DÖNEM : V m

C Î L T : 22

TOPLANTI : 4

T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ
»-©-«

On akıncı Birleşim
12.XII. 1949 Pazartei
İçindekiler
1. — Geçen tutanak özeti
2. — Havale edilen kâğıtlar

Sayfa
162
162:163

3. — Başkanlık Divanının Kamutaya
sunuşları
163
1. — Sayın Üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı tezkeresi (3/444)
163:164
2. — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı
Kanunun 8 nci maddesinde yazılı (toprak
sahibi olmıyanlar) ibaresinin yorumlan
masına dair olan tezkerenin geri verilmesi
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/443) 164:16,*'
3. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz
Bekata'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek Kanun teklifi hak
kında Geçici Komisyon raporu (2/191) 165:167
4. — Subaylarla askerî ve mülki me
murlardan, yabancı tabiiyetindeki kız ve
kadınlarla evlenenlerin haklarında müs
tafi sayılma işlemi yapılmadan evvel bo
şanma dâvası açmaları veya boşanma ilâmı
almaları halinde dahi ilgiliyi müstafi say
mak gerekip gerekmiyeceğinin yorumlan
masına dair Başbakanlık tezkeresi hakkın
c a Geçici Komisyon raporu (3/438)
167:168

Sayfa
168
4. — Görüşülen işler
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlunun, Dilekçe Komisyonunun 9.II.1949
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1753
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu rapo
ru (4/141)
168:169
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin
Cumhuriyeti arasında imzalanan Dostluk
Andlaşmasınm onanması hakkında Kanun
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu
(1/591)
169:170,177,195,196:199
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşma
nın onanması hakkında Kanun tasarısı ve
Ulaşturma Komisyonu raporu (1/604) 170,177,
195,200:203
4. — Hukuk Usulü Muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarı
sı ve Adalet Komisyonu raporu (1/599) 170:173
5. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına
dair olan 1221 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Kamun
tasarısı ve Adalet
Komisyonu
raporu
(1/600)
173:178

Sayfa
6. — Avrupa Konseyinin
kurulması
hakkında imzalanmış olan Statünün onan
masına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu raporu (1/601) 178:192,195,204:207

»«

1. — GEÇEN

Sayfa
7. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkında
Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Komisyonu raporu (1/584)
192:195

«*m'»•

»«

TUTANAK

Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun Millî
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek Ka
nun teklifinin Geçici Komisyonda görüşülmesi,
kabul edildi.
Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'in, Yolluk Kanununda bir değişiklik yapılıp yapılmıyacağma dair olan sözlü sorusu, soru sa
hibinin ikinci defa hazır bulunmamasından düş
tü.
Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının birin
ci görüşülmesi bitirildi.

ÖZETİ

Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkındaki 1086
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan Kanun tasarısının maddeleri
üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra,
12 . XII . 1949 Pazartesi günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Sinob Milletvekili
C. K. încedayt

Kâtip
Kocaeli Milletvekili
8. Pek

Kâtip
Manisa Milletvekili
U. öztarhan

Soru
Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, as
kerî uçak kazaları ile askerî pilotların yetişti
rilmesi ve Askerî uçak merkezlerinin durumu
2. — HAVALE
Tasarılar
1. — Denizyolları İşletme Kanununun 1 ve
2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 3 ncü mad
desinin birinci fıkrasının kaldırılması hakkında
Kanun tasarısı (1/636) (Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonlarına) ;
2. — özel teşebbüsler tarafından yabancı
memleketlerden yapılacak uzun vadeli borçlan
malara kefalet edilmesi ve gerekli döviz izninin
verileceği hakkında taahhüde girişilmesi husu
sunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesine dair
Kanun tasarısı (1/637) (Bütçe Komisyonuna);
Raporlar
3. — Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve
Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)

hakkındaki sözlü soru önergesi, Millî Savunma
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/404)

EDİLEN KAĞITLAR
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılmasına dair Kanun tasarısı ve Tarım ve
Bütçe Komisyonları raporları (1/506) (Gün
deme) ;
4. — Avrupa memleketleri arasında ödeme ve
Takas Anlaşması ile eki (1) sayılı Protokolün
onanması hakkındaki 5358 sayılı Kanuna ek ola
rak imzalanan (2) sayılı ek Protokolün onanma
sına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu
raporu (1/576) (Gündeme);
5. — Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimar
ka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya,
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birle
şik Kırallık, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birleşik
Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Al-
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manya'daki işgal bölgeleri komutanları ve Triyeste serbest ülkesi ingiliz Ameriken Bölge Ko
mutanı arasında Paris'te 7 Eylül 1949 tarihinde
imzalanan (1949-1950 için Avrupa memleketleri
arasında ödeme ve Takas Anlaşması) ve ekleriy
le bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına
ait Protokolün onanması hakkında Kanun tasarı
sı ve Ticaret "Komisyonu raporu (1/614) (Gün
deme) ;
6. — Türkiye ile Belçika-Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile eklerinin yürürlük sürelerinin uzatıl
ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/587) (Gündeme);
7. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük süreleri
nin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun tasa
rısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/588) (Gün
deme) ;
8. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük süreleri
nin bir ay daha uzatılması hakkında kanun ta
sarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/589)
(Gündeme);
9. — Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının
7 nci maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir
aya indirilmesi hususunda teati olunan mektup-

Û:İ

larm onanması hakkında kanun tasarısı ve t i 
caret Komisyonu raporu (1/593) (Gündeme);
10. — Türkiye - îsveç ödeme Anlaşmasına
ek olarak imzalanan Protokol ve eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/594) (Gündeme);
11. — Türkiye ile Macaristan arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekle
rinin onanması hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret Komisyonu raporu (1/596) (Gündeme);
12. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Ko
misyonu raporua (1/615) (Gündeme);
13. — Türkiye ile Yunanistan arasında im
zalanan ödeme Anlaşmasiyle -eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Ko
misyonu raporu (1/597) (Gündeme);
14. — Türkiye ile Yunanistan arasında im
zalanan Ticaret Anlaşmasiyle eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Ko
misyonu raporu (1/598) (Gündeme);
15. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Hazi
ran : Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/111)
(Gündeme);
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BAŞKAN — Başkanvekili
Raif Karadeniz
Başkanvel
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BAŞKAN
BAŞKAN —
— Oturum
Oturum açılmıştır.
açılmıştır.
3.
DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
3. —
— BAŞKANLIK
BAŞKANLIK DİVANININ
kanlık Divanının 8 . XII . 1949 tarihli toplan
1. — Say m üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tısında kararlaştırılmıştır.
Kamutayın onamına sunulur.
tezkeresi (3/444)
B. M. M. Başkanı
8 . XII . 1949
Ş. Saraçoğlu
Kamutaya
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut, 20
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin hi
zalarında gösterilen müddetlerle izinleri Başı- gün. özürlü olduğu için 21 Kasım 1949 tarihin-
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den itibaren;
Antalya Milletvekli Tayfur Sökmen, 1 ay.
Hasta olduğu için 28 Kasım 1949 tarhinden iti
baren ;
Edirne Milletvekili Mehmet Edip Ağaoğulİarı, 1,5 ay. Hasta olduğu için 19 Kasım 1949
tarihinden itibaren;
Erzurum Milletvekili Nafiz Dumlu, 1 ay.
Hasta olduğu için 3 Aralık 1949 tarhinden iti
baren ;
Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün.
özürlü olduğu için 26 Kasım 1949 tarihinden
itibaren;
İçel Milletvekili Refik Koraltan, 1 ay. Has
ta olduğu için 5 Aralık 1949 tarihinden itiba
ren;
Kırklareli Milletvekili Şevket ödül, 15 gün.
özürlü olduğu için 3 Aralık 1949 tarhinden iti
baren ;
Konya Milletvekili Fatin Gökmen, 15 gün.
Özürlü olduğu için 4 Aralık 1949 tarihinden iti
baren ;
Niğde Milletvekili Ferit Ecer, 1 ay. Özürlü
olduğu için 28 Kasım 1949 tarihinden itibaren;
Samsun Milletvekili Ömer Karataş, 2 ay.
Hasta olduğu için 30 Kasım 1949 tarihinden iti
baren ;
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger, 1 ay. Hasta
olduğu için 23 Kasım 1949 tarihinden itibaren;
Yozgad Milletvekili Celâl Arat, 1 ay. Hasta
olduğu için 30 Kasım 1949 tarihinden itibaren;
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut, 20
gün. özürlü olduğu için 21 Kasım 1949 tarihin
den itibaren;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Antalya Milletvekli Tayfur Sökmen, 1 ay.
Hasta olduğu için 28 Kasım 1949 tarhinden iti
baren ;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Edirne Milletvekili Mehmet Edip Ağaoğulları, 1,5 ay. Hasta olduğu için 19 Kasım 1949
tarihinden itibaren;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Erzurum Milletvekili Nafiz Dundu, 1 ay.
Hasta olduğu için 3 Aralık 1949 tarhinden iti
baren ;
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Hatay Milletvekili Abdullah Çilli,,, 15 gün.
özürlü olduğu için 26 Kasım 1949 tarihinden
itibaren;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
İçel Milletvekili Refik Koraltan, 1 ay. Has
ta olduğu için 5 Aralık 1949 tarihinden itiba
ren;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kırklareli Milletvekili Şevket ödül, 15 gün.
Özürlü olduğu için 3 Aralık 1949 tarhinden iti
baren ;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Konya Milletvekili Fatin Gökmen, 15 gün.
Özürlü olduğu için 4 Aralık 1949 tarihinden iti
baren ;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Niğde Milletvekili Ferit Ecer, 1 ay. Özürlü
olduğu için 28 Kasım 1949 tarihinden itibaren;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Samsun Milletvekili Ömer Karataş, 2 ay.
Hastai olduğu için 30 Kasım 1949 tarihinden iti
baren ;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger, 1 ay. Hasta
olduğu için 23 Kasım 1949 tarihinden itibaren;
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Yozgad Milletvekili Celâl Arat, 1 ay. Hasta
olduğu için 30 Kasım 1949 tarihinden itibaren
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
2. — Zeytinciliğin
ıslahı ve
yabanilerinin
asılattırüması hakkındaki
3573 sayılı Kanunun
S nci maddesinde yazılı (toprak sahibi olmıyanlar) ibaresinin yorumlanmasına
dair olan
tezkerenin geri verilmesi hakkında
Başbakan
lık tezkeresi (3/443)
BAŞKAN
tuyorum.
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6-4293
7.XII.1949
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
72/87-6/379 sayılı ve 3 . I I . 1948 tarihli ya
zıya ektir.
Tarım Bakanlığınca yeni bir zeytincilik ka
nunu tasarısı hazırlanmış olduğundan 3573 sa
yılı Zeytincilik Kanununun 8 nci maddesinin
tefsirine lüzum kalmamıştır.
Bu itibarla yukarda tarih ve sayısı yazılı
tezkeremizin muameleden kaldırılmasına mü
saade buyurulmasını saygılarımla arz ve rica
ederim.
Başbakan
Ş. Günaltay
BAŞKAN — Geri veriyoruz efendim.
3. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Türkiye Cumhuriyeti, Emekli
Sandığı
Kanununa ek Kanun teklifi hakkında Geçioi
Komisyon raporu (2/191)
Yüksek Başkanlığa
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek Kanun teklifi; Komisyonumuzun 7.XII.
1949 günkü toplantısında teklif sahibi de hazır
olduğu halde okunup incelendi, teklif sahibinin
tamamlayıcı izahları da dinlendi.
Bunun üzerine yapılan müzakerelerde; Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun tasa
rısını müzakere ederek Kamutaya sunan; Geçi
ci Komisyon da; esasen bu mevzuun uzun uzadıya müzakere edildiğini leh ve aleyhte birçok
mütalâa serdolunduğu cihetle bunun yine o
geçici komisyonun teşkili ile orada görüşülmesi
daha isabetli olacağı kanaat ve kararına varıldı.
Komisyonumuzun adedce iki misli olan o
geçici komisyon üyelerinin de bugün burada
mevcut bulunması itibariyle, o komisyinun teş
kil ve toplanması ve bu teklifin orada görüşül
mesi için Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Başkanlığa sunuldu.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Manisa
Hatay
Kor. Gl. A. R. Artunkal
Gl. E. Durukan
Kâtip
Kastamonu
Afyon K.
Balıkesir
Â. Toközlü
H. Bozca
F. Tiritoğlu
Bilecik
Edirne
Gazianteb
Dr. M. Suner M. N. Gündüzalp
B. Kaleli
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içel
izmir
Kastamonu
Dr.C.Ramazanoğlu
E. Çınar
H. Çefen
Konya
Samsun
Seyhan
R. Erel
M. A. Yörüker
Dr. M. Dıplan
Trabzon
M. R. Tarakçıoğlu
BAŞKAN — Geçen sene Emekli Sandığı Ka
nunu için bir Geçici Komisyon kurulmuştu. Top
lantı yılı değişince bu komisyon da 'ortadan
kalktı. Bu sene yine Emekli Sandsğı ile ilgili Ka
nun teklif ve tasarılarını görüşmek üzere yeniden
bir komisyon kurulması lüzumu hâsıl oldu. Şim
di raporu okunan komisyon, o komisyondur.
Yani Emekli Sandığı Kanununu müzakere eden
komisyonun yerine kaim olmak üzere kurulmuş
bir komisyondur. Farkı şudur : Geçen seneki
komisyon 10 komisyondan üçer üye almak sure
tiyle teşekkül etmişti. Bu senekinin ise, komis
yonların mesaisine halel gelmemek için, yüksek
heyetiniz ikişer üye alınmak suretiyle teşkilini
münasip gördü. Ve bu seneki komisyona Bayın
dırlık Komisyonundan üye seçilmemişti. Şimdi
komisyon raporunda geçen seneki komisyonun
aynı eşhastan ve aynı miktar üye ile yeniden
teşkilini istemektedir. Halbuki içtüzük mucibin
ce komisyonun tamamen aynı eşhastan teşkiline
imkân yoktur. Tensip buyurulursa yapacağımız
iş bu mevcut olan Geçici Komisyona Bayındırlık
Komisyonundan da iki üye seçerek bu teklifleri
oraya havale etmektir. (Muvafık sesleri)
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Sayın ar
kadaşlar, bahis buyurulan komisyon Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandığına ait bir mevzuu ince
leyip karar vermek üzere kurulmuş bir komis
yondur.
Malûmuâliniz Askerî Fabrikalar Kara, Deniz,
ve Hava fabrikalarını ihtiva ediyor ve Askerî
Fabrikaların 3575 sayjk Kanunu da bu fabrika
mensuplarının hastalık, kaza, ihtiyarlık hizmeti
sigortalarını sağhyan bir Kanundur. Fakat bun
dan başka yine Millî Savunma Bakanlığına bağ
lı birçok müesseseler vardır. Askerî matbaa
dikim evleri, bâzı atelyeler ve saire; bunların
mensuplarının da bu Sandığa alınması 1945 de
teklif edilmiş, Millî Savunma Komisyonunuz da
bunu tasvip eylemişti. Fakat araya yeni seçim
girdiği için kadük olmuştu. Ondan sonra tekrar
Hükümet bunu teklif etti ve Millî Savunma Ko
misyonunuz bu Hükümet teklifini de kabul edi-

