe ve nişan taşımağı âmir 
ve fakat sadece kılıç kuşanmamalarını emret
mektedir. Hazırlama Komisyonunun raporunda 
da tadat edildiği veçhile 1455 sayılı kanunun 
zeyil ve tadilleriyle yüksek huzurunuzu rahat
sız etmek istemiyorum. Ancak 11 nci maddesi
nin delâlet ettiği kati mânaya göre nişan ve 
rütbe taşımaları şarttır. Ancak kılıç kuşanmaz
lar. Arkadaşımız 13 . V I I . 1939 tarihinde 250 li
ra ücretle 8 nci mmtaka yüksek mühendisliğine 
tâyin edilmiş ücretli bir memurdur. 4 . VIII . 

1944 ve 4644 sayılı kanunla ve bu kanunun birinci 
maddesinin ikinci fıkrası mucibince sair devlet 
memurları gibi bunun da ücretinin maaşa kal
bi dolayisiyle 90 lira ücretli bulunduğu yer 80 
liraya intikal ettirilmek suretiyle 80 lira asli 
maaşlı devlet memuru sıfatını kazanmıştır, ke
za Hazırlama Komisyonu raporunda tafsilen 
izah edildiği veçhile askerî yüksek mühendisle
rin bidayeten hengi ücretten başlıyarak hangi 
ücrete kadar yükseleceği hususları gösterilerek 
90 liraya intibakının bu sebeple kaabili telif ol
madığını göstermektedir. Millî Savunma Ba
kanlığının bu hususta 1 1 . 1 . 1947 tarih ve 11171 
sayılı müzekkeresinde de hukuki vasfının ai 
kerî memur olmayıp sivil memur olduğunu tt 
barüz ettirmektedir. Böyle olunca Seçim Ka
nununun. 11 nci maddesinde askerî memurlara 
bahşedilmiş bulunan seçim gününden 10 gü* 
zarfında istifa hakkından istifade etmesine biz* 
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ee imkân görülememiştir. Askerî memur oldu- [ 
ğunu biran için kabul etsek askerî memur 
vasfını taşıyanların ancak çekilme hakkı mev
cut olduğu takdirde istifaları imkân dahilinde
dir, Bu arkadaş ve bu vaziyeden istifa hakkını 
haiz olmadığı tebarüz eyler, ve haiz olduğunu 
farzetsek bile istifasının kabule şayan olmama
sı icap eder. 

Askerî memur olmadığı halde askerî şahıs ta
birinden istifade edebilir mi edemez mi? askerî 
şahıs tâbiri yüksek malûmunuz olduğu veçhile as
kerî Ceza Kanununun üçüncü maddesinde tas
rih edilmiş ve askerî şahıslar; müşirden zabit ve
kiline kadar zâbitlar, başgediklilerden efrada 
kadar efrat ve bilcümle askerî memurlar, müs
tahdemler, askerî hâkimler ve askerî talebeler
dir diye bir çerçeve içerisine alınmış bulunmak
tadır. Dikkat buyururlarsa hem askerî memur
lar, hem de askerî müstahdemler tefrik edil
miş askerî müstahdemler dahi bu kanunun şü
mulü dairesinde askerî şahıs sayılmıştır. Aske
rî şahsın tarifine ne gibi bir zaruret vardır? 
Askerî ceza usulünün birinci maddesindeki bu 
usule tâbi olacak şahısların, Askerî Ceza Kanu
nunun tatbikatında, Askerî Ceza Kanununun 
tatbik edileceği askerî şahısların çerçevesini 
tahdit bakımından, askerî şahıs tâbiri kullanıl
mıştır. 

Askerî Ceza Kanunu, Askerî Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu ile Secim Kanunu maksat, 
gaye itibariyle yekdiğerinden tamamiylc farklı 
kanunlardır. Maksatları ayrı olan böyle muh
telif kanunlar zümresinin tariflerini yekdiğerine 
mütedahil addederek, birindeki haktan diğe
rinin de istifade imkânını sağlamak bendenizin 
şahsî kanaatime göre imkân haricindedir. Bun
dan başka Askerî Ceza Kanununda askerî me
mur olması bile, bir kimsenin seçim bakımın
dan askerî muameleye tâbi tutulmasını istemek; 
Türk Ceza Kanunu muvacehesinde ve bu kanu
nun 279 ncu maddesinde ki, (Memur sayılırlar) 
ifadesine istinaden bunların Memurin Kanu
nu bakımından memur addedilmeleri diğer
lerine bahşedilen hakların bunlarada teşmili 
neticesine varmak iktiza eder ki, bu da batıl 
bir neticedir. Bu itibarla kıyaslama, yoliyle 
J)ir; kanunun değerleri kanun çerçevesi içinde 
düşünerek-meyridjne maksurolan kanunları şu-
mullendirmek bizi doğru ve salim bir neticeye 
götürmüş bulunmaz. I 
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Hasan Dinçer arkadaşım, Memurin Kanu

nundaki memurun tasnifi işinde merkezden tâ
yin edilen memurların kimler olacağını ve bun
ların ne suretle mütalâa edileceğini ileri sürmüş 
olan arkadaşmız bu katagorinin üçüncü sınıfına 
dâhil bulunan ve kanun mucibince Bakan, vali ve
ya umum müdürler tarafından tâyin edilecek me
murların merkezden tâyin edilmiş olduğram ka
bul etmeğe imkân olmadığını ilâve buyurdular. 
Bakanın tâyin ettiği bir memur merkezden tâyin 
edilmiş bir memur addetmezsek, nereden tâyin 
edildiğini kabul edeceğiz? Binaenaleyh Kemal 
Zeytinoğlu'mm bundan başka bir katagori içinde 
mütalâa edilmesine imkân mutasavver değildir. 
Vaziyet böyle olunca; Kemal Zeytinoğlu arka
daşımız sivil bir memurdur, merkezden tâyin 
edilmiştir, Seçim Kanununun 11 nci maddesine 
tevfikan yenilenmesine karar verilen seçimin ilâ
nı tarihinden 3 gün içinde istifa etmesi lâzım-
gelirdi. Seçimin yenilenmesinin ilânı tarihi olan 
13 . VI . 1946 tarihinden itibaren üç gün içinde 
istifa etmesi lâzımgelirken 19 . VI . 1946 tarihin
de istifa etmekle kanunun tâyin ettiği müddeti 
geçirmiştir. 

Bu itibarla kendisi hakkında yapılan seçimin 
yapılmamış addedilmesi icabedeceği kanaatmda-
yız. 

Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 
NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Bir soruda bu

lunacağım; gerek gerekçede ve gerekse şimdi 
beyanlarında bu arkadaşın askerî memur olma
dığını ifade buyurmakla iktifa ediyorlar. Hal
buki bu zat askerî memur olduğunu söylüyor, 
askerî memur olarak, askerî üniformayı haiz 
bir elbise giymiş ise rütbesi ve sınıfı nedir? Bu
nu soruyorum. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) 
— Efendim; esas itibariyle Kemal Zeytinoğlu 
mutlak olarak askerî memur olduğu iddiasın
da değildir. Bunun böyle olmadığı; 19 . VI . 1946 
tarihinde istifası üzerine arada geçen bir ay 
vazife süresinde, bulunduktan sonra vazifesini 
terekttaği zaman kendisinin-askerî memur olma
dığını sivil memur olduğunu ileri sürerek me
murin kanunu hükümlerine tâbi feaddetmiş ve 
bu sıfatla isfc&a ettiği mevcut dosyadan* an la t 
maktadır. Onun için komisyonumuz kendisini 
esas itibariyle doğrudan doğruya bir sivil me-
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mlır telâkki etmiştir ve bu meyanda da askerî 
bir rütbe taşıdığı bu yolları iddia da bulunma
mıştır. Bu sebebi e mazbut dosyası mucibince 
sivil memur addedildiği meydandadır. Seçim 
Kanununun 11 tıci maddesi hükmünce 10 gün 
müddet'Zarfında istifasını vermediği mevzuunda 
münakaşa olmuş ve esas itibarile de askerî 
mermir" addedilmesine imkan olmadığı nazara 
alınarak mazbatasını yüksek heyetinize getirmiş 
bulunuyoruz. Bilmem arkadaşlarımı tatmin ede
bildim mi? 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — inceleme 
Komisyonun raporunun sonunda bir tefsirden 
bahsediliyor. Bunun hakkında malûmat lütfe
derler mi? 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO
NU SÖZCÜSÜ SAHÎR KURÜTLTJOĞLU (Kır
şehir) —• Arzedeyim; komisyonumuz bu işi mü
zakere ederken; raporda da görüldüğü veçhile 
komisyondaki arkadaşlar arasında iki fikir hâ
kim olmuştur. Birincisi, kendisi hakkındaki ra
poru yüksek huzurunuza getirdiğimiz ve ar
kadaşımızın askerî memur sayılamayacağıdır. 
Üç günlük süreden istifade etmesi icabeder. On 
günlük süreye tâbi bulunmadığı kanaatini ge
tirmiş ekseriyetin fikri budur. Ekseriyeti teşkil 
etmiyen diğer arkadaşların fikri, gördükleri 
görev itibariyle askerî vaziyetleri olan bu gibi 
şahısları vazıı kanun ıttıla bakımından kısa"bir 
süre içinde bunun tahakkuku mümkün olamı-
yacağmdan mahzuru önlemek için koymuştur. 
Bunlar filhakika sivil memur olsalar bile va
zifeleri bakımından askerî memur gibi telâkki 
edilerek istifa hususunda 10 günlük müddete 
tâbi olmalarını ileriye sürdüler. Komisyon ken
disini bu şekilde bir mâna vermeğe yetkili gör-
miyerek, bu olsa olsa ancak tefsir konusu ola
bilir, anlayışı bu mânadadır, dediler. Bilmiyorum, 
tatmin edebildim mi Fahri Karakaya arkada
şımı? 

Ol. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — 
Bu askerî şahıs mıdır, askerî kanunlara; tâbi 
m idii'? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR 
KURTITLUOOLU; (Kırşehir) — Tamamiyie bu 
konuya girmemekle beraber 8 tıci mmtaka bir 
askerî mmtakadır ve kendisinin gördüğü vaz'i'e 
de askerî mmtakada Yüksek Mühendislik yap
maktadır. Askerî Ceza Kanununda bunların as-
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kei'î şahıslar meyanmda addedileceği manasım 
veren bir hüküm olduğu gibi Askerî Ceza usu
lünün birinci maddesinde de hangi şahısların 
askerî mahkemelerde yargılanacağı tadat edili
yor. Bunlar meyanmda: «garnizon dâhilinde 
bulunanlar» tâbiri vardır. Bunun da ayni ma
nada telâkki edilmesi tabiîdir çünki garnizon 
içinde yüksek mühendislik vaizfesini görmek
tedir. Bu itibarla da askerî muhakeme usulüne 
tâbidir. 

Gl. KİÂZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — 
O halde askerî memur gibi muamele göremez 
mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ 'SAHÎR KURUTLU-
OftLU (Kırşehir) — Askerî ceza hukuku bakı
mından görür. 

GI. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — 
îstifa meselesi de onlar gibi olamaz mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURÜTLU
OĞLU (Kırşehir )— Biz evvelâ düşündük. As
kerî Ceza Kanunu veya Usulü ile Seçim Kanun
larının maksadı vazıları. bir, fakat gayeleri ay
rıdır. Bunları mütedahil bir şekilde mütalâa 
ederk müşterek bir neticeye varmak imkânını 
bulamadık. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka mütalâa 
var mı? 

KEMAL ZEYTÎNOÖLU (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlarım; Tutanakları İn
celeme Komisyonunun hakkımdaki, raporu-
ru okunduktan sonra, Yüksek Meclisin 
kararından önce, ben de bir defa vazi
yetimi bizzat arzetmek suretiyle Heyeti Umu-
miyeııizi tenvir etmekte fayda görmekteyim. 

19uG senesinde mektepten, çıkar çıkmaz, mu
vazzaf askerliğimi yaptım. Yiyana'daki'iki bu
çuk senelik mesleki, stajım sırasında İkinci Ci
han Harbi çıkmış ve memleketime dönmüştüm. 
Derhal birinci ihtiyat askerliğe davet edildim. 
Bu askerliğim esnasında hem kıtadaki hizmeti
mi ifa ediyor, hem de haftanın muayyen günle-
i'inde Eskişehir'deki -t ncü Kolordunun tahki
mata mütallik proje işlerinde çalışıyordum. 
Terhisimi mütaakıp aynı Kolordunun Yüksek 
Askerî Mühendis kadrosunda vazife görmeye 
başladım. Bilâhare Kolordunun başka bir yere 
nakli, üzerine Eskişehir'de teşekkül eden Aske
rî Mmtaka Komutanlığına devredildim.•• O ta
rihte Mmtaka Komutanlığı Sekizinci Şubesinde 
benden başka kimse yoktu. Sekizinci Şube*mü-
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dürlüğüne de vekâlet etmek suretiyle de bir 
hayli zaman esliha işleriyle meşgul oldum. Tek 
başıma geceyi gündüze katarak ihtisasım olmı-
yan bütün askerî işleri tedvire uğraştım ve harb 
boyunca bazan bir topçu subayı, bazan bir tah
kimat mühendisi gibi sonsuz bir çalışma yaptım. 
Meslekimi ihmal etme fedakârlığını gösterdim. 
Bir taraftan tahrip projeleerini, diğer taraftan 
esliha işleriyle müteferrik inşaat mevzularını 
günü gününe yetiştiriyor, ve her imza saatinde 
komutanlarımın takdirleriyle karşılaşıyordum. 
Harbin memleketimizi tehdit eden en heyecanlı 
günlerinde başlıyan bu hummalı faaliyetin isti
fa tarihim olan 1946 Haziranına kadar inkitasız 
devam etti. Yüksek askerî mühendis kadro
sunda bu kadronun bütün nimet ve külfetleriy
im o güne kadar çalıştım. 

Grörülüyoi' ki ,mektep kapısından ayrıldığım
dan bugüne kadar bütün hayatım askerî vazifeler 
ve askerler arasında geçmiştir. İstifa ettiğim . 
sırada kendimi vazifesini tam yapmış vicdan 
huzursuzluğu duymıyan, kusursuz bir asker ve 
bir .vatandaş olarak hissediyordum ve Seçim Ka
nununun. 11 nci maddesiyle askerî memurlara 
bahşedilen on günlük istifa müddetinden benim , 
de faydalanabileceğimde zerre kadar şüphem 
yoktu. Aynı çatı altında, aynı külfet ve şart-, 
lar içerisinde bir asker gibi çalışan bendenizin 
Seçim Kanunu muvacehesinde bir askerî memur 
gibi muamele görmesini gayet tabiî buluyorum. 
Bu hal, kanunun ruh ve mânasına da aykırı 
düşmez, kanaatındayım. Çünkü kanun koyu
cusunun askerlere bahşettiği fazla müddetin se
bebi durumları itibariyle seçimin ilânını vaktin
de haber alabilme imkânından mahrum oluşlardır. 
Yukarıda arzettiğim şekilde benim vaziyetim as
kerî teşkilâtta çalışmak itibariyle tamamen 
farksızdır ve faraza seferi ve askerî kadrosun
da vazife gördüğüm Askerî Mıntaka Komutan
lığı, karargâhı yurdun en hücra bir köşesine 
nakletseydi benim de beraber gitmekliğim gayet 
tabiî idi. 

Bu takdirde vazıı kanunun kabul ettiği as
kerî memur benden ne dereceye kadar farklıdır? 
Netekim bundan evvelki kanunlarda mensubini 
askeriye tâbiri vardır. Askerî bir kadro işgal 
eden, askerî vazifeler gören, Millî Savunma 
bütçesinden maaş olan, Askerî Ceza Kanununa 
tâ£i olan bir kimse mensubini askeriye sayılmaz 
mı? 
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Hülâsa: Ben memleketimizde ilk defa tat

bik edilen tek dereceli seçimde seçmenlerin te
veccühünü kazanmış olarak ve fazlasiyle oy 
alarak Milletvekilliğine seçilmiş bir arkadaşını
zım. Vatandaşlık vasıflarımı ve yurt hizmet
lerimi yüksek huzurunuzda kısaca arzettim. 
Yüksek Meclisin, askerî disiplin altınca askerî 
vazifelerle memuriyet hayatını geçirmiş bende
niz içmbeni bu şerefli vazifeden alıkoyacak ha
zin bir; karara varamıyaeağını ümidederim. 

Kanun koyucusunun da maksadına uygun 
olarak en.isabetli hükmün yüksek heyetinizden 
çıkacağına emin bulunmaktayım. Mâruzâtım. 
buncan ibarettir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — (Kâfi, kâfi 
sesleri.) 

Çok kısa arzedeeeğim efendim. 
Bendeniz Yüksek Meclisin bugüne kadar 

geçmiş bazı meselelerdeki teamüle dayanan yük
sek kararlarını bir cümle ile hatırlatmak için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Gerçi Sahir Kurutluoğlu arkadaşımın huku
ki kanaatma saygı gösteriyorum. Ben de onun
la beraberim. Pakat bundan evvel Meclis çok 
temiz örnekler vermiştir. Birçok yüksek hu
kukçu arkadaşlar bu kürsüde Büyük Meclisin 
kanunun, hattâ Aanayasamızın 12 nci madde
sindeki tadadi hükümleriyle mukayyet bulun
madığını dahi düşünmüş ve onun üstüne çıkmış 
ve yüksek kararlar ittihaz etmiştir. Binnetice 
ben de tamamen vicdanımın sesine uyarak böy
le temiz bir genç arkadaşımızın aramızdan ay
rılmasını ben yine Yüksek Kamutayın kendisini 
kanunun üstünde değil, fakat vazıı kanun sı-
fatiyle, teamüle parelel bir karar vermesini, 
aramızdan ayırmamasını bilhassa rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka mütalâa 
yoktur. Bu husustaki önergeyi arzediyorum. 

Yüksek- Başkanlığa 
Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Kemal 

Zeytinoğlu'nun seçim tutanağının kabulüniin 
oya konulmasını arz ve.teklif ederim. 

Afyon Milletyekili 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Bu okunan önerge, raporun 
reddiyle Kemal Zeytinoğlu'nun seçim tutanağı
nın tasdikini mutazammmdır. Raporun redcft-
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ne müteveccih olduğu için evvelâ önergeyi oyu
nuza arzedeceğim. 

Önergeyi kabul edenler işaret buyursun... 
(Anlaşılmadı sesleri.) 

Efendim, önergeyi kabul etmek, seçim tuta
nağını kabbul ve Tutanakları İnceleme Komis
yonunun raporunu reddetmektir. 

Önergeyi kabul edenler işaret buyursun... 
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir, bu 
meyanda seçim tutanağı da kabul edilmiş, Tu
tanakları inceleme Komisyonunun raporu red
dedilmiştir. (Alkışlar.) 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Askeri Yargıtay adlî üye ve mülâzimle-
riyle savcı ve yardımcılarına, raportörlere ve 
askeri mahkemelerde ve yargıçlık görevlerinden 
naklen merkez görevlerinde çalıştırılan askerî 
adlî yargıçlara ve adaylarına ödenek verilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları (2/16) [1] 

BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilk defa tarihî bir celsesini aktetmiş olduğunu 
görüyorum. Büyük Atatürk 'ün her sahada yap
mış olduğu inkilâplar arasında memlekette Os
manlı İmparatorluğu zamanında mevcut olan 
ve memleket içerisinde keyfemayeşa hareket 
eden divanı harbler yerine, hukuk tahsili ile mü
cehhez hâkimleri, askerî mahkemeler içine koya
rak, bir askerî adlî mahkeme sistemi kurmuştur. 
İşte arkadaşlar; modern devletlerin girmiş olduğu 
bir çığıra, Türk milletinin askerî adliyesini so
kan Büyük Ata 'nm eseri üzerinde yürümek 
üzere sivil yargıçlar hakkında Adalet Bakanlı
ğının yapmış olduğu terfih zamlarına, onlarla 
aynı derecede ve aynı seviyede olan askerî yar
gıçların da dâhil olmasını nazarı itibara alarak 
bir teklif yapmıştım. İşte şimdi müzakere edil
mek üzere olan bu teklifi bendeniz müdafaa et
mek üzere bulunuyorum. Müdafaaya girişmeden 
evvel, esasına girmeden evvel Anayasanın 56 
cı maddesinin dairei şümulüne giren hâkimler 
arasında, askerî adlî hâkimlerin de mevcut ol
duğunu hukuk bakımından burada arz ve izah 
etmeği faydalı bulurum. 

[1] 87 say ıh hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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I Arkadaşlar; hukuk ilmi, hakkı kazaiyi iki 

kısma ayırmıştır. Esasen hepimizin malûmudur 
ki kaza hakkı doğrudan doğruya milletin ve 
onun mümessili olan Büyük Millet Meclisinin
dir. Fakat nedense bu kısım bugüne kadar hal
ledilememiş bir mevzu halinde kalmıştır hukuk 
ilmi kazayi iki kısma ayırıyor; birisi adlî, bi
risi idaridir, idr.ri kaza da iki kısma ayrılır, 
birisi umumi evsafı haiz olan kaza ki, Devlet 
Şûrası, diğeri hususi olan kaza ki o da Sayıştay 
diğer buna müteferri ufak tefek dâva gören, 
fakat hususi mahiyeti olan vergi itiraz komis
yonları vesairedir. 

Adlî kazaya gelince; birisi; askerî, diğeri de 
sivil olmak üzere ikiye ayrılır: Bunlar yekdi
ğerinin lâzımı gayri müfariki olan iki varlıktır. 
Ulu Türk Milleti işte bu iki kaza üzerinde bü
tün kuvvet ve kudretine dayanarak yürümek
tedir. Bendeniz bu kazanın bir kanadı olan 
sivil adalet yargıçlarına verilen bir ödeneğin 
diğer kaza sıfat ve salâhiyetini haiz olan askerî 
hâkimlere de bu hakkın verilmesi için bir teklif 
yapmıştım. Bu teklifimi ihtisas komisyon Millî 
Savunma Komisyonu kabul etmiştir. Orada duru 
diraz birçok mütalâalar serdedilmiş, ordu arasın
da ikilik doğuracağı fikrini scrdedenler olmuştur. 
Fakat Türk Ordusu, hak ve adalet ve istiklâl 
varlığını ve hürriyeti için varlığını feda eden 
bir milletin ordusudur. Hakkını alanlara karşı 
onun ruhunda iğbirar değil bilâkis, sevinç du
yar. Amma onun adliyesini diğer kardeş olan 

sivil adliyeden ayıracak olursak, haklı olarak, 
yeise, ıstıraba kapılabilir. İşte, asıl ihtisas 
komisyonu bu noktayı belirterek teklifimi ka
bul etmiştir. 

Teklifim sonra Adalet Komisyonuna geldi. 
Yine, Millî Savunma Bakanlığının ileriye sür
düğü ikilik ve ordudaki disiplinin inhilâle uğ
ratacağı mütalâası üzerine komisyon ikiye ay
rılmış bir kısmı, Başkan başta sözcüsü de onun 
yanında olmak üzere benim teklifimi kabul et
miş, diğer bir kısmı da, buna aykırı kalmıştır. 
Fakat asıl ihtisas komisyonunun vermiş oldu
ğu karar aleyhine mütalâa serdederek pren
sip bakımından benim teklifimi reddetmiştir. 

Bütçe Komisyonuna gelince; onun için söyle
necek hiçbir sözüm yok. Çünkü, Bütçe Komis
yonu Askerî hâkimlerin Anayasanın 56 ncı mad
desi ahkâmına tâbi olmadıklarını ve memur ol-

1 duklarmı ileri sürüyor 
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murin Kanununa tâbi olarak 58 nci maddesiyle 
alacakları izni dahi ödeneklerinin kesilmemesi 
için esas ittihaz eden bu komisyon benim teklifi 
reddetmiş ve onların memur olduğunu esbabı mu
cibe olarak ileri sürmüştür ve bu suretle benzerle
rine verilen haktan mahrum etmek istemiştir. Fa
kat onların Memurin Kanununa tâbi ve dâhil 
olduğunu nasılsa serdetmekten kendini alakoya-
mamıştır. 

Emrederseniz maddeyi okuyacağım; 
«Madde 2. — Adliye tatilinden faydalanan

lara Yargıçlar Kanunun 68 nci maddesinin bi
rinci fıkrası, ve Memurlar Kanununun 78 
nci maddesinin hükmüne göre verilen izinler 
kullanılarak yurt içinde., ödenek verilir diyor. 
Pekâlâ bizim askerî hâkimlere Askerî Baremden 
maaş veriliyor diye reddeden komisyon nasıl olu-
yorda kendisi böyle bir hataya düşüyor, bilmi
yorum, askerî hâkimler Askerî Baremden, sivil hâ
kimler Sivil Baremden maaş alırlar. Binaenaleyh 
bizim Anayasaya uyarak hâkimlere ödenek ver
mek istediğimiz madde 56 nci maddedir. 56 nci 
maddenin hükümlerini okursak orada hiçbir mah
kemeden bahsedilmediğini görürüz. Esasen biz 
mahkemelere değil, o mahkemeleri idare eden 
hâkimlere ödenek veriyoruz. Eğer mahkeme
lere verseydik ozaman Adalet Bakanlığının dai
relerinde memur bulunan müfettişlere, müdiri 
umumilere vermemek lâzımdı. Biz hâkimlere 
ödenek veriyoruz. Bu hâkimler kimlerdir. Bu
rada Askerlik Kanununa tâbi olan askerî hâkim
lerdir. Bu kanun baştan aşağı onlardan bahse
der. Ben bu kanunun memlekette tatbik edil
mediğini şimdi anlıyorum. Memlekete adalet 
veren Atatürk'ün eseri üzerinde yürümediğimizi 
anlıyoruz. Şimdi biz bu kanunu hâkim kılmak 
istiyoruz. Ve bu kanunda askerî adlî hâkimlerin 
müstakil olduklarını ve mahkemelerde duruş
mayı idare ettiklerini sorgu hâkimliği yaptıkları
nı ve verilen ilâmlara mahkeme mühürünü ba
sarak imza ettiklerini söyliyor. Hattâ daha ileri 
gidiyor askerî adlî hâkimin müsaadesini almadan 
mahkeme reisi olan kimseye soru hakkı veril
miyor. Bu kadar veciz ve katî bir şekilde as
kerî hâkimler hukukunu ortaya atan bu kanun 
karşısında ki, bu kanunda Anayasanın içinden 
çıkmış bir kanundur. Her maddesi Anayasa
nın ahkâmını muhtevidir. Askerî hâkimleri ne 
sebeple olursa olsun bu ödenek dışına çıkar-
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mak memlekette ikilik vücude getirecektir. Or
du içinde ikilik yaratacaktır diyorlar. Eğer Or
du askerî mühendise fazla para veriyorsa askerî 
muallimlere zabit dahi olsa mektepte ders okut
tuğundan dolayı para veriyoruz. Ondan sonra 
tayyare zabitlerine havada uçtukları için uçuş 
zammı veriyoruz. Denizaltı subaylarına ve men
suplarına para veriyoruz. Pekâlâ bunlar Or
dunun disiplinini bozmuyor mu? Bunlar fazla 
maaş alıyor diye söylüyorlar da bunları görmü
yorlar mı? 

Sonra arkadaşlar, bugünlerde huzuru âli
nize gelecek vali, kaymakam ve kumandanlara 
verilecek bir ödenek tasarısı vardır. O ödenekte 
fırka kumandanına bir para veriyoruz. Fakat 
kolordu kumandanına, geride kalan bir paşaya 
vermiyoruz. O, bundan müteessir olmaz mı? Bu 
disiplini bozmuyor mı? Bu komutanı muvakkaten 
geri çekmişlerdir, yarın orgeneral olarak kıtaya 
dönecektir. (Ozaman alır sesleri). 

İşte adliyenin teşkilâtı onların geri teşkilâtı da 
alıyor. 

Arkadaşlar, bir işte hakkaniyet ve adalet ol
mazsa o iş yürümez. 

Sonra arkadaşlar, kanunlar âm ve şamil olur. 
Âm ve şamil olmazsa bir kanun, kanun olamaz. 
îşte bir kanun ki, iki sınıf hâkimi birbirinden 
ayırıyoruz. Bir kısmına ödenek veriyor, bir kıs
mını ayırıyor. Askerî hâkimlerle sivil hâkim
leri mukayese edelim. Askerî hâkimlere tayın 
bedeli veriliyor, ayakkabı veriliyor, elbise veri
liyor, diyorlar. Bendeniz hesaplarını yaptım, 
müsaade ederseniz okuyacağım: 

Kaput, gabardin elbise, yazlık elbise, potin, 
tayın bedeli hepsi hesap edilmiş, aylara ayrılmış 
her ay bir subaya 30 lira zammediyor. 

Diğer hâkimleri alalım. Diğer hâkimler her 
iki senede bir terfi ediyor. Bunlara da bir kı
dem verdiğimizi ileri sürüyorlar. Evet Mektebi 
Harbiyeyi bitirdikten sonra hâkim sınıfına gir
miş olan arkadaşlara, Harbiye tahsilinden baş
ka bu tahsili gördüklerinden dolayı iki sene 
kıdem veriyor, şimdi çıkanlar bundan istifade 
edemiyorlar. Çünkü onlar ikinci bir tahsil 
görmemiştir. Biz bu kıdemi bütün yüksek tah
sil yapanlara veriyoruz. Meselâ Harb Akade
misinden çıkanlara 4 sene kıdem veriyoruz, 
mühendislere veriyoruz, herkese tahsiline gö^ 
re kıdem verivoruz. 
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Sonra arkadaşlar, bunların diğer hâkimlerle 

olan farklarına gelince; bu hâkimler sivil hâ
kimlerle aynı zamanda mektepten çıkan iki hâ
kim tasavvur ediniz. Birisi 18 senede, sivil 
hâkim 38 senede 150 liraya hak kazanıyor. As
kerî hâkim ise bu mertebeye ancak 38 senede, 
ömrü vefa ederse kavuşabiliyor, kavuşmasına da 
imkân yokya. Arada bugünkü ödenekle beraber 
18 sene zarfında 33, 79 lira askerî hâkimden 
fazla alıyor. 

Arkadaşlar; bu hâkimlerin kabahati asker 
elbisesi giymek ise bunu çıkaralım, onlar da si
vil elbise giysinler. Fakat mademki, bunlar 
hâkimdir, bu hakkı haizdir, işte şimdi bir tekli
fim var, bu teklifim kabul edildiği takdirde, bun
ların da hâkim olduklarını diğer sivil hâkim
ler ne seviyede ise bunların da o seviyede olma
ları lâzımgeldiğini ve bunların da bihakkın hâ
kim olduklarını ispat edeceğim. Benim teklifim 
sivil hâkimlere verilecek olan ödeneğin, askerî 
hâkimlere de bunlara muvazi olarak verilmesi
dir. Bendeniz aynı derecede paranın verilmesini 
teklif edeceğim. Etenim teklifimde para mevcut 
olmadığı için bunu bir defa müzakereye tâbi 
tutmuşlardır. Bu usulsüzdür. Henüz hâkimler 
tasarısı müzakere edilmemiştir, bunu müzakere 
eölelim: Binaenaleyh bir takrir veriyorum.:lBe
nim teklif ettiğim bu tasarının hâkimler tasa
rısından sonra görüşülmesini teklif, ediyorum. 
jpJünkü benim teklifim ona muallaktır teklifimin 
kabul edilmesini büyük vicdanlarınıza havale 
ecterek istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Nuri Özkan buyurun: 
'SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Reis 

beyfendi; evvelâ önergemin reye konulması 
lâzımdır. Çünkü bendeniz önerge oya konula
cak diye esasa girişmedim. 

BAŞKAN — Henüz müzakeresinin heyeti 
umumiyesi bitmemiştir, daha beş, altı arkadaş 
söfc istiyor. Onun için bu hususta her hangi bir 
Önergeyi tüzük mucibince evvelâ oya koymak 
mutat ve mümkün değildir. Çünkü halen me
sele usul bakımından heyeti umumiyesinin görü-
şüTmesîdir. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Usul 
hakkında söz istiyorum; 

BAŞKAN — Bir defa görüşülecek olan ra
porların gündemde, malûm, ayrı yeri vardır. 
tkinci defa görüşülecek maddeler için de ayrı 
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yer vardır. Şimdi; sizin teklifiniz üzere gün
demde yer almış bulunan rapor encümen tara
fından esas itibariyle reddedilmiştir ve Mr de
fa görüşülecek maddeler arasındadır. Zatı ali
niz, her hangi bir kanunun müzakeresinden ev
vel, derhal takririnizin oya konulmasını istiyor
sunuz, yani takdimen. Böyle bir şey tüzüğe uy
gun değildir. Onun için şimdi, esas teklifiniz 
hakkında ilk defa size söz verdim ve mütalâanı
zı söylediniz, bu meyaiida mütalâasını söyliye-
cek diğer millet vekillev i de vardır. Onlar da 
söyledikten sonra, sizin vermiş olduğunuz öner
geyi oya koyarım. Eğer kabul edilirse tehir ede
riz. Kabul edilmezse devam ederiz. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem, arka
daşlar; Anayasa hükümlerin ve mütemmedin 
milletler mevzuatına uyarak, yargıçlara munzam 
ödenek verilmesi prensîpini kabul eden ve bu 
lüzum ve mecburiyeti duyan Hükümet, bu yol
da yüksek huzurunuza bir kanuun tasarısı sev-
ketmiştir. Yüksek Meclisçe bu tasarının kabu
lü, muhakkak ki Türk Adliyesinin gelişme 
ufuklarını açacak ve bu yerinde ve önemli ka
rarı kabul edenleri gelecek nesiller ve Türk Ad
liyesi şükranla anacaktır. 

Yargıçlara, ayrıca verilmesi lüzumunu du
yan ve bu prensipi kabul eden Hükümetin, yar
gı müessesesnden asla ayrılmasına hukukan im
kân bulunmıyan, Askerî Adlî yargıçlara da, teş
mil edilmesi gerektiği halde, her nasılsa, bun
ları istisna etmiş ve bu suretle bir kül teşkil 
eden yargı erkinde bir tefrik yoluna gitmek
le, kanaatime göre hataya düşmüştür. 

Bu boşluğu anhyan sayın arkadaşımız Sinan 
Tekelioğlu Hükümet tasarısına mütenazır olarak 
müzakere konumuzu teşkil eden bu kanun tek
lifi ile hâsıl olan gediğin kapatılmasını, yüksek 
takdir ve tasvibinize arzetmiştir. 

Arkadaşlar: askerlik adliyesinin bir kaza 
organı ve askerî adli yargıçların da mutlak ma-
nasiyle birer yargıç oldukları, şüphe götürmez 
bir hakikattir. Bu hususta arkadaşlarımın bir 
tereddüt izhar edeceklerine ihtimal vermemekle 
beraber, bu müessese ile belki yakından ilgilen-
miye-n, belki, hakiki işleyiş tarzı hakkında tam 
bir bilgi sahibi bulunmıyan arkadaşlarımız bu
lunabilir. Her türlü iştibahı bertaraf etmek için 
askerlik adliyesi müessesesinin hukukî duru
munu tesbit etmek, hakiki yerini belirtmek fay
dalı olacaktır, kanaatindeyiz. Bu maksatla, bu-
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gün yürürlükte bulunan ilğli mevzuatımızı kı
saca gözden geçirelim. 

Arkadaşlar; bilirsiniz ki Anayasamızın seki
zinci maddesi hükmüne, yargı hakkı, millet adı
na bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. 

Yine Anayasa'nm 54 ncü maddesine, yargıç
lar, bütün dâvaların görülmesinde ve hükmünde 
bağımsızdırlar.. 

Görülüyor ki, yargı erginin, yargıçlığın en 
bariz vasfı, bağımsızlıktır. Acaba, askerlik 
adliyesi, askerî adlî yargıçlarımız tamamen 
müstakil midir? Yoksa askerî disiplinin baskısı 
bu müessesede de câri midir*? Yani askerî mah
kemeler ve askerî adlî hâkimler komutanın 
emir ve arzularını bir asker itaatiyle yerine 
getirmekle mükellef midir? Evvelemirde zihin
lerde düğümlenen bu istifhamı halledelim: 

Arkadaşlar, Türk Ordusu mensuplarının ve 
birçok ahvalde bunun dışında bulunan birçok 
vatandaşların, hak, hürriyet, mal, can ve is
tikballeri üzerinde hüküm vermek mevkiinde 
bulunan askerî mahkemeler-. Anayasanın 8 nci 
maddesi hükmüne dayanarak kurulmuş, Türk 
Milleti adına icrayı kaza eden. mutlak mana-
siyle, bağımsız birer mahkemedir. Bunu, istid
lal yolu ile değil, bugün yürümekte olan ka
nunlarımızın sarih ve katî hükümlerine daya
narak arzediyorum. Filhakika arkadaşlar as
kerî Yargılama Usulü Kanununun 54 ncü mad
desinin bir fıkrası aynen: «Askerî adlî hâkim
ler, askerî mahkemelerde hâkimin vazifelerini 
yaparlarken müstakildirler.» diyor. 

Binaenaleyh: Askerî adlî hâkimlerin müs
takil olmadıkları ve askerlik adliyesinin esası
nın disiplinden ibaret bulunduğu ve askerî 
yargıçlarımızı komutanın emir ve arzusuna tâ
bi bulundukları yolundaki iddia ve imaları bu 
madde sarahaten ret ve tekzip etmektedir. 

Kanun vazıı, askerî adlî hâkimlerin bağım
sızlığını bu suretle kaydetmekle iktifa etmemiş, 
bunu ayrıca bir meyyide altına da almıştır. As
kerî Ceza Kanununun 112 nci maddesi askerî 
mahkemelere memuriyet nüfuzunu suiistimal ile 
tesir edenler için beş seneye kadar hapis cezası 
tâyin etmiştir. Bu cezayi müeyyide askeri m ah 
kemeleri komutanların tesir ve müdahalelerin
den masun tutmak suretiyle, istiklâllerini tam 
mânasiyle sağlamağa matuf bulunmaktadır. 
Bundan başka, orduda mutlak itaat şart ol du-

2.1047 0 : 1 
\ ğu halde askerî adlî yargıçlar, istiklâlleri do-
| layısiyle bu hükümden hariç tutulmuş, usulün 
1 54 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında adlî âmirin 
j yani komutanın, emir ve kararlarını, kanun 
I ve nizamlara aykırı görürse, itiraz etmek hak-
j kkmı tanımıştır. Bu yolda çıkacak ihtilâfların 

hal mercii Askerî Yargıtaydır. Onun vereoeği 
karara komutanın ittiba etmesi mecburidir. 

Gene, kamutamn, maiyetinde olan bütün 
askerî şahısları mutlak surette, disiplin yoluy
la hapis etmek hakkı bulunduğu halde hâkimlik 
istiklâlinin bir garantisi olarak Askerî Ceza Ka
nununun 173 ncü maddesi hükmüne göre, As
kerî Adlî Yargıçlar istisna edilmişlerdir . Millî 
Savunma Bakanı dahi bunları hapsedemez. As
kerî yargılama usulünün 49 ncu maddesi Mec
lise sevkedilirken askerî adlî hâkimlerin adlî 
âmir (maiyetinde) bulunacağı kaydı kanun va-
zımca hâkimlerin istiklâline muhalif bir fikir 
verebilir endişesiyle, maiyet kelimesini refakat 
olarak düzeltildiğini tasan gerekçesinden anlı
yoruz. Bu da Yüksek Meclisinizin, askerî adlî 
yargıçların istiklâlleri üzerinde ne derece titiz
likle durduğunun ve bu hususta ne kadar has
sas davrandığının bariz bir misalini vermekte
dir. Yine usulün 50 nci maddesi diğer yargıç
lar hakkındaki hükme mütenazır şekilde askerî 
adlî yargıçlar hakkında da kanuni takibat ic
rasını, Millî Savunma Bakanının iznine bağlı 
tutulmak hususunda askerî adlî yargıçların 
istiklâllerini bir kat daha takviye etmiştir. As
kerî adlî yargıçların bağımsızlıkları hakkında 
gösterilen titizliğin sebebi Askerî Yargılama 
Usulü Kanunr. gerekçesinde şu vecize ile. belir
tilmiştir. (îstiklâlsız hakkı adalet olmadığı gi
bi. ihtısassız istiklâl de olamaz). Binaenaleyh, 
askeri adlî yargıçlar iddia ve ima edildiği gibi 
komutanın emirlerini ifa ile mükellef bulunan 
kimseler olmayıp Anayasanın 8 ve 54 ncü mad
delerine uygun şekilde bağımsız birer yargıç 
olduklarını yukarıda maddelere müstenit mâru
zâtımla izah etmiş bulunuyoruz. Bu hususta en 
küçük bir tereddüt yersiz ve aksine olan iddia 
ve imalar mesnetsiz bulunduğu aşikârdır. Şu
ha İde yargı erkinin ve yargıçlığın en mühim 
vasfı olan bağımsızlık askerlik adliyesinde ve 
askerî adlî hâkimlerde bütün hudut ve şümu-
liyle diğer yargıçlardan tamamen farksız bir şe
kilde mevcuttur. 

I Şimdi askerî mahkemelerce verilen kararla-
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ıın mahiyetini gözden geçirelim : 

Arkadaşlar; bilirsiniz ki, Anayasanın 54 neü 
maddesine göre, mahkemelerin kararlarını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar 
Kurulu hiçbir türlü değiştiremezler, başkalıya-
mazlar, geciktiremezler ve hükümlerinin yerine 
getirilmesine engel olamazlar. Bu hükümler 
acaba askerî mahkemelerce ittihaz olunan ka
rarlarda da cari midir? Evet arkadaşlar, askerî 
mahkemelerden verilen kararlar da aynı hükme 
tâbidir. Çünkü bunlar da millet namına bağım
sız mahkemelerden verilmiş kararlar olduğu 
için genel mahkeme kararlarının aynı hukuki 
mahiyet ve kuvvetini taşırlar. Bunlar da değiş
tirilemez ve yerine getirilmesi geciktirilemez. Bu 
bakımdan da arada en küçük bir fark yoktur. 

Şimdi Bütçe Komisyonu raporunun dayan
dığı red gerekçesini tetkik edelim : 

Bu gerekçede askerî adlî yargıçların, Anaya
sanın 55 nci madesine göre nitelikleri, hakları, 
görevleri, aylık ve ödenekleri, nasıl tâyin oluna
cakları, görevlerinden nasıl çıkarılacakları; özel 
bir kanunla belirtilen yargıçlardan tamamen ay
rı bulunduğu zikredilmektedir. 

Bu iddia tamamen yersizir. ve bugün yürür
lükte olan mevzuatımıza aykırıdır : 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 51 nci 
maddesi aynen şöyle diyor: (Askerî adlî hâkimi 
olmak için Hâkimler Kanunu mucibince hâkim
liğe kabul şartlarını haiz ve bir hukuk mekte
binden mezun olmak ve her derece hâkimliğe 
tereffü için muayyen müddeti askerî hâkimlik
te ikmal etmek şarttır) . 

Görülüyor ki, askerî alî yargıç olabilmek için 
Hâkimler Kanunundaki şartlar aranmıştır ve 
Hâkimler Kanununa atfedilmek suretiyle özel 
bir kanun olan Askerî Yargılama Ulü Kanuniy
le nitelikleri tâyin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda bilhassa usulün 52 nci maddesi 
çok önemlidir. Bu madde (Askerî adlî hâkim
ler Hâkimler Kanunundaki dereceler için mu
ayyen müddetleri Askerî hâkimlikte ikmal et
mek şartiyle o derecede hukuku haizdir) demek
le haklarını tâyin ve tesbit etmiş, bu hususta da 
adliye hâkimlerinden en küçük bir tefrik de 
yapmamıştır. 

Fazla olarak aynı kanunun 44 ncü maddesi 
aynen (Askerî Temyiz Müddeiumumisi ve adlî 
âzası altıncı derece adliye hâkimlerinden sayı-
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lir ve bunların haiz oldukları haklara maliktir) 
demekle, hakları bakımından, adliye yargıçları
nın aynı olduğunu açıkça kabul etmiştir. 

Askerî adlî yargıçların görevleri de özel 
kanun oları xVskerî Yargılama Usulü Kanunun
da birer birer tâyin ve tesbit edilmiştir. Bun
lar çeşitli soruşturma safhalarında, savcılık, 
sorgu yargıçlığı ve duruşma yargıçlığı vazifesi
ni görürler. Bu görevleri sırasındaki yetkileri 
diğer yargıçlardan farksızdır. Duruşmayı idare 
etmek, sanığı sorguya çekmek, delilleri tetkik 
ve münakaşa etmek, muhakeme sonunda karar
ların müzakeresini idare etmek, reyleri top
lamak, kararları yazmak gibi görevleri özel bir 
kanun olan askerî yargılama usulü kanununda 
ayrı ayrı maddelerde tâyin ve tesbit edilmiştir. 
Maddeleri birer birer okumağa lüzum görmü
yorum. Muadillerini adliye yargıçlarının o de
recede aynıdırlar ki bütün bu görevleri sırasında 
bunlar da onların giydikleri resmî elbiseyi gi
yerler. Binaenaleyh görevleri de özel kanunla 
tesbit edilmiştir. Nasıl tâyin edilecekleri ise: 
usulün 49 ncu maddesinde gösterilmiştir. Millet 
namına kaza vazifesi gördükleri için bütün 
tâyin ve nakilleri subay ve askerî memurlardan 
ayrı olarak daima adlî yargıçlar gibi kararna
me ile yapılmaktadır. Binaenaleyh tâyinleri de 
özel bir kanun olan askerî yargılama usulü ka
nununa tâbidir. 

Görevlerinden nasıl çıkarılacakları da gene 
hâkimler kanununa mütenazır olarak ayni ka
nunun 44 ve 52 nci maddelerinde tâyin ve tes
bit edilmiştir. Bu madelerde sayılan ahvalin 
dışında diğer subay ve memurlar gibi görevle
rinden çıkarılamazlar. 

Aylık ve ödenekleri meselesine eglince: fil
hakika askerî adlî yargıçların maaşları askerî 
baremde yer almıştır. Fakat buna mukabil adlî 
yargıçların maaşları da umumi bareme intibak 
etirilmiştir. Nasıl adlî yargıçların umumi barem 
esasları dahilinde maaş almaları hâkimlik sıfat
larını ihlâl etmemiş ise askerî adlî yargıçların 
maaşlarının da askerî barem dahilinde yer al
ması hâkimlik sıfatlarından bir şey kaybetirmez. 

Şu hale göre, bütçe Komisyonu gerekçesin
de beyan edilen, askerî adlî yargıçların, anaya
sanın 56 nci maddesine göre, nitelikleri, hak
ları, görevleri aylık ve ödenekleri ve nasıl tâ
yin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıka
rılacakları özel bir kanunla belirtilen yargıçlar-
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dan tamamen ayrı bulundukları iddiası yersiz 
ve mesnetsiz, bilâkis anayasanın 56 ncı madesi 
hükmü, yukarda arzetiğim kanun madedleriyle 
tamamen yerine getirilmiş, adliye yargıçlarına 
nazaran aralarında hiçbir tefrik yaratılmamış 
bir durumdadır. * 

Askerî adlî yargıçlar hakkındaki bu hüküm
ler gözönünde tutulunca, bunların ordu camiası 
içindeki muhtelif meslek mensupları arasında 
ve askerî memur sıfatında bulundukları, onlar 
gibi terfih, disiplin ye maaş esaslarına tâbi ol
dukları yolundaki gerekçede gösterilen iddi
aların da yersizliği kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Askerî adlî yargıçların 1455 sayılı Askerî 
Memurlar Kanununda yeralmış bulunanları özel 
kanun hükümleri dışında kalan maaş, tekaüt, 
kıyafet gibi hususlara ait bulunduğu ve hâkim
lik sıfatlarına halel getirmediği aşikârdır. Ana
yasanın 56 ncı maddesi gereğince özel kanuna 
bağlanması gereken cihetlerde, hususi kanunla 
tamamen Subay ve askerî memurlardan farklı 
dLrumlarmı beli?t,cîm. 

Adliye yargıçlarının da tekaütlükleri, ma
aşları hakkında ayrıca hüküm tesis edilmemiş 
olması gözönüne alınırsa, Askerî adlî yargıçla
rın maaş, tekaüt ve kıyafet bakımından As
kerî Memurlar Kanununda yeralmış olmaları 
hâkimlik sıfatlarını muhil ve ödenek almalarına 
mâni bir sebep teşkil edemez. 

Askerî adlî yargıçların, maaşlarından başka 
tayın bedeli ve teçhizat aldıkları da münakaşa 
sırasında ileri sürülmüş ise de bunların fevkal
âde hallere münhasır, geçici tedbirler olduğu
nu ve kıymetlendirildikleri takdirde aylık tu
tarlarının ödenekle mukayese edilemiyecek şe
kilde az olduğunu hatırlamak, kâfi bir cevap 
teşkil eder zannederim. 

Arkadaşlar, Askerî adlî yargıçlar, yalnız or
du camiasının değil, hepimizin, Türk Milletinin 
yargıcıdır. Bu müesseseyi tam ve kâmil bir 
yargı erki saymamak çok tehlikeli olur. Eğer 
müesseseyi geriye doğru, Divanı harblara doğ
ru götürmek istemiyorsak, Askerî Mahkemele
rin en büyük emniyet unsuru olan Askerî adlî 
yargıçlarla, Adliye yargıçları arasında bir tef
rik yapmıyalım. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
CÎHAD BABAN (İstanbul) — Sayın arka

daşlar; askerî yargıçlara da ödenek verilmesi 
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hakkında Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın tek
lifini Bütçe Komisyonu çoğunlukla reddetmiş 
bulunuyor. 

Millî Savunma Komisyonu da teklifi redde
diyor, amma, mütereddittir. Bendeniz Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın fikrini müdafaa et
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Encümen raporlarında Anayasanın 56 ncı 
maddesi tetkik edilmiş ve askerî yargıçların 
da Anayasanın koyduğu hükümlerin şümulüne 
girecekleri kabul edilmiştir. 

Anayasanın, kaza organını, diğer idari ve 
teşriî organlardan ayırmak hususunda, başka 
memleketlere nazaran daha ileri bir vasıf taşı
maktadır. Hâkim askerî olsun, sivil olsun hâ
kimdir; millet namına karar verir. Bu salâ
hiyetini de doğrudan doğruya Anayasadan alır. 

Sayın Millî Savunma Bakanının askerî yar
gıçlara da ödenek verilmesi keyfiyetinin orduda 
disiplini bozacağı ve ikilik doğuracağı hakkında 
ileri sürdüğü mütalâaya ben iştirak etmiyorum. 
Askerî yargıç orduda binnefs disiplini tesis 
eden bir unsurdur. O kadar ki ; meselâ yüzbaşı 
rütbesine muadil bir sınıftaki hâkim bir generali 
muhakeme edebilmektedir. Bir teğmen rütbe-
sindeki haâkim binbaşıya hesap sorabilmektedir. 

Bu gösteriyor ki ; hâkime ordu içinde dahi 
rütbe farklarından doğan bir paye verilmiyor, 
bilâkis hâkim olması dolayısiyle ayrı bir husu
siyet taşıyor. Ezcümle onun hakkında disiplin 
cezaları da tatbik edilemiyor. Yani komutan, 
diğer subayların üzerinde haiz olduğu sultayı 
yargıçlar üzerinde haiz olamıyor. Bunun sebebi, 
adaleti tesir altında bırakmamak ve yalnız ka
nunu hâkim kılmaktır. 

Böyle olunca zaten ordu mensupları arasın
da yani, subaylarla hâkimler arasında adaletin, 
disiplinin ve kanunun lehine olmak üzere bir 
fark mevcuttur. 

Anayasamızın hükümlerini kabul ederek, 
kaza organına bir hususiyet verirken ve bunu 
ödenek ile ifade ederken adalete ve kanuna kar
şı göstermiş olduğumuz yüksek anlayış ile bir 
kısım hâkimlerimizi terfih ederken bu anlayışı 
diğerlerinden esirgiyemeyeceğiz, kaldı ki, ne millî 
Savunma, ne Adalet, ne de Bütçe Komisyonu, 
askerî yargıçların sıfat ve mahiyetlerini belirt-
ten, Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun hükümlerine nazar atfetfaemişlercür. 

Eğer Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
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iıunu bu arada tetkik- edilmiş olsaydı, Millî 
Savunma Komisyonunda, askerî yargıçların 
Hâkimler Kanununa dâhil haller hakkında ya
pılacak tazminat ödeneğine müstahak olup ol-
mıyacakları hakkında yapılan münakaşa zait 
görülebilirdi. Çünkü usulün 51 nci maddesi, 
askerî hâkim olabilmek için .Hâkimler Kanunu 
mucibince, hâkimliğe kabul şartlarını haiz ol
mak lâzımdır. 

52 nci maddede ise; askerî adlî hâkimlerin, 
Hâkimler Kanunundaki dereceler için muayyen 
müddetleri, askerî hâkimlikte ikmal etmenin 
şart olduğunu söylüyor. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası; askerî adlî 
hâkimlerin ilk ve son tahkikatta hâkimlik va
zifesini yaparlarken, muavinleri adliye hâkim
lerinin giydikleri resmî hâkimlik elbisesini ki-
yerler diyor. 

Sayın arkadaşlar; görülüyor ki; ne Ana
yasamız, ne de Askerî Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun, askerî yargıçları, adliye hâ
kimlerimizden ayıran bir zihniyet taşımamak
tadır. 

Adalet fikri bir küldür. Tecezzi kabul et
mez. Bu itibarla adaleti tatbik eden ve millet 
namına kaza salâhiyetini kullanan unsurları da 
biribirinden ayırmak , adalet fikrine ve biza
tihi maslahatın icabı namına aykırı düşer. 

Bütün dünyada hâkimleri, diğer uzuvlar
dan daha müreffeh kılmak için kabul edilen se
bepler, elbet bizim memleketimiz için de va
rittir. Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın teklifi
nin kabulünü bu sebepler dolayısı ile Büyük 
Meclisten ben de rica ediyorum ve bu hususta 
bir de takrir takdim ediyorum.. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) -j Sayın ar
kadaşlar, benden evvel söz söyliyen arkadaşlar 
etraflı, ilmî mahiyette askerî adlî yargıçların 
da, bugün ruznamemizin son maddesindeki si
vil adlî yargıçlar ödeneğine muvazi şekilde tal
tif edilmeleri hakkında esaslı izahat verdiler. 

Bendeniz bu mesele Komisyonlarda müzake
re edilirken hemen ekserj müzakerelerinde.bu
lundum. Gerek Adalet Komisyonunda ve ge
rek bilhassa Bütçe, Komisyonunda bu teklifin 
aleyhinde söz söyliyen Sayın Millî.Savunma Ba
kanının, sözleri iki nokta etrafında birleşiyordu. 
Birincisi, Millî Savunma Bakanağının kadro
sunda bulunan muhtelif meslek şahinlerinin ara-
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I lannda bir gayrimemnunluk doğuracağı, ikin

cisi de bu askerî adi l yargıçların adeta serbest 
ve müstakil olmadıkları ileri sürülüyordu. 

Bir,de|a birinci no.ktai nazara karşı diyorlar, 
ki meselâ efendim tayyareci uçuyor hayatı 
tehlikeye mâruz kaldığından ve denizaltı su
bayı denizin dibinde gezdiği için hayatı tehlike
de bırakıldığından dolayı bir takım fazla öde
nek, para veriliyor. Hattâ, biliyorsunuz ki, 
askerî mühendislere bir kanunla fazla tahsisat 
verilmektedir.; Bunun bile verilmemesi hakkın
da bir teklif yapılmıştı, kabul edilmedi, geri 
almdı. 

Şimdi pekâlâ, hayatı tehlikede olmak; esa
sen asker olması bakımından onların her zaman 
hayatı tehlikededir. Sayın Savunma Bakanının. 
Bir defa bu husustaki itirazları bir mantığa 
dayanmıyor, Sayın Savunma Bakanının, sonra 
arkadaşlarımın işaret ettikleri ve belirttikleri 
gibi disiplinini temin eden hâkimlik vasfı, ka-
zai vasıfta bulunan ekallikalile verilen fazla bir 
ödeneğin, diğer asker arkadaşlarının kıskanç
lık duyacakları hakkındaki itirazları da yerin
de değildir. Binaenaleyh şimdiye kadar birta
kım mütahassıslara kanunu mahsusları ile de 
ödenek, zaten veriliyor. Hiçbir şikâyet ve iti
raz da olmamıştır, bunlara da verilmelidir. 
Meselâ askerî doktorlara fazla bir ödenek veril
miyor amma. pnlar da hariçte muayenehane açı
yorlar ve mesaileri haricinde çalışıp fazla ve 
mükemmel para kazanıyorlar, diğer arkadaş
ları efendim, niçin bunlar fazla kazanıyorlar, 
biz de* kazanalım mı, diyecekler, Bunlar kati
yen varit değildir. 

ikinci noktai nazara gelince; arkadaşlar as
kerî hâkimler, tamamen kanunlarına göre, As
kerî Muhakeme Usulü ve Askerî Ceza Kanun
larına göre, orada bir takım maddeler vardır 
ki bunlar, tamamen müstakil, bağımsızdırlar. 
Yalnız burada şüpheye düşülecek bir cihet var
dır ki, o da; askerî yargıçların terfii ve sicil 
meselesi.vardır. Bu da âmirlerinin sicil verme
sine bağlıdır. Şurada iftiharla söyliyebilirim 
ki, bu yargıçlar amirlerince verilen direktifleri 
yapmadıkları vâki olmakla beraber bazan,, âmir
lerinin bunlara sicil vermemek gibi bir küçük
lüğe asla düşmüş değildir. Hâkimlerin sivili, as
kerî yoktur. Yargıç, yargıçtır, Onun için sivil
lere verilen bu ödeneğin askerî yargıçlara ve-

I rilmemesi adalete uygun olmaz. Bu itibarla 
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bendeniz Yüksek Heyetinizden talebim, bu sa
mimî dileklerimin yerine getirilmesini rica ede
ceğim. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Bütçe 
Komisyonunun mazbatasında gördüğüm bazı 
kelimeler, beni huzurunuzda bu konu etrafın
da konuşmağa şevketti. 

Bu mazbatada denmektedir ki; askerî adlî 
yargıçlar, Anayasanın 56 ncı maddesine göre 
hakları aylıkları, ödenekleri ve nasıl tâyin olu
nacakları ve görevlendirilecekleri ilâ., dendikten 
sonra, bunlar 56 ncı maddede derpiş edilen as
kerî hâkimler değil, bunlar bir nevi askerî me
murlar diye vasıflandırmıştır. 

Arkadaşlar; askerî mahkeme büyük bir ta
rihe yaslanır. Bizim adalet tarihimzde kazas
kerler vardır. Bilirsiniz ki, bu kazaskerlere 
tekaddüm eden Selçukoğulları, îlhanîlerde yar-
gucu dedikleri askerî hâkimler vardır. Biz Tan-
zimattan sonra, Fransızların bir nevi Şövalye 
kanunlarından muktebes olan eski Askerî Ceza 
Kanununu alarak Divanı harblere askerî ceza 
da kazai vazifesini verdik. Fakat biz değil, bu 
kopyayı dünyada başka milletler de yaptı. Fa
kat derhal söyliyeyim ki bunun tatbikatı in
sanlarını, insanlık adaletinin, adalet şerefin'in 
daima aleyhine işliyen bir cihaz olmuştur. Tek
rar ediyorum, yalnız bizde değil bütün dünyada 
Divanı Harb mekanizması milletlerin adaleti 
aleyhine işleyen bir mekanizma olmuştur. Biz, 
1914 tarihine takaddüm eden zamanlara ka
dar Fransa Askerî Ceza Hukuku Edebiyatından 
mülhem olarak yürürken 1914 e takaddüm 
eden zamanlarda Alman Askerî Ceza Hukuku 
da işin içine karıştı. Biliyoruz ki 1332 - 1333 ta
rihlerinde çıkan muvakkat kanunlar Alman As
kerî Ceza Hukukunu bize de sokmuştur. 1908 de 
Meşrutiyet inkilâbını takip eden senelerde bili
yorsunuz ki Ordu askerî adlî hukuk diye bir 
hukuka muhtaç olduğumuzu yavaş yavaş idrak 
etmiye başamış hattâ ozaman bu dâva için hu
kuk fakültelerine sevkedilen arkadaşlarımızdan 
bazıları bugün dahi içimizdedir. O halde biz 
askerî adlî hareketlerimizde bir evolüzasyon 
yaparak o insanların adalet telâkkisine ve ad
liye bünyesine uygun bir şekilde inkişafa doğ
rumu scvkedeceğiz, yoksa ruhan feodaliter olan 
mevzular üzerinde mi duracağız. Türkiye Cum
huriyeti Umumi tnkilâbmdan başka bunu da 
bir inkilâb mevzuu olarak kabul etmiş ve askerî 
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mahkemeleri tesis etmiştir; bununla da Türkiye 
Cumhuriyeti övünebilir. 

Arkadaşlar ,ordu denilen ve cemiyetin is,tih-
fazı nefsi diye eski beynelmilel hukukun ifade 
ettiği muazzam dâvayı üzerine alan insanlar, 
hiç olmazsa onların mafevkleriyle, muhitleriy-
le, vazifeleriyle münasebetlerinde onların va
ziyetini teminat altında bulunduracak bir ka
nuna şiddetle ihtiyaç vardır. Tut, al bunu, (şu 
cezayı verdim,) devri ve zamanı artık geçmiştir. 

Bununla arzetmek istiyorum ki, askerî mah
kemelere ve hâkimlere hakikaten ihtiyaç vardır. 
Şimdi askerî mahkemelere muhtaç olunca biz 
askerî adlî diye bir hâkimler zümresi, manzu
mesi ikame etmişiz. Bugün kemali memnuni
yetle arzederim ki, bunlar Türk vicdanını tem
sil edebilen adamlardır, Türk adaletini temi
nat altında bulundurabilen adamlardır. Bunlar 
bizim büyük kazançlarımızdır. Şimdi biz bun
lara askerî memur hareketlerinde diyebilir-
miyiz? Hayır arkadaşlar. Bunun telâffuzuna 
dahi müsaade edemeyiz. Kazai vazifeyi deruh
te edenle idare cihazında görev alan arasında
ki fark, birisi kanunlardan ye vicdanından il
ham alarak fonksiyonunu yapar. öbürü ka
nunlardan emirlerden alarak yapar. Bunun için 
bir hâkime memur demek enaz mânada adalete 
hürmetsizlik olur. Bunun için şunu tebarüz et
tirmek lâzımdır ki, askerî hâkimlerin herhangi 
bir münakaşaye mütehammil olmaksızın mutlak 
mânada ve Anayasanın 56 nçı maddesinde der
piş edilen hâkimlerdir. Askerî muhakeme usulü 
kanununda buna dair hükümler baştan nihayete 
kadar sıralanmış bildiğiniz adlî hâkimlerle bun
lar aynı derece ile derecelendirilmiştir. işin bu
rası kaabili müdafaa olmıyacak kadar vazıh 
olunca acaba diğer hâkimlerimizle bunların öde
nekleri mevzuunda bu ödeneğin tahsisindeki bir 
ayrılık yapmakta ne fayda vardır, ne zarar 
vardır? Eğer illet hâkime tevdi olunan içti
mai vazifenin ehemmiyetinde ise tamamen be
riki de ayni illette mutlak mânada müşterektir. 
O halde bunlar da sebep olmayınca geriye ne 
kalıyor? Ben Hükümetin düşüncesinde bir de
receye kadar mâkuliyet bulmaktayım Bu hâ
kimlerin teşkilâtı dışında başka bir zümreyi de 
mahiyeti hâkim olsun olmasın, ithal etmek su
retiyle acaba günün birinde bütçemizde bir 
rahne açıa&ğa doğru bir inkişaf olur mu? Bu 
bir meseledir. Fakat bendeniz bunu endişe edil-
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eliği kadar bir mesele halinde görmemekteyim, j 
Nihayet bugün tetkikatta realite olarak, bu 
adamların sayısı 120 - 130 u geçmemekteymiş. I 
Bu bir mahzursa, bunu daha tabiî bir yolla, ı 
bu ergeç gideceğimiz bir yoldur ve zaten kaza- I 
da vahdet nazariyesi de buna doğru bizi götü- I 
reeektir. Bunları da diğer hâkimler araşma 
koyarız, Adalet Bakanlığı tarafından diğer hâ
kimler gibi tâyin edilir ve komutanların refa
katine verilir. Nasıl ordudaki defterdarlar, 
mesul muhasipler bu şekilde tâyin edilip ordu 
emrine veriliyorsa bu arkadaşlar da öyle olur. 
Bu suretle de adalet daha teminatlı olur. Bina
enaleyh ben bunda hiçbir mahzur görmemekte
yim. Tekeli oğlu-nun ileri sürdüğü mülâhazalar, 
neticenin istinatettiği mülâhazaların mahiyeti 
benim fikrime uysun uymasın arzettiğim. sebep
lerden dolayı neticeye iştirak etmemek kaabil 
olmuyor. Bunun kabulünü rica ediyorum. 

Gr. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlarım, sayın arkadaşım Sinan Teke-
lioğlunun evvelâ söylediği bir noktaya cevap 
vereceğim. Buyurdular ki ; eski divanı harbler 
keyfi karar verirlerdi, içinizde bulunan biz yaş
lı ve muharebe meydanında bu saçlarını ağart
mış olan askerler, Divanı Harb Reisliği, Divanı 
Harb Âzalığı yaparken o vakitki vicdan, yine 
bu temiz vicdandı, o vakitki Ceza Kanunu yine 
hemen hemen bu kanundu. Bunları tatbik eden
ler de yine o vicdanlı ve adaleti sever Türk ço
cuğu idi, Türk Subayı idi. Belki bunu bir sür-
cü lisan olarak söylemişlerdir. Umarım ki bu söz- ı 
lerini geri alırlar. 

Sayın arkadaşlar bizde askerî mahkemele
rin teşkilâtı şöyledir. Tümende, Alayda, Kolor
duda âmiri adlî komutandır. Cürüm sahibinin 
rütbesine göre mahkeme başkanı binbaşı, yar
bay, albay, ve general olur. Ve bundan küçük | 
rütbeliler, cürüm sahibinin rütbesinden aşağı ol
mamak üzere üye olur. Biz de yargıçlarda genel 
olarak o heyetin içinde bir üye olarak bulunu- ı 
yor. 

Askerî yargıçlar arkadaşlar; bizde birer as- I 
kerî memurdur. Askerî memur oldukları için, 
kendilerinin müracaatlerı üzerine, kendilerine 
dört senede bir kıdem verilmiştir. Bundan baş
ka askerî subayların haiz olduğu bütün hakları 
haizdirler. Askerî Içhizmet Kanununun ikinci 
maddesi şöyle diyor: Askerî memurlar, bunlar as
kerî memur olup subaylar hakkım haizdirler, on- | 
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larla beraberdirler. Binaenaleyh onlarla beraber 
Devletin verdiği maaş, giyecek ve yiyecek, hepsi 
beraber aynı hakkı haizdirler. Şu halde yargıç
lara, böyle bir hak ve imtiyaz verirseniz öte ta
raf takilerin hakları ne olacaktır?. 

Yine bizde yargıçlar tümen ve kolorduda ve 
dairelerde birer şube reisidir. Yahut rütbesi kü
çük ise şubelerde masalarında birer memurdur. 
Bu arkadaşlar, Tümen Kolorduda Kurmay Baş
kanından idari işlerde talimat ve emir alırlar. 
(Gürültüler). 

Tekrarlıyorum. Hangi gün, hangi işin yapı
lacağı hakkında komutanların vereceği talimata 
emir derler. 

Sayın arkadaşlar, ordu bir küldür bıı kül
lün içerisinden yalnız yargıçları alıp da onla
ra kadife çepgen giydirirseniz, ötekilerine de 
basma mintan, benden evvel söz söyliyen ar
kadaşlarımın düşüncelerine hürmetim vardır, 
fakat onlar gibi değil ben orduda uzun müddet 
çalışmış bir arkadaşınızım her halde bu işi on
lardan biraz daha iyi kavramışımdır, arkadaş
larım şefkat güneşini yalnız yargıçların üzeri
ne serptiler, diğer subayları gölgede bıraktı
lar. Yargıçlar diğer arkadaşlarından fazla ni
çin maaş alsınlar, görevleri mi ağırdır? Sizi 
sıkmazsam arzedeyim, bir hâkim sabahleyin 
kalkar, hâkim cübbesini giyer ya kaloriferli, 
ya sobalı, ya vantilatörlü odasına girer oturur. 
Öte tarafta çizmesini giyen subay havada, ka
rada, denizde her türlü tehlikeler içinde. Bi
lir misiniz senede kaç kurban veriyoruz? Bina
enaleyh sayın arkadaşlar yargıçları ele alıpta 
yalnız onlara böyle bir ödenek verirseniz, bi
zim haaytımızı ve istiklâlimizi canla başla ko
ruyan ordu içindeki ahengi, şirazeyi, adalet 
prensipini ihlâl etmiş oluruz. Orduda yüksek 
tahsil görmüş pek çok arkadaşlarımız vardır. 
Meselâ Kurmaybaşkanlıkları gibi. Bunlar yük
sek tahsil görmüşlerdir, bunlar yarın komuta 
mevkiine çıkacaklar. 

Bütün bunları bırakalım da yargıçlara mı 
öedenek verelim, ben bunu asla adalete uygun 
bulmuyorum. Bütçe ve Adalet Komisyonları
nın raporlarının aynen kabulünü istirham ede
rim. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, tekrar huzurunuza gelerek sizi rahatsız 
etmek cüretinde bulunduğumdan dolayı beni af 
buyurun. 
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Arkadaşım saçlarını ağırtmış eski asker; 

hâlâ Divamharb istiyor. Arkadaşlar, demin 
söylediğim gibi, her sahada inkilâplar yapan 
Büyük Ata'nın kurmuş olduğu şu müesseseyi, 
askerî adalet müessesesini her neye mal olursa 
olsun yıkmryacağız. Arkadaşlar, o müessesede 
bulunan arkadaşlar, hep bizim gibi safi harbte, 
düşman karşısında çarpışmışlar; bilâhara te
şekkül eden bu askerî adlî mahkemeler içine 
girmek için hukuk tahsillerini mahrumiyetler 
içinde ikmal etmişlerdir. Vehbi Kocagüney gi
bi ben de askerdim. O vakit belki o yüzbaşıydı, 
ben cephe kumandanı idim arkadaşlar. (Gülüş
meler.) Ren de mahkemeler kurdum, evvelâ 
astım sonra muhakemesini yaptım. (Gülüşme
ler.) 

Arkadaşlar, fevkalâde hallerde her şey ya
pılır amma bugün memleket sulha kavuşmuş 
istirahatı mutlaka içindedir. Artık adalet tam 
mânasiyle tecelli etmelidir. Nasıl olurda Vehbi 
Kocagüney'in dediği gibi bir Kurmay Başkanı
nın gel buraya müddeiumumi efendi bunun ifa
desini al diyebilir. Ben ordudan ayrılalı 25 se
ne oluyor, fakat Kocagüney ordudan yeni ay
rıldığı halde bu vaziyet hakkında malûmatı 
yoktur. Sözümü geri almamı söylüyor. Divanı 
Harbde ben de bulundum. Ben de üyelik yaptım. 
Fakat onların usulü muhakemeleri 3 sene, beş 
sene içindi. Fakat bugün öyle değildir. Bu
gün memleket, demin arzettiğim gibi tam mâ
nasiyle artık modern bir şekle girmiştir. Biz 
ordumuzda mevcut olan hâkimlerle diğer hâ
kimleri ayırarak onları başka .bir şekle sokmak 
istemeyiz. 

Askerî hâkimlerin memur olduğunu söyledi
ler. Arkadaşlar, askerî hâkimler memur değil
dir. îşte şu elimdeki Askerî Usul Kanunudur. 
Buradan çıkmıştır, sizin tasdikinıza iktiran et
miş bir kanundur. Onu okuyacağım. Vehbi 
Kocagüney okumamışlardır anlaşılan. Dinlesin
ler. 

«Muhtelif isim ve numaralar altında mev
cut olan Divanı Harbler lâğvedilerek yerlerine 
adlî ve hukuki mahkeme mefhumuna lâyık 
olan Askerî Mahkemeler teşkil edilmiştir. îşte 
yeni teşkilâtta Divanı Harb kelimesinin dahi 
kaldırılması ve yerine Askerî mahkeme ismi 
kullanılmasını Encümenimiz müttefikan karar
laştırılmıştır. Çünkü Divanı Harbler tarihimiz
de» Bunları ben söylemiyorum kanunun gerek-
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çesinde yazılıdır, Komisyon söylüyor Vehbi 

Paşa. Divanı Ilarblerin kararları hâtırlarımız-
dadır. Yıldız; Taşkışla, Nemrut, Mustafa Paşa 
gibi. 

Divanı Harb kelimesinin lügat cıânası dahi 
mahkeme mânasiyle hiçbir münasebeti olmıyan 
bir tâbirdir. Arkadaşlar bunu ben söylemiyo
rum. 

Sonra memur olmadıklarına dair olan kısma 
temas edeceğim. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Memuruz diye mahkemeye müracaat ettiler 
ve dörder sene kıdem aldılar. 

SÎNAN TEKELtOÖLU (Seyhan) — Siz ver
diniz paşam. O zaman Komisyon başkanı idiniz, 
niçin verdiniz? 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır)— 
Biz değil, mahkeme verdi. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Mad
de 51 ve 53 ncü maddeler halandaki gerekçe. 

«Askerî adliye memuru tâbirinde memurluk 
hâkimin istiklâline muhalif bir fikir vereceği 
hatıra geldiğinden askerî adlî hâkim şeklinde 
tashih edildiği gibi bunun, âmiri adlinin maiye
tinde değil refakatinde bulunacağı da aynı fik
re mebni tasrih olundu. Bu suretle askerî mah
kemelerde bulunacak adlî hâkimlerin esas va
zifeleri daha iyi anlaşılacağı mülâhaza olundu.» 

Bu gerekçenin maddesini de okuyayım, mü
saade buyurursanız. 

Madde 51. — Hâkimler Kanunu mucibince 
hâkimlik şartlarını haiz ve bir Hukuk Mektebi 
mezunu olmak, ve her derecede hâkimlik ederek 
terfi için muayyen müddet; askerî hâkimliği de 
ikmal etmesi şarttır. 

«Askerî Adlî hâkimler, hâkimler hak
kındaki dereceler için muayyen müddetleri 
askerî hâkimlikte ikmal etmesi şarttır. O dere
celerdeki hukuku haiz birinci sınıf Adliye hâ
kimlerinde olup cürüm ve muhilli haysiyet ha
reket noktasından haklarında 44 ncü madde 
hükmü tatbik olunur.» 

Umumi Usulü muhakeme, 231 nci madde; 
Reisin vazifesini, tasrih ediyor. Reis duruşmayı 
idare eder, maznunu sorguya çeker ve ikame 
edilen delilleri dinler, duruşmada alâkadar 
olanlardan biri, duruşmanın idaresine müteallik 
olarak reis tarafından emir olunan bir tedbirin 
kabule şayan olmadığını beyan ederse mahke-
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ine bu babta bir karar verir. Buna karşılık ol
mak üzere Askerî Usul Kanunun 162 nci mad
desi de bu hakkı askerî hâkimlere veriyor. De
mek ki Paşa Hz. buyurduğu gibi değildir. Hâ
kim, hâkimdir kanun öyle diyor. Ben demi
yorum. 

Maddeyi okuyacağım arkadaşlar; madde 167, 
duruşmayı idare etmek, maznunu sorguya çek
mek, delilleri dinlemek işlerini askerî adlî hâ
kim yapar. Duruşmanın yolunda olmadığı hak
kındaki itiraza mahkeme karar verir. 

Görüyoruz ki sivil usuldeki mahkemeler ida
resinin aynı işi askerî hâkim yapıyor. Fakat 
askerî mahkemeler usulünde askerî usulün 
188 nci maddesi: (Müddeiumumi ve maznun ta
rafından gösterilen şahitlerle ehli hibrenin din
lenmesine vo istizahına azadan biri veya müddei
umumi veya müdafi isterse bunların sual sorma
larına müsaade, edilir. Kim müsaade eder"? Mah
kemeyi idare eden hâkim, Reis dahi bir şey 
sormak isterse hâkim izin vermeden soramaz. 
Çünkü, Paşanın dediği gibi değildir, askerî mah
kemelere ne reis emir verebilir, ne de başkası. 

Müdafi suallerini, ancak duruşmayı idare 
eden hâkim vasıtasiyle sorabilir. 

Şimdi arkadaşlar, görüyoruz ki, askerî adlî 
hâkimler ayni zamanda sivil hâkimlerin huku • 
kunu üzerinde cemetmiş bir vaziyettedir. Paşa 
hazretleri diyor ki; hiç kimseye karşı bu şekil-
doı hareket etmedik. Ben misal getire
bilirim. işte biz bu kanunun tam mana
sıyla hâkim olmasını istediğimiz içindir 
ki ; bu teklifi buraya getirdik. Bu teklif 
kabul edilirse hâkimler hâkim olduklarını an-
layactklardır. Ve onları esir etmek istiyenler
de, onların kendi fikirlerine göre hareket et
mesini istiyenler arka tarafta kalacaklardır. 
Şunu da arzetmek isterim ki askerî ve sivil Tem
yiz mâkkemesini birleştirdim ve asker temyiz 
mahkemesine birtek asker koymıyalım. Ve Askerî 
Temyiz Mahkemesi tam mânasıyle bir mahke
me halinde bırakıp Sivil Temyizle beraber bunu 
da Büyük Millet Meclisine bağlıyalım. Bu hak 
Büyük Millet Meclisinindir. Anayasa, Türki-
yo Büyük Millet Meclisinin salâhiyetlerini sa
yarken, Teşriî, icrai, kazai olarak üçe ayırmış
tı!'. İcra salâhiyeti vo icra kuvveti muayyen olan 
vazifesini yapar, teşriî kuvveti de kendi vazife
sini yapar. Fakat kaza salâhiyeti muallâkta ka
lıyor. Bir tarafını Adalet Bakam diğer tarafını 
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Müdafaa Bakam tutuyor, her ikisi de hak bi
zimdir diyorlar. Binaenaleyh, bu hâkimlerin her 
ikisini de birbirinden tefrik etmiyeceğiz. Her 
ikinsind" de aynı hakkı vereceğiz. Arzettiğim gibi 
bunları kül haline Adalet Makanizması olarak 
Yargıtayda toplıyalım. Eğer toplamazsak bu 
ikilik devanı edecektir. Neden askerler, hâ
kimleri sevmiyor. Ben de asker olduğum hal
de sonradan hukuku bitirdiğim için galiba doğ
ru meslektaşım olan askerî hâkimleri seviyorum. 

Binaenaleyh sizden rica ederim; askerî hâ
kimlerle sivil hâkimleri bir birinden ayırmıya-
lım. 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Arkadaşlar bir meseleyi tenvir için söz aldım. O 
da ateş altında her ikisiyle de çalıştığım kıymet
li arkadaşlarım gerek Gri. Vehbi, gerek Sinan 
(Paşa) kardeşimiz (Gülüşmeler). Şimdi ismi 
başkadır. Harbde adı Sinan Paşa idi. Bu iki ar
kadaşımın noktayı nazarlarında bir ihtilâf görül
müş olmasın diye arzediyorum. Askerî yargıç
larımız iki bakımdan mütalâa edilir. Ve kanu-
numuzdaki âmiri adli tâbiri de bu suretle tef
sir olunabilir. Yine o kanunu da bu Büyük 
Meclis yapmıştır. Adlî işlerde iki hal vardır. 
Birisi mahkeme işleri birisi muamelât işleridir. 
Amirlik sıfatı muamelât işlerimizdedir. Muha
keme işlerinde değildir. Birşey daha söylemek-
]iğime müsaade buyurunuz, o da bu işi müta
lâa ederken Ordumuzun temeli, eski tâbiri 
Erkânı Harbiye bugün Kurmay olan eski tâbi
rin türkçesi harbin direği, dayanağı demek olan 
sınıfın ki, başında komutan olan bir heyettir. 
Orduyu teşkil eden ve yetiştiren, harbettiren 
bu Kurmay Heyetini beraber mütalâa etmek lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Vedat Dicleli. 
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın ar

kadaşlarım, sivil yargıçlara verilmesi teklif edi
len ödenek tsarısı, ilk önce Bütçe Komisyo
nunda bahis konusu olduğu zaman, ben burada 
şümul meselesinin görüşülüp görüşülemiyeceği 
sualini sormuş ve müspet cevap alamadığım için 
reyimizi muallâkta tutmuş ve müstenkif kalmış
tım. Bilâhara vaziyet tavazzuh ettikten son
ra, bu kanun tasarısı dolayısiyle gerek şümul, 
gerek muhteva ve gerek miktar bakımından her 
meseleyi Bütçe Komisyonu üyelerinin görüş-
miye yetkili olduğu tavazzuh etmiş ve ben de 
gerek Komisyonda ve gerek Sukomisyonda 
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üye bulunmak sıfatiyle, askerî yargıçlarında ! 
Yargıçlar Kanununda veya hususi bir kanun için
de mütalâa edilmesi lüzumunu müdafaa etmiş
tim Ama bu sefer de akalliyette kaldım Bu iti
barla huzurunuzda söz almak zorundayım. 

ilk önce Sayın General Vehbi Kocagüney'in, 
askerî hâkimlerin bir memur telâkki edilmesi yo
lundaki kanaatlarma bendeniz şiddetle muha
lefet etmek durumundayım. Üzerine bir elbise giy
miş, omuzuna bir apulet takmış olan askerî hâkimi 
hâkimlik vasfından uzaklaşmış ve basit bir me
mur vasfı almış olduğuna ben inanmıyorum. 

Ankara Hukuk Fakültesinde naçizane sene
lerce ders vermiş bir arkadaşınız sıfatiyle tale
belerim arasında en iyi öğrencilerin askerî öğ
renciler olduğunu iftiharla söylemek isterim. 
(Bravo sesleri). Bugüne kadar bahis konusu olan 
askerî yargıçlar vaktiyle piyade, levazım ve her
hangi diğer bir sınıftan bilâhara getirilerek kı
dem zammı almış olan arkadaşlardan ibarettir. 

Normal durumu bunlar değil, bugün Hukuk 
Fakültesinde aynı smıf da sivil arkadaşlarla be
raber, onların yanında aynı cihet, aynı gayret 
ve muvaffakiyetle çalışmakta olan askerî tale
beleri, askerî yargıç sınıfı teşkil etmektedir. 

1941 yılında burada askerî yargıçların ve 
savcıların yargıç sayılıp sayılmıyacakları hak
kında bir münakaşa, bir tefsir mevzuubahis 
olduğu zaman Adalet Komisyonunda uzun boy
lu görüşmeler olmuş ve bu gün Adalet Bakan
lığı vazifesini görmekte olan sayın arkadaşı
mız muhalefette kalarak, askeri hâkimleri Ana
yasa'nm 57 nci maddesine giren hâkimler oldu
ğu noktası ve bedaheti üzerinde ısrar etmişti. 
Sayın arkadaşımızın o zamanki sözlerini iş-
hat ederim. Bu itibarla ilmî ve hukukî bakım
dan bu iki sınıf arasında bir ayrılık yapmıya 
çalışmak bir zorlamadan ibarettir. Hukuki mes
net zaiftır. ister Orduda, ister sivil hayatta ka
za yetkisi bulunan her vatandaş mükemmelen 
hâkimdir. Hâkimliğin verdiği her yetkiye mâ
lik bulunmakta ve her mükellefiyete katlan- I 
"maktadır. 