165 —

B : 16

12.12 .1949

lerek^Yüksek Başkanlığa sunuldu. Yüksek Baş
kanlıktan Maliye Komisyonuna verilmişti. Ma
liye Komisyonu Cumhuriyet Hükümeti Emekli
Sandığı Kanunu görüşülürken bunun da o ma
yanda halledilmesi imkânı varken nasılsa bu
nazarı dikkate alınmamış, yeni kurulan Emekli
Sandığı Kanununa bunlar girememişti ve bu ka
nun da bu ayın başından itibaren meriyete gire
ceği için bu, ismini arzettiğim müessese mensup
larının 3575 sayılı Kanunun şümulü dâhiline
alınarak, bu Sandık da esasen yeni kanun mu
cibince Emekli Sandığı Teşkilâtına devredile
cektir. Bunu incelemek üzere kurulmuş komis
yonumuza, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu görüşülürken Milletve
killikleri tekaütlüklerine taallûk eden bir mad
denin müzakeresi veyahut bu madde hakkında
vâki olan teklif de bu komisyonumuzda görü
şülmek üzere havale buyurulmuştu. Komisyonu
muz bunun üzerinde durdu, Komisyonumuz için
de Emekli Sandığı Kanunu Komisyonunda bu
lunmuş birkaç arkadaştan başka, mütebakisi ye
niden bu komisyona verilmişti. Evvelâ aded iti
bariyle Emekli Sandığı Kanunu Komisyonu 35
üyeden mürekkep) iken bu komisyonda üye ade
di 17 dir. Ve içerisinde o komisyonda bulunma
mış birkaç arkadaş vardır. Halbuki bu mevzu o
eski komisyonda uzun uzadıya görüşülmüş, mü
nakaşa edilmiş, takrir teati edilmiş ve ondan
sonra karar verilmiş bir meseledir. Gayet mü
him olan bu meselenin Askerî Fabrikalar Teka
üt Sandığı meselesi için kurulan komisyonda
halledilmek doğru değildir. Bu komisyonda gö
rüşülüp halledilmesine imkân bulamadık. Bu iti
barla o eski komisyonu teşkil eden üye arkadaş
lar buradadır. Komisyonun onlar tarafından ku
rulması veyahut bu komisyonun onlarla takviye
edilmesi suretiyle görüşülmesi kanaatine vardık.
Bunu Yüksek Kamutaydan rica ediyoruz. Eski
komisyonda oriyante olmuş arkadaşlar tarafın
dan müzakere ve intaç edilmesi çok yerinde olur.
Binaenaleyh Geçici Komisyonumuzun mütalâa
ve kanaati budur. Yüksek takdirinize arzediyorum.
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Sa
yın arkadaşlar, sözcünün sözlerine yalnız şunu
ilâve edeceğim; Emekliler Komisyonunda 3 - 4
ay süren ve pek çok münakaşaları mucip olan
ve malî portesi itibariyle de mühim olan bu me
selenin, hem malî porteyi hem de bâzı esasları
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sarsacak hususları ihtiva eden bu meselenin, ge
çen seneki komisyona nazaran üyesi az olan bir
komisyonda müzakere edilerek, evvelce yapıl
mış bir şeyin bozulmasına müsaade etmemenizi
rica ederim.
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) —
Efendim, arkadaşımın teklifine karşı bir şey di
yemem. Her milletvekili kanun teklifinde bulu
nabilir, hakkıdır, Ama asıl üzerinde duraca
ğımız şudur:
Yüksek Heyetiniz büyük bir komisyon teşkil
etti. Bu komisyon Büyük Millet Meclisinin bün
yesi bakımından mühim prensipler ortaya koy
du. Tekrar ediyorum, Büyük Millet Meclisinin
bünyesi bakımından esaslı prensipler koydu.
Bu prensiplerden birisi, Büyük Millet Meclisi
seçimle teşekkül etmiş bir müessesedir, bina
enaleyh seçimle teşekkül etmiş müesseseler Te
kaüt Kanununun mevzuuna giremez. Çünkü
Milletvekilleri, bir müessesenin memuru değil
dir, buraya seçilenler bir memur kütlesi .değil
dir.
BAŞKAN — Rica ederim, esasa girmeyiniz,
usul hakkında konuşunuz.
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) —
Efendim usul hakkında konuşuyorum. Bu prensipi Yüksek Heyetiniz bozmamalıdır. Arkada
şımızın teklifi bu prensipi zedeliyecek durum
dadır. Böyle şey olmaz. Bu komisyon, geçen
sene on komisyondan 3 üçer kişi alınmak sure
tiyle kurulmuştu, 35 - 40 kişiden mürekkepti.
Şimdi Bu prensipi Büyük Millet Meclisi kabul
ve kendine mal ettikten sonra katiyen eski ko
misyondan bir kişi dahi tenzil edemezsiniz.
Onun için yine eski komisyonu kurar, işi ona
verirsiniz. (Teklifini geri alsın sesleri)
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim; müsaa
de buyurursanız işi basite irca mümkündür.
Geçen sene Heyeti Celileniz Emekli Kanunu
tasarısını tetkik için, Bayındırlık Komisyonu
nun da iştirak ettiği bir Geçici Komisyon teşkil
buyurmuştu. Bu kanun kabul edilmiş olduğuna
ve sene geçtiğine göre bugün bu komisyon ken
diliğinden yokoldu. Şu halde böyle bir komis
yon yoktur ki, ona havale edilecek bu kanunla
ilgili bir teklif intaç olunabilsin. Bu sene Emek
li Kanununa ek bir teklif geldiğine göre bu
nun da yine aynı suretle kurulacak bir geçici
komisyona havalesi mümkündür. Bendenizin
kanaatime göre Emekli Kanununa ek Kanun
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teklifini, Askerî fabrikalara ait olan
teklifi
daha gelmesi muhtemel tekliflerle de meşgul
olacak bir komisyonun teşkiline zaruret vardır.
Geçen seneki komisyon her halde ihya edil
melidir. Alâkadar komisyonlar ya aynı şahısları
veya başka arkadaşları seçerler. Fakat geçen
sene hangi komisyonlar üye seçmişlerse yine
aynı komisyonların üye seçmesine zaruret var
dır.
Bendenizin teklifim şudur: Tensip Duyurul
duğu takdirde yine aynı komisyonlardan aynı
miktarda üye seçilmek üzere bir geçici komis
yon kurulsun.
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim; dâ
va kötü. Sırası geldiği zaman milletvekili, sırası
geldiği zaman memur. Bu acaip şeyden kur
tulmak için Tekaüt Kanununda....
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Esasa
mı geçeceğiz?
EMÎN SAZAK (Devamla) — Esasa geçmi
yorum. Geri alırsan ben de bir şey demem.
Arkadaş, esası kabul edilmiş, şimdiye kadar
olanlar hakkı müktesep kabul edilmiş, bundan
sonra mebusla memur birleşmesin denmiş. Bu,
çok doğru bir yoldur. Niye üç gün sonra bu esa
sı bozmaya kalkıyor? Hem de genç bir arkadaş.
Bununla o kadar günah işlemiştir ki, tövbe et
mesi lâzımdır.
BAŞKAN — Bu iş hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum.
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şekilde izah etmeye mecburum.
İSMET EKER (Çorum) — Takririn mânası
nı biz anladık.
BAŞKAN — Takrir okundu. Burada ayni
komisyon mu başka komisyon mu olsun şeklin
de mütalâalar var. Başkanlık onu izah etmeden
reye koyamaz.
İSMET EKER (Çorum) — Biz de nüfuz et
tik.
BAŞKAN — Takrir sahibi Sırrı Day maksa
dınız bu mudur, yoksa büsbütün başka bir ko
misyon kurulması mıdır?
SIRRI DAY (Trabzon) — Geçen seneki gibi
bir komisyon kurulması ve orada tetkik edilme
sidir.
BAŞKAN —• Riyaset de aynı şeyi söylü
yor, yani geçen seneki gibi on komisyondan
üçer kişi alınmak suretiyle bir komisyon teşkil
edilip bu işleri oraya devrediyoruz. Maksadınız
budur ve izahınız bu mânadadır değil mi?.
SIRRI DAY (Trabzon) — EvetBAŞKAN — O halde bu arzettiğim mânada
alınmak üzere önergeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Netice şudur; üçer üye alınmak suretiyle on
komisyondan ayrılacak arkadaşlarla kurulacak
olan komisyon, hem askerî fabrikalar Emekli
Kanununu, hem de bu kanun teklifini tetkik
edecektir. Heyeti umumiyenin kararı budur.