Ordu içerisinde, gerek disiplin bakımından, 
gerekse ikilik yaratması bakımından askerî hâ
kimleri yargıç saymamak yolundaki temayül 
katiyyen tecviz edilemez. Ordu içindeki disip
lin, icabında bir sivili idama mahkûm etmek yet
kisini bile haiz olan bir hâkimi yargıç saymamak | 
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yolundaki itirazlarla muhafaza edilemez. Ordu
da ikilik meselesine gelince, bir sınıf subayın 
bir miktar terfihedilmiş bulunmasının ordunun 
sağlam bünyesini sarsacağına bendeniz inanıyo
rum Nitekim muhtelif vesilelerle ve haklı ola
rak sırf hizmet ve külfet bakımından verilmiş 
ödenekler vardır : askerî mühendisler, askerî 
öğretmenler deniz subayları vesaire vesaire. Şu 
halde gösterilen bu argümanlar pek zayıftır. 
Bizi asıl askerî hâkimleri, sivil hâkimler gibi te 
lâkki etmemeğe sevkeden nokta askerî hâkim
lerin vasfı değil, askerî mahkemelerin teşekkül 
hususiyetidir Askerî Ceza Kanunu Avrupadan 
alındığı, ve kanun tatbik edildiği zaman, Avru-
pada 3 kişilik bir mahkemede 2 askerî yargıç bi
risi subay olduğu halde bizde, ekseriyet asker
lerde kalsın diye, yalnız bir askerî yargıç ka
bul edilmiş ve bu suretle askerî yargıç askerî 
mahkemelerde akalliyette kalarak bugünkü va
ziyet hâsıl olmuştur. Yoksa arkadaşlar askerî 
yargıçlarla, sivil yargıçlar arasında hiç bir ay
rılık yoktur. Her ikisi de icrayı kazada müsa
vi haklara maliktir; birisi Orduda, hattâ sivil
leri de muhakeme eder, diğeri ise umumi mah
kemelerde icrayıkaza etmektedir. Bir arkada
şımız Orduda askerî hâkimlere munzam bir öde
nek verilirse diğer subaylar arasında bir ikilik 
ve birisinin lehine bir vaziyet doğurmaz mı bu
yurdular. Bu farkı askerî yargıçlarla subaylar 
arasında yapacağımız askerî yargıçlarla, sivil 
yargıçlar arasında yapsaydık daha mâkul olur
du kanaatindeyim. (Sağdan soldan bravo sesle
r i ) . 

Bugün bizi tereddüt içerisinde bırakan şey, 
askerî mahkemelerde yargıç olduklarına inan
dığımız arkadaşlarımızın orada ekalliyette kal
makta olduklarından, ne yaparsa yapsınlar, ve
rilen kararlarda tamamile müessir olamadıkla
rı noktası etrafında toplanmaktadır, ileride bir 
vaMetikazr. cihetine gidebiliriz. Yine ileride 
Askerî Ceza Kanununda bazı değişiklikler ya
parak ekseriyeti meslekten yetişen askerî yar
gıçlara verebiliriz. Bütün bunları derpiş edebi
liriz. Fakat bütün bunların derpiş edilmesini 
beklerken Askerî yargıçları intizarda bırakmak
ta herhalde haklı değiliz. (Sağdan soldan bra
vo sesleri alkışlar). 

MEBRURE AKSOLEY (Ankara) — Sa
yın arkadaşlar, bu kanun teklifinin seyrini Ko
misyonlarda ben de takip ettim. Aleyhinde bu-
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lunanların fikirlerini dört noktada toplıyabi-
liriz: 

1. Askerî Adlî hâkimlere ödenek verilirse 
orduda ikilik olur, disiplin bozulur. 

2. Esasen bunlar müreffehtirler elbiseleri 
Devlet tarafından verilir, tayın bedeli alırlar ve 
emirberleri vardır. 

3. Bu mahkemeler istisnai mahkemelerdir. 
-t. Bunlar müstakil değillerdir. Adlî âmir

lerin emrindedirler. Bunları birer birer cevap
lamak isterim. 

Askerî Adlî hâkimlere ödenek verildiği tak
dirde orduda hiçbir ikilik olmaz. Çünkü ordu
da maaştan gayri, zammı maaş ve yevmiye 
alanlar mevcuttur. Bunlar: 1058 sayılı Kanunla 
askerî fabrikalarda mütehassıs subaylara veri
lecek yevmiyeler hakkında, 

1490, 2230 sayılı askerliğe hazırlık öğretmen
lerinin ücretlerine dair, 

4335 sayılı Kanunla subay ve askerî mühen
dislere verilen zamlara dair. 

3656 sayılı Kanunla idari vazifeden fazla 
olarak muallimlik, doktorluk, veterinerlik gibi, 
bir ihtisas vazifesi gibi görenlere verilecek ma
aşlara dair 3485 uçuculuk zammı hakkında, 4145 
denizaİticilik zammı hakkında ve nihayet en 
son gediklilere ait 4807 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin son satırında «ödenen aylık tutarına 
ayrıca tazminat olarak 30 lira zam yapılır den
mektedir» bu misallerden anlıyorsunuz ki, ordu
da maaştan gayri zam alanlar mevcuttur. Ve 
bugüne kadar hiçbir disiplinsizlik ve ikilik mey
dana gelmemiştir. 

Bunların müreffeh oluşlarına gelince: Bir 
kere Hukuk Fakültesini bitiren iki gençten 
biri sivil adliyeye diğeri askerî adliyeye intisap 
etse sivil adliyede iki senede br terfi ettiğine 
göre 20 sene sonra 150 lira aslî maaşlı birinci 
dereceye yükselir. Halbuki askerî adlî hâkim 
ancak 38 sene sonra bu dereceye ulaşır. Kadro
ları birinci derecede bir, ikinci derecede bir, 
üçüncü derecede 4 kişiden ibarettir. Diğerleri 
ancak 4 ncü derece olan 90 lira maaşa kadar 
yükselir bir de geçenlerde Yüce Kamutayın ka
bul ettiği 3661 sayılı Kanunun ikinci maddesin
den faydalanırlar. Bunlar emir eri alamazlar. 
1600 sayılı Kanunun birinci maddesi zabit ve
kilinden müşire kadar her zabite bir emir eri ve
rilir derki, askerî adlî hâkimler askerî memurlar sı
nıfına girdiklerinden bu haktan faydalanamaz-
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lar. Tayın bedelinin tutarı 20 liradır. 3 senede 
bir kaput 2 sene üç ay için kışlık elbise 6 aylık 
yazlık elbise, bir senelik potin, bunların aylık 
tutarının mecmuu 9 lira 96 kuruştur ki, tayin 
bedeliyle beraber aylık tutarı 30 lira 96 kuruş
tur. Demekki müreffeh dediğimiz bu arkadaş
lara aylıklarından maada 30 lira 96 kuruş sağla
nıyormuş ki, en küçük rütbeli sivil yargıcın ala
cağı ödeneğin miktarı bile değildir. 30 lirayı teğ
meninden orgeneralma kadar müsavaten al
maktadırlar. 

Askerî mahkemeler istisnai mahkemelerdir 
deniliyor ki, bu varit değildir. 

İstisnai mahkemeler muayyen bir maksat 
için kurulan ve muayyen bir zaman içinde faa
liyet sarfettikten sonra lâğvedilen mahkemeler
dir. Meselâ (İstiklâl, Millî Korunma, Kaçak
çılık ve Sıkıyönetim mahkemeleri) gibi 

Askerî Mahkemelerde daimîlik vasfı vardır. 
Ordu yaşadıkça (ki yaşıyacaktır) Askerî mah
kemeler de yaşıyacaktır. 

Bu mahkemelerin kuruluşlarında ve işleyiş
lerinde şayet bir aksaklık varsa bu aksaklığın 
düzeltilmesi lâzımdır. Bu mahkemeleri biran 
için istisnai mahkemeler diye kabul etsek dahi 
kanun vaaıııun atıfetinden yargıçları mahrum 
etmek imkânsızdır. Nitekim Millî Korunma yar
gıçlarına bu ödenek verilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Askerî mahkemeler, 
yalnız askerî şahısların, Askerî Ceza Kanunun
da yazılı ve sırf askerî bir karekter taşıyan 
suçlarını yargılamakla görevlendirilmiş değil
dirler. Bu mahkemeler Türk Ceza Kanunu ile 
cezalandırılmış bulunan ve Devletin emniyetiyle 
ilgili vatan hainliği ve casusluk gibi pek 
önemli suçların yargılanmasiyle de görevli 
bulunmaktadırlar. Olağanüstü haller sebebiyle 
1940 yılındanberi Sıkıyönetim mahkeme
leri de faaliyettedir. Askerî mahkemeler 
zannolunduğu gibi sırf askerî suçları 
ve askerî suçları yargılama işi ile gö
revlendirilmiş istisnai ve özel mahkemeler değil
dir. Genel suçları ve sivil vatandaşları dahi yar-
gılıyabilen yetkilere sahiptirler. Askerî adlî hâ
kimler müstakil değillerdir, adlî âmirlerin em
rindedirler. 

1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununda 
askerî yargıçları (Adliye memurları) diye ka
bul etmiş iken, 1631 sayılı Askerî Muhakeme 
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Usulü Kanunu gerekçesi bunları memurluktan 
çıkarmış yargıç diye vasıf landırmıştır. Bu ka
nunun Millî Savunma Komisyonu müzakere
sinde 51 nci maddedeki (Askerî Adliye memur
ları) tâbirindeki memurluk, hâkimlik istik
lâline muhalif bir fikir verebileceği hatıra gel
diğinden (Askerî Adlî hâkim) şeklinde tashih 
edildiği ve bunların âmiri adlînin maiyetinde de
ğil, (refakatinde) bulunacağı tasrih olunmuş
tur. Bundan anlaşılıyor ki askerî yargıçlar adlî 
âmirlerin maiyetinde değil, refakatindedirler. 

Adlî âmirlerin ilk tahkikatta adlî yargıca, 
tahkikat emri vermeleri, Adalet Bakanının ve 
hattâ valilerin C. Savcılarına emir vermesine 
benzer. Bu hal savcıların yargıçlık sıfatlarına 
nasıl halel getirmiyorsa, adlî âmirlerin askerî 
yargıçlara bu yolda emir vermeleri onların yar
gıçlık Vasıflarına halel getirmez. Adlî âmirler, 
askerî mahkemelere hiçbir emir veremezler. Ver
meleri Anayasaya ve Ceza Kanununa aykırı 
olur. 

Sayın arkadaşlarım; gerek menşeleri, gerek 
yetkileri bakımından Adliye yargıçlarınadn asla 
farklı olmıyan askerî Adlî yargıçlara da yar
gıçlık ödeneğinin evrilmesi hak ve adalete uy
gun olur. Takdir Yüksek Meclisindir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Mardin) — 
Efendim, bendeniz bazı arkadaşların burada 
söyledikleri sözlerden, mevzuatımıza muhalif 
gördüğüm noktaları arzetmek için çıktım. 

Bir kere, askerî adlî hâkimler askerî memur
lardır. 1455 numaralı kanun bunu sarahaten 
kaydetmiştir. Askerî adlî hâkimleri Hükümet, 
mektepte okutur, yedirir, içirir yani, bunların 
diğer memurlardan farkı vardır. 

Sonra, askerî memurlar, kendi kanunlarının 
7 nci maddesine göre mesuliyet alır. Demek ki 
burada da bir istisna var. 

Ayrıca, Hâkimler Kanunundaki hâkimler 
gibi teminatlı değildir, bir yerden kaldırılır, di
ğer bir tarafa gönderilir. 

Onun için askerî adlî hâkimlerin bu cihet
lerden öteki hâkimlerden çok farkları vardır. 
Maahaza, Maliye Bakanlığının yaptığı gibi; mu-
hasibimesulleri kendisi tâyin eder, bunlar da 
sivil olur, askerî usul noktasından Millî Savun
ma Bakanlığının emrine verilir ve bu suretle 
fazla ödenek almaları çok yerinde bir keyfiyet 
olur. 

Bunu arzetmek için kürsüye geldim. 
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ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, şimdi askerî yargıçlar için bir kanun 
müzakere ediyoruz. Bundan sonra da yargıçlar 
için bir kanun müzakere edeceğiz. İçişleri Ko
misyonunda idare âmirleri ve yüksek komuta 
mevkiinde bulunanlar için bir kanun müzakere 
edilmektedir. Bunlar müzakere edilirken şimdi 
Sayın General Fahrettin Altay bir mevzu ileri 
sürdüler, dediler ki, askerî hâkimler için öde
nek meselesi mevzuubahis olurken bir de Kur
may Heyeti vardır. Bunlara da birşey düşün
mek lâzımdır dediler. Doğrudur. Bunun arkasın
dan Bayındırlık Bakanı gelecek, ben dışarda 
iş çok olduğu için mütahassıs mühendis bulamı
yorum!. Bunları elde edebilmek için bana fazla 
para verin dese haksız değildir. Haklıdır. Ar
kasından Sıhhat Bakanı gelsin ayrı bir tek
lifle. Bu da haklıdır. Yalnız burada herkes 
haklı fakat haksız olan birşey vardır. O da 
para... Ben Maliye Vekili arkadaşımızdan sora
rım bu paraları nereden bulacak. Ve nereden 
vereceğiz? Bütçemizin hali malûmdur memleke
timizin hali bilinmektedir, ööyle bir durumla 
karşıkarşıyayız ki bunun arkasından tamamen 
haklı ve mantıki olarak bütün ihtisas erbabı 
diyeceklerdir ki bizler de haklıyız. Evet hak
lıdırlar, fakat bunun içinden nasıl çıkacağız? 

Ben vicdan huzuru içinde reyimi izhar 
edebilmek için Maliye Bakanının veya Hü
kümetin ben bu paraları ne suretle temin edebi
leceğini aydınlatması lüzumuna kaniim. Yoksa 
bugün hâkimler yarın mühendisler öbürgün 
müfettişler... Nereden bulacağız bu paraları? 
Bu saha genişledikçe bütün Devlet memurlarına 
yeniden bir ödenek vermek mecburiyetinde ka
lacağız. Evvelâ izahat versinler. (Alkışlar). 

Gl, VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar, sayın arkadaşım Sinan Te-
kelioğlu ben Divanı Harbten bahsederken tek
rar söz aldılar, Mustafa Paşa Pivf.ııı harbin
den, Saray Divanı Harbinden bahsettiler. Ben 
Saray Divanı Harbine, Mustafa Paşa Divanı 
Harbine âza olarak değil mücrim olarak girdim. 
Daha bir teğmendim, Erzurum'da hürriyet 
Meydanında yaşasın hürriyet dediğim zaman 
birçok genç arkadaşla beni Sinob 'un yoluna yö
nelttiler. Bunu Erzurum Mebusları bilirler. Ben 
İstanbul'dan Anadolu'ya firar ederek geldim. 
Arkadaşlar, ben ancak o devirdeki Nemrut Di
vanı Harbine giyaben verilmişim. Yüzüm ve al-

— 209 — 



B : 45 17.2 
hım açıktır. Bir daha arkadaşlar hakkında 
böyle söylemesinler. Kendileri mahcup olurlar. 

ikinci nokta arkadaşlarım, zannederim As
kerî mahkemelerde hâkimlere talimat verilir 
tarzındaki sözümü emir telâkki ettiniz. Arka
daşlar, sabahleyin hâkim dosyası elinde, Kur
may Başkanının yanma gelir. Alaylardan ge
len vukuat cetvellerini gösterir. İncelenir. Bi
risi arkadaşiyle kavga etmiş, bir cürüm, birisi 
tüfeğin dipçiğini kırmış, bir cürüm. Birisi nö
bette iken uyumuş, bir cürüm, birisi âmirine 
•itaatsizlik etmiş, bir cürüm. Birisi fişeğini çal
dırmış bir cürüm. Kurmay Başkanı bunları sı
raya koyar. Âmirine itaatsizliği evvelâ alır. 
Tüfeğin dipçiğini kıranı ondan sonraya alır ve 
evvelâ, bunları yoluna koy der, yargıca bir ta
limat verir. Evvelâ bunlar halledilsin, arka
daşiyle kavga eden, nöbette uyuyan ondan 
sonra bakılsın der. Yani bir talimat verir ve 
mahkeme filân yerde inikat edecektir der, şa
hitlerin gelmelerinde kolaylık olsun diye. Ya
ni idari hususlarda talimat verir. Yoksa mah
keme kurulduktan sonra yargıç ve üyelerin 
vicdanı temiz Türk vicdanıdır, buna kimse mü
dahale edemez. 

Bu iki noktayı aydınlatmak için tekrar hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

SAIIÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar: orduda askerî yargıçların 
bulundurulması ve askerî mahkemelerin ihdası 
orduda adalet mekanizmasının yerleşmesi fik
riyle beraber yürümektedir ve yürümüştür. Bu 
itibarla kıyasla netice çıkarmaktansa, mevzu 
hükümlerle neticeye varmak daha doğru olur. 

Bu bakımdan askerî yargıçlar, askerî mah
kemeler hangi suçları muhakeme ederler? Tam 
mânasiyle askerî suçlara bakar. Bu itibarla 
3915 sayılı Kanunla tadil edilen Askerî Muha
kemeler Usulü Kanununun 3 ncü maddesine 
tevfikan cemiyet bünyesine doğrudan doğruya 
müessir olacak ve siviller tarafından da işle
nen siyasi mahiyetteki suçların da muhakeme
sini icra ederler ve verdikleri hükümler bir 
ilâm mahiyetindedir. Kabiliyeti infaziyesini 
Anayasa tahtı temine almıştır. Bu itibarla gör
dükleri vazife itibariyle kaza heyetine dâhildir
ler. Fakat Vedat Dicleli arkadaşımın da gayet 
güzel şekilde ifade buyurdukları gibi kuruluş
ta, mahkemenin şeklinde bir aksaklık, bir 
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noksanlık vardır. Sinan Tekelioğlu arkadaşı
mın teklif ettiği kanun tasarısı Adalet Komis
yonunda konuşulurken Sayın Millî Savunma 
Bakanı, yakında askerî ceza muhakemeleri usu
lünde değişiklik yapılacağını, Hükümetçe bu
nu tasavvur edilmekte olduğunu ifade buyur

muşlardır. Askerî ceza mahkemelerin kuruluşu ayrı 
bir kanuna tâbi olmayıp sadece askerî usul için
de mütalâa edilince bu kanunun bu zaviyeden 
de lüzumu vardır. Askerî Ceza Kanununun 31 
nci maddesinde askerî mahkemelerin hangi aza
lardan teşekkül edeceği tadat edilmiştir. Bir 
askerî yargıç ve sanığın derecesine göre rüt
bede askerî üyeden teşekkül edecektir. Bu 
böylece tadat edildikten sonra 9 ncu fıkrasında 
da ölüm cezası ve ağır cezalı suçlara bakacak 
mahkemenin, beş kişiden kurulacağı tasrih 
edilmiştir. Bu beş kişilik azadan birisi adlî yar
gıç, dört tanesi de askerî yargıçtır. Askerî 
Üyelerin Tâyini Kanununun 32, 33 ncü madde
lerinde mütalâa edilmiştir. Bunlar komutanlar 
tarafından bir seneyi geçmemek üzere tâyin ve 
vazife görecekleri tasrih edilmiştir. 

Ortada bir mevzu vardır; askerî azaların bu 
mahkemelerdeki vaziyeti nedir? Burada galip 
fikir şudur; bunlar jüri mahiyetinde ; meslekî 
bakımdan mütalâa arzederler. Askerî bakım
dan o hatalı bir görüşe düşülmemeyi temin eder
ler. Pekâlâ güzel amma bundan başka tamamiyle 
bu vasıfta kalmayıp cezai neticeyi tâyin edecek 
hükümlerde rey verirler, neticeyi tâyinden on
ların reyleri ekseriyettedir. Bu itibarla arka
daşımızın getirdiği kanun, zamansız getirilmiş 
bir kanundur. Kanaatimce mevcut teşekküller
de aynı hakkı haiz iki zümre mevcuttur. Bun
lar, neticeyi tâyin etmek üzere reylerini kulla
nırken aynı derecededir. Fakat bunlardan bir 
tanesi askerî hâkim olduğu için ödenek alacak, 
diğer arkadaşları almıyacaktır. Bu itibarla 
kuruluşun içinde bir ikilik doğuracaktır. 

Bunun için askerî kaza kuruluşu üzerinde 
bir değişiklik yapılmak isteniyorsa ve bu da 
yakında Yüksek Meclise gelecekse o zaman bu 
kuruluşa yeni veçhe vermek icabeder. Bunlar 
askerî hâkimlerden teşekkül edecekse, bunla
rın gördükleri vazi Penin kazai hakkı haiz oldu
ğunu takdir ederek bunlara ödenek vermenin 
hiçbir mahzuru mevcut değildir, şahsan da bu 
kanaatteyim. • Fakat bugünkü görünüşe göre 
muhtelif sınıflardan gelmiş bir heyetin birisine 
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tazminat verip, diğerini tefrik etmek mahzur
ludur. 

Bendenizin mâruzâtım budur: Kanun er
kendir, gelecek tadille beraber mütalâa edile
rek bir neticeye varılması daha muvafık ölür. 
(Doğru, bravo sesleri ve alkışlar.) 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim, askerî hâkimlere istedikleri kadar para 
verelim. Yalnız Sahir Beyin dedikleriyle kal
maz bu iş, bakınız ne var, askerî hâkimlere 
fazla ödenek verin, verin amma sivil hâkim
ler daha. çok ağır hükümlere tâbidir. Bunla
rın tâbi. oldukları ağır kanun 130 - 135 mad
de tutar, bunun 50 - 55 maddesi hâkimlerin 
ensesinde boza pişirir. Zaten bu tekrar gele
cek, çünkü hâkimlerin vasıflarından bahse
dildi. Para verilmesine taraftarım, herkese bol 
para verilsin (Nereden geliyor para, sesleri). 
Bir kere Hâkimler Kanununda bir yetiştirme 
devresi vardır. Bu bir sıfatlama devresi var
dır. Onlara kalifiye bir şekil vermek için... 50 
yaşma kadar mı terfi eder mi, etmez mi, ne ya
par? Bir kere birinci maddeden 11 nci mad
deye kadar namzetlerin tâyinininden bahseder, 
ki bunu beş kişilik bir heyet yapıyor, eleme 
suretiyle, birçok şuruta tâbi olarak. Badehu 
sicilleri muvafık zuhur edenler muavinliğe ve 
bunlar da ayırma komisyonuna gider ve oradan 
da ehliyetlerine göre ya hâkim veya savcı olu
yorlar. Dereceleri bazan 8, bazan 9, bu arada 
tekemmül şartları, ahlâkı ve akademik şurut 
16 maddedir. İsterseniz açın okuyun, sonra 
29 ve 30 ncu maddeler... Bu okumuş, ilerlemiş 
ve çalışmış adamlara tekrar bir eleme, fakat bu 
defa mahkemelerde iş üzerinde yapılır yüksek 
hâkimlerin raporlariyle tâyin edilen bir dör
düncü eleme... 

Madde 45. — Her derecede 2, her sınıfta 3 
defa terfie lâyık görülmiyenler 29 ncu mad
dede gösterilen terfi listesine her ne suretle 
olursa olsun üç defa girmemiş olanlar hizmet
ten affedilmek için bir karar verilmek üzere 
tekrar ayırma komisyonuna gönderilir, diyor. 
Yani kendi kendine tasfiyeye tâbi. Şimdi bir 
yerde hâkimleri yetiştirmek için mektepte oku
mak kâfi değildir. Oradan çıktıktan sonra 
dahi mahkemeler de adeta birer mekteptir, Tem
yiz mahkemesi adeta bir akademi olup ve ve
rilen kararlar da âdeta bir tez mahiyetindedir. 
Bütün bunlar hâkimlerin ensesinden ayrılmıyor. 
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Yukarıda akuduğum 45 nci maddeyi dinledi
niz, yani yenilir yutulur şey değil (Gülüşme
ler). Şimdi, bu 130 maddelik Hâkimler Kanu
nunun 50 - 55 nci -maddeleri hâkimlerde uzun 
boylu kusurlar aramaktadır. Birçok şeyler 
vardır. Sahir'in dediği kanunlar yapılırken, 
Usulü Muhakeme Kanunu, Askerî Muhakeme 
Usulü Kanunun yanında askerî hâkimlerin sivil 
hâkimlerle eşit olabilmesi için böyle bir takım 
yeni nizamlar koymak icabedecektir. Çünkü 
biz hâkimlere ödenek lafını konuşurken daima 
bir nizamname tatbik edilsin diye bağırıyoruz, 
çağırıyoruz. Bu IIA kimler Kanunu mükemmel 
bir reformdur. Bunun belki eksiklikleri var
dır.. Fakat ince mütehassıslar bunlara bazı 
şeyler ekliyecek ve mükemmel bir hâle gelecek
tir. Fakat .bu reform derhal yapılamaz, Çün
kü bir defa kadrosu eksiktir, sivil hâkimlerin. 
Bu sivil hâkimler eksik kadro ile nasıl ince 
eleyip sık dokuyabilir, Mektebi Hukuktan çıkan 
adamlara niçin bu mektebe girdin diye sorsan, 
bu mektepten çıkan herşey olur da, onun için di
yor. Ben de beş sene burada ders okuttum, 
buradan çıktın mı büyük kapılar bize açık di
ye söylüyorlardı bana. Eğer bir kanun yapsak 
ve buradan çıkan ancak hâkim olabiilr, bunun 
haricinde iş yapmak istiyenlere mektebi huku
kun bütün imtiyazları ve diplomaları geri alı
nır desek buraya girecek 150 kişi dahi bulamaz
sınız. 

Bu kanunları, Anayasaya dayanan bu ka
nunları Hükümet değil, yine siz yaptınız, Mec
lis yaptı. Binaenaleyh bu kadar ince bir işte 
istical etmemek ve bugünkü gündemimizde 
mevcut olan hâkimler işini halletmek lâzımdır. 
Hâkimlerin bu işi hallolmadan ve onlar hak
kında yetişmeleri, terbiyeleri hakkında ne dü
şünülmüştür, ne yapılmıştı^ evvelce ne istenil
miş, yapılmış mı yapılamamış mı, bütün bun
lar görüşülmeden evvel şimdi müzakere edilen 
kanunun getirilmesi doğru değildir. Bendeniz 
bu fikirdeyim (Alkışlar). 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkında 
bir önerge var. onu arzedeceğim. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Sözcü sıfa-
tiyle söz istiyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Evvelâ 
takrir okunsun, sonra söylesinler.. 

BAŞKAN — Sözcü sıfatiyle söyliyebilirler. 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 

BÎTISEL (izmir) — Arkadaşlar, Bütçe komis
yon j adııır. maruzatta bulunacağım. 

Burada konuşan arkadaşlar kaza erkinden 
bahir; buyurdular, askerî adlî yargıçların' sı
fatından bahir; buyurdular; vazife ve salâhi
yetlerinden ve onun öneminden, istiklâllerinden 
bahiri buyurdular; mahkemelerin daimiliğinden 
bahir; buyurdu]ar ve bütün bunları bahsederken 
bilhassa üç arkadaşım Sinan Tekelioğlü, Nuri 
Özsan, Hulki Karagülle arkadaşlarımız, Bütçe 
Ivomisyonr; raporunun mânasını ve muhteva
sını yanlr; aksettirecek şekilde ifade de bulun
dular.-. Müsaadeleri ile bu arkadaşların Bütçe 
Komisyonunun, raporunun bir cümlesinin baş 
kısmını gör; önünde tutarak mütebakisini, göz 
önündü tutmadıklarını anladığımı ifade edece
ğim. 

Arkadaşlar; Bütçe Komisyonunuz raporunda 
askerî, adlî mahkemelerin kaza erkine dâhil olup 
olmadığını, askeri adlî yargıçların yargıç sı
fatını haiz olup olmadığını ve bunların vazife
sinin önemi, önemsizliği, istiklâli haiz olup ol
madığı üzerinde durmamış ve bu hususta rapo-
rundn bir mütalâa söylememiştir. Bütçe Komis
yonunuz işi şu suretle mütalâa etmiştir. 

Kamu hizmetini deruhte eden vatandaşlar, 
deruhte ettikleri hizmet mukabilinde ne gibi 
haklara negibi vazifelere, no gibi istihkaklara 
sahip olacağı kanunlarla tâyin edilmiştir. Bun
la:', Kaınu hizmetini deruhte eden vatandaşla
rın, bu deruhte ettikle fi. görev dolasısiyle, ken
dilerinin -statiıllerini tâyin eder. Bunların hak, 
istihkak, vazife, mecburiyet ve mesuliyetleri bu 
statü ile tâyin edilir. 
Bütço Komisyonu diyor ki : Anayasanın 56 ncı 
maddesi: yargıçların özel bir kanunla nitelik
lerinin; haklarının nasıl tâyin edileceği, nasıl terfi 
edecekleri, nasıl, vazife görecekleri, nasıl çıka
rılacakları, aylık ve ödeneklerinin nasıl olacağı 
hususunun özel. bir kanunla tâyin ve tesbit edi
leceği hükmünü koymuştur. 

Anayasanın 50 nci. maddesine istinaden ve-
orad", zikredilen hükümleri, yani yargıçların 
statüsünü ihtivr, eden kanun, -Yargıçlar kanu
nu, bildiğini:; kanundur. 

Bunun, yanındr, askerî adlî yargıçların yine 
deruhte ettikleri, kamu hizmetleri mukabilinde 
hakları, istihkakları, nasıl, terfi edecekleri, nasıl 
vazifeden çıkarılacakları velhasıl statülerini tâ-
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yin eden bir ayrı kanun vardır. Bu ayrı kanun 
1455 sayılı kanundur. 1455 sayılı kanunun, mü-
sadenizle 2016 sayılı kanunla değiştirilen ikin
ci maddesini arzedeyim. 

Askeri memurlar hakkında kanunun 2 nci 
maddesi: 

(Askeri memurlar, askerî mühendisler, adlî 
hâkimleJ, fen memurları, hesap memurları, 
muamele memurları, haritacılar, imamlar, ma
kinistle.*, sanatkârlar ve mızıka memurları kı
sımlarından teşekkül eder.) 

Bu, madde ele..sayılan ve kendilerine askerî 
memur denilen ve belirli devlet görevlerini de
ruhte etmr; olan vatandaşların, bu kanunda ter? 
bit edilen veya bu. kanuna müsteniden ayrıca 
tesbit edilen hükümlerle, statüleri. tâyin edil
miştik. 

Bütço Komisyonunuz doyor ki ; askerî adlî 
yargıçla.*, hâkimler kanundan, ayrı bir statüye 
tâbidii', terfi, müddetleri, ayrıdır, aylıkları, is
tihkakları ayrıdır, bunların vazifelerinde nasıl 
çalışacakları, nasıl terfi edecekleri, görevlerini 
nasıl görecekleri, askerî memurlar statüsünü 
tâyin eden 1455 sayılı kanunda tesbit edilmiş 
tir. Bunlar her bakımdan o kanuna tabidirler de 
yanlız yargıç, ödeneği bakımından ordu cami-. 
ası içinde ki diğer sınıflardan ayırarak ayrı bir 
ödenek vermek ve başka bir statüye tâbi olan
larla ayarlıyarak başka bir hükme tâbi tutmak, 
amma hizmeti deruhte etmiş vatandaşların 
[ıakları ve kanunlarda umumiyet kaidesi bakı
mından doğru olmaz. 

Bu bakımdandır ki, Bütçe Encümeniniz ayrı bir 
statüye tâbi olan yargıçlarla yani ana yargı ci
hazında, görev alan yargıçlarla, ayrı statüye ve 
bu bakımdan ayrı bir kanuna tâbi olan askerî 
adlî yargıçlar ödenek bakımından, aylık bakı
mından ve umumiyetlo memur satatüsüne taal
lûk eden hukuk bakımından aynı hükme tâbi 
tutmanın değil, fakat ordu camiası içinde aynı 
statüye tâbi olanlarla birlikte mütalâa ve hak
larının. tesbiti doğru olacağı kanaatmdadır. 
sözlerim başında arzettiğim gibi onlar yargıç 
mıdv, kaza, erki haricinde midirler? konularının 
rnemur hak ve istihkakları ve memur statüsü 
bakımından bir hüküm vazederken münakaşası
nın lüzum ve zaruretine kaani değiliz. 

Çünkü âmme hizmetini deruhde eden vatan
daşların haklarını, istihkaklarını, statü bakı-



mından kendilerinin tâbi oldukları kanunlar tâ- I 
yin. eder. 

Arkadaşlar, biışeyi Komisyon adına ifade 
etmek mecburiyetindeyim; Bulki Karagülle ar
kadaşımız askerî yargıçlara . askerî memur de
mek hürmetsizliktir dediler.., - Bi? raporumuzda 
askerî yargıçların, askerî mamurlar hakkındaki 
1455 sayılı Kanuna . tâbidir dedik. 1455 sayılı 
Kanunun maddesinin 2 nçi fıkrasını da huzu
runuzda okudum. Komisyon adma hiçbir arka
daşımızın, şerefle vazifelerini ifa eden bu askerî 
yargıçlar hakkında hürmetsizlik ifade edecek 
bir hissi ve fikri kalblerinde ve kafalarında ta
şımadıklarını ifade etmek isterim. Şahsen ken
dim aranıza katılmadan evvel en son yaptığım 
askerî hizmet sırasında kendileriyle birlikte as
kerî yargıç olarak çalışmakla ayrıca şeref duy
duğum bu meslek adamlarının cidden şerefli 
namuslu, her itibarla takdir- ve stayişe, korun
maya ve. terfihe lâyık olduklarını. da burada 
söylemeği.bir vazife sayarım. (Bravo, sesleri). 
Amma arkadaşlar bunu söylemekle beraber,va
zifem icabı olarak Komisyon çokluğunun fikrini 
ifado etmek mecburiyetindeyim. Bâzı arkadaş
lar askerî hâkimlere umumi kaza cihazında ça
lışanlarla beraber Ödenek vermemek ikilik olur 
buyurdular.'Buna mukabil; bir de demin, arzet-
t'iğim -muhtelif sınıflardan, muhtelif meslek 
adamlarından mürekkep olan ve :aynı statüye 
tâbi olan ördür camiasını düşünmek lâzımdır. 
'Ordu camiası içinde o aynı statüye, aynı hak ve 
istihkaklara t'âbr olan insanlar arasından bir 
kısminin ayınptâ başka' bir suretle muamele 
yapmak mı ikiliktir; 'Yoksa' onlardan başka sta
tüye tâbi' olan sivil meslek âdamlariyle bir mu
ameleye tâbi tutmak mı ikiliktir. Bunu 
takdir gerektir . "" Bütçe : Komisyonumuzun 
kanaati odur ki, terfi, ayrılma, mes
lekten ; çıkarma ... ilâahiri ;gibi-statü bakı-
rmjndan- aynı hükümlere tâbi..' olan, insanla* ara
sında . bir kısmını, sivil meslek; ; arkadaşlariyle 
^alâkası ,dolayışiyle hükme tâbi tutmak ve tâbi 
olduğu statüden ayırmak, ikilik: doğurur, Bit se
bepledir ki, Bütçe Komisyonumuz, ikiliği bu 
noktadan mülâhaza etmiş ve askerî adlî yargıç
ları kendi; statüleri içinde mütalâa etmenin 
onları Ordu camiası içinde . aynı v, statüye; tâbi 
olan memurlarımızdan, ödepek bakımından;ayrı 

jbn? .hükme, tâbi tutmağadoğru vemygunLgarme-
miştii'. c ' ' I 

.1947 O : 1 
I Arkadaşlar, sözlerime .bazı şeyler daha ilâve 

ederek: bitirmek istiyorum. 
Burada eğer askerî adlî yargıçları askerî teş

kilât ve ordu camiasından bu. şekilde ayrı bir 
hükme tâbi tutarsak evvelâ, Meclisin.geleneği 
ile kanun tedvinindeki usullerimize mugayir; ha
reket etmiş oluruz*; Bugüne;kadar askerî teşki
lâtın . her sınıfına, her meslekine ait kanunlar 
tamamen ayrı gelmiştir ve Meclisten ayrı- çık
mıştır. Adlî kaza yanı ana kaza cihazj ile bera
ber askerî adlî yargıçları mütalâa ettiğimiz daki
kada,. gayet haklı olarak Sayın Fahrettin Al-
tay'm işaret buyurdukları veçhile, askerî adlî 
yargıçlar gibi ve aynı statüye tâbi olan diğer 
arkadaşlarını ve bu arada elbette, başta kurmay
ları düşünmek icabeder. Bu bizi nereye götürür ? 
Yargıç ödeneğine dair ana kaza cihazı hakkında 
aldığımız bir karar sırasında Ordu. camiası için
de bir sınıf için, müşabih bir hüküm tesis etmek 
vo aynı statüye tâbi olanlar arasında bir fark 
yaratmak- askerirteşkilât camiası içinde birlik
te düşünülmesi içabedenler hakkında bizi doğru 
gorülemiyeeek •< neticelere sevkedebilir. Bunu 
eh.e.mmiyetlo gözönünde tutmanızı rica. ederim. 

Burada Hulki: Karagülle, Salrir Kurutluoğ-
lu Vedat Dicleli arkadaşlarım gayet doğru bir 
şey söylediler. Askerî adlî yargıçları askerî 
teşkilât içinde mi mütalâa etmek doğrudur, yok-
sr, o teşkilâtı oradan alıp, ordu camiasından 
alıp adlî kaza cihazı içinde mi mütalâa etmek 
doğrudur? Arkadaşlar . §ahsi fikrim olarak ar-
zediyörum ki; tamamen bu arkadaşların f ikrin-
deyimT. Meslek' olarak aynı sıfatları, ayni ka
biliyetleri, aynı kudretleri haiz olması icabeden 
ve kaza cihazının işlemesinin müeyyidelerine, 
hükkmlerine, şartlarına tamamen beraber tâbi 
olmaları icabeden bu meslek adamlarını ana .ka
za cihazı içinde mütalâa etmek belki işin en 
doğrusudur. Bu işi asıl o. bakımdan mütalâa et
mek ve ordu camiası içinde aynı titatüye 
tâbi bulunanlar arasmda bir ikilik yaratmamak 
daha doğru olur. Efendim bunlar beklesinler 
mi, diye, sayın Vedat Dicleli bir mütalâa ileri 
sürdü. Gayet haklı.. Arkadaşlarım her insan bü
tün.istihkakının: her. zaman tamamını belki ala
maz, bunlar kanunlarla mukayyettir. Fakat 
elbette Meclis," elbette Hükümet bu işi ele alır 
buradaki arkadaşların mütalâalarını nazarı iti
bara alarak bir is«eleme yapar. îfeticede-onların 

I fikrine Yüksek Meclis: *.dfe^timk ederse bun-
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lara da o camia içinde yer vermekle beraber 
yargıç ödeneği verme neticesi çıkar. Bundan 
dolayı zaman geçecektir diye, ordu camiası 
içinde aynı statüye tâbi arkadaşlar arasında 
ikilik, başkalık yaratacak bir hükme gitmek 
memleket hesabına daha az zararlı değil, belki 
daha büyük zararlı olur. Memleket menfatmm 
nerede olduğunu takdir etmek yüksek heyetini
ze aittir. 

BAŞKAN —• Müzakerenin kifayeti hakkın
da bir önerge var. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Altı arkadaş söz söyledikten 
sonra Başkanlık önergeyi okutmak m^cbudiye-
tindedir. 

İsterseniz kifayet hakkındaki önerge hak
kında söz söylersiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arzediyorum. 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Çınar 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, kifayetin aleyhinde konuşacağım. 

Sayın hocam.burada; Hâkimler Kanununu 
okudular. Kendileri, bize ders verirken çok iyi 
hatırlarlar ki, bizim aramızda hem asker, hem 
sivil vardır. (Gürültüler, kifayeti müzakere hak
kında konuşun sesleri). 

Müzakere kâfi değildir. Çüııki Bütçe Komis
yonu sözcüsü bir takım kanuna uymıyan müta-
lâatta bulunmuştur. (Gürültüler). Bunun açık
lanması lâzımdır. 

Şimdi Bütçe Komisyonu sözcüsü diyor ki ; 
askerî hâkimler, askerî memurlar statüsüne dâ
hildir, memurlarla aynı kanaldan maaş almak 
için bu statüye dâhil olduğu; 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Onları 
oradan çıkaracağız, kâr edersin, acele etme. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin, efen
dim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Bu hâ
kim arkadaşları askerlerle beraber maaş alıyor 
diye bu ödenekten mahrum mu edelim? Soruyo
rum Bütçe Komisyonu sözcüsünden; sivil hâ
kimler hangi baremden maaş alıyorlar? Onlar da 
memur bareminden maaş almıyorlar mı? onlar 
da memurdur diyeceğiz? 

. 1947 O : 1 
Binaenaleyh bendeniz bu müzakerenin kifa

yetini kabul ediyorum ve takririmin reye kon
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti teklifini 
oya sunacağım: Müzakerenin yeterliğini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Müzakerenin ye
terliği kabul edilmiştir. 

Bu hususta önergeler var, arzediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binen askerî 

adlî yargıçlar hakkındaki teklifimin 86 sayıda 
kayıtlı Adalet yargıçları hakkındaki kanun ta
sarısı ile birlikte ve iki defa müzakereye tâbi 
mevad arasına alınarak müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sinan Tekelioğlu'nun teklif etmiş olduğu ka

nunun Yüksek Meclisçe aynen kabulünü rica 
ediyorum. 

İstanbul Milletvekili 
Cihad Baban 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet bu kanunun Adalet Komisyonunda 

müzakeresi sırasında askerî mahkemelerin kuru
luşunu ve işlemesini de tâyin eden askerî ceza 
usulünün tadil edileceğini ileriye sürmüş olma
sına göre teklifin askerî ceza usulünün tadiline 
mütedair gelecek kanunla birlikte mütalâa ( 
mesi daha muvafık olacağından bu cihetten en-
cümene, iadesini teklif ederiz. 
Kütahya Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
Orgl. Asım Gündüz Sahir Kurutluoğlu 

Denizli Milletvekili 
Cemal öncel 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, verilmiş olan 
üç önergeden Sinan Tekelioğlu'nun önergesi, 
kendi teklifinin yargıç ödeneklerini tasarısından 
sonra müzakeresinden sonraya bırakılmasına 
dairdir. Cihad Baban'm da teklifi Sinan Tekeli
oğlu'nun tasarısının kabulü yani müzakere iste
ği mahiyetindedir, bu, talep bakımından Tüzük'e 

Diğer önerge de, komisyonda bulunan, As
kerî Ceza Usulü muhakemeleri hakkında ki ta
sarı ile tevhit edilerek, hem askerî yargıçların 
istiklâlinin ve hemde ödeneklerinin o zaman dü
şünülmesini istiyor. 
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Şimdi, en fazla teklifi ihtiva eden üçüncü ar-

zettiğim önergeyi, o kabul edilmezse tehiri isti-
yen önergeyi, o da kabul edilmezse raporu oyu
nuza sunacağım. 

Sinan Tekelioğlunun teklifi hakkındaki Ko
misyon raporunun, Adalet Komisyonunda olan 
Askerî Ceza Usulü tasarısı ile tevhit edilerek 
askerî hâkimler ödeneklerinin o kanunla naza
rı itibare alınması teklifini oya sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sinan Tekelioglu'nun, bu raporun, yargıç 
ödeneklerine dair tasarısnm müzakeresinden son
ra görüşülmesini teklif eden önergesini oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kakül 
edilmemiştir. 

Askerî Yargıçlara ödenek verilmemesini muh
tevi olan, biraz evvel okuduğumuz, raporu oya 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon müraselele-
reinden alınacak nakliyat vergisi hakkında ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/61) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Olağanüstü vaziyet dolayisiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanu
na ek 4040 sayılı kanunla 4226 sayılı kanuunda 

bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
MADDE 1. — 29 i V . 1941 tarihli ve 4040 

sayılı kanunun 35 nci maddeci hükümleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Yabancı memleketlerle olan telgraf ve te
lefon muhabereleri ve yabancı memleketlerle 
uçak müraseleleri ve dahili ve hârici koli ve 
havaleler ücretleri hariç olmak üzere, Posta, 
Telgraf ve Telefon İdaresince tarifelerine göre 
alınan posta, telgraf ve telefon ücretlerinin 
yüzde onu Milli Savunma Vergisi olarak Hazine
ye yatırılır. 

Millî Savunma Vergisinin Hazineye ne su
retle yatırılacağı Maliye ve Uulaştırma Bakan
lıklarınca birlikte kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

[1] Birinci görüşülmesi 42 nç$ Birleşim tuta-
nağındâdır. 
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yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 27 , V . 1942 tarihli ve 4226 
sayılı kanunun 15 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Nisan 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

basarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. 

4. — Bucak Müdürlerinin devir masrafları 
hakkında Jcanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/82) [1] 

BAŞKAN - - Tasarının ikinci görüşühnesidir. 
Birinci, maddeyi arzediyorum. 

Bucak Müdürlerinin devir masrafları hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Bucak Müdürlerine, devir ve 
teftiş masraflarını karşılamak üzere her ay ay-
lıklariyle birlikte maktuan 40 lira verilir. Bu 
para hiç bir kesintiye tâbi tutlmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu paraya hak kazanmak için 
birinci maddede yazılı görevi asıl veya vekil 
olarak fiilen yapmak şarttır. 

Geçici görev, başka göreve vekillik, kanuna 
dayanan izin gibi seveplerle de olsa görevden 
geçici olarak ayrılış halinde bu para verilmez. 
Ancak Memurlar Kanununun 78, 79 ve 84 ncü 
maddelerinde yazılı izinleri kullanan Bucak 
Müdürlerinin devir ve teftiş masrafı karşılık

tı] Tasarınm birinci görüşülmesi (4SX ncü 
birleşim tutanağmdadtn. 
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lan, yerlerine vekil tâyin edilmemiş olmak şartı 
ile kesilmez. 

BAŞKAN —:. Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —.Bucak Müdürlüğüne asıl veya 
vekil olarak tâyin edilenlerin ödenekleri göreve 
başlayış tarhini kov.ahy.an ay başından verilme
ğe başlanır ve bu görevlerden ayrılanların ay 
sonuna kadar olan istihkakları geri alınmaz. 

BAŞKAN —- Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — ikinci maddede gösterilen se
beplerle görevlerinden geçici olarak ayrılan
lardan devir ve teftiş, ödeneği kesilmesi gere
kenlerin ödeneklerinin kesilmesinde ve görevle

r i ne dönmeleri üzerine tekrar ödenmeğe- baş
lanmasında, üçüncü, maddedeki hükümler uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirige 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 14 Temmuz 1943 tarihli ve 
4465 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında . değiştirige 
yoktur. Madedyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

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

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler.,, Etmiyenler... Tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. 

5.—'Devlet M emurla n • Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
btoğlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı v İçişleri ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/88,84) [1] 

[1 ] Birimci görüşülmesi '• 43 • ncü 'Birleşim tu-
tanağındadtr. 

BAŞKAN —• İkinci 
maddeyi arzediyorum. 

••örüşülmesidir, birinci 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmın

da bazı değişiklikler yapılmasına dair kannn 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, görev,..sayı.ve aylıkları yazılı 
memuriyetler çıkarılmış ve.yerine ilişik (2.) sa
yılı cetvelde derece, görev, sayı ve aylıkları ya
zılı memuriyetler eklenmiştir. 

{İl SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

4 Ankara ve İstanbul Emniyet 
müdürleri 

5 Birinci sınıf Emniyet müdürü 

Polis Enstitüsü ve Koleji 
5 Enstitü müdürü 

İstanbul Polis Okulu 
6 Okul müdürü 

12] SAYILr CETVEL 

3... Ankara . ve.. istanbul ..Emniyet 
müdürleri 

4 İzmir, Seyhan, Zonguldak, 
Samsun ve Erzurum Emniyet 
müdürleri 

Sayı 

2 
5 

Aylık 

90 
...-. so 

80 

70 

100 

90 

3 

4 
8. 
9 

10 
11 
12 
13 

: Polis Enstitüsü 
. Enstitü müdürü 

İstanbul Polis 
Okul müdürü 
S. 1. Emniyet âmiri 
S. 2. » » 
Başkomiser 
Komiser 
Komiser muavini 
Polis memuru 

ve K&Uji 

Okulu 

1 

, 1 
_ 1 

2 
5 

. 4 
5 

310 

.100 

. 90 
.50 
.40 
35 
30 

, .25 
20 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buynr-

m 
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D. Görevin çeşidi •:: Saya Aylık şunlar,.. Etmiyenler.. Madde cetvelle birlikte 

kabııl edilmiştir..-. 

MADDE 2. — Bir kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu. kanumuBakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü .oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının, kanunluğu ka
bul edilmiştir., 

6. '•— Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanuna bağlı (1). sayılı cetvelin Jandarma 
Genel Komutanlığı kısmında değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarm ve İçişleri re Bütçe 
Komisyonları raporları (1/115J, [1] 

BAŞKAN — î k î n c i görüşülmesidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tteadü-
lüne dair 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun 

MADDE 1. — 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Jandarma 
Genel Komutanlığı kısmındaki bağlı (1) sayılı 
cetvelde derece, görev, sayı, ve aylıkları yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve yerine, bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı derece, görev, sayı ve aylıkları 
yazılı kadrolar. konmuştur. 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Jandarma Genel Komutanlığı, 
9 Öğretmen 2 40 

10 » 1 35 
14' » - 35- 15 

[1] Birinci görüşülmesi 43 naü Birleşim tu-
tan&ğmdadır. 

[2] SAYILI CETVEL. 

Jandarma Genel Komutanlığı, 
8 öğretmen; ;i 2 ._ 50; 
9 » 13 40 

10, » 12.,, 35. 
11 » 6 30. 

BAŞKAN. — Madde hakkında - değiştirge 
\ oktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar.;. Etmiyenler..: Madde cetvelle. birlikte 
kabul edilmiştir.. 

MADDE 2. — B ü kanun yayımı' tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. • 

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

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. 

7. — Posta Kanununa ek 2721 ve bu Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
4640 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/104) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
arzediyorum. 

Posta Kanununa ek 2721 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 26 . II . 1339 tarihli ve 376 sa
yılı Posta Kanununa ek 18 . V . 1935'tarihli ve 
2721 sayılı Kanunun 3 . VIII .1944 tarihli ve 

4646 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Genel bütçeye giren dairelerle Katma ve 
Özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve 
bunlara bağlı idare ve kurumlardan, postaya 
verilen her türlü posta maddelerinden ve bun-

[1] Birinci görüşülmesi 4S.JICÜ Birleşim tu-
tanağındadır. 
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larla ilgili posta ve ardiye hizmetlerinden tari
fesinde yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak 
alınır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Posta merkezlerinde yalnız bu işlerde 
kullanılmak üzere özel pullar bulundurur. 

BAŞKAN — Değirtirge yoktur. Maddeyi 
oya arzeriyorum. Kabul edenler işaret buyur
sun... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2721 sayılı Kanunun 4646 sa
yılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesiyle 2721 
sayılı Kanunun 5, 7 ve 9 ncu maddeleri ve 4646 
sayılı Kanunun geçici maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursun... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — özel pullar hazırlanın. 
caya kadar birinci maddede yazılı Posta işle
rinde mevcut pullar kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... 
Madde k*bxü edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . IV . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oy / arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
buyuranlar işaret buyursun... Etmiyenler... Ta
sarının tümü kabul edilmiştir. 

8. — Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 
sayılı Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 4647 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/105) [İJ 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, maddele
ri arzediyorum. 

[1] Birinci görüşülmesi 43,mü Birleşim tu-
tanağındadtr. 

Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun 

MADDE 1. — 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek 18 . V . 
1935. tarihli ve 2722 sayılı Kanunun 3 . VIII . 
1944 tarihli ve 4647 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Genel bütçeye giren dairelerle Katma ve 
özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve 
bunlara bağlı idare ve kurumlardan tevdi olu
nan açık ve şifreli telgraflardan tarifesindo 
yazılı ücretlerin tamamı peşin olark alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler işaret buyur
sun... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2722 sayılı Kanunun 4647 sa
yılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi ile 4 ncü, 
5 nci ve 7 nci maddeleri ve 4647 sayılı Kanu
nun geçici maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursun... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . IV . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
buyuranlar işaret buyursun... Etmiyenler... Ta
sarının tümü kabul edilmiştir. 

9. — Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/138) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı, Madelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 

- edilmiştir. 

[1] 85 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

GL. KlAZIM SEVÜKTEKÎN (Mardin) — Tasa
rının ivedilikle müzakeresini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — İvedilik teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesine aşağıda yazılı (E) fıkra
sı eklenmiştir: 

E) Devletçe görülen lüzum üzerine mü
hendis, madenci, hekim, öğretmen ve iç ve dış 
hizmetlerde ve kurs ve stajlarda bulunan me
murların askere celp ve şevkleri Bakanlar Ku
rulu karariyle 32 yaşma kadar tehir edilebilir. 
Aynı şahıs hakkında bu karar tekrarlanamaz. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
öl. KlAZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — Bura
da ufak bir tashih rica ediyorum. Maddenin 
dördüncü satırdaki «Memurların» kelimesi «Va
zifelilerin» şeklinde düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Tashih veçhile okutuyorum. 
(Madde tekrar okundu). 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — 32 yaşma kadar 

hizmeti fiiliyeden mi, tecil edilecek? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
KlAZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — Evet. 
Yüksek tahsil görenlerin tecillerini bu kanunla 
29 yaşından 32 yaşma kadar çıkarıyoruz. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Efendim, ka
nunun başlığında, 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci maddesinin (D) fıkrasından sonra 
eklenecek (E) fıkrası hakkında kanun denil
mektedir. Bunu sarahatan zikrettikten sonra, 
Madde 1. — Devletçe görülen lüzum üzerine 
şöyle, şöyle, şöyle olacaktır diyor. Bendeniz bunu 
müstakil bir kanun tedvini şeklinde görüyorum. 
Bendenizee maddenin başında deiıseydi ki ; bi
rinci maddeden evvel şu fıkra eklenecektir; 
bunu dedikten sonra «Devletçe» diye devam et
seydi daha yerinde bir iş olurdu. 

Böyle olmadığı takdirde bendeniz bir tadil 
önergesi hazırladım. Müsaade buyurursanız Ko-
miıy€n adına tavzih buyursunlar. Bu suretle 
tfçflil edilsin. Yoksa -bendettiz bir önerge, tak
dim edeceğim. 
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Gl. KlAZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — 

Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız 32 yaşma ka
dar mı uzatılacak dediler. Zaten Askerlik Ka
nununda yüksek tahsil görenlerin 29 yaşma ka
dar uzatılması hakkında bir kayıt var. Dev
letçe lüzumlu görülürsa Bakanlığa birçok mü
racaatlar olmuş, işlerin tehir edilmemesi için 
bunu 32 yaşma kadar uzatıyoruz. 

Naşit Bey arkadaşımızın söylediği hususa 
gelince; bunun böylece okunması için raporda 
tashihat yapmıştık, öyle okunacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir önerge 
var, okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanunun hekim kelimesin
den sonra eczacıların da bu tasarıya alınması 
halkın sağlığı bakımından çok faydalı olacağını 
teklif eylerim. 

17.11,1947 
Bitlis Milletvekili 

Arif özdemir 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor?. 
Gl. KlAZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — 

Eczacıların ilâvesi hakkında muvafakatimiz yok-
tUL\ 

BAŞKAN — Ohalde maddenin tashihli şek
lini okutuyorum. 

Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesine aşağıda yazılı (E) fıkrası 
eklenmiştir: 

E) Devletçe görülen lüzum üzerine mü
hendis, madenci, hekim ve öğretmenler ile iç ve 
dış hizmetlerde ve kurs ve stajlarda bulunan 
vazifelilerin askere celp ve şevkleri Bakanlar 
Kurulu karariyle 32 yaşma kadar tehir edile
bilir. Aynı şahıs hakkında bu karar tekrarlana
maz. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ^pırer. 

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

L9 
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini I 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

9. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesisle
rinin yapım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına 
devri hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/29) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RÎM INCEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni binası
nın ve eklentilerinin ve buna ait bütün tesis
lerinin bundan sonra yapımı işini Meclis Baş
kanlık Divanından Bayındırlık Bakanlığına 
devreden bu tasarı dolayısiyle Yüksek Huzuru
nuzda bu inşaatın başmdanberi olan durumu 
hakkında kısa ve aydınlatıcı maruzatta bulu
nacağım. 

Bu binanın yapılması teşebbüsü 1937 de baş
lamıştır. Memleketin kurtarıcısı ve Cumhuriye
tin koruyucusu olan Atatürk, memleketi ve mil
leti yapıcılığı ve ileri medeniyetçiliğiyle medeni 
âlemin eşit bir ailesi haline koymak icabı ola
rak yurdun ve Ankara'nın imarında bu bina
nın da tesisini zaruri ve milletin şerefine uygun ! 
bir keyfiyet görmüş ve bu noktada irşat ve 
ikazda bulunmuştu. Bunun icabı olarak İm bi
nanın yapılması kararını alan Hükümet Ankara 
şehir imar plânında bugün bildiğiniz yeri ve 
sahayı bu işe tahsis etti. Ve inşaata orada baş
ladı. Bu işaret büyük bir eksiği ve büyük bir 
zarureti karşılamıştır. Zannediyorum ki, hepi
miz bunda beraberiz. Bu bina Türk iradesiyle 
Türk hâkimiyetinin yegâne mümessili olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yalnız zaruret 
ve ihtiyacının karşılığı değil ebedî milletimi
zin, ebedî ve en önde bir âbidesi de olacaktır. 
İşte bu önemden dolayıdır ki, 1937 de ilk de
fa Hükümetçe bu binanın yapılmasına karar 
verildiği zaman muazzam millî bir âbide ola
cağı için ve milletin şeref ve hayatiyle daima 

[1] 83 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
___p>ı ı 
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beraber yaşayacak bir bina olduğu için Millet
lerarası bir müsabaka açıldı ve bu müsabaka 
neticesinde 16 proje geldi ve yine Milletlerarası 
bir jüri tarafından 16 projeden üçü kabul edil
di. Bu yolda ayrılan bu üç proje ozaman Bakan
lar Kurulunca incelenerek Prof. Holz Meister'in 
projesinin tatbiki karar altına alındı ve bu ka
rar Yüksek tasdika da iktiran etti. 

Arkadaşlar; muamele bu raddeyi bulunca 
3090 sayılı bir Kanunla inşaata geçilmesi hak
kında yetki alıiıdı ve yapılan keşif ve proje 
tutarının 5 779 659 liralık kısmı 7 . V I I . 1939 
tarihinde bir sözleşme ile Nuri Demirağ'a ihale 
edildi. Yine bu 3090 sayılı Kanunla bu bina
nın inşaatı işi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına vazife olarak tevdi edilmiş 
bulundu. Yapılan bu sözleşme gereğince işe 
başlanmasından çok az sonra ikinci Büyük Ci
han Harbi zuhur ettiği için Büyük Millet Mec
lisinde bir iki Milletevkilinin verdiği önerge 
üzerine şimdilik Devlet inşaatının tehir edil
mesine karar verildiği için diğer yönden de 
mütaahhit takatinin bu inşaatı başarmağa mü
sait olmaması dolayısiyle tasfiye talebinde bu
lunduğu için, her iki icapla bu sözleşme tasfiye 
edildi ve inşaat durduruldu. 

Harb çok uzayacağı için uzun yıllar Devletin 
imar işinin geciktirilmesi doğru olmıyacağı Bü
yük Millet Meclisinde tekrar mevzuubahis oldu. 
Esasen Devletçe yapılan inşaatın mühim mas
raf kısmı vatan içindeki malzemeye gidiyordu. 
Binaenaleyh memleket içindeki malzeme ve ipti
dai maddelerin devri icabı ve inşaatta çalışan 

•mühim unsurlar vatan çocukları olduğu için 
hem imar bakımından ve hem de memleketin 
umumi hayatı bakımından daha çok geciktiril
mesinin uygun olmıyacağı neticesine varıldı 
ve tekrar Devlet inşaatının devamı karar al
tına alındı ve işe yeniden başlanıldı. 

Fakat o sırada harb yılı ilerlemiş, malzeme 
i pahalılaşmış olduğundan ve daha bazı zaruret

ler dolayısiyle bu inşaata yeniden başlanırken 
[ inşaatı idare eden, Başkanlık divanının malze

meyi isterse kendisinin satınalması ve inşaatı 
parçalara ayırıp, mümkün olan kısmını emane-

! ten yapmak, mümkün olmıyan kısımlarım parça 
parça ınütaahhide vermek gibi salâhiyet verildi. 
Ve aynı zamanda ozamana kadar iş Meclis Baş
kanlığı divanının teşkil ettiği fen heyeti ile yü-

j rütülürken bu defa Bayındırlık Bakanlığının 
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nezareti ve istişaresi de vazedildi. îşte o günden 
bugüne kadar meydana gelmiş olan işler böyle 
idare ediMi. Arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yeni binasının ve eklentilerinin ve 
tesislerinin kısaca arzettiğim şekilde 1939 yılın
da yapılmasına karar verilmesi üzerine Başkan
lığa bu inşaat için kanunen verilen ödenek 
20 276 004 liradır. 

20r276 000 lira olan bu ödenekten sonradan 
2 661 034 lirası imha edilmiştir. 644 778 lirası 
da, bu inşaat tahsisatından alınarak Meclisin 
diğer ihtiyacı için, diğer bölüm ve maddelere 
aktarılmıştır. 

Bu suretle bidayette 20 276 000 lira olan ka
nuni ödenekten 3 305 512 lirasını imha ve ak
tarma dolayısiyle çıkardığımız zaman bu iş için 
tahsis edilen ödenek 16 970 488 den ibaret kal
mıştır. 

Şimdi; bu 16 970 488 liranın saf yerlerini de 
kısaca arzedeyim. Bunun 1 730 425 lirası bu ge
niş- sahadaki arazinin ve bazı binaların kamulaş
tırılma işine harcanmıştır. Bu miktar çıkınca 
inşaat için geriye 15 240 063 lira kalıyor ki, in
şaat için bugüne kadar harcanan para bundan 
ibarettir ve bu para ile de bina gördüğümüz 
mertebeye gelmiştir. Ancak bundan hâlen elde, 
Başkanlık Divanınca emaneten alınmış bir hayli 
alât, edevat ve bundan sonra yapılacak inşaata 
yarıyacak malzeme vardır M, bunun tutarı <' 
iki milyon liradır. Elde mevcut ve bundan son
raki işe yarıyacak olan bu 2 milyon liralık mal
zeme ve alât edevat ta çıkarsa inşaata hakiki 
harcanan para 13 240 063 liradır. Vaktiyle ma
keti teşhir edildiği zaman görüldüğü üzere bi
nanın ihtiva ettiği parçalar, aslında şunlardır: 
Meclis Reisi ikametgâhı, İdareci Üyeler ika
metgâhı, arşiv, muhafız kışlası, polis kışlası, 
bahcivan, hademe ve diğer müstahdemler ika
metgâhı, matbaa, kuvvet santralı, çiçek seri, 
Başbakanlık dairesi, Dışişleri Bakanlığı olmak 
üzere 12 parçaya ayrılmış bulunuyordu. Bundan 
sonraki inşaatta manzumeden bazı tasarruflar 
yapılacaktır. Yapılmakta olan muhafız kışlasına 
ufak bir tadil ile polisler de yerleştirilecek, ke
za bugünkü ana binanın bir kısmında yapılacak 
tadilât ile müstahdemlerin yatış yeri ve arşiv 
dairesi temin edilmiş olacaktır. Paket kuvvet 
santralı ve matbaa binasının esasına dâhil olan 
daireler inşaat programı içindedir. Bu kadar 
muazzam bir âbide olan bu binanın ısıtma, ay-
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dınlatma, çağırma, havalandırma, telefon, su ve 
sıhhi tesisleri de yine beynelmilel bir müsabaka
ya arzedilmiş bulunmaktadır. Bu müsabaka tek-
lifleri Nisan ayı içinde gelmiş bitmiş olacaktır, 
Bu projeler beynelmilel şahsiyet ve uzmanları da 
ihtiva eden bir jüri tarafından tetkik edilerek 
içinden üçü ayrılmak suretiyle muameleye tâbi 
olacaktır. Şmdiden İngiltere, Amerika, İsviçre 
ve daha bazı yabancı memleketlerden beynel-
milel şöhreti haiz en büyük firmalar bu iş için 
proje ve teklif yapmak üzere hazırlıkta bulun
duklarını bildirmişlerdir. Bunlar zamanında 
gelir gelmez işin gecikmemesi için jüriye katı
lacak beynelmilel uzmanlar için de Dışişleri Ba
kanlığı ve elçilerimiz vasıtasiyle teşebbüsü alın
mış bulunmaktadır. Bu iş bittikten sonra jüri
nin ayıracağı üç projeden biri Bakanlar Kurulu 
karariyle tatbik sahasına .konacaktır.. 

îşte arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin inşaatı işini ilk tsavvur anından bugüne 
kadar hangi safhayı geçrimiş, ne kadar harcan
mış, ve ne kadar yapılmış olduğunu kısaca ve 
fazla rahatsız etmeden arzetmiş bulunuyorum. 
Şimdi bu tasarı ile Yüksek Meclisten istenen 
ödenek yetkisi 20 milyon liradır. Bu 20 mil
yon lira ile demin arzettiğim kısım tamamlana
rak en geç 1950 - 1951 de, geniş yani B. M. Mec
lisi binası hizmete amade bir hale gelmiş ola
caktır. Eğer bu tasarı ile bu hizmetin Bayın
dırlık Bakanlığına devrini kabul buyurursanız 
yüksek huzurunuzda arzedeyim ki, bundan son-
arki işlerin mesuliyetini kabul edecek bir arka
daşınız sıfatiyle, bugüne kadar olan işler çok 
temiz, çok güzel ve övünülecek bir tarzda ifa 
edilmiştir. Eser bize bu halde intikal edecek
ti?. 

İnşaat imkânları daha müsait hâle girerse 
bizde bütün gayret ve takatimizi sarfederek işi 
arzetiğim tarihlerden evvel bitirir ve milleti
mizin ebedî hayatına lâyık ve gelecek nesille
rin tarih boyunca övünebileceği bu muazzam 
eseri Türk Milletine kazandırmış oluruz. 

Ogl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — Bir 
sual sorabilir miyim? 

Bu yapılırken istikbalde, bir harb ihtimaline 
karşı emniyet tertibatı da nazarı dikkate alı
nıyor mu alınmıyor mu?. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERÎM 
İNÇEDAYI (Sinob) — Sığınak vesaire gibi harb 
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tecrübelerinin icabettiı diği şeyler inşaatın için- I 
dedir. Ancak binanın şehir müdafaası bakımın
dan savunma işi tabiî hariçtir. Zannederim 
sizde bunu kasdetmediniz... 

Org]. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Hay ir, arzedemedim. Nasıl ki, burada bir sığı
nak yapıldı, orada da azaların muhafazası için 
bir tertibat yapılıyor mu, sığmak yapılıyor mu? 

BAYİNDİRLİK BAKANI CEVDET KERÎM 
İNCEDAYI (Sinob) — Sığmak vesaire gibi te
sisler bu binanın bünyesine dâhildir. Müsaba
kanın hitamı yaklaştığından ve inşaat mevsi
minin bir günü bile boşa gidermemek için 
şimdiden alınması lâzım gelen acele tedbirler 
vardır onun için kanım ivedilikle görüşülmesini 
rica ederim ve bunun için bir önerge sunuyorum. 
(Kabul, kabul sesleri). 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar; Meclis inşaatının Bayındırlık 
Bakanlığına devri münasebetiyle bazı noktalar 
üezrinde konuşmakta fayda mülâhaza ettim ve 
bu sebeple huzurunuza geldim. 

Meclis inşaatına başlanmamış olsaydı bu aza
mette bir Meclis binası yapılmasına taraftar ol
mazdım. Fakat başlanmış ve 16 000 000 
lira da sarf edilmiş olması dolayisiyle işin de
vamı ve tamamlanması zaruridir. Ancak Mec
lis binasının çalışması ile igili olmıyan ve yal
nız ilk projede ele alman Riyaseti Cumhur köş
kü, Meclis Reisi Köşkü, Başbakanlık ve Harici
ye Bakanlığı binalarının inşaatı terk edilmeli
dir, ve esasen îdareci Üyeler Kurulunun huzu
runuza getirdiği teklif de böyledir. Meclis bina
sının işler bir hale getirilmesi için daha da ve
rilmesi icabeden para 20 milyon lira olarak tah
min edilmektedir. Şu halde Meclis binasının ça
lışır bir halde bize maliyeti, yukarıda arzettiğim 
binalar hariç, 35 ilâ 40 milyon lira olacaktır. 
Halbuki 1937 senesi çıkarılan 3090 sayılı kanun
la bu iş için, Meclis binası, Riyaseti Cumhur 
köşkü, Meclis Reisi köşkü, Başbakanlık Dışişle
ri Bakanlığı binaları dâhil olduğu halde, altı 
senede sarfolunmak üzere 4 500 000 lira veril-
mştir. Bundan şu anlaşılıyor ki o zaman Bü
yük Meclis mâkul cesamette bir Meclis binası
nın yapılmasını derpiş etmiştir. Halbuki proje 
intihabında bu cihet göz önünde tutulmamış ve 
imkânlarımız. nazara alınmadan şimdiki muaz
zam/projenin tatpikma başlanmıştır. Biz bugün 
45 milyon liraya yalnız Meclis binasını basara- j 
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| bileceğiz, diğer binalar bu masrafa dâhil olmadı

ğına göre, inşaat masrafı bidayette derpiş olu
nan 15 misli artmıştır. Bunun beş misli paha
lılığa atfedilse bile inşaat en aşağı üç misli ce
samette büyütülmüştür. Biz daima imkânlarımı
zın üstünde ve ihtiyaçlarımızın fevkinde inşa
at yapıyoruz. Bunu inşaat faaliyetimizin her 
safhasında müşahade etmek mümkündür. Me
selâ memur evleri lükstür, aynı masrafla daha 
mütevazi daha ucuz ve dalın çok adedde ev ya
pabilirdik. 

Saraçoğlu evlerine yüksek maaşlı memur ev
leri demek lâzımdır. Biz; üst üste oturan, tek 
odaya sıkışmış, her türlü sıhhat şartlarından 
mahrum memurlar için mütevazi evler istiyo
ruz. Bu lüks evlerde mütevazi maaşlı memur
lar oturamaz, hattâ bu evlerin mobilyasını bile 
yapamaz. İnşaatlarımızdan en önemli faktör-
hv imkân vo ihtiyaçlarımız olmalıdır. İnşaat 
şimdiye kadar Meclis tarafından ve Bayındırlık 
Bakanlığının teknik murakabesi altında yürü
tülmüştür. Şükranla kaydedelim ki bu muaz
zam inşaat iyi ve dürüst bir şekilde idare edil
miştir. Bundan dolayı Meclisin ilgili Sayın üye
lerine, Bayındırlık Bakanına ve inşaatı bil 
fiil kontrol eden, yalnız meslek ve yurt aşkı ile 
çalışan huzur ve istirahatlarını bu uğurda feda 
eden ve inşaatın sağlam bir iskeletini hazırlıyan 
mühendis arkadaşlara teşekkürü borç sayarım. 

İnşaatta şimdiye kadar çalışan ve halen ça
lışmakta olan bu feragatli arkadaşların Meclis 
inşaatının bitimine kadar, inşaata gerek tatmin 
edici aylıklarla ve gerekse garentilerle bağlan
masını sayın Bayındırlık Bakanından istirham 
ederim. 

Zira bu kıymetli ve faragatlı arkadaşların ne 
tekaüdiyeleri vardır ve ne de memur gibi va
zifelerine garantilerle bağlanmışlardır. 

Söz mühendislere geçmişken Bayındırlık Ko
misyonunun çok yerinde olan ve huzurunuza ge
tirilen rapora geçirilmiş bulunan temennisine 
bendeniz de bir nebzeeik temas edeceğim. 

Raporda şöyle denilmektedir : Ancak Bayın
dırlık Bakanlığının her gün inkişaf etmekte olan 
ve daha da etmesi beklenen ağır ve on misli 
çalışmasında başarının temeli oradaki teknik-
elemanların takviye ve teşvkine bağlı olduğu bu 
vesile ile de komisyonumuzda konuşulmuş ve ; bu 
yönde alınacak tedbirlerin çabuklaştırılması rte-

I menni edilmiştir. 
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Filhakika arkadaşlar; her sene 150 milyonlar 

sarfiyle ödevlendirilmiş olan Bayındırlık Ba
kanlığı teknik eleman sıkıntısı içindedir. Ve mü
temadiyen de kıymetli elemanlarını kaybetmek
tedir. Bayındırlık işlerimize Hükümetin vermek 
istediği önem nazara alınır ve Hükümeti yapa
cağı bilcümle teknik işlerin Bayındırlık Bakan
lığınca yapılması hususunda Meclis içindeki şük-
v şayan tandan?; gözöııüiıde bulundurulursa 
Bayındırlık Bakanlığının teknik elemena ne de
rece ihtiyacı olduğu meydana çıkar. 

Mütemadiyen Bakanlıktan ayrılmakta olan 
teknik elemanları Bakanlığa bağlamak bir za
ruret haline gelmiştir. Bu da Bakanlık emrin
de çalışan teknik elemanlara maaş dışı süplü-
man bir tazminat vermekle mümkündür. 

Bu hususta Hükümetin Yüksek Meclise su
nulmak üzere bir teklif hazırladığını şükranla 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

Bu suretle milyonlarımızı tam bir isabetle 
sarfetmek imkânlarını elde etmiş olacağız. Ba
yındırlık Bakanlığından encümenlerde yap
tığım ikinci istirhamımı huzurunuzda bir kere 
daha tekrarlayacağım: 

O da, Meclis binası projelerini yapan Profö-
söz ITolzmcisteı-'in.- mukavelesinin yeniden göz
den geçirilmesidir. 

Zira mukavelenin yapıldığı zamanın şartla-
riyle bugünkü şartlar büyük ölçüde değişmiş
tir. Eevvelce 4 milyon liraya Meclis binasın
dan başka bir çok binalar da yapacağımızı dü
şündüğümüz halde bugün yalnız Meclis binası 
için Profesör Holzmeister'e vereceğimiz proje ve 
kontrol hakları 2 milyon liraya baliğ olmakta
dır. Şartların ne derece değiştiği de aşikârdır. 
Bu meblağ Bayındırlık teşkilâtında çalıştırdı
ğımız mühendislerin hepsinin bir senede aldık
ları paranın üstündedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile Meclis 
binası için yapılan proje müsabakasında Profe
sör Holzmeister kazanmıştır. 

Tabiî bunun için kendisine bir meblağ öden
miştir. 

Sonra mukavele mucibi proje ve detaylarını 
hazırlamak üzere inşaata sarfedilen paranın 
% 1.75 i kendisine verilmektedir. Ayrıca beton 
arme hesapları için de bir yüzde almıştır. Ve 
nihayet inşaatın devamı sırasında inşaatı kont
rol etmesi için de % 1.75 verilmektedir. Proje 
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detaylarının yapılması için verdiğimiz 1.75 doğ
rudur. Yalnız kontrol için verdiğimiz 1.75 fazla
dır. Çünkü inşaatın kontrolünü şimdiye kadar 
Meclisin teknik teşkilâtı yapmış ve bundan son
ra da Bakanlığın teknik teşkilâtı yapacaktır. 
Profesör Holzmeister'in kontrolü için kullandı
ğı teknik teşkilât çok zayıftır. Bu husus için 
iki fen memuru ile bir kaç sürveyyan k | f | gö
rülmüştür. Bu muazzam inşaatın icabettirdiği 
kontrol teşkilâtı böyle olmaz. Esasen verdiğimiz 
kontrol hakkı, bu sözde kontrol, için değildir. 
Fiilen kontrol işini Profesör Holsmeister değil 
Meclisin kontrol teşkilâtı yapmaktadır. Pfr. 
Holsmeister 700 bin liraya baliğ olacak olan 
kontrol ücretini hakketmeden almaktadır. Bu 
tarz yani, kontrolün projeyi hazırlıyana yaptı
rılması teamülü bir çok büyük inşatlarımızda 
iyi netice vermemiştir. Proje ve detaylarının 
proje müsabakasını kazanan adama verilmesi 
yerindedir. Ve zaruridir. Çünkü bu bir ihtisas 
işidir. Mimar binanın en küçük teferruatına 
kadar her şeyini tertip ve tanzim edecek ve bu
nu proje detaylarında gösterilecektir. Bunun 
için mimara bir % de vermek doğrudur. Fakat 
kontrol işi ayrı bir safhadır. Kontrol, verilen 
projelere göre inşaatı yürütmektir. Yani pro
jeleri tatbik etmektir. Bu artık mimarın ihtisası 
ile ilgili değildir. Ve bu iş tamamen başkadır. 
Memleketimizde bu kontrol işini iyi bir şekilde 
başracak teşkilât ancak Bayındırlık Bakanlı
ğında mevcuttur. Projeyi ve detaylarını büyük 
bir muvaffakiyetle yapan mimarın hiç bir in
şaatı fiilen kontrol etmemiş olması mümkündür. 
Nitekim bu hususta bir çok misaller elimizdedir. 
Hiçbir inşaatın kontrolünü yapmamış bir ada
ma, iyi proje yaptığı için muazzam inşaatların 
kontrolünü vermek mâkul değildir. Proje yap
mak ve kontrol etmek tamamen ayrı şeylerdir. 

Gerçi Avrupa'da böyle bir teamül mevcuttur. 
Fakat orada inşaat kontrolünü iş edinmiş, bu 
hususta ihtisas yapmış mütehassıs kurumlar var
dır. Biz de böyle teşekküller henüz mevcut de
ğildir. Bu sebeple kontrol işini en iyi Bayın
dırlık Bakanlığı yapar. Bu yanlış teamülün ba
dema kaldın! ması lâzımdır. Kontrol işinin pro
je müsabakasını kazanan adama verilmesi bir 
zaruretin iç gibi mülâhaza edilmemelidir. 

60 milyon liralık Ankara Tıp Fakültesinin 
projelerini Jan Valter yapmakta, kontrolü İse 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından icra olunmak-
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tadır. Birçok büyük inşaatlarımızın müsabaka
larını kazanan mimarlar kontrol işini yapama
makta ve resmî makamlar bu işi kendileri yap
maktadırlar ve fakat kontrol safım mimarlar 
almaktadırlar. Meselâ Meclis binası, meselâ 
Anıt - Kabir ve meselâ İstanbul Üniversitesi. 
Arkadaşlar; bunlar ufak tefek paralar değildir, 
milyonlai' tutarındadır. Yüzde işinin pisikolojik 
tesirleri dol ay isiyle de inşaatlara lüzumundan 
fazla para sarf etmemiz mümkündür. Bu husus 
birçok misallerle sabittir. Arzu buyurulursa ar-
zederim. 

Mukavelenin gözden geçirilmesinde şu hu
susları da nazara almalıdır : 

Teshin, tenvir, muhabere vesaire tesisatı için 
sekiz milyon lira sarf edeceğiz . Bu tesisatın 
projelerinin hazırlanması ve bir firmaya verile
bilmesi için 250 000 lira ödeyeceğiz. Bu suretle 
adı geçen tesisat işinde ne proje ve ne de kon
trol bakımından Holznıeister'in hiçbir emeği 
olmıyacaktır. Şu halde bu işten kendisine hiç 
biv şey vermemek icabeder. 

Yolların yapılmasında, bahçelerin tanziminde 
kontrol bakımından Holznıeister'in emeği ol-
mıyaoağına göre bu inşaattan da kendisine kon
trol ücreti verilmemelidir. İşittiğime göre Pro
fesör Holzmeister inşalarını bıraktığımız Meclis 
Reisliği Binası, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlı
ğı binalarının projelerini de hazırlamaktadır. 
Tabiî bu projeleri de yapınca proje yapma hak
kını istiyecektir. Bu da yüzbinleri aşan bir pa
radır. Bu projelerin yaptırılmamağı için gere
ken tedbirler alınmalıdır. Son olarak arzede-
yim ki, Molzmeister bu işte tam bir kudret ve sa
mimiyetle çalışmamıştır. Eğer bina şükre şa
yan bir şekilde ilerlemişse bunun şerefi ve eme
ği yalnız kendimize aittir. Bu işin kontrolü 
Holzmeister'e bırakılsa idi bugün iftiharla bah
settiğimiz inşaattan bu şekilde bahsetmek imkâ
nını bulamazdık ve inşaatı çok daha yüksek 
fiyatlara mal ederdik. Bütün dikkatlere ve ih
timamlara rağmen Holznıeister'in yaptığı hata
ların hepsi bertaraf edilmemiştir. Holsmeister 
iyi çalışmıyor ve çalışmamaktadır. Bu sebeple 
Holznıeister'in mukavelesi çok esaslı bir tetkik
ten geçirilmelidir. Mâruzâtım bukadardır. 

BAŞKAN — Sırrı Içöz. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Büyük Millet Mec

lisi binasına 1937 de başlandı. Bu sene 1947 
olduğuna göre aradan on sene geçti, ve bun-
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dan sonra da 1950 de ikmal edileceğini Muhte
rem Vekil işaret buyurdular. Ben Cevdet Ke
rim Beyin gayret ve faaliyetinden eminim. In-
şaallah. bunu üç senede bitirir ve Heyeti Muh-
teremeyi içine sokar. Bunu bilhassa temenni 
ederim . 

Şimdi burada Yenilenirdeki köprüyü geç
tikten sonra, yeni yapılan Meclis binası oldukça 
yükseldiği ve azamet peyda ettiği halde kati
yen binayı göremezsiniz. Karşınıza Dahiliye 
Vekâleti gelir. Hattâ ikmal edildikten sonra bi
le oralardan değil, Hacıbayram minaresine çı
karsanız ancak görebilirsiniz. 

Bu Dahiliye Vekâleti binası her sene vilâ
yetle', den, hususi muhasebe bütçelerinden % 2 
alınmak suretiyle Vilâyet I e re vi adiyle yapıl
mıştı. Buna Dahiliye Vekâleti adı sonradan 
kondu. Muhterem Vekilden rica ediyorum; Kı-
zılaydan bakıldığı zaman Meclis binasının önü
nü bir duvar gibi kapatan Dahiliye Vekâletinin 
orta kısmını keserler de binanın azametini mey
dana çıkarmak çaresini temin ederlerse çok iyi 
olur. (Hayır Hayır sesleri). 

BAYNPIKLK BAKANI CEVDET KERİM 
İNOEDAYI (Sinob) —- Süleyman Içöz arkada
şınım çok iyi temennisine ben de tanıamiyle iş
tirak ediyorum. Her imkânı, her gayreti sar-
fedip, inşaallah bu. Yüksek Meclisi orada çalış
tırma şerefini hepimiz elbirliği ile kazanmış 
oluruz. Buna gayret edeceğiz. 

Ahmet Çınar arkadaşım Bayındırlık Ba
kanlığının teknik elemanları hakkında işaret 
ettiği yerinde arzuyu arkadaşlarım adına da 
memnuniyetle karşılarım. Bunu Hükümet de 
takdir etmiş bulunuyor. Bütçe konuşmaları sı
rasında da arzettğim gibi, kendisini yurt imar 
ve bayındırlığında maddî menfaatlar peşinde 
koşmaktan sıyırarak idealini devlet hizmet ve 
vazifesine hasretmiş bulunan fen arkadaşları
mın terfihi işini ele almış bulunuyoruz. Hükü
metçe uygun bir tarzda yüksek huzurunuza ge
tireceğiz. 

Arkadaşımın inşaat hakkında buyurdukları 
diğer noktaları da kısaca cevaplıyacağım. Arka
daşlar ben, bu tasarı ki ; yüksek tasvibinize ikti
ran ettiği takdirde bu inşaatın bize geçeceğini 
bildiğim için bir aydan beri bu binanın işi ile, 
henüz resmi olmıyarak fakat yine bir taraftan 
da Bayındırlık Bakanı sıfatını kullanarak sa-
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lâhiyetle meşgul oldum. Sizi temin ederim ki; 
gerek mimarın projesi, gerek işin başından be
ri yürütülüp bu hale gelişinde hiç bir Türk 
Vatandaşının rahatsız olacağı bir tek mevzu 
yoktur. Onun için şimdiye kadar çok iyi idare 
edilmiş olan bu hizmeti tam gönül ve vicdan hu
zuru ile heves, zevk ve rahatlıkla alıyoruz. Ta
bu verirseniz. Şimdi bir binanın proje sahibi 
olan zat o işi kontrol eder mi, etmez mi? buna 
geçiyorum. Kendileri Su Mühendisi olmak iti
bariyle teknik bir adamdırlar. 