Yüksek Başkanlığa
Görüşülen emekli işinin, geçen sene Emekli
Kanunu tasarısını tetkika memur edilen komis
yon gibi teşkil edilecek geçici komisyona hava
lesinin kararlaştırılmasını arz ve teklif ederim.
Trabzon Milletvekili
Sırrı Day

4. — Subaylarda askeri ve mülki memurlar
dan, yabancı tabiiyetindeki
kız ve kadınlarla
evlenenlerin haklarında müstafi sayılma işlemi
yapılmadan evvel boşanma dâvası açmaları ve
ya boşanma ilâmı almaları halinde dahi İlgiliyi
müstafi saymak gerekip gerekmeyeceğinin yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi hakkın
da Geçici Komisyon raporu (3/438)

BAŞKAN — Efendim bu sene askerî fabri
kalar Tekaüt Kanununu tetkik eden komisyon,
on komisyondan, yani, Adalet, Bütçe, Ekonomi,
Maliye, İçişleri, Millî Eğitim, Millî Savunma,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma ve Bayın
dırlık komisyonlarndan ve bu dokuz komisyon
dan ikişer kişi seçilmek suretiyle kurulmuştu.
Şimdi arkadaşlar bunun biraz da takviyesini
istiyor.
ÎSMET EKER (Çorum) — Riyasetin tefsiri
.reye konmaz, takrir reye konacaktır.
BAŞKAN — Takririn mânasını anladığım

Yüksek Başkanlığa
Subaylarla askerî ve mülki memurlardan ya
bancı tabiiyetteki kız ve kadınlarla evlenenlerin
haklarında müstafi sayılma işlemi yapılmadan
evvel boşanma dâvası açmaları veya boşanma ilâ
mı almaları halinde dahi ilgiliyi müstafi saymak
gerekip, gerekmiyeceğinin yorumlanmasına dair
Başbakanlık tezkeresi komisyonumuzun 7.XII.1949
günkü toplantısında okunup görüşüldü.
Yabancılarla evlenenler hakkında tatbik edi
lecek işlemlere dair hükümleri ihtiva eden ka
nunlar; muhtelif zamanlarda; ilgili ihtisas ko-
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misyonlarında görüşülüp; Yüksek Kamutayın
tasvibine arzedilmiş olduğu cihetle; bu kanunla
rın yorumlanması hususunda; o kanunları hazır'lıyan ihtisas komisyonlarında görüşülmesi daha
doğru ve isabetli olacağı kanaatine varılmıştır.
Yabancı kadınlarla evlenenler hakkındaki
kanunlar Adalet, Bütçe, Bayındırlık, Ekonomi,
İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Komisyon
larından seçilen üçer üyeden kurulan ihtisas Ko
misyonlarından geçmiştir.
Yorumun da o komisyonlarca incelenmesi için
Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere
Yüce Başkanlığa sunuldu.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Manisa
Hatay
Korgl. A. R. Artunkal
Gl. E. Durukan
4. — GÖBÜ!
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1949 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 1753 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Bi
lekçe Komisyonu raporu (4/141) [1]
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; bu zat bir albaydır. Kendisi İstiklâl
Harbinde İstanbul'da Fellâh Grupunda çalışmış
ve orada bulunduğundan dolayı kendisi bir hak
istemiş. Millî Savunma Bakanlığı hakkını verme
diği için usulü dairesinde Askerî Yargıtaya mü
racaat etmiş.
Askerî Yargıtaydan almış olduğu karara göre
mülâzimevvellik, yüzbaşılık ve binbaşılık sınıf
larında İstanbul'da çalışan arkadaşlar gibi hak
kında muamele yapılmak kararını almıştır.
Millî Savunma Bakanlığı Zatişleri dairesi
bunun hakkında yapılacak muamelede mutlak
bu karar ve hükme istinat etmesi lâzımgeldiği
halde o daire bu zatın her hangi bir rütbedeki
sicilinin müspet olmaması dolayısiyle kendisinin
kıdeminden iki senesini tenzil etmiş ve burada
Dilekçe Komisyonunun son raporunda zikredildiği gibi Millî Savunma Bakanlığı Zatişleri dai
resi Reisi olan zatın ifadesi de aynı şekildedir.
Diyor ki, kendi sicilini tashih ettik, fakat bir

[1] 54 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.
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Kâtip
Kastamonu
Toközlü
Gazianteb
B. Kaleli

Afyon K.
H. Bozca

Balıkesir
P. Tiritoğlu

İzmir
E. Çınar

Kastamonu
H. Çelen

Konya
R. Ere!
Seyhan
Dr. M. Dıblan

Samsun
M. A. Yörüker
İmzada bulunmadı
Trabzon
M. R. Tarakçıoğlu

BAŞKAN — Bu yorum isteğinin de teşkil
buyurduğunuz komisyonda müzakeresi isteniyor.
Bu tezkerenin kurulacak olan komisyona ha
valesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu
nu da o komisyona veriyoruz.
LEN İŞLER
rütbedeki sicili müspet olmadığı için iki senesi
ni tenzil ettik.
Binaenaleyh mahkemenin vermiş olduğu ka
rar nasbin tashihi olduğuna göre bu zat da za
manında, eski tâbirle söylüyorum, kaymakam
ve miralay olduğuna göre bu zatın her hangi bir
rütbedeki müspet olmıyan sicili yüzünden hak
kının zıyaa uğraması bir defa hem mahkemenin
vermiş olduğu karar aykırı, hem de bu zatın
mağduriyetine sebep olmaktadır. Onun için
bendeniz bu raporun bir defa da asıl bu işin
ihtisasını üzerinde taşıyan komisyona vererek
orada bütün dosyalarının tetkiki ile bu zatın
hakkının verilmesi veya hakkı yoksa kendisine
bu suretle ihtisas encümeninin yapmış olduğu
tetkikatm neticesini kendisine bildirilmesi ye
rinde olur. Bendeniz o zamana ait olan almış
olduğu vesikaları, mahkeme kararları da elim
dedir. Millî Savunma Komisyonuna giderse ora
da gösteririm. Bu hususta bir takriri veriyo
rum. Lütfen kabul buyurursanız mesele halle
dilmiş olur.
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NE
ŞET AKKOR (Aydın) — Arkadaşlar, hâdise
şudur : Albay İhsan Atillâ Millî Savunma Ba
kanlığına müracaat ederek Millî Mücadelede
hizmeti olduğunu iddia ediyor. Vesaik aradık,
hiçbir vesika ibraz etmediği için 347 numaralı
Kanundan istifade edemiyeceğine karar verildi,
Yargıtaya müracaat ediyor. Yargıtay'da vesaik
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ibraz edememesine mebni ve millî felah grubunda çalışan zabitanın esamisi âmirleri tara
fından Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş
defterde de ismi bulunmadığı için dâvası redde
diliyor. Ancak bilâhara Millî Savunma Bakan
lığının bir tamimi üzerine bu gibi hizmetleri
sebketmiş bulunanların isimleri defterde bulun
masa bile vesaiki saire ile ispatı nazara almacağından bu suretle 347 numaralı Kanımdan
istifade edeceği zikrediliyor; Yargıtay da buna
müsteniden bir karar veriyor. Bu zat bu kararı
alınca' Millî Savunma Bakanlığınca nasıplar:
usulü dairesinde tashih ediliyir. Fakat bu nasıpİarı tashih ederken bir sene yıpranma payını
nazarı dikkate alarak iki sene tenzil ediyor
Diğer iki seneyi tenzil etmemek için sicili müspet olması lâzımgeliyor. Halbuki teğmen ve üs
teğmen sicilleri menfidir. Hattâ yüzbaşı sicili
de menfi olduğu halde (yetişir diye) yazılı ol
duğu halde nasbini ileri atıyorlar. Müspet bb*
sicil alan bir zabitin bu maddeden istifade ederek keyfiyeti olmıyanların istifade etmemeli
işinde bunu daha ileriye götürmek, evvelki sicili
baltalamak tabiî Komisyonun ve Millî Savunma
nm vazifeleri haricindedir.
Bu zat Meclise üç dört defa müracaat etmiştir. Üçüde encümenimizee reddedilmiş ve bu
kararlar katiyet kesbetmiştir. Fakat son intihaptan sonra son istidasını verdiği zaman ma
alesef biz Encümende bu kararları bilmediği
mizde^ dolayı esasa girişmişiz ve esasa girdiği
miz vakit de arzettiğim veçhile bunun sicilinin
müspet menfi olup olmadığı hakkında tetkikat
yapmak için sicil varakalarım getirdik, menfi
olduğu sabit oldu. Binaenaleyh menfi sicil almış bir zabitin rütbesini daha ileri götürerek
buna generalliğe kadar çıksın, demek adaletle
kabili tekif değildir.
347 sayılı Kanuna tevfikan Millî Mücadeleye iştirak tarihinden itibaren bu dört senelik
müddeti olabilir, ancak dilekçi iki senesinden
istifade ettirilmiştir. 1341 senesinde İstanbul'a
gelerek hizmet ettiğini ispat ediyor ki; bu da
Millî Mücadeledeki hizmetinin 2 seneden daha
az bir müddetten ibaret olduğunu gösteriyor.
Gl. ALİ RTZA ARTUNKAL (Manisa) — Yani -kabul edilmiyen bu iki sene, sicili müspet ol* madiği içindir değil mi?
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NEŞET
AKKOR (Devamla) — Evet.

!
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Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Me
sele yoktur şu halde, sicilsiz terfi olamaz.

I

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — İki defa müracaat
ettiği halde reddedildiğine göre, acaba kanuni
müddet olan bir ay zarfında buna itiraz edilme
j miş midir?