Arkadaşlar; milletlerin şeref ve tarihine mal 
olacak büyük mebaninin ve abidelerin projele
rini en üstün sanatkârlar meydana getirirler. 
Bu eserlerin, projelerin sahipleri, projelerinin 
tatbikim sonuna kadar takip ederler, onun için, 
ilim ve teknik eser sahibinin kontrolünü icabet-
tirir. O adam projesini yaparken teknikten 
başka kendinde biriken sanat, ruh ve aşkını 
o binanın hüviyet ve mahiyetine vermek ister 
ve onu inşaat peyderpey yükseldikçe projede 
çizgi ve işaretlerle gösterilen hatlara can ve 
ruh vermek süratiyle şekillendirir. O, onun 
aşkının, sanatının hakkıdır. O, ona böylece 
vâsıl olacaktır. Ecdat da böyle yapmıştır. Ta
rihlerde okuruz; eserin hakkından fedakârlık 
yapmamak için padişahtan korkarak kaçmışlar 
fakat esere bir diğeri el sürmemiş, yine sahibi 
gelip tamamlamıştır. 

Bu adam bunu yaparken elbet onun bir kont
rol hakkı olacaktır. Proje sahibi bunu tek ba
şına yapamaz. Nitekim, Holzmeister de geniş 
bir kadro il o ve Türk çocuklariyle çalışmak
tadır. Bugün bize gurur verecek bir halde Türk 
mimar ve mühendisleri yetişmişse bunu Cum
huriyet devrinin yapıcılığının bağışladığı imkâ
na medyunuz. Aynı zamanda bu gençler kabul 
ve itiraf etmek lâzımdır ki, ilk zamanlarda 
bu gibi büyük yapılarda beynelmilel tanınmış 
adamların memlekette aldıkları işe devamı sıra
sında onlarla çalışmalarından da istifade tmiş-
lerdir ve bu faydalanmalar şimdi milletimizin 
gözü önünde tekevvün edip ilerliyor. Binaen
aleyh bu binayı bitinceye kadar Holz Meister 
kontrol edecektir. Ancak, arkadşımm buyur
duğu gibi, mukavele mucibince milyonlar ala
cak değildir. Bugün için geri bırakılan kısım
ları bu millet eli değdiği zanian bu manzumeyi 
tamamlamak için yapacaktır. ' Onun için aynı 
sanatkârın aşk ve tekniğinin'yaratıp meydana 
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getirdiği eserin tamamına ait projeleri beheme
hal tamamlattırıp dosyasına koyacağız. Bina
enaleyh ondan bizi menetmemenizi rica ederim. 
Terkettiğimiz parçadan kendisine kontrol hak
kı diye bir şey verecek değiliz. Keza yol bütün 
inşaatın kontrolünü yalınız proje sahibine bıra
kacak değiliz. İnşaatı tekniğine göre doğrudan 
doğruya Bayındırlık Bakanlığımızın kontrolü 
altında tutacağız. Şunu da arzetmek isterim 
ki, diğerlerinde olduğu gibi, bu işde de hiç 
kimseye bir santim kaçırmamak veya bir şey 
vermemek hususunda âzami dikkatte buluna
cağız. Arkadaşımın ikazlarına da teşekkür ede
rim. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efendim, 
Sayın Bakanın buyurdukları cihetleri bendeniz 
de doğru buluyorum. 

Yalnız biz proje için 1,75 veriyoruz. Bu ye
rindedir. Fakat ayrıca kontrol için de 1,75 ve
rilmektedir ki, bu yerinde değildir. Çünkü Holz
meister fiilen yapının kontroliyle uğraşmamak 
ta ve bu iş için kullandığı ekip ancak 2 fen 
memuriyle 2 sürveyandan ibaret bulunmakta
dır. Verdiğimiz 1,75, Sayın Bakanın buyurdu
ğu cihetler içindir tetkikatım hazırlasın ve bü
tün etüdleri bize versin, kontrolü biz yapalım. 
Elimizde misal vardır. Ankara Tıp Fakültesi
nin kontrolünü biz yapıyoruz, Projesini Jan 
Valter yapıyor. Eğer ikinci bir 1,75 vermeğe 
mukavele mucibince mecbursak bu işi ciddî ola
rak eline alsın ve orada kuvvetli bir ekip bulun
dursun. Kontrol iki fen memuru ve birkaç sür-
veyanla idare edilemez. Şimdiye kadar kontro
lü biz yaptık. Bizim teşkilâtımız Holzmeis
ter ' in teşkilâtından büyük iş yapmıştır. Bina
enaleyh ona ayrıca para vermemek ve para ver
meğe mecbursak kendisinden hakiki bir kontrol 
istemek lâzımdır. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERÎM 
ÎNCEDAYI (Devamla) — Arkadaşlar, Ahmet 
Çınar fen adamı olarak Bayındırlık Bakanlığın
da uzun yıllar hizmet etmiş bir arkadaştır. Bu 
işin önemini, tekniğini bilmeleri lâzımgelir diye 
üstünde fazla durmamıştım. Arkadaşımızın tek
lifi gibi huzurunuzda bu işte müstağni kalaca
ğız dersem bana tevdi Duyurduğunuz vazifeyi 
çok hafif bir iş olarak telâkki etmiş sayılırım. 
Binaenaleyh size arzettiğim gibi bu bina hizmete 
arzedilinciye kadar aynı zamanda Öolzmeis-
ter ' in kontrolü altında yapılacaktır.. Bu demek 

- 2 2 $ — 



fi: 48 lt.Ö 
değil dirki, inşaatın bütün işlerini o yapacak- I 
tır. Projeyi verip ayrılsın diyor. Dünyanın her-
yerinde bizim yaptığımız gibidir. O projenin, 
hüviyetinin inşaat mütahhidi tarafından bir te
cavüze mâruz bulunmamasını kontrol ve takip 
etmek proje sahibinin teknik, fen ve ilim bakı
mından hakkıdır vt bütün dünyada böyle ya
pılmaktadır. Binaenaleyh bu böyle yapılacaktır. 
Nitekim Tıp Fakültesi inşaatının projesini ya
pan beynelmilel adam da bina bitinciye kadar 
inşaatı vakit vakit takip ve kontrol edecektir. 

Buyurdular ki Prof. Holzmeister bakmıyor, 
bizimkiler yapıyor. Rica ederim arkadaşlar, 
ben elin adamını müdafaa etmiyorum, hakkı ve 
sanatı müdafaa ediyorum. İstanbul'a teşrif 
ettikleri zaman gidip baksınlar. Prof. Holzmeis
ter 'in bürosunu tetkik buyursunlar; göre
ceklerdir ki, birçok insan çalıştırıyor. Verilen 
paranın hepsi Prof. Holzmeister'in kesesine 
akmamaktadır. Bununla beraber arzettiğim 
gibi hiç kimseye 10 para fazla vermemeğe ve 
hattâ daha az vermeğe çalışacağız, bunun im
kânlarını arayacağız. Bu hususta arkadaşımın 
emniyetli ve itimatlı olmasını rica ederim. 

Sonra buyurdular ki, bidayette şu kadar 
keşfedilmişken, sonra keşifler arttırılmış, mü
balâğaya gidilmiş. İlk defa binanın yapımı 
için 3090 sayılı Kanunla kabul edilen ödenek 
yetkisi 4,5 milyon liradır. Projelerin ve ke
şiflerin hazırlanması neticesinde, inşaattan iha
lesi düşünülen bir kısmının 5 779 659 liraya çı
kabileceği ve bu fiyat içinde tesisat işlerinin de 
bulunmayışı gözönüne alınarak kanun yetkisi
nin, yetersizliği görülmüş ve hiçbir ihale yapıl
madan 3043 sayılı Kanunla ödenek yetkisi 7,5 
milyon liraya çıkarılmıştır. Ve yapılan ihale 
sonunda bu ilk kısım inşaatı % 3,76 tenzilât 
yapan Nuri Demirağ'ya 5 562 344 liraya ihale 
edilmiştir. Sonradan hiçbir değişiklik yapılma
mıştır. Herhangi bir eklem ve mübalâğa da ol
mamıştır. Ancak kendileri yüksek mühendis bir 
arkadaştır. Sonradan devam eden harb yılları 
içinde inşaat fiyatlarının nereden nereye var
dığını takdir edebilmeleri lâzımgelir. Bilâkis 
inşaatın her safhasında tasarrufa riayet edil
mek yolu tutulmuştur. 'Bununla beraber her 
inşaatta tahminin dışından bir takım işler sora
rım zuhurunu tabiî bulmak lâzımdır. Maruza
tım ve keyfiyet bundan ibarettir. (Teşekkür ede
riz, kâfi sesleri). | 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎM 

BİRSEL — (İzmir) — Efendim, bir cümle ile; 
bir noktanın açıklanmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. Ahmet Çınar arkadaşımızın işaret 
buyurduğu bir nokta, bilhassa hâdiseleri cere
yanı zamanı bakımından açıklanmalıdır. Sa
yın Ahmed Çınar Meclisçe bu inşaat için 4,5 
milyon lira kabul edilmişti, Meclisin bu takdir 
ve kabulü hilâfına sonra lükse kaçılmıştır yo
lunda anlaşılacak bir söz söylediler o vaziyet 
şudur: 3090 sayılı ve 11.1.1937 tarihli Ka
nımla Büyük Millet Meclisi binasının yapılması 
için Hükümete 4,5 milyon liralık bir yetki ve
rilmiştir. 

Bundan sonra proje için Milletlerarası mü
sabaka açılmıştır. Bu müsabakanın neticesin
de, projenin kabulü 17 Şubat 1938 tarihindedir. 
Bundan sonra kabul edilen bu projenin keşfi 
5 779 000 lira olarak yapılmıştır., proje kabul 
olunduktan sonra 25 Mayıs 1938 de Büyük Mec
lis 3403 sayılı bir Kanunla bu inşaat için kabul 
ettiği ödeneği yedi buçuk milyon liraya çı
karmıştır. Yani ilk kanun, ondan sonra ilân 
edilen müsabaka, ondan sonra yapılan keşif 
ondan sonra verilen yedi buçuk milyon lira
lık tahsisat sarahaten gösteriyor ki bu bina 
inşsı ödenekleri hep meclisin takdir ve muva-
fakatma iktiran etmiştir. Büyük Meclisin 
verdiği salâhiyet haricinde hiç bir şey yapıl
mamıştır. Müsabaka neticesinde kabul edilen 
projede de bir değişiklik olmadığına göre, son
radan lükse kaçmak da yoktur. 

Bundan başka o tarihte, yani harbden evvel 
1939 da bu bina 5,5 milyon lira üzerinden ihale 
edilmiş bulunuyordu bu da Büyük Mecli
sin ihaleden evvel, kabul etmiş olduğu 7,5 
milyon lira ödenekten daha az miktardadır. Artış 
münhasıran fiat artışmdandır. Bunu böylece ha
tırlamak ve geçmişleri iyi bilmek, faydalı olur. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur, maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum: Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere ge
çilmiştir. 

Bakan tasarının ivedilikle konuşulması
nı teklif ediyor; bir de önergesi vardır bu 
hususu oyunuza sunuyorum: ivedilikle müzake
resini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti 
binaları ile tesislerinin yapım yetkisinin Bayın

dırlık Bakanlığına devri hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binası ve eklenti binalarının yapımı ve bıı 
binalar içinde her türlü tesislerin meydana ge
tirilmesi yetkisi ve ödevi Bayındırlık Bakanlı
ğına devredilmiştir. Bu maksatla 3090 sayılı Ka
nun ve ekleri gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi namına bağıtlanmış sözleşme ve ekleri ve 
bu işlerden doğmuş ve doğacak bütün alacak ve 
borçlar mevcutlar bütün hak ve vecibeleri ile 
adı geçen Bakanlığa geçmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakmda mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum... Madde
yi kabul edenler işaret buyursunlar .... Kabul et-
miyenler işaret buyursunlar... Madde kabul 
edilmiştir. 

MAADE 2. — Birinci maddede yazılı işler 
için yıllık ödeme miktarı beş milyon lirayı geç
memek üzere yirmi milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Bayındır
lık Bakanı ve vazif eleriyle birlikte bu miktarı 
geçmemek üzere bono çıkarmağa Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu suretle girişilecek yüklenmeler karşılığı 
her yıl bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısımlarının 
özel bölümlerine konulacak ödeneklerle ödenir. 

BAŞKAN — Mütalâa varmı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si binası ve eklenti binalarindaki her çeşit tesis 
işlerini, bu maksatla açılmış ve açılacak ulusla
rarası müsabakada jürinin seçeceği üç firmadan 
birisine Bakanlar Kurulu karariyle ve pazar
lıkla yaptırmağa Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?... Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yapım ve tesislerin iş prog
ramları ve projeleriyle mevcut projelerde ya
pılacak esaslı değişklik ve ilâveler için önceden 

^fFürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva
l ı n ı n mü! 

a mütalâa var 
kası alınır. 

BAŞKAN — İHidde 

.1947 0 : 1 
mı?... Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 11 . I . 1937 tarihli ve 3090 
sayılı, 25 . V . 1938 tarihli ve 3403 sayılı, 6 . II . 
1946 tarih ve 4854 sayılı kanunlar kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?... Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDED: 1. — 1947 yılı bütçe ka
nununa bağlı (A) şaretli cetvelin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kısmındaki 6 ncı (geçici hiz
metliler ücreti) bölümünün 1 nci (Meclis geçici 
hizmetlileri) maddesinden (114 314) lira ve 25 
nci (3090 sayılı kanun gereğince yapılacak Mec
lis binası yapı giderleri ve kamulaştırma karşı
lığı) bölümünden (41386) liraki tutarı olan 
(155 700) lira indirilerek bunun (150 000) lirası 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 585 nci (geçi
ci hizmetliler ücreti) bölümüne ve (5 700) lira
sı da Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 
20 nci bahçeler giderleri bölümüne aktarılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?.'.. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Ka-
nununa bağlı (A) işaretli vetvelin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kısmındaki 25 nci (3090 sa
yılı Kanun gereğince yapılacak Meclis Binası 
yapı giderleri ve kamulaştırma karşılığı) bölü
münden (4 803 558) lira düşülerek (A) cetveli
nin Bayındırlık Bakanlığı kısmında (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Binası ve eklentileri yapı, 
tesis ve kamulaştırma ve her türlü giderleri) 
adı ile yeniden açılan 612/A bölümüne olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı gününden 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MÂDfeE 7. — B u kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürünür. 
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BAŞKAN — Madde hakkında m f e l â a var 

mı? MfwM«yioyunuza aı-»ediy0rıwı. Kafeul bu
yuranlar... Etmiyen-ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya .araediyoruHi. 

11. — MMî flğitim 'Hakardığı Kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
•olan 4^26 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Bütçe Konvk>yonları raporları 
(1/116) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? 

Maddelere geçilmesini oya arzediyoram. Ka
bul buyuranlar işaret buyursun... Etmiyenkr... 
Madctelere ^eçiîf»esi •• kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kurarnş kadTOİariyle 
Merkez Karsuluş® ve 6#revi«ri!İiftİGkınd&ki 35287 
sayılı Karnında d e ^ i k ü k yapılmasına dair 

olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. —: Millî Eğitim Bakanlığı Ku
ruluş kadro! ariyle Merkez Kuruluşu ve Görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 10 . VI . IM'6 tarihli ve 
4#26 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4 
neü bölümüne bağlı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
•mı t Madîleyi «etvelice feMikte oya araedgyeERm 
Kabul edealer... EtaıiyenAer... Kabul ediUmiatir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE -3, — Bu kanunu Bakanlar .Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya araBe&y&nım. Ka
bul edenler,.. Efcmiyealer.... Madide :kabul edil
miştir. 

Taşarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

12. — Yargıçlar Kanununa Si kmvwh' tasması 
vs Adalet ve Bütçe -Komisyonları raporları 
a m ) m ' ..•'•••••• 

fiJ 82 smjtâı basmayuzı tutmağm sonumLadır. 
121 86 sayılı basma^fnzıtutatmğmı sönümdedir. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü -hakkında söz 

istiyen var mı 1 
A Reis Bey yarına kalsınsesleri.) 
HAMDULLAH SUPHİ TANR1ÖVER (İs

tanbul) — Reis Beyefendi, görüyorum .ki pek 
çok hatip arkadaşlar söz almışlardır. Mühim 
bir tekliftir, bunun hakkında hep konuşmak 
isteriz. Lütfen bunun yarma tehirini teklif bu
yurur musunuz ? 

BAŞKAN — Efendim açık reye koyduğum 
tasarı vardır, onu yarım bırakamam. Onun 
neticesini alıp arzedinceye kadar konuşmağa 
devam ederiz. Bitmezse gelecek birleşime tehir 
ederiz. (Çarşambaya sesleri.) 

Tasarının tümü hakkında söz alan arkadaş
ların adlarını okuyorum. Eksik varsa lütfen ta
mamlayınız. 

Ali "Rıza Türel, Dr. Saim Ali Dileınre, Faik 
Öztrak, Osman Nuri Koni, Muhsin Adil Binal, 
Ei'iıi'iıittin Çelikgöz, Feyzi Kalfagil, Reşad Ay
dınlı, Kemal Özçoban, Gl. Vehbi Kocagüney, 
Sahir Kurutlu©ğlu, Gihad Baban, Hüsamettin 
Tugaç, Fabri Karakaya. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Sayın arka
daşlar; Yüksek Kamutay, müzakeresiae başla
dığı bu kanun tasarısı ile esaslı bir dâvaya el 
koymuş bulunuyor. 

Yüksek Meclisin .şerefli tarihinde, - kanaatim
ce - çok büyük ve önemli yeri olaaı adlî inkılap 
haı*eketöersuîin kedef tuttuğu bütün semereli ne
ticelerin alınabilmesi için, bu tedbire katî bir za
ruret vardı. 

Uzun ve harb yıllaruıın ele almak imkânını 
vermediği bu halli gecikmiş büyük memleket 
dâvasını, ilk fırsatta huzurunuza getirmiş-olan 
hükümet, bu teşebbüsünden dolayı haklı bir if
tihar duyabilir. Büyük Meclis te bu teşebbüsü 
tasvib etmekle, memlekete büyük eserlerinden 
birini daha hediye etnMş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu maruzatım, yurt 
ölçüsünde önemli bir davaya olan inanışın ifa
desidir. 

Eski devirden, bir ortaçağ-müessesesi halin
de Cumhuriyete intikal eden Adliyeyi, yeni ce
miyetin isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap vere-

••wtMrîiffl«-'^Btirmek10ır^imöiye kadar alman 
tedbirler,1 Çok müspet neticeler vermiş olmakla 
beraber, niüessesemn tekâroülütrü 'tamamlamak 
için daha yapılması'gereken işîeriifriz vardır;1 

I Sonlar arasu*da en •mühimmi, kendilerine 
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mîllet adına adalet dağıtma yetkisi verilmiş olan • 
insanlara - geniş bir r ^ a h olmasa, bile - insanca 
yaşamalarına yetcek derecede, maddî bir refah 
sağlamaktadır. Filhakika, arkadaşlar, iyi işler I 
bir adalet cihazı kurmak için, bu camiaya seç-
ıue insanların girmesini temin etmek gerektir. I 
Bu da, meslekî-, maddi bakımdan çekici hale ge- 1 
tirmekle mümkündür. Bu, bütün adlî ıslahat 
tedbirlerinin başında gelen ve hayati önem taşı- | 
yan bir tedbir olacaktır. 

Kanunlarımız İm meslek mensuplarında hu
susi vasıllar ve ehliyet şartları aramaktadır. 
Bunların meseleye girmeleri ve orada çalışmaları 
çok sıkı kayıtlara tâbi. tutulmuştur. Kendi gö
revlerinden başka umumi veya hususi hiçbir 
hizmet ve vazife kabul edemezler; her memur
dan daha sert bir disiplin rejimi içinde ve her 
memurdan daha ağır ceza müeyideleri altında i 
iş «ürürler. Yargıç vazifesi ile ilgili muayyen 
suçlardan dolayı ölüm cezası ile cezalandırıla
bilir. 

Anayasa ile Yargıçlar Kanununun bu mes
lek adamlarında müstesna vasıflar araması; on
ları gayet sert bir nizam ve vaziyet içinde bu
lundurmak istemesi, kendilerine verilmiş olan 
vazifenin ve oynadıkları sosyal rolün büyük 
ehemiyetinin zaruri neticesidir. Devlet kudre-
tinden bir parçasını istiklâl içinde kullanmak 
yetkisine sahip olan bu insanlar, ferdin şe
refi, hürriyeti, canı ve malı üzerinde tasarruf 
edebilirler. 

Kendilerine bu kadar geniş yetkiler tanın
mış olan- insanların bu yetkilerini memleket 
menfaatlerine ve adalet duygularını uygun ölçü
ler içinde kullanacak yüksek vasıl' ve ehliyete 
sahip olmaları lâzımgeleceği gayet tabiîdir. 

Sosyal münasebetlerin zamanımızda gittikçe 
sıklaşması ve muğlak şekil alması, yargıca baş
vurma zaruretini hergün ve devamlı olarak 
artırmaktadır. Yargıç artan ve kendisini daima 
yeni güçlükler karşısında bırakan ihtilâfları 
adalete en uygun şekillerde haletmek zorun
dadır. Aksi takdirde vazifesini lâyıkiyle yap
mamış olur. 

Arkadaşlar; bugünün adaleti bu çapta, hâ
kimlerin nerede ve nasıl ImlunaHlirHtf, aranıp 
bulunarak adliye makanizmasnıı , işletme vazi
fesinin hünkara verilmesini emreder. Bu gayeye 
erişmenin ilk.- ..ve başlıca şartı şU onları nıad-
di -kalkmdvrmaktm.ı , 

1947 O : 1 
Mâruzâtım bugünkü müesseseyi mukadder 

sarsıntılardan korumak zaruretinden mülhem 
olmakla beraber ve bilhassa Cumhuriyet Ad
liyesini beklediğÜBİz ve özlediğimiz ideale 
doğru götürmek ihtiyacının ifadesini taşır. 

Arkadaşlar; bu -fikirlerle yagıçlaruı men-
faatıııdan ziyade cemiyetin yüksek menfaatla-
rına tercüman oluyorum. 

Filhakika; bugünkü maddi şartlar içinde 
iyi hâkim bulmak gittikçe güçleşmektedir ve 
yarın bu güçlük daha da artacaktır sanırım. 
Cılız hâkimlerden mürekkep bîr Adliyeden çı
kacak kararların vatandaş hakları ve emniyeti 
bakımından olsun, Devlet hakları ve menfaat-
ları bakımından olsun doğuracağı vahim neti
celeri düşünürken ürperme hissi duymamak 
mümkün değildir. Mîllet adına hüküm vermek 
ve adalet dağıtmak sanatı gibi güç bir vazifeyi 
hakkiyle yapabilecek kabiliyette olanlar, sırf 
kendilerine yaşayabilecek kadar bir para ver
memek yüzünden kaçırmak ve bu gibilerin ce
miyetin hayrı ve selâmeti namına şerefiyle, sa-
lâhiyetiyle işgal edecekleri yerleri, başka saha
larda iş tııtamıyacak, âciz kimselerle doldur
mak, bir millet ve memleket için ne büyük fe
lâket OİUı\ 

Arkadaşlar; bir meseleyi böyle vazedince, 
şu neticeye varırız: Yargıçlara mütevazı fakat 
vazifelerinin itibar ve şerefi ile mütenasip bir 
geçim standardı temin edilmezse, yargıçlık, 
ya vaktü hali yerinde şeref ve itibar ve 
nüfuz düşkünü insanların yapabileceği bir iş 
haline girer, yahut ta, meslek cılızlaşır. Bi
rinci hal hem bizim demokratik, zihniyetimize, 
hem de memleket realitelerine uygun olmadığı
na göre, bu tedbiri almazsak karşılaşacağımız 
netice, adalet müesesemizin zaiflemesi neticesi 
olacaktır. 

Vakaa yargıçlık meslekine asıl kıyemtini ve-
ren hususiyet, onun hiçbir dünya nimeti ile 
karşdanamıyaeak yüksek şeref ve itibarıdır. 
Bilgileri, karakterleri, istidat ve kabiliyetleri 
bakımından hayatın çeşitli sahalarında başarı 
ile çalışabilecek seviyede bulunan birçok de
ğerli yargıçlarımızın, bin bir türlü maddî güç
lüklere katlanarak bu mesleki tercih etmeleri 
vazifelerinde feragatla çalışmakta-d«vam etme
leri bundan, ileri.geiir. Hiç bir emrü.tesire 'tâbi 
olmaksızın istiklâl içinde Türk Milleti adına 

— 229 — 
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adalet dağıtmanın mânevi değeri çok büyük
tür ve mesleke karşı adeta mistik bir incizap 
yaratmaktadır. Fakat, bu unsura fazla bel bağ
lamak, basiretli ve ihtiyatlı bir adalet politika
sının icaplarına uygun düşmez. Mânevi kuvvet
lerin büyük değeri olmakla beraber, sefalet de
recesine varan hayat güçlükleri karşısında, 
bu küvetler, insanları ayakta tutmağa yetmez 
hale gelir. 

Kendi mesleği dışında hiçbir kazanç getiri
ci faaliyette bulunamıyan yargıç, gerek ken
disine, gerek ailesine, yüksek vazifesinin icap
larına ve cemiyet içindeki mevkiine lâyık bir 
geçim standardını yalnız maaşiyle temin ede
cektir. 

O, büyük maddi menfaatlerin çarpıştığı me
selelerle hergün karşı karşıyadır ve verdiği ka
rarlar, yüz binlerin, milyonların bahis mev
zuu olduğu bu ihtilâfları şu veya bu tarafın le
hine, hiçbir kuvvetin değiştiremiyeceği bir ke
sinlikle halletmektedir. Yargıç bu kadar büyük 
menfaatlerin çarpıştığı bir meselenin hallinde 
kendi kararının tesir ve ehemmiyet derecesini 
bir an bile düşünmiyecek bir durumda bulundu
rulmalıdır. Bunun için de maddî hayat gaile
lerinin kendisini çok tazyik edecek derecede ol
maması lâzımdır. Tâ ki, sükûnetini, vekarım, iti
dalini kaybetmeden, kendisinin sadece yüksek 
bir Devlet vazifesini görmeğe memur bir vasıta
dan başka birşey olmadığı şuuru ile hareket ede
bilsin. 

Yargıçlık hizmetlerine karşılık onlara sağla
nacak maddi menfaatlerin ne olması lâzım gele
ceğini tâyinde, daima, onların yüklenmiş olduk
ları vazifenin sosyal ehemmiyetini gözönünde 
bulundurmak hareket mebdeimizi teşkil etmeli
dir, zannmdayım. 

Devletin, üzerine düşen vazifeyi yapmak 
için, muhtelif sahalarda giriştiği faaliyetler için
de, hâkimin yaptığı işin diğer işlerden farkı; 
lâalettâyin bir ölçü veya derece farkı değil, ma
hiyet farkıdır. Umumiyetle idare faaliyetleri 
yapan memurlar, Hükümetin yardımcısı ve ona 
bağlı olarak ondan emir alan vazife gören hiz
met adamlarıdır. Hiç şüphesiz bunların her bi-
rinin memleket işlerîfeinvgörülmesinde, kendi-
ölçüsünde bir şeref payı vardır. Bunlar arasında 
kanunlarımıza göre Devlet ve Hükümet mümes
sili sıfatını-' haiz idare âmirlerimizin* ve yüksek 
askerî erkânın yüklendikleri mesuliyet ye gör-
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dükleri Devlet vazifesinin önemiyle mütenasip 
bir maaş alanlarını ve bu gibilerin de vazife 
ve otoritelcı inin şerefiyle mütenasip bir vaziyete 
girmelerini ve yürekten özleyen bir insanını. 
Yargıca gelince; o, Devlet kudretinden bir par
çasını temsil eden o kadar ki, hiçbir emir ve 
direktife tâbi olmadan kullanan insandır. Vatan-
da-şlarm mukaderatı, yani şeref, namus, hayat 
ve serveti onun eline verilmiştir. 

Ellerine bu kadar büyük ve aynı zamanda 
korkunç bir iktidar verdiğimiz ve kendilerinden 
bu derece büyük feragat, fedakârlık, tarafsızlık ve 
dürüstlük istediğimiz ve haklı olarak üzerileri
ne çok ağır mesuliyetler yüklediğimiz bu va
tandaşlara temin olunan maddi vaziyet, onlar
dan beklediğimiz hizmetin karşılığını teşkil et
mezse o vatandaşlara bu kadar büyük kudret 
ve salâhiyet tanımış olmaktan doğabilecek 
zarraları ve hattâ felâketleri tahmin güç de
ğildir. Bu kadar açık bir hakikate göz yumu-
labilir mi? 

Arkadaşlar, unutmıyalım ki, cemiyette bü
tün hakların koruyuculuğunu yapmak vazifesi 

onlara verilmiştir. Bir memlekette âmme hür
riyetlerinin, Devletle fert haklarının lâyikiyle 
korunabilmesi için; hâkimlerin dürüst, bilgili 
ve karekterli insanlardan mürekkep olması za
ruretini tekrar tekrar söylemek ve hatırlat
makta fayda vardır. Yine, herkesçe bilinen bir 
hakikat olmakla beraber, tekrarında fayda gö
rüyorum ki, bir memlekette adalet müessesesi 
sağlam ve temiz kaldıkça o memleketin diğer 
müesseselerinin ciddî bir tehlikeye düşmesine 
imkân yoktur. Arasıra işitilen bazı münferit 
şikâyet ve tarizlere karşı, herhangi bir müna
kaşaya girişmekten sakınarak, yalnız şu kada
rını söyliyeyim ki umumiyetle Türk adliyesi, 
Türk ordusu gibi, memleket varlığının büyük 
teminatı ve hepimizin şerefidir. Eğer, bu tek 
tük şikâyetler doğru ve haklı ise, bunda en 
büyük mesuliyet payı idare edenlerin değil mi

dir? 
Değerli arkadaşlarım: Umumiyetle yargıç

ların, cemiyetin politik ve sosyal nizamı için
de müstesna bir yeri olduğu artık bütün dün
yaca kabul olunmuş ve bu itibarla, onların 
tahsisatı, ineselesi de başka memleketlerde çok
tan hallolunmuştur. Anayasamızın dördüncü 
bölümünün 60 ncı maddesine kadar ,olan hüküm
lerinin heyeti ;meenvııası ye bilhassa, konumuz-
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la ilgili olan 56 ncı maddesi Hu anlayışa tama-
miy-le uygundur. 

Akim, mantığın ve yüksek memleket men
faatlerinin zaruri kıldığı bu iş üzerinde daha 
fazla geçikseydik, bunun çok meşum neticele
riyle karşılaşabilirdik. O zaman, mesele sade
ce bir bütçe meselesi olmaktan çıkar ve bunun 
memlekette yapacağı derin sarsıntılarını kolay 
kolay tamir edemeyiz. 

Karar yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Açık oya arzedilen tasarıya oy 

vermiyen var mı ? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Dr. Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAÎM ALI DÎLEMRE (Rize) — Arka

daşlar, bendeniz hâkimlerimize bu ödeneklerin 
verilmesine taraftar olduğum için söz aldım. 
Bunu benim gibi siz de vermeyi kabul ettiniz. 
(Daha kabul etmedik sesleri.) Ben verdim, siz 
de zaten kabul edeceksiniz. Ben parayı hazırlı
yorum. (Gülüşmeler.) 

Müsaade buyurun. Böyle bir şeyi biz bura
da konuşurken işi fazla uzatmıyalım. Müsaade 
buyurun; biz bunu ne kadar az münakaşa 
edersek, ne kadar az konuşursak ve bu ka
nunu ne kadar çabuk kabul edersek o kadar 
pişkin ve olgun bir millet olduğumuzu isabet 
etmiş oluruz. 

Şimdi efendim biliyorsunuz ya, siyans bilir, 
şudur deyiver. Hukuk ilmî de böyledir, serbest
tir. Meselâ fizik. Serbest midir? Serbesttir. 
Sen istediğin kadar âlâimisema şudur, rengi 
şudur deyiver. Hukuk ilmi de böyledir, serbest
tir, fakat ne kadar tehlikeli bir serbesttiyet 
içinde. Çünkü içtimaiyat, cemiyetlerin tema
disi bakımından ve aynı zamanda kayıtlara tâ
bi olmamış bunun gibi bir meslek yoktur. Siyans 
serbesttir, amma hiç bir şey hukuk gibi değil
dir, tatbikatta. Ne lüzum var maddeleri okuma
ğa, hepniz bilirsini Anayasa'nm 54 ve 56 ncı 
maddeleri ne keskin ifadedir o: 54 ncü mad
desi; yargıçlar bütün dâvaların görülmesinde 
ve hükmünde bağımsızdırlar ve bu işlerine hiç 
bir türlü karışılmaz. Ancak kanun hükmüne 
bağlıdırlar. Mahkemelerin kararlarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiç bir 
türlü değiştiremezler, başkalayamazlar, gecikti
remezler ve nû^ümlerinin yerine getirilmesine 
enger olamazlar. Dernek kî Tfrt Hükümetin fev* 

â. im o : ı 
] kinde bir varlıktır. Onun için sosyoloji kitapla

rı; demokrasinin en son kalesi mahkemelerdir, 
der. Böyle efendim... Ona «derniyer sitadel» der
ler. Bu işi mahkeme görür. Orada Hükümet, şu 
bu, sen, ben yoktur. Yanlış yaparsa diğer bir 
mahkeme onu düzeltir. O da yanlış yaparsa bir 
üçüncüsüne gider, O görür. Başka yere git... 

Peki amma kimdir bu adamlar?.. 
Müsaade buyurun, yargıçlar kanunda gös

terilenlerin Anayasa'da maddeleri var kaçıncı 
madde idi o ... (56 ncı madde sesleri) Evet 56 
ncı madde «Yargıçların nitelikleri, hakları, gö
revleri, aylık ve ödenekleri, nasıl tâyin oluna
cakları ve görevlerinden nasıl çıkarılacakları 
özel kanunla açıklanır) demektedir ki bu yapı
lan providentiel bir istatüdür. Demekki bu mad
de hakkıda söz söyliyecekler, maddenin birini 
değil, ötekini de okumalıdır. 

Hâkimler Kanunu nedir? Bu kanun Allahm 
belâsı. (Gülüşmeler) Bu kanunun içine girecek
ler onu okumalı. Okumazlarsa olmaz. 130 şu ka
dar maddedir. Bunun elli beş tanesi hâkimi 
kelpeten içine almıştır. Mektepten çıkmak kâ
fi gelmez. Mütemadiyen üst denen insanlar ra
por verirler, muttasıl eleme komisyonları, ayır
ma Komisyonları... Bu kanunun aynı zamanda 
bir reform ihtiva eden bir şeydir. 

Şimdi geldik asıl işe Bunu tatbik ediyor mu-
. sunuz? Bunu tatbik etmek, bunların istediği ada
mı koymak, istediği adamı seçmek, Hukuk mek
tebinden çıkacakların en iyisini almak., bunlar 
para ile olur. Halbuki henüz hâkimler kadrosu 
dahi dolmuştur. Nasıl serbest hareket edebilir
sin? Şimdi efendim. Şu kanunu okuyun Hükü
met hâkimi 50 yaşma gelinciye kadar muttasıl 
yetiştirmekle meşguldür. Bunlar çok iyi düşü
nülmüş yalnız tatbik etmek için vesait azdır. 
Âşıkları nereden bulacağız? Her sınıfın 5 - 6 
meslek âşığı vardır onlar da gider doçent olur, 
profesör olur. Fakat Devlet himzetine girenler 
çok azdır. Mesele budur. Neyle kandıracağız? 
Bunun nesini münakaşa ediyoruz. Düşününüz 
bir kere, Amerika'da Rozvelt ikide bir hâkim-

• lerle dalaşıyordu ya. Hani Merhum Rozvelt, ora
da yüksek bir mahkeme vardır. Onun hâkimi 
dikkat edin bana karşısındaki hâkimdir dendi 
mi susuyor. Büyük Fredrik'in değirmenci hi
kâyesini bivrı tarafa bırakalım, hani Berlin'de 
hâkimler var, deı»iş< Bunları,.seçmeşe.mecpu-

I ruz. en iyilerinden almağafmecburuz. Adalet mü-

— 2W — 
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esseseunze lâyikmi bu. adanı? Hım un- şeriatı bu
dur. Hu belli bir şeydir. 

Uvet, fakat bunları seferken, seçmek için 
para az. Zaten onun için çıktım- ben buraya. Pa
ra az dej?il. yani Bülee Komisyonu nasıl bir 
Bütçe Komisyonudur, projeyi, teklifi hazırlı-
yan, getiren Hükümet ,parayı verecek olan Hü
kümet, anlamadu1)) ben bunu? (Bravo esleri 
alkışlar). 

Şimdi diyorlar- ki, rizikosu yoktur, hâkimin. 
Arkadaşlar, mahkemeler riziko ile dolu, milletin 
kafasılıdadır bu riziko. Şimdi bu budur, tutmuş 
] Hile e Komisyonu Hükümetin verdiği paradan 
kesiyor, zaten Hükümetin münasip- gördüğü ak
çadan kesiliyor 150 lira dedi mi 9İ) a iniyor, 
bir de bunlar 60 a indiriyor. Hepsinden ne in
dirilmiş biliyor musunuz? Kiminden 37, kimin
den 30 lira indirilmiş. Şimdi Temyizde 11 mah
keme reisliği vardır; buradaki yüksek hâkim
lerimizin tamamı (îO-ı bulmuyor, yahut buluyor. 
Bunlara lfl2(i da bu Meclis, bu millet, 200 lira 
ödenek vermiştir. O zamanın 200 lirası. Bunu 
zaten bu millet 4 - 5 sene vermiş. Şimdi bu para 
içerisinden orada bilmek kaçıncı sınıftan 40, 50, 
(İO, 70, lira alan adamlardan alelhesap 28, 30, 35 
liralık bir tenzilât yapmış. Yani ben Bütçe En
cümeniyim indiririr ha... Görüyorsunuz ya indi
ririni. (Alkışlar) (Gülüşmeler). 

Binaenaleyh ben zaten bir takrir veı-dim, 
onun yarın sırası gelecektir, bırakın şu parayı, 
muhakkak verilecektir bu. Münakaşa edilmez 
azizim. İnsanın kemiyetlerin, bu ilmi tatbik ede
cek adamların bima lâyık olmaları için ne yapa
cağız, buna kaç senede muvaffak olacağız, bu 
ayrı mesele, fakat evvelâ başlamak lâzımdır! Bu 

kanunu tatbik ettiğimiz gün, yeniden gelecek
tir. 30 lira daha zammedelim, 25 lira daha zam
medelim, bu böyle olmaz arkadaşlar. Bunları 
başkaları kıskanırmış, böyle şey yok. Ben vali 
olsam cebimden para veririm, çünki fena bir 
hâkim valinin baş belasıdır. (Gülüşmeler). 

Askerî yargıç.Ira şunu vereceğiz, başka me
murlara bunu vereceğiz, ya bu hâkimlere, Ana
yasada vardır. Yemin ettik bunlar için, elimiz
den geldiği kadar çalışacağız dedik. Bütün bun
lara ait maddeler Anasayada vardır. Şimdi o 
halde neyi münakaşa edeceğiz, nesini konuşa
cağız? Bu iş fizik kimya kanunları gibi değil ki, 
insan telgraf direği değildir, mal ve can taşıyor. 
Onun için biz bunu hâkimlere vereceğiz, fakat 
en iyilerini, en kapasitelilerini, en cavvallerini 
ve en zeki olanlarını seçeceğiz ve alacağız 
Bütçe Encümeni ne yapıyor, Hükümetin verdi
ğini kısıyor, 150 yi 90 yapıyor, baltalıyor ve ni-
hayat kese kese kalan ÎK> çoktur, ft5 olsun, diyor 
bu ayıptır. (Sakimi, alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN' —• Oy neticesini arediyorıım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve ek

lenti binaları ile tesislerinin yapım yetkisinin 
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki ka
nım tasaıı>sınn (286) oy verilmiştir. Muamele 
tanraıiHİıi*. (281) kabul ve- (5) çekinserle ta
sarı kaııuniyet kesbetmişlir. 