{

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NEŞET
AKKOR (Aydın) — Evet, iki defa reddedilmiş,
maalesef bizim komisyon bundan haberdar değil
di/. Sonra bir ay zarfında da itiraz edilmemiş
ve bu da kesbi katiyet etmiştir.
BAŞKAN —• önerge vardır, okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen, ihtisası
ı na binaen, Millî Savunma Komisyonuna bu ra
porun havalesiyle tetkik ve bir karara varılma
sına, Yüksek Meclisin müsaade buyurmasına de
lâletlerini dilerim.
j
Seyhan Milletvekili
I
Sinan Tekelioğlu
I
BAŞKAN — önergenin mahiyeti anlaşıldı.
I
Millî Savunma Komisyonuna havalesini istiyor,
fakat Dilekçe Komisyonu havalesine lüzum gör
müyor. Bu hususta Dilekçe Komisyonunda bir
j
karar verilmiş, bu da kesbi katiyet etmiştir.
Şimdi önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
j
edenler.. Etmiyenler.. önerge kabul edilmemiş
ti*.
Komisyonun raporunu oya sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Rapor kabul edilmiş
tir.
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cum
j huriyeti Sırasında imzalanan Dostluk
Andlaşmasının onanması hakkında Kanun tasarısı, ve
j Dışişleri Komisyonu raporu (1/591) [1]
BAŞKAN —• İkinci görüşülmesidir. Madde
j
lere geçiyoruz.
I
Türkiye Cumhuriyeti üe < Filipin Cumhuriyeti
!
arasında Vaşington'da imzalanan Dostluk Andi
laşmasınuı onanması hakkında kanun
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fili
i pin Cumhuriyeti arasında 13 Haziran 1949 tai
|
[1] Birinci görüşülmesi 14 ncü Birleşim tu|
.
I tanağındadur-
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rihinde Vaşingtou'da imza edilen Dostluk And1 aşması onanmıştır.
BAŞKAN; -— Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. EtmiyenJer.. Kabul edilmiştir.
MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 3.
Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN
Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.
3. ~- Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümeti ile
$ ıtriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Hava
JJlaştırmalarına dair olan Anlaşmanm onanma
sı hakkın da Kanun tasarısı ve Ulaştırma Ko
misyonu raporu (1/604)
\\\
BAŞKAN lere geçiyoruz.

İkinci görüşülmesidir. Madde

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cum
huriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmala
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında
Kanun
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile .Suriye (hımhuriyeti Hükümeti arasın
da Şam'da (i Temmuz 1949 tarihinde akit ve
imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair
Anlaşma ile eki onanmıştır.
BAŞKAN
Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN
- Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDK 3.
vürütür.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

fiJ Birinci f/örüşülmesi
tana ğvnâadır.

14 ncü Birleşim tu

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.
Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.
/. —- Hukuk Usulü Muhakemeleri
heıkkınduki 1086 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin
de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/599)
BAŞKAN — Bu tasarının 438 ne i maddesi
nin müzakeresine devam edeceğiz, madde hak
kında başka söz istiyen kalmamıştı.
EMİN HALİM ERG UN (Ankara) — Komis
yon adma söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ADALET K. ADINA EMİN HALİM ER(jJUN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Hu
kuk Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı mad
delerini değiştirmeye matuf olan tasarı geçen
celsede müzakere edildi. Bu müzakere sırasın
da 438 nci madde üzerinde konuşulduktan son
ra bir karara iktiran etmeden celse hitam bul
du. Bu itibarla bu madde üzerinde Yüksek He
yetinizi bir az daha tenvir etmek maksadiyle
rahatsız etmeye karar verdim.
438 nci madde, Temyiz Mahkemesinde dos
yaların ve kararların ne suretle tetkik edilece
ğini ifade eden bir maddedir.
Evvelce asliye mahkemesinde, sulh mahke
mesinde hukuka ait dâvalar tarafların huzuriyle bir neticeye bağlanır ve neticeye ballandık
tan sonra taraflardan birisi isterse Temyize
müracaatle işin Temyizen tetkikini talep eder.
Temyiz Mahkemesi evrak üzerinden tetkikatmı
yapar. Nitekim bu maddenin başında «Yargıtay,
dâvayı evrak üzerinde tetkik ve niyet eder.»
kaydı mevcuttur. Şu halde Temyiz Mahkeme
sinde aslolan dâvanın evrak üzerinden tetkik
ve niyetidir. Bunun haricinde kanunda, ahkâ
mı şahsiyeye taalluk eden boşanma, ayrılma
hacir ve nesebe taallûk eden dâvalarla miktar
ve kıymeti bin liraya kadar olan alacak dâva
larında taraflardan birisi arzu ettiği takdirde
Temyiz Mahkemesinde duruşma yapılabileceği
hükmü de mevcuttur.
Esas ve iner'i olan kanundaki bu hükümleri
biz komisyonda olduğu gibi bıraktık. Katiyen
bunlar üzerinde bir değişiklik yapılmamıştır.
Değişiklik yapılan nokta yalnız kanundaki bin
lirayı dört bin liraya çıkarmaktan ibarettir. Hü-
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kümetin teklifinde hu miktar, 10 bin lira idi.
Esbabı mucibe olarak da eşya kıymetlerindeki
artış ve para kıymetlerindeki tahavvül ileri sü
rülmüştür. Komisyonumuz bu miktarı çok gö
rerek ve diğer maddelerdeki miktarı da ele ala
rak - meselâ sulh mahkemelerinin görebileceği
dâvalar için 800 lira yerine 1000 lirayı esas al
dığı için - bunu dört bin lira olarak tesbit ettik.
Geçen sefer konuşan arkadaşlarımız Temyiz
Mahkemesinde duruşma yapmanın
tarafların
hakkı olduğu ve bu miktarın az olması gerek
tiği yolunda bir mütalâa dermeyan buyurdular.
Halbuki, Temyiz Mahkemesinde aslolan evrak
üzerinde tetkikat yapılmasıdır. Geçen defa da arzettiğim gibi, Temyiz Mahkemesi, verdiği karan
lar; duruşmah yapılırsa başka türlü, duruşmasız
yapılırsa daha başka ve daha isabetli karar ve
rir diye bir tefrik yapmıya müsait bir müessese
değildir. Bu maddenin diğer bir fıkrasında Tem
yiz Mahkemesi hiç de miktarı hesaba almaksızın
kendisi arzu ederse tarafları duruşmaya çağı
rabilir diye bir hüküm de mevcuttur.
Şimdi arkadaşlarım; Temyiz Mahkemesinde
yapılan duruşmanın esas itibariyle hukuki neti
cesi tarafların daha evvel vermiş oldukları lâ
yihayı izahtan ibarettir. Geçen defada söyledi
ğim gibi yeni bir delil ileriye sürülemez. Tem
yiz Mahkemesi, dâva ve hüküm mahkemesi de
ğildir. Temyiz Mahkemesi evrakı tetkik eden
bir mahkemedir. Bu itibarladır ki, miktarı da
ha aşağı indirmek suretiyle tarafların hakkını
korumak mümkün olacağı hakkındaki mütalâa
nın burada yeri olmaması lâzımgelir.
Temyiz Mahkemesindeki duruşma şekli taraf
lar için aynı zamanda bir külfettir. Bir taraf
duruşmah tetkikat istediği zaman, diğer taraf
gelmese de Temyiz Mahkemesi tetkikatını yapar
ve karar verebilir. Fakat, bir taraf duruşma
istediği takdirde diğer taraf acaba benim gıya
bımda ne söyliyeeekler diye kendisini duruşma
da bulunmak mecburiyetinde hisseder ve bu da
tarafları masraf bakımından müşkül duruma so
kabilir.
Bunun haricinde olarak duruşmah tetkikat
Temyiz Mahkemesinde gecikmeleri de intaç ede
bilir. Adalet Bakanı diğer Avrupa memleketle
rinde h\\ miktar yüksektir dediler ve Hükümet
de bunun için 10 bin lira: teklif etmiş ve bunu ya
parken de Temyiz Daire Başkanlarının müta
lâasını almıştır.
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Arkadaşlar; bu, nispî bir miktardır. 4 bin
de, 10 bin de, 2 bin de, nasıl isterseniz hepsi
olur.
Fakat şu noktayı bilhassa arzetmek isterim.
bu miktarı, tarafların hakkını temin eden se
bepler olarak mütalâa etmek doğru değildir.
:] 000 lira da haktır. 5 000 lira da haktır. Ni
hayet bu, bir usul kanunudur ve bu miktar ola
rak tesbit edilmiştir, bu noktada komisyonun
mütalâası budur, bunu kabul etmenizi istirham
ediyoruz.
Diğer bir nokta da arkadaşlar. Sayın Necati
Erdem arkadaşımız, verdiği önergede bu kanun
da mevcut olan Sulh mahkemelerinin gördüğü
dâvalar hakkında Temyiz Mahkemesinden veri
len kararların tashihi istenmez kaydının kaldı
rılmasını istemektedir. Halen nıer'i olan kanun
da bu kayıt mevcuttur. Ne Hükümet ve ne de >*
Komisyon bunun üzerinde değişiklik yapmamış
tır.
Malûmu âliniz, tashihi karar, esas mahkeme
sinden verilen karar Temyiz Mahkemesinde tet
kik edildikten sonra, o tetkikat neticesinde ve
rilen karara kanaat etmiyerek ikinci bir defa da
aynı Temyiz dairesine müracaat etmek suretiy
le tecelli eder. Zaten bugün dahi sulh mahke
mesinin kararlarından dolayı verilen Temyiz
kararına karşı tashihi karara imkân yoktur. Za
ten tashihi karar müessesesine lüzum var mıdır,
yok mudur? Bu hukukçular arasında münakaşa
edilegelmektedir. Eğer Necati Erdem arkada
şımızın vâki teklifi kabul edilecek olursa Temyiz
Mahkemesi işlerinin bir kat daha artacağını na
zarı dikkaate almak lâzımgelir. Yalnız arzettiğim gibi Komisyonda esas maddede yalnız bin li
rayı dört bin liraya çıkarmakla iktifa ettik, baş
kaca bir değişiklik yapmadık. Takdir Yüksek
Heyetinizindir.
IÎULÛSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
larım; bu maddenin müzakere ve münakaşasın
da bulunmadım. Yalnız okuduğum zamanda; du
ruşmaya esas olan miktarın Hükümetçe on bin
lira teklif edildiğini, bin liranın on mislinin tek
lif edildiğini, komisyonca da bunun dört bin li
raya indirildiğini gördüm.
Hakikaten kanuni tarik, mahkemelerde ta
riki âdi olarak muhakeme ile Yargıtaydır. Tas
hihi karar turuku fevkalâdeden addedilmiştir.
Yalnız Yargıtayda tetkikatm gıyabi olması esa
sı, bir hakkın ihkakına hizmet eden mahkemele-
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rin vazifeleri, ayrılırken bir de işin güçlükle ve
ya kolaylıkla halli ele alınmış ve aslolan duruşmalı yapılma esası Yargıtaym her işte duruşma
yapmasının vereceği külfet ve işin çoğalması
ile uğrıyacağı suubet nazara alınarak gıyabi tetkikat esas alınmıştır. Fakat aslolan, herkesin
hakkını mahkemeden sonra da bir derece yukar
da açık olarak teşkil edilen Yargıtayda delilleri
izah ve tavzih etmek suretiyle ihkakı hak etme
sidir.
Şimdi bu izahlardan sonra bin lira, dört bin
lira, on bin lira üzerinde dururken eşya fiyatları
nın kıymetlerinin değişmesi ele alınmıştır. Fakat
bu, şu demektir ki; 4 000 liradan yukarı olanlar
Yargıtay Heyeti huzuruna gelerek kendi dâvalarmdaki delilleri, emaratı ve mevcut hususları
izah edebilecek demektir. Halbuki hepiniz ve
hepimiz biliriz ki, 7 - 8 şehir ve kasabadan ma
ada bütün memlekette 4 000 liralık bir dâva ka
za ve vilâyetlerde ikame edip neticesini alan
vatandaş pek azdır. Bu doğrudan doğruya yük
sek gelirli ve sermayeli servetli adamların dâ
valarını bir derece üstün mahkemede kendi
haklarını müdafaa gibi bir hak vererek mem
leketin % 95 dâvasının temyizde duruşma yap
mak hususundan mahrum etmek demektir.
Acaba hangi köyden, kasabadan 4 000 lira men
kul gayrimenkul dâvayı mahkemeye getiripde
hüküm alacaklardır.
Şu. halde yalnız şehirlere inhisar edecek ma
hiyet alacak olan bu işi, kemiyetin üç. misli bü
yütülmesi ile değil; keyfiyeti yani bir kuruşu
d?, bir, bir milyon kuruşu da bir olan hakkın,
mümkün olduğu kadar halkın servet, iktidar,
tasarruf ve mülkiyetine göre ölçülmesi yukarı
ya doğru miktarı çoğaltacağı, için, % 95 mikta
rına varacak bu dâvalar içinde, bunu 4 bin li
radan aşağıya indirmek hakkın hakikaten ihkakma vatandaşa daha büyük faydalar' sağlıyacaktıı*.
Sayın sözcü iki tarafın gelmesi, birçok mas
raflar yapması ve diğer müşkülâtı söylediler.
Evet; zaten herkes duruşmak istemek hakkını
haizse de bunu istiyecek değildir. Hakkının zi
yamı gören vatandaşa nihayet iki üç bin liralık
hakkım. Yüksek Yargıtay huzurunda iyice tet
kik edilmemiş, izah edilmemiş, şu veya bu şekil
de anlatılamamış olan bir dâvasını anlatmak için
yolu kapamakta ne fayda mülâhaza ederiz? Bendenizce faydadan ziyade zarar vardır.
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Evet, Yargıtaym işlerinin çok olduğunu bi
liyoruz. Belki 30 bin adedine varmaktadır- Ha
berim var. Fakat hakkı ihkak için Yargıtay
için de 1 milyon, 2 milyon lira daha vererek bir
daire, iki daire daha kurmaktan bu millet çe
kinmez. Çünki son merci, son müracaat yeri, va
tandaşın son, hakkını aradığı yer ancak ve an
cak Yargıtaydır. Binaenaleyh miktarın 4 bin
değil, 2 bin üzerinden kabul edilmesi lâzımdır.
Ve adalete daha yakın olan da budur. Bunun
adalete duruşmalı ve daha emniyetli varmak de
mektir. İktidarı olan duruşmayı ister, olmıyan
istemez. Bu noktada sayın sözcüye iştirak et
miyorum. önerge verildiğini de haber aldığım
için bunu ben do rica ediyorum.
Tashihi karar fevkalâde bir yol olarak ve
Temyizi işgali de binde 3-4 tashih mahiyetinde
olduğu için bunun vereceği külfeti nazarı itiba
ra alarak bu külfeti yüklememek suretiyle tas
hihi karar cihetinde gerek Hükümetin ve gerek
se Adalet Komisyonunun noktai nazarını kabul
etmek de yerinde olur.
Takdir Yüksek Heyetinize aittir.
BAŞKAN — Efendim, madde hakkında
önergeler var okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Dört bin liranın iki bin liraya indirilmesini
teklif ederim.
Kayseri Milletvekili
Sait Azmi Feyzioğlu
BAŞKAN — İzah olundu efendim. Tasarıda
ki 4000 liranın 2000 liraya tenzili teklif edil
mektedir.
önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum.
Nazarı itibara alanlar.. Almıyanlar.. önerge
nazarı itibara alınmıştır.
önergeyi komisyon istiyor mu, yoksa bura
da mı tashih edeceksiniz?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN
HALİM EKGUN (Ankara) — Bir önerge daha
var efendim, o da okunsun da ondan sonra arzedelim.
Yüksek Başkanlığa
Sulh Mahkemelerinden sâdır olan. kararla
rın da tashihi karara tâbi olması muvafıkı madelet olacağından, son fıkranın kaldırılmasını
arz ve teklif eylerim.
Muğla Milletvekili.
Necati Erdem
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BAŞKAN — Son fıkranın kaldırılmasını
istiyorlar, bu önerge ile. Son fıkra şudur :
« Sulh mahkemelerine ait dâvalar hakkında
Temyiz mahkemesinden verilen kararlara karşı
tashih istenemez. >
Bu fıkra kalksın diyorlar. (Ret ret sesleri)
Şimdi bu önergeyi oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge nazarı iti
bara alınmamıştır.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FMİh
HALIM ERGUN (Ankara) — Şu halde maddedeki 4 000 lira 2 000 lira olarak düzelecektir.
BAŞKAN — Bu maddedeki 4 000 lirayı
2 000 lira olarak tashih ediyor. Maddeyi ha
tashihle kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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tarihinde I

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adabı
Bakanı yürürtür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir.

5. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına
dair
olan 1221 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet i
Komisyonu raporu (1/600)
[1]
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du buna rağmen Temyiz Dairesi üçe inhisar etmisti: Ceza, hukuk ve istida dairesi. Buna rağmen, işler yürüyordu, Temyiz hali işbada değildi, bu kadar yüklü değildi. Neden? Evvelâ
istinaf mahkemeleri vardı yani ikinci derecede
mahkemeler. Sonra, ihtiyaç o kadar tenevvür
etmemişti, hayat şartları değişmemişti ve saire
ve saire. Üç daire olmasına rağmen Temyizde
teraküm yoktu, işler yolunda gidiyordu ve zamanmda çıkıyordu. Bu gayrikabili inkârdır.
Meşrutiyete girdik, onda da öyledir Bu devir
de bir az çoğalmaya başladı, yeni ihtiyaçlar bâ
zı dâvalar ve nizalar doğurdu. Bir aralık Temyizde Hukuku Aile kararnamesiyle 4 ncü bir
daire seriye dairesi işe başladı yine teraküm
yoktu. Yine işler intizamla ve yolunda gidiyordu. Şu da varki, Adliye teşkilâtıda bugünkü
gibi değildi arkadaşlar. Adliye teşkilâtı, müçtemi teşkilâttı. Memleketin her köşesinde müçtemi mahkemeler vardı. Bidayet, istinaf ve mer
kezde de Temyiz Mahkemesi bulunuyordu. 1329
senesinde hâkimi münferitliğe doğru iki adım
atıldı: Birisi ile sulh mahkemeleri ihdas edildi.
İkincisi ile de Edirne Teşkilâtı Mehâkim Ka
nunu yapıldı, oraya mahsus olmak üzere bir
hâkimi münferitlik ihdas edildi. Tecrübe ma
hiyetinde idi. Maamafih Edirne'de istinaf mah
kemeleri de vardı. Yalnız oradaki istinaf mah
kemeleri üçer kişiden, diğer yerlerde beşer kisiden mürkkepti. Bir zaman böyle gitti. Diğer
tarafta seriye mahkemeleri çalışıyordu.

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
Sonra Kuvvayı Milliye devri başladı. Kuvvayı Milliye devrinde Edirne teşkilâtı Mehâkim
ist iyen var mı?....
Kanunu bütün memlekete teşmil edildi. Birçok
Osman Nuri Koni.
yerlere hâkimi münferitler serpiştirildi. Diyebi
OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — Arka
liriz ki, Kuvvayı Milliye devrinden 1340 sene
daşlar, huzurunuza gelen tasarı pek mühimdir.
sine kadar bu devam etti. Fakat Temyiz bu ka
Aşağı yukarı memleketin en büyük derdine te
dar hali işbaa gelmemişti. O bir tarafta Mehâkimi
mas etmektedir. Her işte olduğu gibi bu işte de
Seriye de vardı. Bilâhara Şeriat mahkemeleri
Adalet Bakanı ile karşı karşıya geliyoruz. Galiba
nin lâğvi icabetti. 1340 senesinde bir komisyon
pek sevişiyoruz, öyle anlaşılıyor. Yalnız ben b tasarıyı insaflı olarak düşünmek lâzımgelirse, i teşkil ettiler, hepinizin malûmudur. Temyiz rüesasmdan bâzıları bulundu, müfettişlerin ve pro
seçimle alâkadar bulmuyorum. Eğer alâkadarsa
fesörlerin bâzıları bulundu. Bendeniz de o mekendileri söylesinler.
yanda çağrıldım. O zaman Beyoğlu MüddeiumuŞimdi bu tasarının gelmesinde Adalet Ba
kanlığı mincihetin mâruz ve hatta haklıdır, I misi idim. İstinaf ve mahkemei şer'iyelerin lağvı
uzun uzadıya görüşüldü. Mahkemei şer'iyenin
mincihetinde mesuliyeti vardır. Bir az izahat
lağvına ittifakla karar verildi. İstinaf mahkeme
vermeme müsaade buyurunuz. Osmanlı İmpara
leri hakkında çok çetin münakaşalar oldu, kal
torluğu İşkodra'dan Basraya kadar dayanıyordıralım mı, kaldırmıyalım mı, eğer kaldırırsak
[1 | 47 sayılı basmayazı tutanağın sorumdadır. ı Temyizin hali ne olacak diye düşünüldü. İlmî,
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esaslı bir takım mütalâalar ileriye sürüldü. Ko
misyon^ üç reyi muhalife karşı ekseriyetle istinaf
malıkenieierinin lağvına karar verdi. Aynı zaman
da! 469 numaralı kanun tanzim edildi ve mehakirni asliye ihdas olundu, müctemi mahkemeler
esagı kabul edildi; binnazariye diyelim şuna.
Memleketin her tarafında müçtemi hâkimlik esası
tatbik edildi. Tabiî Sulh mahkemeleri bundan
müstesna. Çünkü onun ayrı bir kanunu vardı.
Zamanla ; tek hâkimlik tatbik edilmeye kalkışıldı
ve birçok yerlere teşmil olundu hâkimi münfe
rittik. Halbuki esas müçtemi hâkimlikti. İstisnai
olan'münferit hâkimlik tamim edildi. Ancak
bâzı: vilâyetlerde müçtemi hâkimlik kaldı, İstan
bul, Aşikara, İzmir gibi, O da malûmuâliniz Ti
caret mahkehıeleri tabiî. Ağır ceza mahkemeleri
nin hepsi; mürettebi de, gayrimürettebi de müçtemidir. Yalnız diğer asliye mahkemeleri tek hâ
kimlerle bugün idare edilmektedir. Tabiatiyle
İstinaf mahkemeleri yoktur. Hemen hemen her
i§ eteniyiz olunuyor, temyize gidiyor. Temyiz iş
lerin altonda mim inim inliyor, meşbu bir halde
dir. •Tecrübeler yapıldı arkadaşlar, dört daire
iken bugün 12 daireye çıkmıştır, memleketimizde.
Beg iöldur, «Jtı eldu, sekiz oldu, dokuz oldu ve
şimdi 12 daire. Yine meşbu bir halde, yine mah
mul bir halde, Oradaki hâkimler, reis ve azalar
tetebbüe vakit bulamıyorlar. Yorgun, bitap bir
halde vazifelerinde çalışıyorlar. İçlerinde çok ça
lışanları var, Orta çalışanları var, az çalışanları
var. Ben dâhilinde bulunduğum için gördüm,
olasıyla çalışanları da var içlerinde.
.j@>una rağmen işler teraküm etmektedir. Bu
bakımdan kanunu, tasarıyı getirmekte Adliye Ba
kanı haklıdır, bunlar dairelere bâzı değişik tev
ziat, yapmıştır. Bu da bir çaredir ama, muvakkattit, idarei maslahat tedbiridir, katî bir tedbir
değildir, zaruri ve ârizi bir şeydir. Adliye Bakan
lığı işlerin çokluğu karşısında düşünmüşler, ta
şınmışlar, dairelere işleri bu yolda tevzi etmiş
lerdir ama ne dereceye kadar fayda verecektir,
bunu zaman gösterecektir. Elhâsıl Temyiz bunal
mış durumdadır, buna bir çare bulmaya çalışıyor
lar. Fakat -katî mahiyette değildir, demin arzettiğim gibi. İşler yalnız temyizde değil diğer mah
kemelerde -de çoktur, asliyede, sulhta, gün geç
tikçe de çoğalmaktadır. Bu işlerin çoğalmasına
bugünkü hayat şartları, iktisadi ve içtimai ve ik
tisadi sebeple âmü olmaktadır, bunlar işleri ço
ğaltmıştır.