Yargıçların ödenekleri hakkındaki tasarı 
için daha 14 arkadaş söz almıştır. Vakit ge
cikmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te folanıplmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,15 

>fc» > « 

BÜZELTtS 

- 44 ncü Birleşim Tutanak Dergisinin sonuna 
bağh 77 sayılı Basmayazıdaki Dışişleri Komis
yonu raporunun Sözcüsü Bilecik Milletvekili 

M. Ş. Eseıula). yerine Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim olarak düzeltilecektir. 
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Türkiye Büyük £74!let Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapım yetkisinin Bayın

dırlık Bakanağına devri hakkında1?:! kanuna verilen oylar 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHfSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Drnejer 
Şahin Lâçin 

Aöm 
Müştak Aktan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Byrair 
Zeki; Türbem 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğit©ğln 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerroan 
Mebrare Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayatlı 
Hıfzı Oğuz Beksta 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtas ökmen 
Fakihe övmen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurııllah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
01. Refet Alpman 
ümin Arkayın 
Dr. Mazhar Germen 
NuriöÖktöpa 

ü; yt sayısı : 465 
Oyverenler : 286 

Kabul edenler : 281 
Oya katdmıyanlar 170 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 5 

Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Miyaa Burcu 
Hacim Çarıklı 
Emtaittin Çelik^R 
(31. Ttâzıra Özalp 

fiil mi Şere-metM 
Fahrettin TiritofİTi 
İsmail Hakkı Uzunçarşfl' 

BÎLECfK 
Dr. Muhlis Sümer 

BİNGÖL 
Tahsin ^Baıtguoğhı 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLt t 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
T,fit fi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
thsan Yalçın 

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

BURSA 
Atıf Akjçüç 
Zehra Budanç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 

Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fekmi Oerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza K-ırsov*r 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Aıkrf Arkan 
Rifat Dolunay 
Gi. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeyneloğhı 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüsnin 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene Tlgaz 
Suheyp Karafakıojln 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dictoi 
*Cavit Ekd-n 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
thaan H. Tigı*l 
Şeref Ulug 

E&tRNE 
Mehmet E. AgaöğuHan 

Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütman 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr, ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Al tuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir ilüsrev Gölt 
Cemalettin Kamu 

Gİ. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

E8KlŞEHl£ 
Kemal Zeythıoğlu 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gİ. Ajjir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Aüseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

233 



Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GÜMÜŞANE 

Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Türün 
Ahmet Kemal Vannea 

İÇEL 
Salih înankur 

ÎSPARTA 
Rifat Güllü 

İSTANBUL 
S alam on Adato 
Cihad Baban 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirtlli 
Osman Nuri Koni 
Recep Pekeı 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

ÎZMtR 
Şevket Adalan 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başj 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atlf îllaı. 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih Ilter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalm 
Gl. Abdullah Alptoğar, 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Aztp.i Feyzioğlu 
Reş/id özsoy 
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Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Fnad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dûnda i 
Rasim Erel 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rtsa Türel 
Halis TTlusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylf 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 

MANİSA 
Y. Muamftfer Alakant 
Korgî. Ali Rıza Aftunka1 

Kâmil Coşkunö$u 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail fö"tem 

*^v^et! Kaşit Hatipoglu 
Dr. M. Necdet Otamm 
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Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgoren 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekln 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Haradi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemrt 
Fuad Siman 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüktr 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gül ek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregİr 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tneedayı 
E,iver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltâiy 
Kâmil Kitabı 

Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Um» 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğl« 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoglu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

UR7A 
Vasfı Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAX 
Şinasi Devrin 

Ali Rıza îneealcmdftroilv 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARÂHİSARj 
Gl..SdteJNSğan-
Mehmet Aşka*" r 

Dr. Ceraa^#u&ca ' 
Ahrçje&^şir^u 

" " l * ! * t T •,,,• 
Ahmet AİP^Uû 

ANKARA 
Falih Rrfte Atax' 
Raşit Börekçi (t.) * 
Emin Halim Ergun 
îamet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyati Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökme. 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (I.) 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Süreyya örgeevren 

BÎLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Memdûh Şevket Eaendal 

BURSA 
Sadık Tahıin Araal 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pan 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpear 

'.-. <'•: * ' V ' ' ' •- ' " 

3k\M J£.a.l847 bî0 H 
''•• ' I Çekin 

1 " ANKARA ': 
Gl. Naci 3îa*z 

serler] 

BgKjggtflR 
AhmeA Qğu«.. 
Hasan PjolîıtjiJMk 

[Oyaka£tiım.yanlw] 
Dr. Mustafa-^antekin 
( H l f c t ö ^ j T ^ - '•'•'•• 

îsmet Eke*^4.') ; 

Keo&m&Bfam{•'•••'• 

pmmâ Reşad Ifydmîi 
Abidin Eg^ • 
Naili X«&*fca 
Kem l̂ G^mal öncel 
DxJBp]>tet Uz, (Pafean*) 

DİYARBAKIR 
Fasıl Ahrâed Aykaf 

Bl&öfr 
Fuad Agralı, 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Anks#ı 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dine 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevilp 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Said Barlaı 

GİRESUN 
Münir Akkaya (Hasta) 

GÜMÜŞANB 
Hasan Fehmi AUf 
(Başkanvekili) (î.) 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY • 
Abdullah Çilli (î.) 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

— 2! 

Abdülgani Türkmen 
( t ) - • - • - , 
Suphi Be4ijr,Hl^; i ; 
Rasim Xuf4n>a*ı -.-

Haydar Aslan 
Halil Atal*$, 
Saim ErgeneJwn 
Refik KoraU» 
D r / ^ z ^ S » ^ 
Dr. Celâl Ramazaneğlu 

İSPARTA 
Elam Aydnr 
S ş ^ P h d 
Kemal Turan 

JayJd,Xa4vae 
İSTANBUL 

Dr. Adnan Adıvar 
Eniz Akaygen 
Celâl Bayır 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Gl. Kâzım Karabekir 
(Başkan) 

,^Mw03nrül* 
Ahmet Kemal Süivrili 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran ört 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Dr. Fahri Eeerit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
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^f^imm^i' 
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KâmüGün^f ^ ^ 
Hayruüîaâi Urlran 

KIEKBAR«LÎ 
Korgl. «ftfiSafp^flfcı 
/ J \ ri&tiiv'y ^!ty) 

şevket §mm 
Dr. F u a ^ ^ ^ ^ i - r 

KIÎtŞİİisiH 
NJha^Bfç^^V-a,'^-.::; 

^Pflfc^l^W^^W^BS*iâ*-'. 

Cenap Aksjn 
Dr. FSJHI $ Bürge 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
(Bakan). 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsey 
Adnan Menderes 
Ahsaet TahUkıhf 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Abdülkadir Tasangü 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmü İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reçid Tankut 
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Abdullah Yaycıoglu 

ŞİARDIN 
İrfan Ferid Alpay» 
Abdûlkadir Kalav 
Dr. Adı Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri onan 
Dr. Mitat Sakırotffc 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NÎÖDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Mehmet Furtan 
Yusuf Ziya Ortaç 
Ilaıudi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Ömer Karatas 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
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Etem İzzet Beniee 
Lûtfi Yavoı 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy (Hasta) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
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Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uftur 

TOKAD 
Reeal Güreli 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

AH Sanalioğlu 
TUNCELİ 

Mahmut Tan 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 

VAN 
Musaffer Koçak 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Kâmü Erbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri I 

Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Takta!*! 

T, B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 82 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle Merkez Ku
ruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 say»lı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/116) 

T. a 
Başbakanlık 30 . XII . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 718, 6/3130 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek olarak adı geçen Bakanlık
ça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği ile birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B . Peker 

Gerekçe 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 26 ncı 

maddesi, 4737 sayılı ve 14 . V . 1945 tarihli Kananla değiştirilmiş ve yabancı memleketlerdeki öğ
renci müfettişlerinin görevleri genişletilerek bulundukları memleketteki Elçiliklerimizin Millî 
Eğitim Ataşeliği vazifesi de kendilerine verilmiş ve maiyetlerine ücretleri 1906 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde ödenmek üzere 2 şer ücretli kâtip kadrosu kabul edilmişti. 

Türk parasının ayarlanması dolayısiyle alman kararlar icabı, bu kâtip kadrolarından yerli 
daktilolara tahsis edilen dördünün kesenek ücret halinde 1947 yılı bütçesine bağlı (D) işaretli 
cetvele konulması ve Türk kâtiplerin kadrolarının da diğer Bakanlıklar dış kuruluşlarındaki me
murların durumuna uyularak aylıkları 1906 sayılı Kanun yerine geçerek kanun hükümleri dai
resinde ödenmek üzere aylıklı kadrolar haline getirilmesi gerekmiş ve bu maksatla ilişik kanun 
tasarısı teklif olunmuştur. 



— 2 — 
Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/116 
Karar No . 3 

m . 7 . 1M7 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Kululuş kadrokıriyle 
Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek olmak üzere Hükümetçe 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 30 . XII . 
1946 tarih ve 6/3130 sayılı yazısiyle B. M. Mec
lisine sunulup Yüksek Başkanlıkça Komisyo
numuza havale buyurulan ilişik Kanun tasarısı, 
8 . 1 . 1947 tarihinde Millî Eğitim Bakanının 
huzuriyle incelenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanının gerekçe hakkında 
yaptığı açıklama yerinde görülmüş ve esasen 
teklifin mevcut ücret kadrolarının genel ilkeye 
uyularak aylık kadrolara çevrilmesinden ibaret 

olduğu anlaşılmış olmakla Hükümet tasarısı aymen 
kabul edilmiş ve havalesi gereğince Bütçe Ko
misyonuna verilmek üzere Yüce Başkanlığa su
nulmuştur. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 

Manisa Erzurum. 
R. N. Edgüer G. Dursunoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 
E. Çeliköz 
Maraş 

E. Soysal 

Urfa 
S. K. Yetkin 

tzmir 
E. Çınar 

Trabzon 
Z. Molaoğlu 

Bingöl 
T. Banguoğlu 

Tekirdağ 
E. Ataç 

Trabzon 
M. R, Tarakçıoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/116 
Karar No. 59 

Yüksek Başkanlığa 

12 .77 . 1947 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve kadrolariy-
le Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı kanuna ek olarak adı geçen Bakanlıkça 
hazırlanıp Başbakanlığın 30 . XII . 1946 tarihli 
ve 6/ 3130 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Mil
lî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer ve Mali
ye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görüşül
dü. 

Millî Eğitim Bakanlığının dış memleketlerde 
bulunan ve 4737 sayılı kanuna göre Millî Eğitim 
ataşeliği azifesiyle de görevlendirilen talebe mü
fettişleri yanma iki kâtiplik ki dört müfettişlik 
için 8 kâtiplik kadrosu verilmiş olup bunlar 1947 

yılı bütçesine kadar (D) cetvellerinde: yer almakr 
ta bulunmuştu. Bu kadrolardan dördünün hiz
met mahallerinde bulunacak kâtiplere tahsis edi-r 
lerek 1947 yılı Bütçe kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelde yer almış ve ücretleri de 9 Eylül karar
larının gerektirdiği miktara yükselmiştir. Türk 
kâtiplre ait kadroların. Millî Eğitim Bakanlığı 
teşkilâtına bağlı ayrı ve aylıklı bir kadro ha
line getirilmesi de bütçe görüşmeleri sırasında 
kararlaştığmdan tasarının bu maksatla getirildi
ği yapılan açıklamalardan anlaşılmış ve Millî Eği
tim Komisyonunca da tasarı ayniyle kabul edil
miştir. 

Adedi dörtten ibaret olan bu kadrolarda 
yüksek tahsil yapmış muktedir gençlerin kullanı
lacağı ve bunların müfettişlere bir yardımcı va
zifesini de göreceği açıklanarak aylıklarının 35 

( S. Sayısı : 82 ) 
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lira olarak konduğu bildirilmiştir. 

ödeneği esasen bütçeye konulmuş bulunan 
bu kâtiplik kadrolarının kabulü Komisyonu
muzca da uygun görülmüş ve tasarı teklif edil
diği gibi kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır İzmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Ankara 
N, C, Akkerman 

Ankara 
C. Gölet 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
/ . H. Tigrel 

istanbul 
O. N. Koni 

Kocaeli 
/. R. Aksal 

Niğde 
R, Gürsoy 

Aydın 
R. Alpman 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 
Diyarbakır 

§. Vluğ 
îzmir 

8. Dikmen 
Kütahya 

Dr. A. t. Gürsoy 
Urfa 

E. Tekeli 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Akahn 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
8. ÎÇÖB 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle 
Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Ku
ruluş kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 10 . VI . 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4 
ncü bölümüne bağlı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devle* Bakanı 
Başbakan Yardımoıaı 

M ökmen 

Derlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Adalet Bakanı 
Ş. Dtvrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sağlık re Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. TJt 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakam 
A. înan 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

D. 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci 
müfettişlikleri 

Görevin adı 

10 Kâtip 

Sayı Aylık 

4 85 
I I < • » 
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S. Sayısı: 83 
İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklenti binaları ile tesislerinin yapım yetkisinin Ba
yındırlık Bakanlığına devri hakkında kanun teklifi ve 
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (2 29) 

T. B. M. M. ~ 7; 
Saymanlık Müdürlüğü •''" ' - 8.11*1947 

No. İlişiği 

32275/138 >, - """."> 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkye Büyük Millet Meclisi yeni binası ve eklenti binalarının yapımı ve bu binaların her türlü 
tesislerinin meydana getirilmesi ödev ve yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında ha
zırlanan kanun tasarısı ve gerekçesi bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla dileririz. 
İdareci Üye idareci Üye 
S . Bayrak Dr. Zihni tügen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapım yetkisinin Bayın
dırlık Bakanlığına devri hakkındaki kanun tasarısının gerekçesi 

Ankara Şehri imar plânı mucibince Yenişehir de devlet binaları arasındaki sahaya yeni Meclis 
binası yapılması kararlaştırılarak (3090) numaralı Kanun ile Büyük Millet Meclisi bütçesine gerek
li tahsisat konulmuş ve beynelmilel müsabaka açılarak (1937) yılında jüri tarafından beğenilen üç 
projeden biri Bakanlar kurulunca seçilmiş ve yapı işi de münakaşa Kanunu hükümlerine göre bir 
mütaahhide ihale edilmiştir. 

İkinci Cihan Harbinin çıkması malzeme ve işçi ücretlerinin artmasına sebep olarak mütaahhidi 
fiat farkı talebine icbar etmiş ise de bu arada bilumum inşaatın durdurulması Büyük Millet Mec
lisince kararlaştırılmış olduğu cihetle mütaahhidin rızası da alınarak hesabatı tasfiye edilmiş ve in
şaat olduğu yerde durdurulmuştur 

Memleketin imar ve inşaat işlerinin terk ve tatili hükümet ve Büyük Meclisçe muvafık görülmü-
yerek bütçeye konulan senelik tahsisat ile, Bayın dirlik Baknlığının teknik müşaveresi altında, in
şaat yeniden başlanılmış ve 1946 senesi sonuna kadar alınan 20 276 000 lira tahsisata mukabil 
17 971 747 lira 93 kuruş sarfedilmiştir. Ancak bu işlerin en kısa zamanda ve tekniğin en son terak-
kiyatına göre vücuda getirilmesi ve Cumhuriyetin yurdumuzda en büyük eseri olan bu anıt - yapının 
büyük değerine lâyık bir şekilde ikmali gözönünde tutularak ve essen bu güne kadar teknik müşave-
resiyle inşaatı fiilen yürüten ve bilûmum devlet binaları inşaatını elinde bulunduran Bayındırlık 
Bakanlığının doğrudan doğruya bu işle ödevlendirilmesi halinde inşaatın daha çabuk bitirilmesi ga
yesi esaa olarak düşünülmüştür. Her sene yüz milyonluk inşaatı yaptırmakta olan Bakanlığın bu 
en büyük devlet binasını yaptırması da her yönden zarurî görülmüştür. 

Bu amaç ve zaruret hükümetçe de yerinde görüldüğü için tasarının ihzarı sırasında Bayındırlık 
ve Maliye BaknlıMarı uzmanlariyle çalışarak tasarı maddelerinin yazılmasına tam bir fikir birliği el
de edilmiş ve (7) maddeden ibaret bu tasarı Yüce huzurunuza sunulmuştur. 



Tasardaki maddelerin gerekçeleri şunlardır: 
Madde 1 : Bu gün yürürlükte olan muhtelif mukavelelerle bu mukavelelerin hükümlerinden 

doğan bilcümle alacak, verecek işleri ve bina şantiyesindeki mevcut malzemenin Bayındırlık Ba
kanlığına devrini sağlamaktadır; 

Madde 2 : Ana bina ile zarurî eklentilerinin bitirilmesi için bundan sonra daha yirmi milyon 
liralik tahsisata ihtiyaç göstermektedir. Bu suretle gelecek senelere sâri yüklenmelere girişmek yet
kisi Bakanlığa verilmiş olmaktadır. 

Madde 3 : Memleketimizin en büyük anıt - binası olan yeni binanın tahsisat işleri meyanm-
da bulunan ısıtma, soğutma, aydınlatma, çağırma, telefon ve sağlık ve mümasili her türlü te
sislerin bilhissa son senelerdeki gelişmelere uyularak meydana getirilmesi ve işletme ve sağlık 
bakımından en uygun sistemin tatbikedilmesi düşüncesiyle milletlerarası tanınmış büyük fir
malar arasında bir proje ve teklif müsabakası açılmış bulunmaktadır. Bu müsabaka sonunda veri
lecek proje ve tekliflerin milletlerarası bir jüri tarafından incelendikten sonra beğenilecek 
olan üç proje ve tekliften birinin Bakanlıklar Kurulunca beğenilip tatbikedilmesi zarurî gö
rülmüştür. 

Madde 4 : Binanın yapılması işi Bayındırlık Bakanlığına devredilmekle beraber Büyük Mil
let Meclisinin yapı işleriyle ilgisini temin zarurî görülerek,gerek her sene yapılacak iş program
larının ve gerek projelerdeki esaslı tadil ve ilâveler hakkında Bakanlıkça Büyük Millet Meclisi 
Divanının mütalâasının alınması şartı konulmuştur. Bu suretle Meclis Başkanlığı hem inşaatın 
seyrini takip etmiş, hem de projelerdeki tadilâtın kendi mütalâası dışında yapılması önlenmiş ola
caktır. 

Madde 5 : 1947 senesi Meclis bütçesindeki tahsisatın Bayındırlık bütçesine naklini temin etmek
tedir. 

Madde 6 : 7 tasarının yürürlüğüne aittir. 

XS. Sayısı: 83} 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

t. B. M. M. 
R&ytndtrUk Komisyonu 

Esas No. 2/29 
Karar No. 4 

6 .11 . 1W 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi tdareci Üylerinden 
Ağrı Milletvekili Halid Bayrak ve Bolu Milletve
kili Dr. Zihni Ülgen taraflarından Yüksek Baş
kanlığa sunulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklenti binalariyle tesislerinin yapım 
ve yetkisinin Baynıdırlık Bakanlığına devrine 
dair olan- kanun tasarısı komisyonumuza havale 
Duyurulmakla teklif sahipleriyle Bayındırlık Ba
kanı hazır olduğu halde komisyonumuzda konu
şuldu. 

Tasarıya bağlı gerekçenin incelenmesinden 
ve aıınan izahat lan 3090 sayılı Kanun ve ekleri 
gereğince Büyük Millet Meclisi bütçelerine ko
nulan ödeneklerle şimdiye kadar Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanınca idare edilen bu ya
pının anıt bina mahiyetinde olmasına ve Meclisin 
teknik teşkilâtı olmaması sebebiyle bu inşaatın 
şimdiye kadar Büyük Millet Meclisince kurulmuş 
olan inşaat bürosunun murakabesi ve Bayındır
lık Bakanlığı teşkilâtının ilgi ve yardımı ile ya
pılmakta bulunmasına ve binanın mümkün ol
duğu kadar daha yakın ve sorumlu bir şekilde 
Bayındırlık Bakanlığının teknik teşkilâtınca ya
pılmasını daha faydalı ve daha çabuk bitmesini 
mümkün kılacağı kanaatiyle bu tasarının ha
zırlandığı ve bu hususta Başkanlık Divaniyle Ma
liye ve Bayındırlık Başkanlıklarının tam bir bir
lik halinde oldukları anlaşıldı. 

1937 yılında yapılan Milletlerarası müsabaka 
sonunda; ve imar alanında ayrılan yerde 1939 
yılında-başlanan bu inşaat ve kamulaştırma işleri 
isin 1946 yılı sonuna kadar 20 27e 000 liralık öde

nek verildiği ve bundan 1730 425 lirası kamulaştır
ma bedeli,ye 16 241 323 lirası da şimdiye kadar 
yapılan inşaat ile mevcut malzeme bedeli olmak 
üzere tutarı olan 17 971 748 liranın sarfedildiği 
ve geri kalan 2 304 252 liranın da imha veya 
diğer bölümlere aktarma edildiği anlaşılmıştır. 

1946, yılındaki ödeneğe ek olarak gelecek yıl
lama gegici 20 milyon liralık bir yüklenme yet
kisi verildiği takdirde bundan her yıl harcana

cak 5 milyon lira ile Büyük Millet Meclisinin ana 
bünyesi ile bunun lüzumlu eklerinin bütün te
sisleriyle birlikte ikmal olunabileceği anlaşıldığı 
ve bu sebeple mevcut kanuni yetkiler iptal edi
lerek Bayındırlık Bakanlığına 20 milyon lira
lık gelecek yıllara geçici yüklenme yetkisi veril
mesi gerekeceği komisyonumuza izah edildi. 

Başkanlık Divanının şimdiye kadar yapılan 
işleri büyük bir titizlik ve ilgi ile takip ve bina
nın asli bünyesini vücude getirmek başarısını 
sağladığı kanaatinde olan komisyonmuz, bu bü
yük inşaatm bilhassa bundan sonra daha çok te
sisata ve tamamlayıcı inşaata taallûk eden. tefer
ruatlı işlerinin heyeti umumiyesiyle Bayındır
lık Bakanlığına devredilmesi hakındaki teklifi 
esas itibariyle uygun görülmüş ve maddelerin in
celenmesine geçmiştir. 

Birinci maddede işin. Baynıdırlık Bakanlığı
na devri derpiş edilmekte olup, plduğu gibi ka
bul edilmiş yalnız tasarının beşinci maddesi ge
reğince 3090 sayılı Kanunun yürürlükten kalbi 
rıİdığı gözönünde tutularak bu maddenin ikinci 
cümlesindeki (Bu maksatla) ibaresinden sonra 
(3090 sayılı Kanun ve ekleri gereğince) ibare
sinin yazılmasını vuzuh bakımından faydalı mü
talâa etmiştir. 

Bundan başka, ikinci maddede 20 milyon 
liralık yetkiye binaen yapılacak işler için her 
yıl Bayındırlık bütçesine konulacak ödenek mik
tarının işin maddi imkânlara göre daha çok ça
buklaştırılmasını kolaylaştırmak bakımından 
yine bu ödeneklerden faiziyle birlikte ödenmek 
üzere benzeri, işlerde olduğu gibi Maliye Bakan
lığınca bono çıkarılmasına yetki veren bir hük
mün bu maddeye eklenmesi uygun görülmüştür. 

3, 4, 5, ve 6 ncı maddeler olduğu gibi kabul 
edilmiş, 1946 bütçesinde yapılacak aktarmaya 
dair olan geçici maddelerdeki rakamların da Şu
bat ayı içinde bu tasarının kabul ve yürürlüğe 
girmesi imkânı derpiş edilerek tesbit edildiği 
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anlaşılmış ve bu maddelerde olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddenin bu kanunun Bayındırlık ve 
Maliye Bakanlıklarınca yürütüleceği şeklinde de
ğiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Yukarıdaki değiştirmelerle tasarı Komisyo
numuzca kabul edilmiş, ancak Bayındırlık Ba
kanlığının her gün inkişaf etmekte olan ve da
ha da etmesi beklenen ağır ve önemli çalışma
sında başarının temeli oradaki teknik elemanla
rın takviye ve teşvikine bağlı olduğu bu vesile 
ile de Komisyonumuzda konuşulmuş ve bu yön
de alınacak tedbirlerin çabuklaştırılması temen
ni edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev-

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası 
ve eklentilerinin yapımı ve bu binaların her tür
lü tesislerinin meydana getirilmesi ödev ve yet
kisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında 
idareci Üyelerce hazırlanıp Yüksek Başkanlığa 
sunulan kanun teklifi Bayındırlık Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza tevdi Duyu
rulmakla îdareci Üye, Bolu Milletvekili Dr. Zih
ni Ülgen ve Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar 
işleri Dairesi Başkanı ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

1937 yılında şehir plânında Büyük Millet 
Meclisi için tahsis ve tefrik edilen sahada Cum
hur Başkanlığı dairesini de ihtiva etmek üzere 
Büyük Millet Meclisi binasiyle aynı saha için
de Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlık binaları
nın inşası takarrür etmiş ve 3090 sayılı kanun
la bu iş için altı yılda ödenmek üzere (4.500.000) 
lira kadar yüklenme yapılmasına yetki veril
mişti. 

Bu yetkinin alınmasından sonra açılan mil
letlerarası müsabakada seçilen proje münakaşa
ya konularak bir müteahhide ihale edilmiş ise 

di edilmek üzere Yüksek Başkanlıa sunuldu. 
Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bu Sözcü 

Trabzon 
S. Bay t. R. Soyer 

Kâtip 
Niğde Afyon K. Antalya 

/. R. Soyer Ş. Lâçin N. Aksu 
Burdur Çoruh İsparta 

A. A. Çınar Dr. C. Kazancıoğlu K. Ay dar 
Kars Koaceli Konya 

M. Bahadır A. F. Abasıyanık R. Er el 
Kütahya Malatya 

H. Benli M. 8. EH 
Niğde Urfa 

//. Mengi R. Soyer 

de inşaatın ilk safhalarında ikinci Büyük Har* 
bin çıkması üzerine, işçi ve malzeme noksanlık 
ve pahalılığının meydana gelmesi müteahhidi 
yüklenme bedel ve şartları üzerindeki taleplere 
sevketmiş ve Hükümetçe Devlet esabına yapıl* 
makta olan inşaların durdurulması yolunda alı* 
nan karara uyularak ve müteahhitle uyuşula
rak yüklenme ve sözleşme fesh ve tasfiye edil
miştir. 

Harbin uzaması üzerine yapılan inşaatın 
uzun yıllar metruk kalmasından birtakım za
rarlar doğacağı anlaşıldığından imkânlar dâhi* 
linde tekrar inşaata devama karar verilmiş ve 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kurulan 
inşaat Komisyonuna bağlı olarak görevlendin* 
len bir inşaat bürosu tarafından emanet ve Ba* 
yındırlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak bu* 
güne kadar inşaat kısmen yapılmıştır. 

1946 yılı sonuna kadar bu inşaat için 
(20 276 000) lira tahsisat alınmış ve bundan, 
bir buçuk milyon liraya varan kamulaştırma iş* 
leri de dâhil olmak üzere (17 971 747) lira sar* 
fedilmiş bulunmaktadır. 

inşaatın bugün eriştiği duruma göre, daha; 

Bütçe Komisyonun raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 12 . II . 1947 

Esas No. 2/29 
Karar No, 60 

Yüksek Başkanlığa 
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ziyade iç tesislerin yapılması zamanı gelmiş ve 
bunun da daha teknik bir ihtisasa dayanması 
lüzumuna ve işin daha geniş bir teşkilâtla sür
atle ikmali de matlup bulunmasına göre, in
şaata Bayındırlık Bakanlığınca devam edile
rek yapıların bitirilmesi daha uygun ve faydalı 
olacağı düşüncesiyle bu tasarının hazırlanmış 
bulunduğu yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca da tasarı esas olarak, ka
bul edilmiş ve Bayındırlık Komisyonu metni 
üzerinde maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

. Birinci ve ikinci maddeler ayniyle kabul 
edilmiş ve üçüncü maddedeki yeni tesisler,için 
açılan müsabaka kaydının tahdidi mânası ge
nişletilerek ileride açılabilmesi mümkün diğer 
müsabakaların da yapılmasını imkân dahiline 
alan bir açıklama yapılmış ve firmadan mak
sadın yapılacak teklifler olduğu anlaşıldığın
dan o suretle düzeltilmiştir. 

4, 5, 6 ve 7 ve geçici birinci maddeler teklif 
gibi kabul edilmiştir. 

Geçici ikinci maddede 1947 yılı Büyük Millet 
Meclisi Bütçesine konmuş olan ödenekten 
(12 149) liranın sarfı gerektiği ve bu çıktıktan 

sonra bakiyenin Bayındırlık Bütçesine aktarıl
ması lâzımgeldiği anlaşıldığından bu düzeltme 
yapılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

Başkan V. 
Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
1. H. Tigrel 

tstanbul 
0. N. Koni 

Kocaeli 
/. R. Aksal 

Niğde 
R. Gür soy 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Aydın 
R. Alpman 
Bursa 

Dr. M. T. Simer 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
izmir 

S. Dikmm 
Kütahya 

Dr. A. t. Gürsöy 
Urfa 

E. Tekeli 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 

Balıkesir 
E. Alton 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
Eskişehir 

A..Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Akalin 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
S. tçöz 
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İDARECİ; ÜYEEER KURULUNUN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklen 
ti binaları ile tesislerinin yapım yetkisinin Ba 
ymdırlik Bakanlığına devri hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklenti binalarının yapımı ve bu bina
lar içinde her türlü tesislerin meydana getirilmesi 
yetkisi ve ödevi Bayındırlık Bakanlığına devre
dilmiştir. Bu maksatla Büyük Millet Meclisi na
mına bağıtlanmış sözleşme ve ekleri ve bu işler
den doğmuş ve doğacak bütün alacak ve borç
lar, mevcutlar bütün hak ve vecibeleri ile adı 
geçen Bakanlığa geçmiştir. 

MADDE 2 — Birijıei maddede yazılı işler için 
yıllık ödeme miktarı 5 000 000 lirayı geçmemek 
üzere 20 000 000 liraya kadar gelecek yıllara 
geçici'yüklenmelere girişmeğe Bayındırlık Ba
kanı yetkilidir. 

Bu suretle girişilecek yüklenmeler karşılığı 
her yıl bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cet
vellerin Bayındırlık Bakanlığı kısımlarında özel 
bölümlere konulacak ödeneklerle ödenir. 

MADDE 3 — Büyük Millet Meclisi ve ek
lentileri binalarmdaki her çeşit tesis işlerini, bu 
maksatla açılan uluslararası müsabakada jüri
nin seçeceği ilk üç firmadan birisine Bakanlar 
Kurulu kararı ile ve pazarlıkla yaptırmağa Ba
yındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4 — Yapım ve tesislerin iş prog
ramları ve projeleri ile mevcut projelerde ya-
pUacak esaslı değişiklik ve ilâveler için önceden 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının mü
talâası alınır. 

MADDE 5 — 11/1/1937 tarihli ve 3090 
sayılı, 25/5/1938 tarihli ve 3403 saylı, 6/2/1946 
tarih ve 4854 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE : 1 — 1947 yılı bütçe ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmındaki 6 ncı (geçici hizmetliler ücre
ti) bölümünün 1 nci (Meclis geçici hizmetlileri) 
maddesinden (114 314) lira ve 25 noi bölümün 

£& Say* 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİR 

Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile 
tesislerinin yapım yetkisinin Bayındırlık Bakan

lığına devri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklenti binalarının yapımı ve bu binalar 
içinde her türlü tesislerin meydana getirilmesi 
yetkisi ve ödevi Bayındırlık Bakanlığına devre
dilmiştir. Bu maksatla 3090 sayılı kanun ve ek-
lri gereğince Büyük Millet Meclisi nâmına bağıt
lanmış sözleşme ve ekleri ve bu işlerden doğmuş 
ve doğacak bütün alacak ve borçlar, mevcutlar, 
bütün hak ve vecibeleri ile adı geçen Bakanlığa 
geçmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işler 
için yıllık ödeme miktarı beş milyon lirayı geç
memek üzere yirmi milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Bayındır
lık Bakanı ve faizleriyle birlikte bu miktarı geç
memek üzere bono çıkarmağa Maliy Bakanı yet
kilidir. 

Bu suretle girişilecek yüklenmeler karşılığı 
her yıl bütçe kanunlarına bağlı «A» işaretli cet
vellerin Bayındırlık Bakanlığı kısımlarına özel 
bölümlerine konulacak ödeneklerle ödenir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci 
maddesi aynen 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları 
ile tesislerinin yapını yetkisinin Bayındırlık Ba

kanlığına devri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Bayındırlık Komisyonunun 
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bayındırlık Komisyonunun 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Büyük Millet Meclisi ve ek
lentileri binalarındaki her çeşit tesis işleri, bu 
maksatla açılmış ve açılacak uluslararası mü
sabakada jürinin seçeceği üç firmadan birisine 
Bakanlar Kurulu karariyle ve pazarlıkla yap
tırmağa Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin beşinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici birin
ci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

i S. Sayısı 



Teklif Ba. K. 

(3090 sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis bi
nası yapı giderleri ve kamulaştırma karşılığı) bö
lümünden 41 386 liraki tutarı olan (155 700) lira 
indirilerek bunun İ50 000 lirası Baymdırlık Ba
kanlığı bütçesinin 585 nci geçici hizmetliler ücreti 
bölümüne ve (5 70Ö) lirası da Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin 20 nci bahçeler giderleri bölümü
ne aktarılmıştır. 

GEÇİCÎ MADDE 2 — 1947 yılı bütçe kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmındaki 25 nci (3090 sayılı kanun ge
reğince yapılacak Meclis binası yapı giderleri ve 
kamulaştırma karşılığı) bölümündeki 4 815 707 
lira düşülerek (A) cetvelinin Bayındırlık Ba
kanlığı jkısmmda (Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklentileri yapı, tesis ve kamulaştırma ve 
her türlü giderleri) adı ile yeniden açılan 612/A 
bölümüne olağanüstü ödenek olarak aktarılmış
tır. 

MADDE 6 — Bu kanun yayımı gününden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. r - Teklifin geçici 2 nci 
maddesi aynen 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür, 
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmındaki 25 nci (3090 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak Meclis Binası yapı gider
leri ve kamulaştırma karşılığı) bölümünden 
(4 803 558) lira düşülerek (A) cetvelinin Ba
yındırlık Bakanlığı kısmında (Büyük Millet 
Meclisi Binası ve eklentileri yapı, tesis ve ka
mulaştırma ve her türlü giderleri) adı ile yeni
den açılan 612/A bölümüne olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 6. — Teklifin altıncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin yedinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 8$ ) 





S Sayısı: 84 
Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Kemal Zeytinoğlu'na 
ait seçim tutanağının gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

(3/71) 

T. C. 
Başbakanlık 

Neşriyat ve Müdevvenât 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 5620 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

7 . XII . 1946 tarih ve 1/47 - 279 sayılı yazı karşılığıdır: 
Kamutay'in 6 . XII . 1946 tarihli Birleşiminde kabul olunan 1508 sayılı Earar gereğince Kemal 

Zeytinoğlu hakkında Eskişehir Seçim Kurulunca düzenlenen ve İçişleri Bakanlığının 26 . XI I . 1946 
tarih ve 23302 - 26/15027 sayılı yazısiyle gönderilmiş olan tutanağın ilişik olarak sunulduğunu 
arzederim. 

27 . XII . 1946 
Başbakan 
R. Teker 

Hazırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları inceleme Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Kemal 
Zeytinoğlu'nun seçim tutanağına ait olup Ko
misyonumuza tevdi edilen itiraz dosyası ince
lendi. 

Dosya içinde olup il Seçim Kurulunca tan
zim edilerek Meclise sunulan iki nüsha seçim 
tutanağında adı geçenin seçimine karşı; 

«Merkezden mansup ve Eskişehir'de görevli 
memurlardan olduğu halde muayyen müddet 
zarfında görevinden ayrılmadığı anlaşıldığın
dan Seçim Kanununun 11 nci maddesi hükmüne 
göre seçimin yapılmamış sayılması gerekmek
tedir. Bu husustaki vesikalar genel tutanağına 
bağlıdır» mütalâasiyle itiraz edilmektedir. Bu 
tutanağın dosya içinde bulunan eklerine ge
lince: 

Yüksek Mühendis Kemal Zeytinoğlu tara
fından Eskişehir Seçim Kuruluna gönderilen 

25 ve 27 Temmuz 1946 tarihli dilekçelerde; 
21. VII. 1946 Pazar günü yapılan Milletvekili 
seçiminde kazandığı halde askerî memur adr 
dedilmiyerek vaktinde istifasını vermediği idr 
diasiyle seçiminin yapılmamış sayılarak ken
disinden sonra en çok oy kazanmış başka bir 
arkadaşına tutanak verilmiş olduğu ve Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve dosya 
içinde bulunan 30. VII.1946 tarihli dilekçesinde 
de Eskişehir Mıntaka Komutanlığında kadro 
mucibince yüksek mühendis yerinde askerî me, 
mur sıfatiyle çalışmakta iken seçimin yenilen
mesi hakkındaki İçişleri Bakanlığı ilânı üzerine 
kanuni süre içinde askerî memurluktan çekildi
ğini alâkalı resmî makamlara yazı ile bildirdiği 
ve Demokrat Parti adayı olarak 21. VII. 1946 
tarihinde büyük bir ekseriyetle Milletvekilliğine 
serildiği halde, ti Seçim Kurulunun Korau-
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tanlıktaki görevini yetkisi dışında bir tahkik ve 
takdir ile sivil memur olarak telâkki ederek ken
disine seçim tutanağı vermemiş olduğu, ileri 
sürülmüş ve yapılan muameleye itiraz edil
miştir. 

Eskişehir Demokrat Parti Müteşebbis Heyet 
Başkanı I. Sayın imzasiyle yine Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına gönderilen ve bir örneği 
dosya içinde bulunan 30 . V I I . 1946 tarihli di
lekçenin de aynı mealde olduğu görülmüştür. 

Kemal Zeytinoğlu, kanuni mercilerine tev
dii isteğiyle îl Seçim Kurulu Başkanlığına sun
duğu 30 . V I I . 1946 tarihli dilekçesinde dahi 
yukarıdaki itirazlarını tekrardan sonra askerî 
durumunu şu suretle izah eylemektedir : 

1. — Eskişehir Askerî Mıntaka Komutanlı
ğında (Sivil memur) olarak değil (Askerî me
mur) olarak vazife gördüğü ve bu sebeple Se
çim Kanununun 11 nci maddesi gereğince ka
nuni süresinde ve 19 . V I . 1946 tarihinde isti-
faen çekildiği; 

2. — Eskişehir Mıntaka Komutanlığı Kur
may Başkanlığının acele vâki sual karşısında 
hakikî durumu incelemeğe vakit bulmadığı gibi 
askerî memur sıfatiyle sivil memurluk sıfatının 
bu işteki önemini dikkat nazarına almadan ve bu 
hususta inceleme yapmadan cevabını verdiği, hal
buki Askerî Mıntaka 8 nci Şubede Yüksek As
kerî Mühendis kadrosu yerine askerî memur sı
fatiyle tâyin edilmiş ve vazife görmüş bulundu
ğu, bu sıfatının 1455 sayılı Kanunun birinci mad
desi hükmünde mevcut olduğu ve bu madde 
hükmüne göre Millî Savunma Bakanlığının 
kara kısmından olan Eskişehir Mıntaka Komutan
lığında bu Bakanlığın'bir memuru 'olarak vazife 
gördüğü, 

3. — Seçim Kanununun 10 günlük müddeti 
mutlak surette bütün (askerî şahıslar) için ka
bul etmiş bulunduğu ve bütçe ve hususî kanun
larına göre Millî Savunma Bakanlığınca Ordu 
hizmetlerinde bilûmum şahısların Askerî Ceza 
Kanunu gereğince askerî şahıslardan olup salâhi
yet ve külfet itibariyle hiç bir şekilde "sivil şahıs 
durumunda olmadıkları ve Askerî Kanun hüküm
lerine göre bazı hallerde muvakkat kaydiyle istih
dam edilen kimselerin ihtiyat rütbeleriyle aynı 
işte silâK altına alınmış olarak hizmet gördükle
ri, sırf askerî bir şahıs ve memur olmak durumu 
itibariyle askerlik vaziyeti kabul olunarak ayrı-

( S. Saj 

ca emsâliyle birlikte silâh altına davet edilmemiş 
bulunduğu. 

Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı Çelik im
zasiyle Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
ve dosya içinde bulunan 5 . VIII . 1946 tarih
li dilekçenin muhteviyatı ise, münhasıran Kemal 
Zeytinoğlu için seçim tutanağı tanzimi lâzunge-
lirken daha az oy almış olan Yavuz Abadan nâ
mına tanzim edilmiş olmasına karşı itirazdan iba
rettir. 

Münderecatları yukarıda gösterilen dilekçeler
de, görüldüğü üzere, şikayet ve itiraz konusu yapı
lan husus, Kemal Zeytinoğlu'nun 21 . VII . 1946 
günlü seçimlerde Yavuz Abadan 'dan daha çok oy 
kazanmış olduğu halde, II Seçim Kurulunca aske
rî mıntaka komutanlığı 8 nci şubedeki görevi
nin sivil memuriyetten addiyle 19 . VI . 1946 ta
rihindeki istifasının Seçim Kanununa göre süresi 
içinde vâki olmamış ve bu itibarla seçim hüküm
süz sayılarak kendisi içî/ı seçim mazbatası veril
mesi lâzımgelirken Yavuz Abadan nâmına tan
zim edilmiş olduğundan ibarettir. 

Yavuz Abadan'a ait tutanak hakkındaki iti
razlar, Yüksek Komisyonca esasen incelenmiş ve 
bu husustaki komisyon raporu üzerine Kamuta
yın 6 . XII . 1946 tarihli ve 1508 sayılı yüksek 
karariyle Yavuz Abadan'a ait tutanak reddedi
lerek Kemal Zeytinoğlu için düzenlenecek tuta
nağın getirilmesi kabul olunmuş ve Eskişehir İl 
Seçim Kurulunuca bu karara tevfikan Kemal 
Zeytinoğlu için tutanak tanzim edilmiş bulun
duğuna göre Komisyonumuz esasen bir karara 
bağlanmış olan bu konu üzerindeki iddia ve şi
kâyetlerle ilgilenmiyerek yalnız Kemal Zeytin
oğlu'nun seçimine karşı, Seçim tutanağında ya
zılı olup yukarıda kaydedilen itiraz üzerinde 
durmuş ve yapılan incelemede şu sonuçlara var
mıştır : 

1. Kemal Zeytinoğlu, muhteviyatı yukarıda 
arzolunan ve dosya içinde bulunan dilekçelerin
de açık ve sarih olarak Eskişehir Askerî Mınta
ka 8 nci şubedeki ödevinden 19 . VI . 1946 
tarihli dilekçe ile istifa ettiğini zikretmektedir 
ki, bu. cihet îl Seçim Kurulunun sorusuna karşı
lık Eskişehir Askerî Mıntaka Komutanlığından 
adı geçen kurulun başkanlığına hitaben yazılan 
ve dosya içinde bulunan 24 Temmuz 1946 tarih 
vo 22450 sayılı tezkeresiyle bunun eki istifa 
dilekçesi örneğinden de anlaşılmakla beraber 
Kemal Zeytinoğlunun Komisyonumuza vâki şi-
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fahi beyaniyle de teeyyüt etmiş bulunmaktadır. 
Ancak Askerî Mıntaka Komutanı Tuğgeneral 

Hakkı Albay imzasını taşıyan bu tezkerede Î 
« 1 - Mıntaka VIII de 90 lira aslî maaşla ödev 

görmekte olan Yüksek Mühendis Kemal Zeytin-
oğlu maaşlı sivil memurdur. 