[
!
I
I
j
!
I
I
;
|
j

O :1

Fakat ben, eski bir Adliye Vekilinin söylediği bir sözü kabul etmiyorum. Eski bir Adliye Vekili; halkın mahkemelere itimadı arttığı için ister çoğalmıştır, demişti. Ben bu fikirde değilim.
Aklı başında olan bir insan niza istemez, dâva
ihdas ı etmez, Mahkemeye gitmek istemez. Hangimiz icapsız mahkemeye gitmek isteriz!
Fakat arkadaşlar; zaman icabı, iktisadi şartlarm icabı biz bunu böyle kabul ederiz. B,u hususta taraflar mahkemeye gitmekte muztar ka^
lıyorlar.

Kanunlarımızda aksaklık var, Teşkilâtta da
var, Bu teşkilât da bu kadar yürüyebilir. Bu
noktadan Adalet Bakanı mazurdur; fazla yürütej mez, yürütmesine de imkân yoktur.
Sonra adalet, sürat mı ister, teenni mi ister?
Süratistiyenler var, bunların noktai nazarları,
fikirleri var. Teenni lâzımdır diyenler var, te
enni adaleti, hakkı yaklaştırır diyenler vardır,
buda bir fikirdir. Fakat sürat istiyenlerin tataraftarları daha çoktur. Yalnız sürat istical
derecesinde olmamalı, teenni de betaet derecesinde
olmamalıdır. Çünkü malûmdur ki, süratin faz
lası istical, teenninin fazlası da betaettir, her iki
si de zararlıdır. Maamafih sürat bence yüzde el
li adalettir. Çünkü senelerce mahkemelerde koş
mak, dolaşmak, dâva peşinde gezmek zarar üstü
ne zarardır. Yani vaktiyle işin görülmesi, azçok hata da olsa yüzde elli adalettir, yüzde ellisi
de şüphesiz hâkimin isabetine bağlıdır.
Bizim bir Müçtemi Mahkemeler Kanunumuz
var. Fakat biz tatbikatta hiç de müçtemi mah
keme görmüyoruz. Yukarda orzettiğim gibi bir
kaç yerde görüyoruz. İyisi mi tek hâkim nazar
iyesini, noktai nazarını kabul edelim, kanunu
muza sokalım, o yoldan gidelim daha samimî
olur. Başka türlü yapılamıyor. İkinci derecede
mahkemelere ihtiyaç vardır, bir İstinaf Kanunu
hazırlanıyordu. Ne oldu bilmiyorum. 1946 Tem
muzunda C. H. Başkanı verdiği seçim nutkunda
bu iki ı dereceli mahkemeye temas -etmişti. Ona
rağmen iki dereceli mahkemeler teşkilâtı kanunu
henüz gelmemiştir, gelmesi icabederdi. Belki bu,
% 60 faydalı olacaktır. Temyizin işi hafifliyecektir. Birçok dairelere lüzum kalmıyacaktır Hâ
kimleri tetebbua vakit bulacaktır? Şimdi tetebbua
vakit bulamıyorlar. Temyiz hâkimlerine amelei
fikriye dersek daha iyi olur.
Arkadaşımın dediği gibi bir nevi amelei mü-
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kellefe; amelei fikriye, o da olur. Boyuna çalışı
yor zavallılar. Fakat bu kadar olur işte. Bütün
vüsatları dâhilinde kudretlerini sarfediyorlar,
istitaatlerini sarfediyorlar; bu kadareık temin
edebiliyorlar. Yine şayanı teşekkürdür ama, bir
çok teraküm oluyor; tabiî olacak, insandır bun
lar. O kudretin de bir haddi vardır. Fevkinde
çalışamazlar. Orada duruyor, sonradan akıllar
duruyor, fikirler duruyor, kafalar duruyor. İş
ler de bu kadar çıkıyor, fazla çıkamıyor. Tabiî
çıkamaz. Demin diğer işde bâzı arkadaşlar teıiıennide bulundular; ben de onlara iştirak ede
rim. Sulh mahkemesinde tashih kabul edildi mi
temyiz mefluç bir hale gelir. Felâkettir o zaman.
Büsbütün teraküm artar temyizde. îşler çıkmaz.
Sonra temyizde murafaa meselesi bu: Bildiğimiz murafaa değildir . Fakat o tâbiri vaktiyle kullanmışlar bizzarur Yine kullanıyoruz. Mu
hakeme değildir. Yeni bir iddia ve müdafaa
dermeyan edilemez, evrak verilemez. Bu murafaa değildir, derdini dökmek ve izah etmektir.
Eski iddia ve müdafaa hudutları dâhilinde birşey. Faidei ameliyyesi var mı?. Ben pek fayda
görmedim İçlerinde bulundum tasavvur edild iği kadar değildir. Onun için arkadaşlar mut
main olsunlar; evrak üzerindeki tetkikat ta ondan farklı değildir. îki suretle de adaleti temin
ediyorlar. Ve teminine çalışıyorlar.
Murafaa olursa şöyle olur, böyle olur. Hayır
hayır. Yine evrak ile mukayyettir, o hâkim evrakı okumaya mecburdur. Yine evrak ile mukayyettir. Evrakı okur. Murafaa üzerinde bir fikir
edinir veya edinmez. Hattâ bâ»' reisler teniyizde yeni evrak dahi almazlar, kanunen mecbur değildi?, hattâ memnudur zımnen.
Binaenaleyh bendeniz Teşkili Muhakim Kanununun gelmesi ve ikinci derecede mahkemele
rin açılması lâzım olduğu fikrindeyim. Başka
türlü temyizin derdine çare bulamıyaeağız. An
cak bu kadar yürüyebilir.
Yalnız Adalet Bakanının bir cihette kusuru
var, demiştim. îşte burada vuzuhla tecelli edi
yor. Onun mensup olduğu partinin Genel Baş
kanı seçim nutkunda vaitte bulundu. Heyeti vekileden, Meclisten bu iş için para istiyecek bu
ikinci derecede mahkemeleri açmak için, vermez
se bir Adliye Vekili sıfatiyle çekilmesi icabeder,
verirse kendisi için büyük bir bahtiyarlık olur.
Meclisin de bu parayı esirgememesi lâzımdır.
Çünkü Halk Partisi ikide bir, adliyeye bu kür-
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süden ilânı aşkediyor. Bu aşkı filen göstersin,
para vermek suretiyle ilânı aşketsin. Yoksa bu
ilânı aşkın samimiyetine kimse inanma;?. .
Arkadaşlar, belki bu Halk Partisi bâaıeçkânı adliyeyi sevmiyor. Sevmiş olsa tahsisatını
derhal verir ve ikinci derecedeki mahkemelerin
biran evvel açılmasını temin eder. B u d a adliye
mizde adaletin bir an evvel inkişafım sağlar.
Seçime ve saireye avuç dolusu para veriyor» İakat adliye oldu mu, on para vermiyor, parasız
bu iş yürümez.
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize)
— Osman Nuri Koni arkadaşımız hakkımda te
veccühlerini izhar buyurdular, ben de aynı, şe
kil ve ölçüde haklarındaki iyi görüşlerimi ifade
ederim.
<i
Arkadaşımız Meclise takdim edilen bütün
taşanların arkasında bir seçim dâvasını tevenhüm etmektedirler. Bütün dikkatlerine rağmen
böyle bir menısek bulamadılar, ben de bulama
dım diyor, varsa Adalet Bakanı söylesin.diyor
lar. Ben huzurunuza gelmiş olan hiçbir Kamu;
arkasında, bittabi Seçim Kanunu müstesna,
buyle bir maksadımız olmadığını kendilerine
iı'acle edebilirim. Tasarının sebebi .-takdimi ge
rekçesinde teferruatiyle yazılmıştır. Yargıtaym
bugiiıı işler altında ezilmiş bir halde olmasına
rağmen yürürken biz onun muvaffakiyetli neti
yeler alması için mümkün olan her müzahereti
göstermeye mecburuz. Bu tasarının sebebi ted
vini budur. Bugün mevcut kanun hükümlerine
göre dairelerin vezaifini gösteren hükümlerde
işlerin gerek miktar gerekse mahiyeten ağırlığı
bakımından her daireye az çok müsavi ölçüde
iş düşebilmesi için bu tadil teklifini yapmış
bulunuyoruz. Gerçi bugkünkü kanunda işleri.
yığılmış olan bir mahkemenin işinin bir*-mikta
rını alıp diğer bir mahkemeye vermek yetkisi
mevcuttur. Fakat bunun sık sık-tatbiki,; tanedir
buyurursunuz ki Yargıtay gibi içtihatları tev
hit edip bütün Türk mahkemelerinden çıkan
kararların aynı mevzularda istikrarını ve aynı
ölçüde, aynı neticelere varmalarını sağlamak
için daireler arasında aynı mahiyetteki işledin
birinden diğerine intikali ve bunun sık'tera
kümler vukubuldukça yapılması - iyi neticeler
vermemekte, bazan tevhidi içtihat kararı almak
zarureti hâsıl olmaktadır. Bizim tasarıyı sevketmemizin kısaca sebebi de budur.
•
,? r
Bu arada işaret ettiler ve C. H. P, ekseriye-
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tine de çattılar. Bu kanun münasebetiyle söyle
memiş olsalardı bittabi bunun cevabını vermek
bana düşmezdi. C. H. P. hâkimleri övüyor, fakat
yardım yapmak icabedince yapmıyor dediler.
Eğer hafızalarını yoklarlarsa hâkimler ödenek
kanunu ile, bundan evvelki hâkimlerin kadro
larını bugünküne nazaran yükseltmeye imkân
veren kanunlar O. 11. P. iktidarda kaldığı müd
detçe hâkimlerin terfihi bakımından yaptığı
işlerin diğer devlet memurları durumiyle kıyas
edilirse, küçük görmemek lâzımgelir. Hâkimle
rimiz bugün diğer devlet teşkilâtında bulunan
hiçbir memura nasip olmıyan şekilde iki senede
bir terfi etmektedir. Hâkimlerimize verilen öde
nekler diğer devlet teşkilâtında pek mahdut
makamlarda bulunanlara hasredilmektedir, hâ
kimlerimiz için olan ölçüleri daha yüksek bulun
maktadır.
Bir noktada kendilerinin fikirlerine iştirak
ediyorum : Hakikaten iktidar partisinin ve
onun mesul Adalet Bakanının görüşüne ve arzu
suna bugünkü mahakim teşkilâtı uymamakta
dır. Bunun ıslahı için teşebbüs alırken bu kadar
büyük ana bir meselede fevri hareketler ve tam
tetkika dayanmıyan tâbirlerin memleket adalet
cihazının üzerinde yapabileceği büyük tepkileri
ve tesirleri de düşünmek lâzımdır.
Geçen bütçe vesilesiyle de arzettiğim gibi.
selefim zamanında hazırlanmış olan mahkemeler
teşkilât kanununu yalnız şahsan tetkik ettir
mekle kalmadım, bütün Temyiz hâkimlerinin.
Komisyonda bulunmamış olanlar da dâhil, tefckikma da amade bulundurdum. Bununla da
iktifa etmedim. İstanbul ve Ankara Hukuk
fakültelerinden mütalâa istedim. Büyük şehir
lerimizin barolarından bu tasarı hakkındaki gö
rüşlerini bildirmelerini istedim. Çünkü arkadaş
lar memleketşümul olan bu büyük cihazın iş
leyişinde bizzat vazife almakta olanları gerek
esas meslekleri gerek bu mevzudaki bilgileri
itibariyle bize faydalı olacak kimselerin müta
lâasını almakta büyük fayda vardır. Mütaaddit
defa tekitlerimize rağmen bu cevapların bir
kısmı geldi. Yalnız bir makamdan cevap gelme
di onu da huzurunuzda söylemiyeceğim. Bu ce
vap gelince bunları ileriye sürerek bu tasarıyı
hazırlamış olan komisyonda vazife alanlarla bir
likte yeniden gözden geçirilecek ve memleketin
ihtiyacına en uygun ve en mükemmel olduğuna
kanaat getirilen tasarı Yüksek Kamutaya su-
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nuUcaktır. Takdir buyurursunuz ki, bu tasarı
nın müstacelen Meclise getirilmesi lâzımdır.
Bununla beraber fazla istical, - kendileri ifade
buyurdular ki, sürat, istical halini alırsa zararlı
neticeler verir - burada daha çok zararlı netice
ler tevlit edebilir. Onun için bu tasarıyı memle
ket menafüne uygun bir şekilde hazırladığımı
za kani olduğumuz anda bu kanunu yüksek hu
zurlarınıza getireceğiz. Kendileri Yargıtaya ka
dar yükselmiş bir hâkim olmak sıfatiyle takdir
ederler ki, bu tasarının memlekete müfit olabil
mesi için bir defa eleman bakımından, muhake
me usulü bakımından ve bu mahakimin kurula
cağı yerler bakımından büyük ehemmiyet arzedeceği aşikârdır. Çünkü memleketimiz, başka
Garp memleketlerinde olduğu gibi kolay nakil
ve yol imkânlarına malik değildir. İstinaf mah
kemeleri Temyiz Mahkemesi gibi evrak üzerin
de tetkikat yapan mahkeme değildir. İstinaf
mahkemeleri tıpkı asliye mahkemeleri gibi, ta
rafları dinliyen muhakeme eden bir mahkeme
dir. Binaenalyeh, alâkadarlar mahkeme huzuru
na geleceklerdir. Biz 63 vilâyette, hepsinde pek
âlâ takdir edebilirler ki, istinaf mahkemelerini
kurma imkânına hiçbir bakımdan sahip değiliz.
Tasavvur edildiği gibi üç, dört vilâyette bir
mahkeme kurulduğu zaman, memleket realitele
rini bilenler pekâlâ takdir ederler ki, muhake
me için bir kazadan diğer bir kazaya gitmeye
mecbur olan vatandaş, arzu göstermemekte ve
hakikaten sızlanmaktadır. Bütün bunların her
tarafını düşünmeden ve gözü kapalı olarak yeni
bir teşkilâta gitmenin, zannediyorum ki, bende
nizden beklenilen bir hareket olarak yapılabile
cek bir iş olmadığını takdir buyurursunuz.
Binaenaleyh, mârizatımı hulâsa etmek lâzımgelirse biz, adliyemizin ve adlî teşkilâtımızın
daha iyi çalışabilmesi için büyük küçük bak
maksızın düzeltilebilecek hangi noktalar varsa
bunları düzeltmek için lâzımgelen tasarıları ha
zırlayarak huzurunuza gelmekten çekinmiyeceğiz
ve Teşkili Mahakim Kanununun memleketimiz
de ijstilzam ettiği malî külfeti Büyük Meclisten
istemekte Hükümetiniz bir an tereddüt edecek
değildir.
Sözlerimi bitirmeden önce bir noktayada kı
saca işaret edeyim. Adalet Bakanlığı memleke
tin malî imkânları içinde diğer bakanlıkların
bütçesi gibi kabaran bir bütçeye sahiptir. İçinda bulunduğunuz sene de Adalet Bakanlığı büt-
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çesinin üç buçuk milyon lira kadar yükseldiği
ni, bütçeyi tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz.
Binaenaleyh sayın arkadaşım esasında bizimle
müşterek olduğuna göre bu görüşmenin kifaye
tini kabul buyurarak maddelere geçilmesini is
tirham ederim.
BAŞKAN — Filipin ve Suriye anlaşmaları
hakkındaki tasarılara oy vermiyen arkadaş var
sa lütfen oylarını versinler.
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Buyurun.
OSMAN NURÎ KÖNt (İstanbul) — Bende
niz teşkilâtın darlığından bahsettim- Hattâ ada
let itibariyle teminat noksanlığından bahsettim,
İstinaf mahkemeleri adalet itibariyle
nattır.