2 - Bu görevinin kanunun tarif ettiği çerçeve 
içerisinde askerî memur sayılamıyacağı » beyan 
edilmiş olmasına rağmen Kemal Zeytinoğlu yu
karıda zikri geçen il seçim Kuruluna yazılan 
30 . VII . 1946 tarihli şikâyetnamesinde sivil 
memur olduğunu kabul etmiyerek ve bu şubede 
yüksek askerî mühendis kadrosu yerine askerî 
memur sıfatiyle tâyin edilmiş ve vazife görmüş 
bulunduğunu iddia eylemekte ve bu idiasma 
1455 sayılı Kanunun birinci maddesini mesnet 
tutmakla beraber Seçim Kanununun 11 nci mad-
edsinde memuriyetten çekilme için kabul edil
miş olan on günlük müddetin bütün askerî şa
hıslara şâmil olacağını ileri sürmekte ve şayet 
askerî memur sayılamazsa bile Askerî Ceza Ka
nunu mucibince « Askerî şahıs » olmak itiba
riyle görevinden çekilme hususunda Seçim Ka
nuniyle askerî memurlar için kabul edilmiş olan 
on günlük istifa süresinden istifadeye de hak 
iddia etmektedir. 

Kemal Zeytinoğlu'nun iddiasına mesnet 
olarak gösteriği 1455 sayılı Askerî Memurlar 
hakkındaki Kanunun birinci maddesi askerî me
muru, « Türkiye Cumhuriyeti Ordusu zâbitan 
heyetinden gayri, Millî Müdafaa Vekâleti, Kara, 
Hava, Deniz kısımları ile imalâtı Harbiye ve 
Harita Müdürlükleri bütçelerinden maaş alan 
memurlara (Askerî) memur denir » şeklinde ta
rif ettikten sonra ikinci maddesinde bunların ne 
gibi memurlardan teşekkül edeceği, üçüncü 
maddesinde kaç sınıfa ayrılacağı, dördüncü mad
desinde, askerî memur olabilmek için ne gibi 
şartlar lâzımgeleceği ve 11 nci maddesinde de 
nasıl üniforma taşıyacakları ve kılıç takmıya-
eakları beyan ve tesbit olunmaktadır. 

Bu knunun ikinci madedsinin ilk metninde 
askerî mühendisler zikredilmemiş olduğu halde 
bu kanunda değişiklik yapan 1637 sayılı Kanu
nun birinci maddesi dahi bilâhara 2016 sayılı Ka
inin ile değiştirilerek «Askerî mühendisler» metne 
ilâve edilmiştir. 

1455 sayılı Kanunun ikinci maddesi 2016 sa
yılı Kanun ile yapılmış olan değişikliğe göre şu 
şekli almıştır •; 

( S. Sa; 

(Askerî memurlar; askerî mühendisler, as
kerî adflî hâkimler askerî fen memurları, hesap' 
memurları, muamele memurları, rasat memur
ları, muallimler, haritacılar, imamlar, makinist
ler, sanatkârlar ve muzika muallimleri kısımla^ 
rmdan teşekkül eder). 

1455 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde aynen r 
(Askerî memurlar sekiz sınıf üzerinde mü-

retteptir. Birinci sınıf maaşı Miralaylık ve se
kizinci sınıf maaşı zabit vekilliği maaşına mu
adil olmak üzere her sınıf maaşı tekabül ettiği as
kerî rütbenin maaşına göredir. 

Bu sınıfların dununda, maaşları zabit vekilli
ği maaşının dununda olmak üzere, bir muavin
lik sınıfı vardır. Divan temyiz müddeiumumisi 
ve azaları ve vekâlet hukuk müşaviri birinci 
sınıf askerî memurların fevkinde maaş alır ve 
bulundukları memuriyet unvanını taşır askerî 
memurlardır) denilmekte idi. 

Bu maddeye ilk önce 2016 sayılı kanun ile 
bir fıkra ilâve edilmiş fakat bilâhara 3439 sa
yılı ve 21 Haziran 1938 tarihli kanunun birinci 
maddesine göre bu ilâve fıkra şu şekilde tadi-
len tesbit edilmiştir: 

(Kadrosuna göre askerî mühendisler, 1453 
sayılı subay ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunla yazılı ikinci derecenin muka
bili maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de 
üçüncü derece mukabili maaşa kadar ve Yük
sek mektep mezunu olan askerî muallimler dör
düncü derece maaşa kadar maaş alırlar ve bu
lundukları memuriyet ımvvnmnı taşır askerî 
memurlardır.) 

4134 sayılı kanunun ikinci maddesi, 1455 
sayılı kanunun üçüncü maddesindeki hukuk mü
şavirliğine ait hükmü kaldırmış ise de bilâhara 
4297 sayılı kanunnun birinci maddesi ile 3656 
sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvel yerine ko
nan cetvelde Hukuk Müşavirliği üç dereceden 
gösterilmiş ve 4134 sayılı Kannuda adı geçen ka
nunun 2 nci maddesiyle kaldırılmıştır. 

1455 sayılı Kanunun yukarıda bahsi geçen 
ve askerî, memurların üniformalarına taalluk 
eden 11 nci maddesi de aynen şöyledir: 

«Askerî memrlarm üniformaları, maaşça mu
adilleri olan zabitlerin üniformalarına müşabih 
olup sırma ve yıldızları beyazdır. Kılıç tak
mazlar.» 

Ordu iç Hizmet Knunünun 3387 sayılı Ka-
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ı'ıun ile değişen ikinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair olan 4795 sayılı Kanunun birinci mad
desinde de 

«Askerî memur; özel kanununa göre subay
lara benzer ve özel bir silsile ve kıyafet taşıyan 
askerdir» denilmektedir. 

Bütün bu kanuni hükümlerin bir arada tet
kik ve mütalâasından anlaşılacağı üzere (Aske
rî memur) sayılmak için 4795 syılı Kanunun bi
rinci maddesinde «özel kanunlarına göre ordu
ya »iren asteğmenden Mraşala kadar askerî rüt
beyi kazanmış askerler olarak» tarif edilen su
bay heyetinin dışında kalarak Millî Savunma 
Bakanlığı Kara, Deniz, Hava kısımlariyle imalâtı 
harbiye ve Harita Müdürlükleri bütçelerinden 
herhangi bir kadro içinde maaş, aylık almak kâfi 
olmayıp aynızamanda 1455 sayılı Kanunun ikin
ci maddesinde gösterilen, memuurluklardan ol
mak üzere bu kanunun üçüncü maddesinde be
lirtilen şekilde kurulmuş ve 11 nci maddesinde 
izah olunan surette muadilleri olan subayların 
üniformalarına benziyen üniforma taşımakla mü
kellef ve bir silsileye tâbi tutulmuş olan kadro
nun içinde görevlendirilmiş olmak da zaruridir. 
Aksi takdirde kanun koyanın âmme mülâhaza-
siylo tenkilini der-pİ!; ve kanunun mütaaddit mad
delerinde tavzih ettiği tarzdan başka türlü bir 
«Askerî memur, teşkilâtının vücut bulurdu ve 
bu suretle de kanuna aykırı hareket edilmiş 
olurdu. 

Nitekim Millî Savunma Bakanlığınca da ka
nunun bu hükmüne uyularak vücuda getirilmiş 
olan «Askerî memur» Teşkilâtı Kanununun tari
fi veçhile sekiz sınıf üzerine müretteptir, ma
aşları da 3661 sayılı Kanun ile muadilleri su
bayların aylıkları nazarı itibara alınarak ve su
baylar bareminde bir arada tesbit edilmiştir 
ve bunlar 1455 sayılı Kanunun 11 nci maddesi 
gereğince subaylarınkine benziyen beyaz sırma 
ve yıldızlı üniforma taşırlar. Millî Savunma Ba
kanlığında bunların dışında aylıklı olarak gö
revlendirilmiş bulunanlar «Askerî memurlar» 
kadrosundan ayrı bir kadro içinde olarak iş 
görmekte, tâyin ve terfi hususlarında da Devletin 
diğer daire bütçelerinden aylık alan memurlar 
hakkında cari hükümlere tâbi bulunmaktadırlar. 

Kemal Zeytinoğlu'nun durumuna gelince; 
kendisi Eskişehir Mmtaka Komutanlığı 8 nci 
şubede 90 lira aylıklı yüksek mühendis olarak 
görevlendirilmiştir. Fakat bu görevi Millî Sa-

( S. S&: 

vunma Bakanlığının yukarıda tâbi olduğu hü
kümleri tebarüz ettirilen üniformalı «Askerî 
memuriyetlerde» olmadığı gibi bu sınıflara mah
sus kadro içinde de değildir. 

Kemal Zeytinoğlu Mmtaka Komutanlığında-
ki bu vazifesine 13 . VII . 1939 tarihinde 250 
lira ücretle alınarak çalışmağa başlamış ve 3656 
sayılı Kanuna ek olan 4644 sayılı ve 4 . VIII . 
1944 tarihli Kanunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmünce sair Devlet daireleri ücretli 
memurları hakkında yapıldığı gibi ve aynı esas
lar dairesinde Millî Savunma Bakanlığı ücretli 
kadrolarının da maaşa çevrilmesi kabul olundu
ğundan 1 . IX . 1943 tarihinde almakta bulun
duğu 300 lira ücretli ihtisas mevkii yapılan va
zifesinde 80 lira aylığa tahvil edilmiştir. Bina
enaleyh Kemal Zeytin oğlu'nun görevi ne bida
yette ne de ücretinin aylığa tahvilinden sonra 
mahiyeti itibariyle 1455 sayılı Kanun ve tadille
rinde tarif ve tavsif edilmiş bulunan «Askerî me
muriyet» nevinden değildir. Nitekim halen dahi 
Millî Savunma Bakanlığının bu ve emsali memu
riyetleri «Askerî memur» kadroları dışında ayrı 
ve tamamiyie Devletin diğer daire ve bütçelerin
deki sivil memuriyetler mahiyetinde bulunmak
ta ve bunlara mahsus umumi hükümlere tâbi tu
tulmaktadırlar. 

Millî Savunma Bakanlığından şifahen vâki 
istizaha karşı yazılan 11 .1.1947 tarih ve 11171 
sayılı tezkerede dahi keyfiyetin böyle olduğu be
lirtilmiştir. 

Kemal Zeytinoğlu'nun seçimin yenilenmesi 
hakkındaki kararın ilân edildiği 13 . V I . 1946 
tarihiyle görevinden istifasını verdiği 19 . V I . 
1946 tarihinde işgal eylemekte bulunduğu me
muriyetin mahiyeti kanuni hükümler muvacehe
sinde böylece askerî memurluk olmayıp sivil me
murluk olduğu taayyün ettikten sonra bu vazife
sinden çekilmesi bakımından 4918 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesi muvacehesindeki durumu da 
aydınlanmış olmaktadır. 

filhakika bahsi geçen kanun maddesinde; 
«Merkezden tâyin olunan bütün memurların se
cim yenilenmesinin ilânından başlıyarak üç gün 
içinde çekilmiş olmadıkça memuriyet yerlerinin 
içinde bulunduğu seçim çevrelerinden Millet
vekilliği seçilemiyecekleri» açıkça gösterilmiştir. 
Askerî memurlardan çekilme hakkı olanlar için 
bü müddet on gün olarak tesbit edilmiştir. 

Böyle askerî memur olmadığı anlaşılan Ke
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mal Zeytinoğlu Milletvekili seçildiği Eski
şehir çevresi içinde bulunan Eskişehir Askerî 
Mıntaka 8 nci Şubede ihtisas mevkiine merkez
den tâyin edilmiş olarak vazife gördüğü yüksek 
mühendislik memuriyetinden kanunun tâyin et
tiği üç gün zarfında çekilmemiş olmasına göre 
aynı maddenin son fıkrası gereğince bu seçimini 
yapılmamış saymak gerekmektedir. 

Kemal Zeytinoğlu, müdafaasında, yukarıda 
görüldüğü üzere, (Askerî şahıs) sıfatını haiz bu
lunmak itibariyle de işbu on birinci maddenin 
askerî memurlara ve askerlere tanıdığı 10 gün
lük istifa süresinde faydalanmağa hakkı bulun-
duğunuda ileri sürmemiştir. 

Her ne kadar 1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 3 ncü maddesine göre bu kanunun şumu-

,. lüne giren suçlar bakımından Kemal Zeytinoğlu 
müstahdem olmak itibariyle askerî şahıs olarak 
telâkki edilmkte ise de gerek Askerî Ceza Kanu
nunun Seçim Kanunundan başka maksat ve gaye
lerle tedvin edilmiş olmasından gerekse Seçim Ka
nununun bahsedilen 11 nci maddesinde askerî 
şahıslardan hükmüne girenlerin tasrihan tâyin ve 
tahdit edilmiş bulunmasından dolayı bu sıfatı 
dolayisiyle de Kemal Zeytinoğlu 'nun 11 nci mad
dedeki 10 günlük çekilme hakkından faydalana-
mıyacağı aşikârdır. 

Askerî memur nevinden olan askerî mühen
dislere gelince; 3128 sayılı kanunun birinci mad-
dsinde: 

« Tahsilini muvaffakiyetle bitiren as-

Eskişyhir Milletvekilliğin o seçilen Kemal 
-Zeytinoğlu'nun seçim tutanağına itiraz vâki ol
makla dosyası komisyonumuza tevdi edilmiş 
idi. Ad çekme ile 4 numralı Hazırlama Komisyo
nuna tevdi edilen dosya üzerine bu komisyonun 
tanzim ettiği rapor komisyonumuzun 6 . I I . 1947 
tarihli toplantısında tetkik edildi. 

kerî mühendislerin memuriyetleri beşinci sınıf
ta ve askerî fen memurları altıncı sınıftan baş
lar.» denilmekte olmasına ve 3923 sayılı Kanun 
ile değiştirilen ve 3993 sayılı Kanun ile fıkra 
ilâve edilen 1076 sayılı Kanunun üçüncü madde
sinde askerî mühendislerin lıaiz olacağı şartlar 
ve ne suretle yetiştirilecekleri açıkça gösterilmek
te bulunmasına göre Millî Savunma hizmetinde 
çalışan her mühendisin de askerî memur sayıla-
nuyacağı belirmiş olmaktadır. 

Netice: 
Kemal Zeytinoğlu'nun Eskişehir Askerî Mın

taka 8 nci Şubede ifa ettiği Askerî mühendislik 
ödevi, Millî Savunma Bakanlığı «Askerî memur» 
lığı mahiyetinde olmayıp sivil memurluk olduğu 
yukarıda bahsedilen kanun hükümleri iktizasın
dan bulunduğuna göre adı geçenin Saçim Kanu
nunun 11 nci maddesinin birinei fıkrası hükmü 
gereğince seçimin ilânı gününden başlıyarak-üç 
gün içinde istifa etmesi lâzımgelirken bu müd
detten sonra görevinden çakilme isteğinde bulun
muş olmasından dolayı aynı maddenin son fıkra
sı mucibince seçiminin yapılmamış sayılması ge
rekmektedir. 

Keyfiyeti Saym Komisyonun Yüksek takdiri
ne seygı ile arzeyleriz. 

Başkan Sözcü 
Edirne Tokat 

M. Gündüzalp R. Güreli 
tstanbul Kırşehir 

A. K. Süivrili N. Erdem 

Kemal Zeytinoğlu Askerî memur olmadığı ve 
böylece Seçim Kanununun 11 nci maddesindeki 
istifa müddetini tecavüz ettirdiği ve binaenaleyh 
seçimin yapılmamış sayılacağı yolundaki Ha
zırlama Komisyonununun raporuna komisyonu
muz çokluğunca tamamen iştirak edilmiştir. 
Komisyonumuzda Kemal Zeytinoğlu'nun istif ası-

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 12 . II . 1947 

Esas No. 3/71 
Karar No. 74 

Yüksek Başkanlığa 
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hm kabulü hakkında bir cevap almadan memu
riyetini bıraktığı dosyadaki belgelerden anlaşıl
dığından bu hal dahi kendisini askerî memur 
saymadığının tabiî bir delili olduğu komisyonu
muzda ayrıca tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. 

Komisyon azlığı, seçimin yenilenmesi kararı 
halinde askerlerin istifa müddetinin bazı askerî 
zaruretlere dayandığını ve böylece Kemal Zey-

tinoğlu gibi Askerî teşkilât içinde çalışan fakat 
askerî memur olmıyan kimselerin dahi askerî 
memurlara tanınan müddetten istifade etmesi 
lâzımgeleceği mütalâasında bulunmuştur. An
cak komisyon çokluğu bunun Seçim Kanununun 
yorumlanması olacağını halbuki komisyonun böy
le bir yetkisi bulunmadığını kabul etmiş ve 
böylece Seçim Kanununun 11 nci maddesine gö
re Kemal Zeytinoğlu'nun seçiminin yapılmamış 
sayılacağına karar vermiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere raporumuz Yük

sek Başkanlığa sunulur. â 
Tutnakları İnceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

İsparta Kırşehir Ur fa 
K. Turan S. Kurutluoğlu E. Tekeli 

Afyon Ankara Ankara 
Muhalifim A. Çubukçu F. Öymen 
H. Dinçer 

Antalya . Bitlis Edirne 
M. Korkut il/.- Ertan M. N. Gündüzalp 

Gazianteb Gazianteb İstanbul 
Dr. M. Canbolat A. Atlı A. K. Silivrili 
Kastamonu Kütahya Kütahya 

A. Alptoğan A. Tahtakıhç Dr. A. 1. Giirsoy 
Muhalifim Muhaifim 

Niğde Eize Tokad 
/. R. S oy er Dr. F. Kurtuluş R. Güreli 

Konya Giresun 
Ş. Ergun A. Ulus 

*>e<i 
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S. Sayısı: 85 

Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis

yonu raporu (1/138) 

T. C. 
Başbakanlık -N - .«7 .1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/ 6-383 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (D) fıkrasından sonra eklenecek (E) fıkrası 
hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . II . 1947 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Devlet işlerinin durmaması ve aynı zamanda askerî ödevin zarar görmemesi hususları gözönün-
de tutularak Devlet kurumlarında vazife gören yedeksubay yetişme hakkını kazanmış mühendis, 
madenci, öğretmen, staj ve kurslarda bulunan memurlar ve Devlet hesabına staj ve kurslarda 
bulunan teknik elemanların kısa bir süre için askere celplerinin tehirlerinin muvafık olacağı kanaa-
tma varılmış bulunmaktadır. Yalnız bu hususta Askerlik Kanununun 35 nci maddesinm (C) fıkra
sında tehir için âzami (29 yaşını bitirineiye kadar) kaydı konmuş bulunduğundan yukarıda işaret 
edilenlerin askere şevkten tehirlerine imkân bulunamamaktadır. Bundan ötürü Askerlik Kanu
nunun 35 nci maddesinin (D) fıkrasından sonra bir fıkra ilâvesi lüzumlu görülmüş olduğundan 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Mülî Savunma Komisyonu 13 .II. 1947 

Esas No. 1/138 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci mad- tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
desinin (D) fıkrasından sonra eklenecek (E) kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçesiyle bir-
fıkrası hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha- likte komisyonumuza havale edilen Başbakanlı-
Zirlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . II . 1947 şm 10 . II . 1947 tarih ve 3/383 sayılı tezkeresi 
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Millî Sâvunısma Bakanı huzuriyie okunup gö- Çankırı 
rüşliterek kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. Dr. A. Arkan 

İvedilikle görüşülmek üzere Kamutayın tas- Gaazinateb 
vip nazarına arzedilmek üzere Yüksek Başkan- A. Atü 
lığa sunüulr. Kocaeli 
Millî Savunma Ko- .§. Okan 
misyonu Başkanı Bu Sözcü Kâtip 

Konya Mardin Erzincan Kütahya 
A. F. Ceoesoy K. Sevüktekin imzada bulun- İmzada bulun

mamıştır mamıştır 

Çankırı 
Z. Soydemir 

Kastamonu 
A. Alptoğfm 

Konya 
İmzada bulun

mamıştır 
Seyhan 

Erzurum 
V. Kocagüney 

Kayseri 
8. Avgın 

Mardin 
Dr. A. üras 

Van 
S. Tekelioğlu R. Oktar 

y'İ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (D) fıkrasından sonra eklenecek (E) fık

rası hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devletçe görülen lüzum üzeri
ne mühendis, madenci, hekim, öğretmen ve iç 
ve dış hizmetlerde ve kurs ve stajlarda bulunan 
memurların askere celp ve şevkleri Bakanlar 
Kurulu karariyle 32 yaşma kadar tehir edile
bilir. Aynı şahıs hakkında bu karar tekrarlana
maz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R, Peker 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Rtnda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydtmir 

Dışişleri Bakanı 
II. Saka 

Milli Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Birer 

Ekonomi Bakanı 

Ada) et Bakanı 
§. Devrin 

İçişleri Bakanı 
$. Sökmensütr 
Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Coşkan F. Kufdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakam 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. Ü. Irmak 

• * • * • 

( S. Sayısı : 85 ) 



S. Sayısı: 86 
Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarısı ve Adalet ve Büt

çe Komisyonları raporları (1/64) 

T. C, 
Başbakanlık ' 27 . XI . 1946 

Muamelât (îenel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 684, 6/2773 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2556 sayılı Yargıçlar Kanununa ek olarak Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 25 . XI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek
çe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu a rzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe ; 

Yargıçların kanunla gösterilenlerden başka genel veya özel hiçbir görev alamamaları Anaya 
sanın 57 nci maddesinin koymuş olduğu bir esastır. Diğer bütün Devlet memurlarından farklı 
olarak yargıçlık mesleğinde bulunanları kayıtlıyan bu hüküm yargı erkinin Anayasa hükümleri 
dâhilinde kullanılmasını sağlamayı hedef tutmuş, buna karşılık 56 ncı madde yargıçların aylık 
ve ödeneklerinin özel hükümlere bağlanacağını kabul eylemiştir. Cumhuriyetin kuruluşundanberi 
devamlı bir inkişaf kaydetmiş olan Adalet cihaz', tasarının kanuniyet iktisabı halinde, bu yeni ted
birden de faydalanarak bütün teşkilâtı ileri bir görüşün icaplarına göre düzenleme yolunda gi
rişilmiş olan teşekkülleri ve bu hususta alınacak tedbirleri geniş mikyasta kolaylaştırmış olacaktır. 

Yargıçlar için konulan bu hükümlerin Yargıçlar Kanununa eklenmesi ve o kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvellerde gösterilen veya aynı kanun gereğince merkez teşkilâtında yargıçlık sınıfından 
sayılan görevlerde bulunanlara ödenek verilmesini sağhyacak şekilde tanzimi birinci maddenin 
konusunu teşkil etmektedir. Yargıçlar Kanununa göre yargıçlık mesleğinden sayılan merkez teş
kilâtı görevlerinde bulunanlara yargıç ödeneği verilebilmesi için bu görevlere bilfiil yargıç veya 
savcılıktan alınmış olmaları şartım ariyan ikinci fıkra esas prensipin tabiî ve zaruri bir netice
sidir. Bu bakımdan merkez teşkilatındaki görevlere tâyin, kendiliğinden hiçbir hak behşedeme-
diği cihetle bugün bu teşkilâtta çalışanla merkez görevlerine ilk defa tâyinlerinde yargıçlık veya 
savcılık sınıflarından alınmış olmalarına ve bunu takibeden ilerlemelerinde de yargıçların ilerle
mesinde esas olan hükümlere göre Ayırma meclislerince tetkika tâbi tutulmuş olduklarına naza
ran ödeneğe hak kazanmış olacaklardır. 

Yargıç ödeneğinin 2 nci maddede gösterildiği üzere: 
A) Adlî tatilden faydalananlara; 
B) Adlî tatilden faydalanamıyarak Yargıçlar Kanununun 68 nci maddesinin birinci fıkrası 

gereğince münasip zamanda verilecek yıllık bir ay izini kullananlara; 
C) Yurt içinde geçici görevle, meselâ bir tahkik işi için başka tarafa gönderilenlere; 
D) Meşhut suç tahkikatı, keşif, delillerin tesbiti gibi işler için vazifeleri icabı ayrılanlara; 
verilmesi ve bu maddede sayılan hâller dışında her ne suret ve sebeple olursa olsun görevlen 



başında bıüunmıyan yargıç ve savcılara görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe ödenek verilme
mesi uygun görülmüştür. 

Bu arada 367 sayılı kanun hükmüne göre geçici yargı yetkisiyle başka yere gönderilen yargıç, 
savcı ve yardımcılarına yalnız asli görevlerine ait yargıç ödeneğinin verilmesiyle yetinmesi uy
gun görüldüğünden geçici yetki ile görevlendirildikleri yerde kendilerine başkaca yargıç öedeneği 
verilmiyeceği yolunda hüküm konulmuştur. ] • . 

Tasarının üçüncü maddesi, yargıç ödeneğinin ay başında aylıklarla birlikte' ödeneceğini, açık
tan ve naklen tâyin edilenlerle terfi edenlerin ödeneğe ne zaman hak kazanacaklarını göster
mektedir. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 10 . XII . 1946 

Esas No. 1/64 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

2556 sayılı Yargıçlar Kanununa ek Kanun 
hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanarak Ba
kanlar Kurulunun 25 . X I . 1946 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
edilmesi üzerine ihtiva eylediği hükümler Ada
let Bakanı Şinasi Devrin huzuriyle incelendi ve 
görüşüldü. 

Cemiyet içinde adalete herkesin heran için 
muhtaç olduğu inkâr edilemez, bir hakikat
tir. Bundan dolayı adaletin hürmet telkin et
mesi ve itimat ilham eylemesi şarttır. Adlî kud
ret kadar vatandaşlar üzerinde doğrudan doğ
ruya müessir olan hiçbir kuvvet mevcut olma
dığından hâkimler verdikleri kararlarla içtimai 
nizamı tesis vazifesini yüklenmiş oluyorlar; ve 
tek bir kararda vukua gelecek olan adaletsiz
lik âmmeye tevcih olunmuş bir tehdit mahiyeti 
arzeder. Mütemeddin milletlerde en yüksek 
his ve hak mefhumu olunca bunun garantisi il
me dayanan mevzuat ve mevzuatın tatbikmda. 
bitaraf bir adalettir. 

îşte bunun içindir ki, Anayasamızın 57 nci 
maddesinde Yargıçların kanunen kendilerine ve
rilmiş görevlerden başka hiçbir vazife deruhde 
etmiyecekleri esası konmuş ve bu suretle diğer 
Devlet memurlarından ayrı olarak yargıçlar ka
yıtlanmış bulunmaktadır. Bu suretle kaza er
kinin Anayasa hükümleri dairesinde kullanıl
masını emniyet altına almak istemiştir. 

Cumhuriyetin kuvuluşundanberi adalet ciha-
zaun inkişafında b\rçok adımlar atılmıştır. İn
sanların tabiî ve mevzu haklarını ve hayat ve 
servetlerini cessur ve temiz ellere tevdii cemi
yetin en büyük emniyet amillerindendir ve bu
nun için de Anayasamızın 57 nci maddesi bu 
müesseseyi bir çorçeve ile kayıtlamış ve 56 nci 
maddesinde maaş ve ödeneklerinin özel hükümle
re bağlanacağını ka ,ul etmiştir. Cemiyetin esas 
bünyesine bu kadar müessir olan Adalet mües
sesesini arzu edilir bir hale koymak ve onu ha
kikaten cessur ve temiz ellerde bulundurmak 
esasına dayanarak hazırlanmış olan tasarının 
tümü kabule şayan görülmüş ve maddeler üze
rinde yapılan değişiklikler muvakkat madde 
ilâvesiyle tatbikatta hâsıl olabilecek şüphe ve te
reddütlerin izalesi cihetine gidilmiştir. Bu iti
barla : 

Birinci madde esasen Yargıç ve Yargıçlar 
Kanununa göre yargıçlık meslekinden sayılan 
merekz görevlerinde bulunanların alacakları 
ödeneğe kadro maaşının esas tutulacağı kaydı
nın ; alınmakta olan maaş kadrosuna delâlet et
tiği anlaşılmakta ise de maddenin bu fıkrasına 
(Aylıkları ile birlikte) cümlesinden sonra [Kad
ro maaşı ve kadrolardan aşağı miktarda maaş 
alanlara aldıkları maaş] fıkrası ilâve edilerek 
yüksek bir kadroya aşağı derece ile gelenlerin 
almakta oldukları maaş karşılığının ödeneğe 
esas tutulacağı açık olarak ifade edilmiştir. 

( S. Sayısı : 86 ) 
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îkinci fıkrada görev tâbiri iki defa tekrar 

edildiğinden aşağıdaki görev kaldırılarak şahsa 
muzaaf bir şekilde [bunların] tâbiri konmak su
retiyle fıkra tertiplenmiştir. Bu gö revlere yar
gıçlık veya savcılıktan gelmenin esas olduğu 
da esasen fıkra sarahatinden anlaşılmaktadır. 

îkinci maddede sayılan haller haricinde her 
ne suret ve sebeple olursa olsun görevlerinden 
ayrılanların ödenekten istifade edemeye
cekleri esasen kabul edilmiş ve Hükümet 
merkez teşkilâtının sehiv eseri olarak madde
de unutulduğu ve bunun için Memurin Kanu
nunun 78 nci maddesinin ilâvesi lâzımgeldiğini 
Komisyona bildirmiş ve maddeye bu suretle 
bir ilâve yapılarak bu eksiklik te itmam olun
muştur. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiş, yalı
nız muvakkat bir madde ilâvesi suretiyle mük
tesep hakların tanınmasına ve bundan sonraki 
terfilerde hangi esasların hâkim olacağı husu
sunda tereddütlere mahal kalmamasına çalışıl
mıştır. 

Yargıçlar Kanununa göre yargıçlıktan sayı
lan merkez teşkilâtında çalışanlar aşağı dere
celerden geldikleri takdirde kendi kadrolarında 
terfileri mümkün görülmüş ve fakat kadro 
değişikliklerinden istifade suretiyle terfi imkân
ları halinde ödenekten istifadeye mahal veril
memiştir. Bu itibarla; Bakanlık dahilinde bir 
görevden diğer bir göreve terfian tâyin vuku
unda ödenekten istifade olunamıyacağı esası va
zedilmiştir. 

Bakanlıkta yetkili olarak çalışan yargıç ve 
savcıların bilfiil hâkimlikten uzaklaştıkları için 
hem tecrübe ve yetkilerinden mahrum kalmak
ta ve hem de orada bir vazifeden diğerine n a 
kil suretiyle terfi ettirilmiş olmaları bilfiil hâ
kimlikte çalışan arkadaşları memnun etmediği 
Komisyonda münakaşa konusu olmuş, önleyici 

( S, Sayısı 

tedbirler alınması bir kısım arkadaşlar tarafın
dan istenilmiştir. Adalet Bakanı yakında Mec
lise bir teşkilât Kanunu getireceğini ve bu me
selelerin o kanunla düşünülüp halledileceğini 
ifade eylemesi üzerine tasarıya bu yolda bir 
kayıt konulmasından sarfı nazar edilmiştir. 

Bundan başka merkez teşkilâtlarından bilfiil 
yargıçlık veya savcılığa dönmek mecburiyetin
de kalacakların bu yerlerde ne kadar müddet 
kalacakları gene mevzuubahis olmuş, yapılan 
konuşma sonunda bunun bir müddetle takyit 
edilmesi doğru olamıyacağı çünkü kanunun uy
gulanmasında şüphesiz bu gibilerin tâyin edi
lecekleri yerlerde meslekî bakımdan bir tatbi
kat süresi geçirmelerinin asıl olduğu, ve bunu 
kanun esasen ruhiyle ifade eylemiş bulunduğu ci
hetle ayrıca tasarıya bir kayıt konmasına lüzum 
görülmemiştir. 

tlişik cetvel üzerinde de bir değişikliğe lü
zum görülmemiştir. 

Tasarı yukarda açıklanan değişikliklerle ve 
havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komis
yonu Başkanı 

Trabzon 
R. Karadeniz 

Afyon 
H. Bozca 

İmzada bulu
namadı 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 
Afyon 

H. Dinçer 
imzada bulu

namadı 
Bursa 

A. Akgüç 
İsparta 

R. Güllü 
Kayseri 
R. Özsoy 
Malatya 
§. Tugay 

Kâtip 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Antalya 
İV. Aksoy 

Denizli 
İV. Küçüka 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Konya 

H. Karagülle 
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Bütçe Komisyona rakoru 

T.B.M.M. 
Iiütçe Komisyonu 13 , II , 19i', 

Esas No. 1/64 
Karar No. 56 

Yüksek Başkanlığa 

2556 sayılı Yargıçlar Kanununa ek olarak 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lıp Başbakanlığın 27 . XI . 1946 tarih ve 6/2773 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonunun bu husustaki roporu Ko
misyonumuza havale edilmekle önceden bu tasarı, 
temsil ödeneği ve Askerî Adlî Yargıçlar ödeneği 
hakkındaki tasarı ve tekif ile birlikte Komisyon
ca hazırlama Komisyonunda iki defa incelenmiş 
ve sonunda Komisyonumuzda Adalet ve Maliye 
Bakanları ve bir kısmında Başbakan ve Millî 
Savunma Bakanı hazır oldukları halde konuşul
muştur. 

Yargıç ödeneği hakkındaki tasarının tümü 
üzerinde yapılan konuşmalarda. Yargıç ödene
ğinin esas itibariyle lüzumu, bu Ödeneğin hangi 
görevlerde bulunanlara verilmesi, başka görevle
re de teşmili ve miktarları üzerinde Komisyon 
üyeleri ve Komisyonda hazır bulunan Millet Ve
killeri tarafından çeşitli düşünceler ileri sürül 
müş ve Bakanlarca etraflı açıklamalarda bulu
nulmuş ve Komisyonca da gerekli incelemeler 
yapılmıştır. 

Cemiyet içinde her ferdin haklarına ve hürri
yetine tam bir emniyet ve huzurla tasarrufunu 
sağlamak esasına dayanan cemiyet nizamını 
ve mâruf veciz ifadesi ile mülkü esası olan ada
leti her türlü müdahaleden uzak. tam bir istiklâl 
içinde temin ile görevli bulunan yargı erkinin 
görevin önemine ve hususiyetine uygun işliyebil-
mesi, Yargıçlık mesleğinin ileri bir Kemal yo
lunda devamlı gelişmesi, mesleğin de mensup
ları için her zaman çekici bir halde bulunması, 
hiç şüphesiz; Devlet olarak devamlı bir şekilde 
tedbirli olmamızı gerektiren ana meselelerden bi
ridir. Bu yolda.alman ve alınacak olan tedbir
lerden biri olarak Anayasa'mn 56 ncı madde
sinde nitelikleri, hakları ve görevleri gibi aylık 
ve ödeneklerinin özel kanunla gösterileceği belir
tilen ve yine Anayasa'mn 57 nci maddesine gö-
?e, kanunda gösterilenlerden başka genel ve özel 

her hangi bir görev alamıyan Yargıçlara işin ve 
mesleğin hususiyet ve önemine uygun bir öde
nek verilmesini sağlamak maksadiyle hazırla
nan kanun tasarısının, Yargıçlara ayrı bir öde
nek verilmesine dair bulunan esası bu sebepler
le ve Komisyonda hazır bulunan üyeler tarafın
dan, sebepler hakkında çoğunlukla ve esas hak
kında oy birliği ile kabul edilmiştir, 

Bu esas kabul edildikten ve tasarının tümü 
üzerinde yapılan konuşmaların yeterliği kâfi 
görüldükten sonra maddelere geçilmesine karar 
verilmiştir. 

1. -- Birinci maddenin konuşulmasında Ada
let Komisyonunca kabul edilen şekil esas tutul
muş ve bu madde hakkında ileri sürülen tek
li İler üzerindeki görüşmelerde şu sonuçlara va
rı İm ıtır . 

! - Askerî yargıçlara da aynı esaslar dâhi
linde ödenek verilmesi, bu konuda ayrıca yapı
lan kanun teklifine ait raporda izah edilen se
beplerle çoğunlukla kabui edilmediğinden bu 

.yoldaki teklifin bu tasarıda nazara alınmasına 
mahal kalmamıtır. 

II - Sayıştay Başkan ve üyelerine bu kanun 
içinde aynı suretle yargıç ödeneği verilmesi 
üyelerden bazıları tarafından teklif edilmiş ise 
de bu konuda Mecliste ayrı bir kanun tasarısı 
bulunduğundan yapılan teklifin, hâlen diğer 
Komisyonlarda bulunan tasarının müzakeresi 
sırasında konuşulması ve bu kanun içinde müta
lâa edilmemesi çoğunlukla uygun görülmüştür. 

III - Danıştay Dâva Daireleri îdarî Yargı-
işleriyle meşgul bulunduğu, diğer dairelerin 
de işleri arasında, memurlar hakkında yapılan 
kovuşturmalarda sorgu yargıçlarının görevlerin
den bulunan işlerde dâhil bulunduğundan, Da
nıştay Başkan ve Üyelerine de tasarı ile aynı 
esaslar dairesinde yargıç ödeneği verilmesi 
üyelerden bir kısmı tarafından ileri sürülmüştür. 

Danıştay, Anayasanın (Yürütme görevi) baş
lıklı üçüncü bölümünün 51 nci maddesinde ku
ruluş ve görevleri esası belirtilen ve idari dâva 

( S. Sayısı : S 6 ) 
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ve ihtilâfların hallinden başka diğer çeşitli iş
lerle de görevlendirilen bir kuruldur. Anaya
sanın (Yargı erki) başlıklı dördüncü bölümün
de yazılı 53 ilâ 60 neı maddelerinde gerek gö
rev bakımından gerek nitelik, seçim, hak ve 
aylık ve ödenekleri bakımlarından ayrı esas
lara ve Özel hükümlere tâbi tutulan mahkeme 
ve yargıçların bu bakımlardan özelliği şüphe
siz bulunduğu gibi Danıştay'ın bütün daireleri 
ve üyeleri ile de her yönden genel yargı ci
hazı ile tam bir mutabakat arzettiği mütalâası 
da ileri sürülemez. Danıştay'ın kendi bün
yesi ve teşekkülünün hususiyetleri de gözö-
nünde tutularak Danıştay Başkan ve üye
lerine aylık veya herhangi bir suretle başka bir 
ödenek verilmesi işi, Büyük Meclise verilmiş 
bir kanun tasarısı veya teklifi karşısında ayrıca 
bir inceleme konusu olabilir. Komisyon üyele
rinin çoğunluğu, Anayasanın umumi ve ana yar
gı cihazı olan yargıçlık teşkilâtının özelliği gözö-
nüııde tutularak, yukarıda yazılı maksatlarla 
hazırlanmış olan bu tasarı çerçevesinde, Danış
tay Üye ve Başkanlarına ödenek verilmesini 
uygun görmemiştir. 

TV • Yargıç adaylarının Yargıçlar Kanunun 
ikinci maddesinde yazılı olduğu üzere yargıçlık 
ve savcılık sınıf ve derecelerine dâhil olmadı
ğından, tasarıda yargıç adaylarına ödenek ve
rilmesi hakkındaki hüküm çoğunlukla kabul 
edilmemiştir. 

V - 2556 sayılı (Yargıçlar Kanunu) hüküm
lerine göre, yargıçlık mesleğinden sayılan mer
kez görevlerinde bulunanlara ödenek verilmesi 
hakkında tasarıdaki hükme; diğer Bakanlıklar 
merkez teşkilâtına nazaran bunun bir ayrılık 
vüeude getireceği düşüncesi ileri sürülerek bazı 
üyeler tarafından itiraz edilmiş ve bu hükmün 
tasarıdan çıkarılması teklif edilmiştir. 

2556 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi yargıç
lık ve savcılık mesleklerinden Bakanlık hiz
metlerine alınanların bu memuriyetlerde geçir
dikleri süreleri yargıçlıkta geçmiş saymakta
dır. 

Bu görevlerde bulunanların yargıç sayıl
ması,' Yargıçlar hakkındaki Ana Kanunun koy
duğu bir esastır. Kaldı ki, bu görevlerin yargı 
cihazının işlemesinde önemli tesirleri olduğu ve 
gördükleri işler arasında yargı işi sayılaeak 
işlerin bulunduğu da bir gerçektir. 

Bu tasarı yargıç meslekinde bulunanlara, 

meslekte bulunmak ve fiilen görev yapmak gibi 
bazı kayıtlar altında bir ödenek verilmesi esa
sını sağlamaktadır. Yargıçlar Kanununa göre 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların bir 
kısmına bu ödeneğin verilmemesi, kanunun 
umumiliği esasına karşı bir aykırılık ve haklı 
görülmesi mümkün olmıyacak bir durum ya
ratacağı gibi, meslek adamları tarafından ya
pılması zaruri olan Bakanlıktaki görevlerin 
işlemesine zararlı tesirler yapacağı da şüphe
siz görülmüştür. 

Bu sebeplerle Komisyon üyelerinin çoğun
luğu, 2556 sayılı (Yargıçlar Kanunu) hüküm
lerine göre, yargıçlık ve savcılık mesleğinden 
atınıpta Bakanlık teşkilâtında bir hizmetle gö
revlendirilen ve bu memurluklardaki hizmet 
süreleri yargıçlıkta geçmiş sayılanlara yargıç 
ödeneğinin verilmesini kabul etmiş ve yalnız, 
yargıçlık meslekinde bulunanlar tarafından 
görülmesinde katî bir zaruret bulunmıyan Ba
kanlık özel kalem müdürlüğünde bulunanlara 
ödenek verilmemesini uygun görmüştür. 

2. — Birinci maddeye bağlı cetvelde yazılı 
ödenek miktarları üzerinde, hazırlama Komis
yonu, Hükümet teklifinden ayrı bir eetvel ha
zırlamıştır. Komisyonda görüşmelerde, bir kı
sım üyeler Adalet Komisyonu tarafından kabul 
edilen Hükümet teklifinin aynen,kabul edilme
sini, bir .kısım üyeler de tlbazı: teec^eMe ^ha
zırlama Komisyonu teklifinden. ,<iaha az miktar
ların kabul edilmesini teklif etmiştir. Bu ko
nuşmalar sonunda her derece ayrı, ayrı, oya su
nulmuş ve aşağıda yazılı ödenek miktarları ço
ğunlukla kabul olunmuştur: 

Hükümet Komisyon-
teklifi ca kabul 
ödenek edilen 

Dedere Aylık aslı aslı ödenek 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

35 
40 
50 
60 
TO 
80 
90 

100 
125 
150 

75 
100 
150 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
¥00 

75 
100 
100 
150 
150 
200 
250 
800, 
40Q 
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3. — îkinci maddenin konuşulmasında, Ada
let Komisyonunun kabul ettiği şekil esas tutul
muş ve bu madde üzerinde yapılan tekliflerin 
konuşmasında şu sonuçlara varılmıştır: 

I - Bir üye, yargıçlık mesleğinde bulunan
lardan 4489 sayılı kanuna göre meslekî çalışma
larda bulunmak üzere yabancı memleketlere 
gönderileceklere ödenek verilmesini teklif etmiş 
ve bu teklifi bu gibilere yargıç ödeneği veril
memesi halinde bu şekilde verimli çalışmalar 
yapmak yolunda arzu izhar edeceklerin azala
cağı düşüncesine dayanmıştır. Komisyon ço
ğunluğu yargıçlık mesleğinde bulunanlardan 
meslekî tahsilde bulunmak veya herhangi bir 
görevle yabancı memleketlere gönderileceklere 
ayrı bir ödenek verilmesini gerektirecek bir se
bep görmiyerek bu teklifi reddetmiştir. 