temi

Ben, teşkilâtın * ruhundan bahsettim; buna
kendileri de iştirak ediyorlar. Bunun üzerinde
yürümesi lâzımdır. Ancak şimdilik böyle âni
tedbirler alınabilir.
Sonra hâkimlere verilen ödenekten bahsetti
ler. Ben de onu müdafaa etmiştim. Ben şimdi
hâkimlerden bahsetmiyorum, umumiyet itibariy
le Temyiz teşkilâtının ezildiğinden bahsediyo
rum. Binaenaleyh teşkilâta verilen parayı kısmamalıyız, hâkimlere verdiğimizi yeni adalet
teşkilâtına da vermeliyiz. Adaletin temini, ada
let teşkilâtının kal 'i ile ve imhası ile olmuyor. İsti
naf mahkemelerini, istinaf teşkilâtını kal'ettik,
imha ettik. Fakat tatbikatta gördük ki yürümü
yor. Bu o vakit alelfevir yapıldı. Af buyursun
lar; C. H. Partisi şöyle düşünüyor, işine geldi
mi inkılâba aittir diyor, alelfevir bir ka
rar veriyor,
işine gelmedi mi
teenniyle
hareket
etmek
lâzımdır
diyor.
Demin
ben de teenniden
bahsettim, fakat bataet
derecesinde olmıyacak bir teenni. O kanun ha
zırlanmalıdır, İstinaf Kanunu ne vakittir hazır
lanıyor? Dört seneden beri. llâmaaşallah.. Şinasi Beyin zamanından beri. Hâlâ gelecek. Hâla
üzerinde'duruluyor. Artık bu bataettir. Süratin
fazlasına istical denildiği gibi. Binaenaleyh hâ
kimlere verilen para şahıslarına aittir, ödeneği
biz yeni bir teşkilât için istiyoruz çünkü adaleti
tam mânasiyle yürütmeyi temin etmek istiyoruz.
Zira 25 senelik tecrübe gösterdi ki istinaf mah
kemesi olmadan adalet tam olmıyacaktır. Ada
letin temini ve kemali ile tatbiki için istinaf