Tl - Yargıçlardan hastalık sebebiyle vazifesi 
başına gelemiyenlere ödenek verilmemesi doğru 
olamıyacağı yolunda ileri sürülen düşünce ve 
yapılan teklif üzerine, yargıçlık görevi başın
da bulunanlara verilecek bu ödeneğin kısa sü
ren hastalıklar sırasında kesilmesi uygun gö
rülmemiş ve hastalık sebebiyle işi başından ay
rıldığı sürenin toplamı senede iki ayı geçme
mek kaydiyle, yargıçlara hastalık sebebiyle gö
revleri başından ayrılmaları halinde de ödenek 
verilmesini çoğunlukla kabul etmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi temsil ödeneği 
hakkındaki hükümlere uygun bir şekilde ve gün
lük kesintileri önliyecek bir surette yeniden ya
zılarak ve geçici madde dördüncü madde ola
rak vuzuhlandırılmak suretiyle bir fıkra ekle
nerek kabul edilmiştir. 

5. — Kanunun yayımı tarihinden yürürlüğe 
girmesi çoğunlukla kabul edilmiştir. 

6. — Tasarının diğer maddeleri yukarıda 
belirtilen esaslar dairesinde ve vuzuhu sağlıya-
cak şekilde düzeltilerek yazılmıştır. 

7. — Maddelerin konuşulmasından sonra şu 
noktaların temenni olarak rapora derci kabul 
olunmuştur: 

T - Yargıçlık mesleğinin en ileri bir kemal 
derecesinde gelişmesini sağlıyacak şekilde yar
gıçların daha esaslı surette yetiştirilmesi konu
sunda Bakanlıkça alınması düşünülen tedbir
ler üzerindeki çalışmaların, biranevvel bitirile
rek, sonuçlarının fiilî sahaya konulması temen
ni edilmiştir. 

Tl - Devlet memurları aylıklarının teadülü 

hakkında yapılmakta olan incelemeler sırasında 
yargıç aylık ve ödeneklerinin ayrı ve özel bir 
barem halinde tesbiti hususunun da tetkiki ve 
bu incelemeler sonuçlarında hazırlanacak kanun 
tasarılarının biranevvel Meclise sunulması te
menniye değer görülmüştür. 

Yüksek Kamutay'm onayına arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Düşüncelerime temsil ödeneği 
tasarısında yer verilmiştir 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin 
Sözcü Kâtip 
îzmir Ankara Ankara 

M. Birsel F. öymen N. C. Akkerman 
Ankara Antalya Aydın 
C. Gölet N. E. Sümer R. Alpman 

Balıkesir Balıkesir Bolu 
E. Altan S. örgeevren C. S. Siren 

Bursa Bursa Çorum 
F. Bük Dr. M. T. Sinıer 1. Eker 

Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 
V. Dicleli Ş. TJluğ A. Potuoğlu 

Muhalifim 
İstanbul îzmir Kırşehir 

Dr. A. Adıvar S. Dikmen Ş.Torgut 
Mardin Niğde 

R. Erten R. Gürsoy 
Müzakeresinde bulunamadım 

Samsun Tokad 
M. A. Yörüker R. A. Sevengil 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli S. îçöz 

Hükümet ve Adalet Komisyonlarının teklifi 
veçhile kabule taraftar olduğumdan Komis

yon kararma muhalifim 
İstanbul 

Ö. N. Koni 

Yargıçlara diğer memurlardan farklı bir 
ödenek verilmesi fikrine aşağıdaki kayıt ve 
şartlarla taraftarım: 

Kanatimce bu ödeneğin gerekçesi ne 
Anayasanın 56 ncı, ne de 57 nci maddesi ola
bilir. 

56 ncı maddeyi farklı ödenek verilmesini 
âmir bir hüküm telâkki etmeğe imkân yok
tur. Böyle olmasaydı şimdiye kadar ki tatbi
katı Anayasaya aykırı saymak icap ederdi, 
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57 nci maddede bahis konusu edilen ek gö
rev alamamak kaydına gelince; kanunla gös
terilenlerden başka genel veya özel hiç bir 
görev almamak diğer memurlar için de esastır. 
Yine kanunun tâyin ettiği hallerde ek görev 
alan memurların sayısı geniş Devlet teşkilâtı 
içinde pek az olduğundan bu sebep Yargıçları 
diğer memurlardan tamamiyle ayırt eden bir 
sebep olmak kıymetini haiz değildir. Kaldı ki 
ek görev aylık veya ücreti asıl görevin dışında 
ayrıca yapılan bir hizmetin karşılığıdır. Bu 
bakımdan da yargıçlık ödeneği için gerekçe 
olamaz. Bundan başka Adalet Bakanlığı merkez 
teşkilâtında çalışanlar ve Cumhuriyet sav
cıları için ek görev alamamak yasağı bahis ko
nusu ülamıyacağma göre bu sebebin ödeneğe 
mesnet yapılamıyacağı bu yüzden de meydana 
çıkmaktadır. 

Tsarmm komisyonda görüşülmesi sırasın
da başka memleketlerin de yargıçlara yüksek 
ödenek verdikleri yolunda yeni bir sebep daha 
ortaya konmuş ise de bu gibi memleketlerin 
yargıçlara ne gibi farklı yetiştirme şartları 
altında fazla ödenek verdikleri ve yüksek ida
re ve komuta makamlarında bulunan1 arla yar
gıçlar ve diğer memurlar arasında ödenek ba
kımından ne nispette fark gözetildiği hak
kında aydınlatıcı bilgi verilememiştir. 

Kanaatimce yargıçlara verilecek ödeneğin 
gerekçesi mesleğin mahiyet ve öneminin icabet-
tirdiği vasıflardır. Vasıf meselesi ile yetiştiril
me işi beraber mütalâa edilecek bir konudur. 
Teklif edilen kanun tasarısında yetiştirilme 
şartları yer almadığına ve esasen yargıçların 

iki yılda bir ve mümtazen terfi etmek gibi faz
la imtiyazları da bulunmasına göre verilecek 
ödenek miktarı diğer memurlarla fazla fark ya-
ratmıyacak ve ileride yetiştirme şartları için 
hüküm ve kayıtlar konulurken bunun yeni bir 
malî külfeti istilzam edebileceğini hesaba ka
tacak bir ölçüde ele alınmalıdır. Kanaatimce 
bu ölçü ödeneklerin bir üst derece aylık far
kını aşmamasıdır. Bu takdirde baremin en üst 
derecesinde bulunan Yağıtay Başkanı ile Cum
huriyet Başsavcısına 250 şer lira verilebilir. 

Komisyonca kabul edilen miktarları bu 
bakımdan fazla bulduğum gibi Yargıtay ile 
Danıştay arasında ödenek bakımından fark 
yaratılmasını da uygun görmemekteyim. 

Yargıç yardımcılığını yargıçlığın yetiş
me devresinden saymak ve ödenek verilme
sine yargıçlıktan başlamak gerekli olduğu 
kanaatindeyim. 

Kabul edilen ödenek miktarları Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı, Genel Müdürleri, Mü
fettişleri ile diğer Bakanlıkların Müsteşar, 
Genel Müdür ve Müfettişleri arasında da 
büyük farklar ortaya çıkmasına sebep olmak
tadır. Adalet Bakanlığı kadro ve münhal 
kaydına bağlı olmıyarak bazı yargıçları mer
kez teşkilâtında çalıştırabildiğine göre bu 
farkın sahası genişlemektedir. Ortaya böyle 
bir durumun çıkmasını Devlet hizmetlerinin 
her sahada iyi işlemesi bakımından mahzurlu 
görmekteyim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2556 sayılı Yargıçlar Kanununa ek Kanun 
tasarısı 

MADDE 1.. — 2556 sayılı Yargıçlar Kanu
nuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı yar
gıçlık, savcılık ve yardımcılık sınıflarında bu
lunanlarla Yargıç Adaylarına, Yargıçlar Kanunu 
gereğince Yargıçlık meslekinden sayılan merkez 
görevlerinde bulunanlara aylıklariyle birlikte 
kadro maaşı esas tutularak bağlı cetvelde gösteri 
len miktarda yargıç ödeneği verilir. 

Yargıçlar Kanununa göre Yargıçlık mesle
kinden sayılan merkez teşkilâtı görevlerinde bu
lunanlara yargıç ödeneği verilebilmesi için bu 
görevlere bilfiil yargıç veya savcılıktan alın
mış olmaları şarttır. 

MADDE 2. — Adlî tatilden faydalananlar ve 
Yargıçlar Kanununun 68 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası ve hükmüne tevfikan verilen izinleri kul
lananlarla yurt içinde geçici bir görevle başka 
tarafa gönderilenler ve vazifeleri icabı ayrılan
lar dışında her ne suret ve sebeple olursa olsun 
görevleri başında bulunmıyanlara görevlerin
den ayrı bulundukları müddetçe ödenek verilmez. 

367 sayılı Kanun hükmüne göre geçici yargı 
yetkisiyle başka yerlere gönderilen yargıç, sav
cı vo yardımcılarına asli görevlerine ait ödenek
ten başka yargıç ödeneği verilmez. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve naklen 
tâyin olunanlar işe başladıkları tarihte, açıktan 
tâyin olunanlar da işe başladıkları günü takip 
eden ay başında yargıç ödeneğine hak kazanır-
ver. 

Terfi edenlere terfi ettikleri dereceye ait 
yargıç ödeneği işe başladıkları günü takip eden 
ay başından itibaren verilir. 

ADALET KOMİSYONUNUN D E Ğ İ Ş T İ ! ^ ! 

MADDE 1. — 2556 sayılı Yagıçlar Kanunu
na bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelde yazılı yargıçlık 
savcılık ve yardımcılık sınıfında bulunanlarla 
yargıç adaylarına kanunu gereğince yargıçlık 
meslekinden sayılan merkez görevlerinde bulu
nanlara aylıklariyle birlikte kadro maaşı ve kadro
larından aşağı miktarda maaş alanlara aldıkları 
maaş esas tutularak bağlı cetvelde gösterilen mik
tarda yargıç ödeneği verilir. 

Yargıçlar Kanununa göre yargıçlık meslekin 
den sayılan merkez teşkilâtı görevlerinde bulu
nanlara yargıç ödeneği verilebilmesi için bunla
rın bilfiil yargıç veya savcılıktan alınmış ol
maları şarttır. 

MADDE 2. — Adlî tatilden faydalananlar ve 
Yargıçlar Kanununun 68 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası ve memurin kanununun 78 nci maddesi 
hükmüne tevfikan verilen izinleri kullananlarla 
yurt içinde geçici bir görvle başka tarafa gönde
rilenler ve vazifeleri icabı ayrılanlar dışında her 
ne suretle ve sebeple olursa olsun görevleri başında 
bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bulundukla
rı müddetçe ödenek verilmez. 

367 sayılı kanuun hükmüne göre geçici yar
gı yetkisi ile başka yerlere gönderilen yargıç ve 
yardımcılarına asli görevlerine ait ödenekten baş
ka yargıç ödeneği verilmez. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı ödenek
ler ay başlarında ve aylıklarla birilikte ödenir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve naklen tâ
yin olunanlar işe başladıkları tarihte, açıktan tâ
yin olunanlar da işe başladıkları günü takib eden 
aybaşında yargıç ödeneğine hak kazanırlar. 

Terfi edenlere terfi ettikleri dereceye ait yar
gıç ödeneği işe başladıkları günü takib eden ay 
başından itibaren verilir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİBİŞt ı 

Yargıçlar Kanununa ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . V n . 1934 tarihli ve 2556 
sayılı Yargıçlar Kanununun 17 ve 18 nci mad
delerine göre yargıçlık ve savcılık meslekinde 
bulunan ve sınıf ve dereceleri aynı kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilenlere ve bil
fiil yargıçlık "ve savcılık görevlerinden Bakan
lık hizmetlerine alımpta Yargıçlar Kanununun 
74 hcü maddesine göre bu memurluklarda ge
çirdikleri hizmet süreleri yargıçlıkta geçmiş sa- | 
yılanlara (Bakanlık özel kalem müdürlüğü ha
riç) aylıklariyle birlikte, bağlı cetvelde göste
rilen miktarda yargıç ödeneği verilir. 

ödeneklerde, kadro aylıkları ve bulunduk
ları görev kadrosundan aşağı derecede aylık 
alanlara, aldığı aylık derecesi esas tutulur. 

MADDE 2. — Adlî tatilden faydalananlar 
ve Yargıçlar Kanununun 68 nci maddesinin bi
rinci fıkrası ve Memurlar Kanununun 78 nci 
maddesi hükmüne göre verilen izinleri kulla
nanlarla yurt içinde geçici bir görevle başka 
tarafa gönderilenler ve vazifeleri ieabı ayrılan
lar dışında her ne suret ve sebeple olursa 
olsun görevleri başında bulunmıyanlara görev
lerinden ayrı bulundukları müddetçe ödenek 
verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelemiyenlere, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda top
lamı altmış günü geçmemek üzere, yargıç öde
neği verilir. 

307 sayılı Kanun hükmüne göre geçici yar
gı yetkisi ile başka yerlere gönderilen yargıç, 
savcı ve yardımcılarına asli görevlerine ait öde
nekten başka yargıç ödeneği verilmez. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihini 
kovahyan ay başından verilmeğe başlanır ve bu 
•görevlerden ayrılanların ay sonuna kadar olan 
istihkakları geri alınmaz. 

İkinci madde hükümlerine göre yargıç öde
neklerinin kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin 
kesilmesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine 
tekrar ödenmeğe başlanmasında yukarıdaki hü- | 
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Hü. 

MADD 4. — Bu kanun 31 . XII . 1946 gü
nünde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
E. Peker Başbakan Tarduneuı 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. VB 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Re§at §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

A î K. 

MUVÂKKAT MADDE •— Bu Kanunun neşri 
tarihinden sonra merkez teşkilatında oir görev
den diğer bir göreve terfian tayin edilenler evel-
ce yargıçlık veya savcılıktan gelmiş olsâlâY Bile 
bilfiil yargıçlıktan veya savcılıktan gelmiş sayıl
mazlar; 

MADDE4-^- Bu kaMrf^l ; XII . 1946 gü-
hüride *^rürlüğe%r#eV.- * 

MADDE 5. — Bu tanunu Bakanlar Kuıhılü 
yürütür. 
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kümler uygulanır. 
Terfi edenlere terfi ettikleri dereceye ait 

yargıç ödeneği işe başladıM4»!%ün&'tiakite#<feav i 
ay başından itibaren verilir. -•'-•'•-

MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihin
den sonra merkez teşkilâtında bir ̂ görevden diğer 
bir göreve terfian tâyin edilenler %v,velce yargıç
lık veya savcılıktan gelmiş sayılmazlar. | 

Bu Kanunun yayımından önce »Bakanlık ,hiz- j 
metlerinde görevlendirilmiş olanla» bulundukları I 
kadro ve göreve münhasır olmab.üaere bu hük
mün dışında kalırlar. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarahtnde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(&-8*jm*<£&$^ 
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Hükümetin teklifine bağh cetvel 

CETVEL 

Yargıçlar Kanununa bağlı 1 ve 2 sa- Aylık yargıç 
yılı cetvellerde yazılı görevlerin ödeneği 

sınıfları Dereceleri Lira 

Adaylık 
Yardımcılık 

3 
3 
3 
3 
a 
2 
1 
1 
1 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

40 
75 

100 
150 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
700 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağh 

CETVEL 

D. Aylık yargıç ödeneği 

10 75 
9 100 
8 100 
7 150 
6 150 
5 200 
4 250 
3 300 
2 400 
1 500 

t>m<i 

( a Sayısı.: 86 ) 



S. Sayısı: 87 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Askerî yargı-
tay adlî üye ve mülâzimleriyle savcı ve yardımcılarına, 
raportörlere ve askerî mahkemelerde ve yargıçlık 
görevlerinden naklen merkez görevlerinde çalıştırılan 
askerî adlî yargıçlara ve adaylarına ödenek verilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, Adalet ve 

Bütçe Komisyonları raporları (2/16) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başknlığına 

Gerekçe 

Anayasanın 56 ncı maddesinde: Yargıçların nitelikleri, hakları, görevleri aylık ve ödenekleri 
nasıl tâyin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıkarılacakları özel bir kanunla gösterilir denil
mektedir. Bu maddenin hükmü pek açıktır. Anayasa; yargıçları genel memurlar statüsüne bağ
lamağı ; onlara verilen aylık ve ödeneklerin aynen yargıçlara da vermeyi uygun ve yeterli görmemiş 
yargıçların bu maddede sayılan hakları için özel bir kanun yapmasını emretmiştir. Bu maddede 
sayılan hususların bir kısmı adliye yargıçları hakkında 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile sağlanmış 
ise de bu yargıçların aylık ve ödenekleri hakkında şimdiye kadar hiçbir şey düşünülmemiş bu yar
gıçlar diğer Devlet memurları baremlerine tâbi tutulmuşlardır. Anayasanın 103 ncü maddesi: Ana
yasanın hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane ile savsanamıyacağı kesin olarak âmir bulun
maktadır. 

Büyük Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan yargıçların diğer Devlet memurları gibi ka
nunların müsaadesi nispetinde birkaç maaşlı veyı ücretli görevleri birden görmelerine ve bunların 
aylık ödeneklerinden faydalanmalarına Anayasanın 57 nci maddesi engel olduğu gibi ayni madde 
yargıçların özel hiçbir görev de alnmıyacaklarmı kesin olarak yasak etmiştir. Bu esaslar birçok 
ecnebi memleketlerde kabul edilmiş olduğundan yargıçları terfih gayesiyle aylıklarından başka 
ödenek verilmek ev ve hizmetçi sağlamak suretiyle de birçok yardımlar yapılmaktadır. 

Olağanüstü haller sebebiyle memleketimizdeki sosyal ve ekonomik şartların günden güne bo
zulması ve geçim imkânlarının daraldığı Yüksek Meclisin malûmudur. Bunu gözönünde tutan 
Cumhurbaşkanımız seçim nutuklarında yargıçların terfihi cihetine gidileceğini belirttikleri gibi 
Cumhuriyet Hükümeti de programlarında bu konuya önemli bir yer vermiş ve bu maksat için Yük
sek Meclise bir tasarı sunmuş bulunmaktadır. 

Menşelerinde, görev ve yetkilerinde hiçbir fark olmıyan ayni, ağır şartlar altında yargı yetkisini 
kullanmakta bulunan askerî yargıçların bu haktan mahrum edilmleri mantıki veya kanuni hiçbir 
sebeple izah edilemiyeceği gibi terfih tasarısına destek teşkil eden yüksek sosyal ve ekonomik 
saiklere ve mülâhazalara da aykırı olur. Anayasanın 54 ve sonraki maddelerinde sözü geçen 
(yargıçlar) mefhumuna asker yargıçların da dâhil bulunduğuna şüphe yoktur. Yargıcın .askeri ile 
sivili arasında imtiyazlı ve rüçhanlı bir durum olamaz ve böyle bir şey düşünülemez. Memle
ketin buhranlı ânlarında seferberlik ve olağanüstü haller gibi tehlikeli zamanlarda genel adliyeye 
ait birçok yetkiler askerî mahkemelere intikal eder. Bu her yerde ve her vakit böyle olmuştur ve 
böyle olacaktır. Çünkü memleketin yüksek menfaatları bunu emretmektedir. Bunun bizdeki mi
sallerini bugün dahi müşahede etmek kabildir. Olağanüstü halin ilânındanberi Devletin bütünlü-
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güne, emniyetine ve rejimine taallûk eden vatan hainliği ve casusluk gibi birçok ağır suçların yar
gılanması yetkisi genel adliyeden alınarak askerlik adliyesine verilmiştir. Sıkıyönetim mahke
meleri 1940 yılmdanberi büyük başarı ile memleketimizin en nazik bölgelerinde sosyal nizamın 
bekçiliğini yapmaktadırlar. Bu vasıflarından dolayı askerî mahkemelerin istisnai mahkemelerden 
telâkkiye lıukııkan imkân yoktur. Çünkü istisnai mahkemeler muayyen maksatlar için kurulan 
ve amacına ulaşınca dağılan mahkemelere verilen bir isimdir. (İstiklâl mahkemeleri, Kaçakçılık 
mahkemeleri ve Millî Korunma mahkemeleri gibi) kal di ki Milî Korunma mahkemeleri yargıçları bu
gün bile ekonomik bakımından meslektaşlarına nazaran daha elverişli bir durumdadırlar ve yeni 
ödenekten de faydalanacaklarına şüphe yoktur, askerî mahkemelere gelince: Bunlar sinelerinde ça
lıştıkları Ordular kadar ebedilik ve devamlılık vasfını taşırlar ve bu nitelik bu mahkemelerde 
asıldır. Bu sebeple askerî Adlî yargıçları meslektaşları adiyle yargıçlarından farklı bir işleme 
tâbi kılmak Adliye yargıçlarına imtiyazlı bir durum tanımak Anayasanın yukarıda sözü edilen 
57 nci maddesini savsamak olur. Esasen Askerî Adlî yargıçların sayısı da 160 kadardır ki, bütçeye 
önemli hiçbir yük yüklemiş olmaz. 

Bu ödeneğin Askerî Adlî yargıçlara verilmesinde Ordu disiplinini bozucu veya ikilik doğurucu 
bir sebep te düşünülemez. Böyle bir halin disiplinle hiçbir ilgisi yoktur. îç Hizmet Kanununun 
12 nci maddesine göre disiplin: Kanunlara, nizamlara ve emirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün 
hukukuna riayet diye tarif edilmiştir. İkilik te bahis konusu olamaz. Çünkü Büyük Meclis dai
ma ihtisası mükafatlandırmıştır. Ve bunun tatbikatı cümlesinden olarak da hâlen Orduda aşağıda 
numaraları yazılı kanunlara göre ihtisas ödenekleri alan pekçok subay mevcuttur. Bu itibarla ve 
adliyo yargıçlarımıza verilmesi düşünülen ödeneğin askerî mahkemelerimizde fiilen yargı yetkisini 
kullanan askerî adlî yargıçlarla Yargıtay adlî üye ve üye mülâzimlerine ve Yargıtay savcısiyle savcı 
yardımcılarına teşmili ve aynen ödenmesi amaciyle düzenlenen kanun teklifi Yüksek Meclisin tasvi
bine arzolunmuştur. 

Orduda ihtisas ödeneğini sağlayan bazı kanunlar: 
2204, 4335, 4685, Subay mühendislere verilecek zamlara dair; 
1058, imalâtı Harbiye Fabrikalarmdaki mütehassıs subaylara verilecek yevmiyelere dair; 
1490, 2230 Askerliğe hazırlık dersleri öğretmenlerinin ücretlerine dair; 
3656 idarî bir vazifeden başka öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik gibi bir ihtisas görevi gö

renlere verilecek maaşlara dair; : > 
4936 Üniversitelerdeki doçentlere, profesörlere ve ordinaryüs profesörlere verilecek ödeneklere 

dair; 
3485 Uçuculara verilecek zamlara dair; 
4145 Denizaltıcılara verilecek zamlara dair. 

30 . X I . 1946 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

( S. Sayısı : 87 ) 



SEYHAN MİLLETVEKİLİ SİKAN TEKELİ-
OĞLU'NUN TEKLİFİ 

Askerî Yargıtay Adlî Üye ve Üye mülâzimleriyle 
Savcı ve Savcı yardımcılarına ve raportörlere ve 
askerî mahkemelerde ve yargıçlık görevlerinden 
naklen merkez görevlerinde çalıştırılan askerî 
adlî yargıçlara ve yargıç adaylarına ödenek ve

rilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Adlî Üye ve 
üye mülâzimleriyle savcı ve savcı yardımcıla
rına ve raportörlerine ve askerî mahkemeler
de ve yargıçlık görevlerinden naklen merkez 
görevlerinde çalıştırılan askerî adlî yargıçlara 
ve yargıç adaylarına maaşça veya makamca 
benzerleri olan adliye yargıçlarına verilen öde
nekler aynı şartlar ve esaslar çerçevesi içinde 
aynı miktarlar üzerinden ödenir. 

MADDE 2. — Bu ödenekler her ay aylıkla-
riyle beraber verilir. 

MADDE 3. — Bu ödenekler 2161 sayılı As
kerî İzin Kanunu gereğince senelik iznini kul
lananlarla sıhhi rapora müstenit bulunan hasta
lık ve hava değişimi esnasında ve Askerî Mu-

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun; 
Askerî Yargıtay Adlî Üye ve mülâzımlariyle sav
cı yadımcılarma, raportörlerine ve askerî mah
kemelerde yargıçlık görevlerinde naklen merkez 
görevlerinde çalıştırılan askrî adlî yargıçlara ve 
adaylarına ödenek verilmesi hakkında teklif eyle
diği ve Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza hava
le buyurulan kanun tasarısı ve gerekçesi Komis
yonumuzda görüşülüp incelendi. 

6 . XI I . 1946 toplantısında: Millî Savunma 
Bakanı da hazır olduğu halde teklif okunup gö
rüşüldü ve uzun tartışmalar yapıldı.. 

Askerî Adlî Hâkimlerin; Anayasa'nın 56 ncı 
madesinde zikredilen Yargıçlar arasına dâhil olup 

hakeme Usulü Kanunu hükümleri icabmca bu
lunduğu merkez dışında geçici bir süre ile yar
gı görevini kullananlara da birinci maddede ya
zılı essalar dairesinde ödenir.. 

MADDE 4. — Bu ödeneğe hak veren bir gö
reve naklen tâyin olunanlar işe başladıklarında, 
bidayeten veya açıktan tâyin olunanlar ile bir 
üst dereceye yükselenler tâyinleri veya süksel-
meleri tarihini takibeden ay başından itibaren 
bu ödeneğe hak kazanırlar. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

olmadığı hakkında uzun tartışmalar sonunda; bir 
ittifaka varılamadı. 

Bu hususta; evvelce Meclise Askerî Yargıtay 
Başsavcısının Harb Okulunda yapmakta olduğu 
öğrtmenlik sebebiyle; bunun savcılıktan gayri 
olan bu görevi almağa salahiyetli olup olmayaca
ğı hakkında bir tefsir talebinde bulunduğu ve 
bu talebine Büyük Millet Meclisince ne karar ve
rildiğinin de bir defa görülüp incelenmesi ve bu 
hususta bilgi edinilmesi teklifi ileri sürüldü. 

Bu teklif kabul edilrek; toplantı 9 . XI I . 
1946 Pazartesiye talik edildi. 

9 . XII . 1946 Pazartesi günü toplantıda; Ada 
let ve Millî Savunma Bakanları da hazır olduğu 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. S. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 11 . X27 .1946 

Esas No. 2/16 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığı 
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halde; tefsir talebine dair olan dosya okundu. 
Bu talep; Anayasa, Adalet ve Millî Savunma Ko-
misyonlarında incelenmiş; leh ve aleyhinde mü
talâalar dermeyan edilmiş; üç komisyonda da 
bazı muhalifler olmakla beraber; Askerî adlî 
hâkimlerin; Anayasanın 56 ncı maddesi hüküm
lerine dâhil ve sivil hâkimlerin eşidi olduğu ka
naat ve kararma varılmış ise de; savcıların 
bunlar arasında bulunamıyacakları hakkında ka
naat izhar edenler olmuştur. 

Fakat ; Komisyonların bu karar ve kanaatle
ri Kamutayda görüşülüp kabul veya reddedil
mek suretiyle kesbi kanuniyet edememiştir. 

Bu dosya okunup incelendikten sonra : Söz 
alan Adalet Bakanı, Askerî adlî hâkimlerin; 
Anayasanın emrettiği Hâkimler Kanununun; 
kaza noktai nazarından; dairei şümulüne girer
lerse de; hususiyet halleri dolayısiyle de o ka
nunun sivil hâkimlere sağladığı haklardan fay-
dalanamıyacakları ve askerî mahkemelerin; Da
nıştay tdarî ve Sayıştay Malî Mahkemeleri şek
linde hususi olduklarını ve bu meyanda ordu 
hususiyetinin de dikkat nazara alınması lâzım-
geldiğini ve bunun esas olduğunu ve bununla 
beraber Hâkimler Kanununa dâhil Yargıçlar 
hakkındaki tazminat ödeneği haklarından de
ğil; Millî Savunma ca münasip görüleeck şekil
de ve hattâ isterlerse; Hâkimler Kanununa dâ
hil hâkimler için ödenecek tazminat gibi bir öde
nek verilebilir. Tarzında beyan ve izah buyur
dular . 

Bundan sonra; sözalan Millî Savunma Bakanı; 
Adalet Bakanının beyan ve izahatını teyit edici 
beyanlariyle. beraber; Ordunun diğer subayları
na verilmeyen bir önergenin Askerî hâkimlere 
verilmesi doğru olamıyacağım ve bunun bir 
memnunsuzluk sebebi teşkil edeceğini ve Ordu
da ikilik doğuracağını ve bunların esasen yük
sek tahsil görmüş olmaları itibariyle diğer su
baylara nazaran fazla kıdem zammı aldıklarını 
ve bunların; askerî memur olduklarını Ordu su
bayları gibi üniforma ile teçhiz edildiklerini ay
nen veya bedelen erzak aldıklarını ve terfi nis
petlerinde onların lehine istisnai muamele yapıl
dığını beyan ve izah buyurdular. 

Bakanların bu beyan ve izahlarından sonra 
komisyon üyeleri arasında yapılan tartışmahır 
sonunda iki fikir ve kanaat belirdi: 

4 -
1.—Askerî adlî hâkimler mademki; Anaya

sanın emrettiği Hâkimler Kanununun kaza hak-
kındaki hükümleri dairei şümulüne giriyorlar
sa da askerî mahkemelerin hususiyeti dolayısiyle; 
hâkimler kanununun hâkimler hakkında sağladı
ğı aylık terfi ve ödenek hükümleri şümulüne gi
remiyor ve orduda da ikiliğe sebep olmak ihti
mali vardır. Bu sebeple bu kanunun müzakere 

ve kabulünden sarfınazar edilmesi. 
2. — Askerî adlî hâkimler: Anayasanın emret

tiği Hâkimler Kanununa tamamen dâhildir. Bu 
kanuna dâhil diğer hâkimlerin tmamen eşiti
dir. Ve Ordunun disiplini sağlamdır. Ve hâkimlere 
hakları verilmesi suretile sarsılması bahis mev
zuu olamaz. Esasen Orduda subay mühendis ve 
askerî mühendisler de diğer arkadaşlarına na
zaran fazladan ihtisas ücreti almaktadır. 

Bu itibarla Hâkimler Kanununa dâhil hâ
kimler hakkında yapılacak tazminat ödeneği hak
kındaki kanunun hükümlerine tâbi olmaları lâ
zımdır. 

Bu iki fikir ve kanaat üzerinde uzun tartış
malardan sonra bunları; oya konuldu. 

Üe müstenkif, altı ret oyuna karşı yedi oyla: 
teklif edilen kanunun; Adalet Bakanlığınca 
teklif edilen tazminat ödeneği kanunu ile 
birlikte dikkat nazara alınmak üzere Yüksek 
Başkanlığa takdimine karar verildi. 

Bundan sonra müstenkiflerden Korgeneral 
Hüseyin Abdullah Alptoğan; «Askerî mahke
melerde başkanlık ve üyelik yapan subaylara 
da teşmil edilmesi şarliyle bu kanunun kabu
lünü kabul edenler meyanma gireceğini beyan 
etmiş ve bu husustaki tutanağı da bağlamıştır. 

Bir fazla oy ile çoğunluk kazanan bu kanun 
tasarısı Adalet Bakanlığının teklif eylediği ka
nunla beraber nazarı dikkate alınmak Adalet 
ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Bu kanun teklifinde çekinser kalanlar 
Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı 

Konya Çankırı Kastamonu 
A. F. Cebesoy Dr. A. Arkan A. Alptoğan 

Bu kanun teklifini reddedenler 
Sözcü 

Hatay Erzincan Erzurum 
/',\ D anı han Z. Ağca V. Kocagüney 
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Kars Konya 
II. Tugaç Dr. II. Alataş 

Mardin 
Kanun mevzuatı dururken 

K. Sevüktekin 
Bu kanun teklifini kabul edenler 

Çankırı Gazianteb Kırklareli 
Z. Soy demir A. Atlı K. Doğan 

Kocaeli Mardin Seyhan 
S. Okan Dr. A. TJras S. Tekelioğlu 

Askerî Yargıtay adlî üye ve üye mülâzimle-
riyle savcı ve savcı yardımcılarına ve raportör
lerine ve askerî mahkemelerde ve yargıçlık gö
revlerinden naklen merkez görevlerinde çalıştı
rılan askerî adlî yargıçlara ve yargıç adayla
rına ödenek verilmesi hakkında Seyhan Millet
vekili Sinan Tekelioğlu tarafından hazırlanıp 
80 . XI . 1946 tarihinde Yüksek Başkanlığa su
nulan ve Millî Savunma Komisyonunda görü
şüldükten sonra 11 . XII . 1946 tarihinde Ko
misyonumuza havale edilen kanun tasarısı tek
lif sahibi Sinan Tekelioğlu ve Millî Savunma 
Bakanı General Cemil Cahit Toydemir huzurla-
riyle incelendi. 

Komisyonumuzda yapılan uzun tartışmalar 
sonunda yargıçlara verilecek ödenek orduda 
ikilik ilk olarak konu üzerinde fikri ve müta
lâası sorulan Millî Savunma Bakanı ordu içinde 
bu suretle yargıçlara ayrı bir ödenek verilmesi 
halinde disiplin ve tesanüdün bozulacağını çün
kü bunlar yargıç ve savcılık görevini görmüş 
olmakla beraber taşıdıkları rütbe itibariyle di
ğer rütbeler ashabından ayrılamıyacaklarını ve 
üstlük ve astlığın bunlarda da cari olduğunu ve 
Ordu teşkilâtı bir bütün olup bu bütünde dâhil 
olan bir kısmın fazla ödenek vermek suretiyle 
ayırt edilmelerinin muhafazasına ehemmiyet ve
rilen disiplin kaidelerine hiç bir suretle uygun 
olamıyaeağı hususlarını açıkça izah ederek ta-

Van 
R. Oktar 

11 . XII . 1946 
[Askerî mahkemelerde başkanlık ve üyelik 

yapan subay ve yargıçlara] cümlesinin de 
1 nci maddeye ilâvesini rica ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Korgeneral 
A. Alptoğan 

sarının reddini istemiştir. 
Komisyonca yapılan müzakerelerde bir kı

sım üyeler Askerî Ceza Mahkemeleri Usulü Ka
nununa göre kurulmuş olan Askerî mahkemele
rin Anayasa ve Yargıçlar Kanunu hükümlerine 
tâbi yargıçlardan müteşekkil bir heyet olmadığı 
Askerî Ceza Usulü Kanunundaki Yargıçlar Ka
nununa vâki atıfların umumiyet ifade edemiye-
ceği ve askerî adlî yargıçlara verilecek ödene
ğin heyete dâhil ve yargıç sınıfından olmıyan 
üyelere de sâri olması lâzımgeldiği, bunun ise 
mümkün olmadığı, bundan başka orduda askerî 
adlî yargıçların diğer yargıçlardan farklı bir 
terfi ve kıdem usulüne tâbi tutulmuş ve ayrıca 
munzam tediyelere nail oldukları ve nihayet or
du içinde ikilik yapmak doğru olmadığı bu 
itibarla yargıçlar ödeneğinden faydalanmalarına 
imkân olmadığı fikrinde bulunmuşlardır. 

Diğer bir kısım üye de: yargı erki dolayı-
siyla askerî yargıçların da Anayasa hükümlerine 
göre yargıç, olduklarını ve bunların aldıkları 
tayın ve emsali bedellerin seferi mülâhazalara 
istinat ettiğini ve normal zamanın avdetinde 
bunların kaldırılacağını ve askerî mahkemelerin 
ihdasında takibedilen orduda adaleti kemaliyle 
tesis gayesinin tahakkuku da bu yargıçların di
ğer yargıçlar gibi mütalâa edilmesinin zaruri 
olduğunu, askerî mahkemelerden verilen ka
rarların yargı erkine dayanan infazı zaruri bi-

Adalet Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Adalet Komisyonu 27 . XII . 1946 

Esas No. 2/16 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 
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rer ilâmdan başka bir şey olmadığını Askerî Ce
za Usulünün 3 ncü maddesinin tadili suretiyle 
sivillerin işledikleri bazı suç!arla umumi suçların 
bu mahkemelere tevdi edilmesinden de anlaşıla
cağı üzere bu mahkemeler sadece ordu nizamını 
düzenlemeğe memur olmayıp âmme nizamiyle 
de alâkalı kılınmış olduklarını ve askerî mahke
melerde askerî yargıç olmıyanlara da bu ödene
ğin verilmesi lâzımgeleceği mütalâasına karşı da 
bunların jüri mahiyetinde telâkki etmek lâzım-
geleceğini ve bunlar muvakakten bu hizmetler
de dâhil olsalar dahi asıl görevlerinin subaylık 
olduğunu maksut bunlar olmayı muayyen bir 
meslek sahibi ve o meslekte çalışan askerî adlî 
yargıçlar bulunduğunu izah ederek tasarının ka
bulünü istediler. 

Neticede müzakerede hazır bulunan 11 üye
den biri cekinser kalmış, dört üye tasarının esası 

itibariyle kabulü lâzımgeleceği oyunda buİuri-
muşlarsa da geri kalan altı üyenin oyu ile tasarı 
reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Trabzon Kırşehir 
Kabul oyundayım Kabul oyundayım 

R. Karadeniz S. Kurutluoğlu 
Kâtip 

Manisa Antalya Bursa 
K. Coskunoğlu M. Aksoy Kabul oyundayım 

A. Konuk 
Denizli Erzincan İsparta 

.V. Küçüka Çekinserim R. Güllü 
A. Fırat 

Kayseri Kayseri Konya 
R. Özsoy S. A. Feyzioğlu Kabul oyundayım 

H. Karagülle 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/16 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

13 .II . 1947 

Askerî Yargıtay, adlî üye ve üye mülâzım-
leriyle savcı ve savcı yardımcılarına ve raportör
lere ve askerî mahkemelerde ve yargıçlık gö
revlerinden naklen merkez görevlerinde çalıştırı
lan askerî adlî yargıçlarına ve yargıç adaylarına 
ödenek verilmesi hakkında Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu tarafından hazırlanıp Yüksek 
Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça 2 . XI I . 1946 
tarihiyle komisyonumuza havale edilen kanun 
teklifi Millî Savunma ve Adalet Komisyonları 
raporlariyle birlikte komisyonumuza tevdi edil
mekle yargıç ve temsil ödenekleri hakkında komis
yonumuza havale edilmiş bulunan tasarılarla 
birlikte önceden bir Hazırlama Komisyonu tara
fından incelendikten sonra komisyonumuzda, 
Başbakan Recep Peker, Adalet Bakanı Şinasi 
Devrin ve Millî Savunma Bakanı Orgeneral Ce
mil Cahit Toydemir ve teklif sahibi Seyhan Mil
letvekili Sinan Tekelioğlu hazır oldukları halde 
konuşuldu ve incelendi. 

Tâli Komisyonun raporu okundu. Başbakan 

ve Bakanların açıklamaları ve komisyonda hazır 
bulunan üyelerle Milletvekillerinin ve teklif sa
hibinin düşünceleri dinlendi. 

Askerî adlî yargıçlar Anayasanın 56 ncı mad
desine göre nitelikleri, hakları, görevleri, aylık 
ve ödenekleri ve nasıl tâyin olunacakları ve görev 
]erinden nasıl çıkarılacakları özel bir kanunla 
belirtilen yargıçlardan tamamen ayrı bir şekil
de, ordu camiası içindeki muhtelif meslek mensup
ları arasında yeralan bir sınıf halinde ve askerî 
memur olarak görevlendirilmekte ve hakları tes-
bit edilmiş bulunmakta ve disiplin, terfi, aylık 
ve diğer istihkaklar bakımından da subay ve as
kerî memurlarla birlikte aynı hükümlere tâbi 
tutulmaktadır. Bu itibarla Askerî adlî yargıçla
rın yalnız yargıç ödeneğei bakımından Anayasa
nın 56 ncı maddesinde ayrıca zikredilen genel 
yargı cihaziyle birlikte ve fakat ordu camiasın
dan ve bu camiadaki diğer meslek mensupları ve 
sınıflardan ayrı bir hükme tâbi tutulması ko
misyonumuzca oy çoğunluğu ile uygun görülme-
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mi§ askerî adlî yargıçlara, görevleri yargıçlık 
olması bakımından genel yargı eihaziyle birlik
te yargıç ödeneği verilmesi yolundaki azınlık 
oyuna karşı, çoğunlukla teklifin reddedilmesine 
karar verilmiştir. 

Yüksek Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Ankara 

İV. C. Akkerman 
Aydın 

R. Alpman 

Sözcü 
îzmir 
M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 

Balıkesir 
E. Altan 

Kâtip 
Ankara 
F. öymen 
Antalya 

İV. E. Sümer 
Balıkesir 

8. örgeevren 

Bolu 
C. S. Siren 

Çorum 
1. Eker 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Kırşehir 
Ş. Torcjut 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
Muhalifim 
V. Dicleli 

izmir 
S. Dikmen 

Mardin 
7?. Erten 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Yozgad 

Bursa 
Dr. M. T. Simi 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde 
R. Gürsoy 

Urfa 
E. Tekeli 

Müzakeresinde bulunamadım 
S. îçöz 

«*•» 
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