0:1

mahkemelerinin ihyasına ihtiyaç vardır. Başka
türlü çaresi yoktur.
Temyizin ferahlanmasını temin edecektir. O
zaman temyiz tam kanuni mahkeme tam içtihat
mahkemesi olur. İşler süzgeçten geçerek gelecek
tir. Temyiz o zaman tam kanun mahkemesi, tam
içtihat mahkemesi olur. Şimdi Mahkemei Temyiz
kanun mahkemesi, içtihat mahkemesi olmaktan
çıkmıştır. Hâdisat üzerinde meşgul oluyor; yürü
müyor tabiatiyle. Âdeta İstinaf mahkemesinin
vazifesini görüyor; % 80 - % 90 ı böyledir.
Mâruzâtım bundan ibarettir. Takdir sizindir.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir.
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan 1221
sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla değişen
3 ncü maddesiyle 1221 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
BİRİNCİ MADDE — Temyiz Mahkemesi
Teşkilâtına dair olan 7 Nisan 1928 tarihli ve 1221
sayılı Kanunun 25 Haziran 1932 tarihli ve 2020
sayılı Kanunla değişen 3 ncü maddesiyle 1221
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir:
Madde 3. — Hukuk dairelerinin birincisi; te
sis hükümleriyle gayrimenkule mütaallik aynı
haklara ait asliye mahkemelerinden verilen hü
kümleri ve kadastro mahkemelerinden sâdır olan
kararları;
İkincisi; yaş, ad düzeltilmesi ve soyadı değiş
tirilmesi ve nişan bozmadan doğan dâvalar hariç
olmak üzere şahıs ve aile hukukuna, nafakaya ve
sayet, kayyımlık ve müşavirliğe, mirasa ve ölüme
bağlı tasarruflara ait asliye ve sulh markemelerinde görülen dâvalar;
Üçüncüsü; sulh mahkemelerince görülüp ikin
ci, beşinci hukuk ve ticaret daierlerinin vazifeleri
dışında kalan hukuk dâvaları ile yaş, ad düzeltil
mesi ve soyadı değiştirilmesi ve "nişan bozmadan
doğan dâvalara ait hüküm ve kararları
Dördüncüsü; menkule ait aynı haklara ve
borçlar hukukuna ait dâvalarla Damga Kanunu
na tevfikan alınacak para cezalarına mütaallik
dâvaları ve nakli dâva ve hukuk ve ticaret ve if
lâs dâvalarına ve icra takiplerine ait tâyini merci
hususlarını ve asliye mahkemelerinden verilen
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ve diğer dairelerin vazifeleri dışında kalan hu
kuk dâvalarını;
Beşincisi; 4784 sayılı Kanunun 17 nei mad
desi hükmü saklı kalmak üzere gayrimenkule mütallik olarak sulh mahkemelerinden verilecek
olan hüküm ve kararları;
Ticaret Dairesi, asliye ve sulh mahkemelerin
den ticarete mütaallik verilmiş olan hüküm ve
kararları;
icra ve iflâs Dairesi icra takipleri hukukuna
ve iflâsa dair ticaret mahkemeleriyle tetkik mercilerinden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik
mercilerinin verecekleri cezai hükümleri;
Tetkik ve rüyet eder.
Madde 4. — Ceza dairelerinden birincisi; Ce
za Kanununda ölüm ve müebbet ve muvakkat
ağır hapis ve müebbet sürgün ve beş seneden faz
la hapis ve âmme hizmetlerinden müebbet memnuiyet cezalarını müstelzim cürümlere ait hüküm
ve kararları;
ikincisi; sulh mahkemelerince Ceza Kanunu
na tevfikan görülen ceza dâvalarını ve hırsızlık
suçlarından dolayı asliye ceza mahkemelerince
verilen hüküm ve kararlarla çalınmış mala müta
allik olmak üzere Ceza Kanununun 512 nci mad
desindeki suçlardan dolayı yine bu mahkemeler
den verilen hüküm ve kararları;
Üçüncüsü; hususi kanunlara tevfikan asliye
ve sulh ceza mahkemelerince görülen ceza dâvalariyle cezada dâva nakli ve Ceza Kanununun
mevkii meriyete vaz'ma mütaallik Kanunun 36
ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya mevdu kısma
mütaallik merci tâyini hususlarını;
Dördüncüsü; Birinci ikinci ve Üçüncü Ceza
Daireleriyle 5162 sayılı Kanunla Yargıtay kuru
luşuna katılmış olan Beşinci Ceza Dairesinin gö
revleri dışında kalan ceza dâvalarını;
Beşincisi; 5162 sayılı Kanunun ikinci madder
si uyarınca görevlendirildiği hususla,ra ait hüküm
ve kararları;
Tetkik ve rüyet eder.
Yargılamaları Yargıtaya ait olan yargıç ve
memurların yargılanmaları, fiilin mahiyetine gö
re benzeri fiillerin temyiz mercii olan daireye ve
bu daireden sâdır olacak kararların temyiz yoliyle tetkiki Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu ka
dar ki, asıl dâvayı görmüş olan daire heyeti
genel kurulda bulunamazlar. Ceza Genel Ku
rulunda içtima nisabının sağlanması kaabil ol-
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mazsa hukuk kısmından âza alınabilir. Bu suretle
temyiz tetkikatmı yapan Genel Kurul kararları
na karşı hükmü veren dairenin ısrar hakkı var
dır. Israr üzerine Genel Kuruldan ikinci defa ay
nı surette verilen, karara uymak mecburidir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
IKI-NCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini Adalet Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edildi.
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir.
6. — Avrupa Konseyinin kurulması hakkın
da imzalanmış olan Statünün onanmasına dair
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu
(1/601) [1]
BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanmmdır.
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMEDDlN SA
DAK (Sivas) — Büyük Meclisin tasdikma arzettiğimiz Avrupa Konseyi Anlaşması, Avrupa tari
hinde mühim bir dönüm noktasıdır.
Bu Konseye Türkiye'nin davet olunması ve
iltihak etmesi de siyasi tarihimizde başlı başına
bir hâdise teşkil eder,
Sebeplerini kısaca arzedeyim:
Biliyorsunuz ki, Avrupa Birliği fikri uzun
yıllar evvel ortaya atılmıştı. Bu fikrin ilk te
bellür etmiş şekli olarak, Birinci Dünya Harbin
den sonra Cemiyeti Akvam da, meşhur Fransız
Devlet Adamı Briand'm teşvikiyle bir (Avrupa
Birliği Komisyonu) Kurulmuştu. Fakat ne Bri
and'm ne de Cemiyeti Akvamın ömrü vefa et
medi.
ikine Dünya Harbinden, Avrupa, biliyorsu
nuz, çok harap çıktı. Maddeten bitkiıi idi. Ma
nen ise, çöküntü halinde idi. Daha da mâruz bu
lunduğu tehlikeler büyüktür.
Yirmi asırdır, dünyanın medeniyet meşalesni elinde tutmuş olan bu kıtanın, bu gerileme
si, Avrupalıları müteessir ediyordu. Bu vaziye
t i ] 52 sayılı basmayazı tutanağın
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te kferşı koymak için Avrupa milletleri arasında
tesanüd ve iş birliği lâzımdı. Uyanmak lâzım
geliyordu. Bunun içindir ki, Avrupa Bir
liği fikri etrafında bâzı hususi teşekküller, ce
miyetler kuruldu. Bunların başlarına Avrupa'lı
büyük devlet adamları geçtiler. Kongreler, kon
feranslar toplandı,
İşte bu yeni, eski bütün cereyanların, teşek
küllerin tesiri altında bâzı Batı devletleri ara
sında uzun müzakereler, çetin hazırlıklar sonun
da, Avrupa Konseyi kuruldu.
Statüsü geçen Mayıs başında Londra'da im
zalandı ve ilk toplantısını Ağustos ayında Strasbourg'da yaptı.
Dışişleri Bakanınız ve delegelerimiz bu ilk içtimada yerlerini almış bulunuyorlardı. Bu su
retle, Avrupa Devletleri arasında birlik fikri,
gerçekleşme yolunda ilk adımını atmıştır.
Strasbourg'da ilk toplantı, gerek dünya ef
kârında gerek buna iştirak eden devletler ara
sında istikbal bakımından cesaret verici olmuş
tur. Avrupa Konseynin gayesi nedir?.
Avrupa Konseyine iştirak eden devletler,
muayyen bir medeniyet ve kültür mefhumu et
rafında birleşiyorlar. Gayeleri, muasır Avrupa
milletlerinin müşterek malı olan mânevi ve fikrî
kıymetleri, zararlı cereyanlara karşı korumak,
muhafaza etmektir.
Bu devletler, medeniyetin anladığı mânâda
demokrasiye sahiptirler. Demokrasinin temeli
olan ferdî hürriyetlere riayet ediyorlar. Bunlar,
hak mefhumunun üstünlüğüne inanmış milletler
dir. Bu ideali, sağa sola karşı, muzaffer kılmayı
müdafaa etmeyi taahhüt etmişlerdir.
Bundan başka, iktisadi ve içtimai terakkileri
ni bu muayyen nizam içinde, kendi aralarında
iş birliği sayesinde ileri götürmeyi hedef edinmiş
lerdir,
Bu birliğe hâkim olan bir noktayı daha be
lirtmek isterim :
Şimdiye kadar devletler, yalnız siyasi men
faatleri göz önünde tutan anlaşmalar yaparlar
dı Yıllardan ve yıllardan beri tecrübe ile görül
dü ki, bu siyasi anlaşmalar bir devire münhasır
dır. Yalnız hükümetleri alâkadar ediyor. Bun
ların hepsi geçici olmuştur. Hiç biri hâdiselere
ve zamana dayanmamıştır.
Avrupa Konseyi, yalnız siyasi mevzularda
hükümetleri geçici surette birleştirmekle kal-
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mıyor. Mânevi ve fikrî rabıtalarla milletleri
birleştiriyor.
Sadece hükümetlerin mümessillerinden de
ğil, milletlerin vekillerinden de mürekeptir.
Milletler arasında siyasi sahada, iktisadi ve iç
timai sahalarda, kültür ve ilim sahalarında, ad
lî ve idari görüşlerde iş birliği kurmaktadır.
Bu birliğin büyük ehemmiyeti şundadır: İn
san haklarını ve hürriyetleri aynı şekilde anlıyan, bu ideallere bağlı olan milletleri ve yalnız
bunları içine almaktadır.
Avrupa Konseyinin istikbale ait vazifeleini,
imkânlarını saymayı lüzumsuz addederim. Bu
arada yalnız birini, en yakınını arzedeyim:
Biliyorsunuz ki Avrupa bugün iktisadi ba
kımdan Amerika'nın yardımı ile yaşamakta*
dır. Amerika'nın bu yardımdan gayesi şudur :
1952 senesinden sonra Avrupa'nın, kendi ken
dine ve yardımsız yaşamasını temin etmek. 1952
de Amerika yardımı kesildiği vakit Avrupa tek
başına şaşırmış bir halde kalabilir. Amerika
yardımı ile, Avrupa Ekonomik İş Birliği İdaresi
ortadan kalkınca bunun yerini Avrupa Konse
yi dolduracak ve Avrupa'nın daima muhtaç ola
cağı iktisadi iş birlğini temin edebilecektir.
Türkiye'nin Avrupa Konseyine ltihakı başlı»
başına bir hâdisedir, demiştim. Bunun sebeple*
rini Meclis huzurunda uzun uzadıya, izaha ha
cet yoktur, sanırım.
Avrupa Konseyi, ilk iş olarak, adalet üzeri'
ne müesses bir sulhun teminini, yasasının başı
na yazmıştır. Artık dünya biliyor ki Türkiye
Cumhuriyetinin siyaseti sadece sulhun muhafa
zası gayesine matuftur.
Son senelerde, yine bütün dünya, teyit ve
tekrar etmektedir ki, Türkiye, bugünkü karışık
Avrupada sulhun başlıca âmili, kuvvetli bir em
niyet ve istikrar unsurudur.
Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti sulhu
özliyen milletler camiasına faal bir unsur ola
rak hakkiyle katılmış bulunuyor.
Muhterem arkadaşlar, Hiç kmse için meçhul değildir: Türkiye'nin
bir Avrupa Devleti mi, yoksa bir Asya Devleti
mi olduğunu soranlar vardı.
Bu sual, bâzı beynelmilel toplantılarda dahi
ortaya atılmıştır. Bâzı gazeteler zaman zaman
bunu yazmıştır. Avrupa Konseyine dâhil olma
mız bu sualleri, bu tereddütleri katî olarak or
tadan kaldırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Batı
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Avrupa Devletlerinin daveti üzerine kendi ara
larında yer almıştır.
Bundan ne çıkar? denilebilir.
Türkiye Cumhuriyetinin her yerde her, kı
tada siyasi, iktisadi menfaatleri vardır. Bun
dan hiç kimse şüphe etmez.
Yakın Şark'ta, Asya'da bu menfaat ve alâ
kalarımız hiçbir zaman eksilmemiştir. Bilâkis
gittikçe artmaktadır.
Avrupa dışında da kuvvetli ve samimî dost
luklarımız var. Ta Pakistan'a, Hindistan'a ka
dar bizi bağlıyan mânevi rabıtalar çok büyük
tür. Bunları yakın tarih ispat etmiştir. Bu mü
nasebetlerimizi siyasi ve iktisadi mevzularda
daima kuvvetlendirmek yolundayız. Sulh ve em
niyet sahamızı teşkil eden yakın Şark ile alâ
kamız, her zamandan fazladır.
Fakat biliyorsunuz ki arkadaşlar, dış siya
setimizin ağırlık merkezi Batı dünyasındadır.
ingiltere ve Fransa ile ittifakımız, Amerika ile
gittikçe aftan dostluğumuz ve menfaat birliği
miz, dış siyasetimizin istikametini daha fazla
Batıya çevirmiştir.
Avrupa Konseyi içinde bir Avrupa devleti
olarak yer almamız, bu uzun ve devamlı siyase
timizin zaruri bir neticesidir. Aynı zamanda,
Avrupa Konseyine girmemiz bu ana siyasetimiz
de bizi kuvvetlendiren yeni bir âmildir.
Yine ancak Avrupalı devlet sıfatı iledir ki
Amerikan Marshall yardımından istifade ede
biliyoruz.
Avrupa Konseyine katılmamız neticesi, Ana
dolu'nun, Avrupa siyasi ve iktisadi birlik hu
dutları içine girmesi bizim için bellibaşlı bir
hâdisedir. ,
Bu hâdisenin bugün ve yarın, veriminin bü
yük olacağına inanıyoruz.
Şüphe edilemez ki bu meselede yalnız coğ
rafyadan ziyade, Türkiye'nin r Atatürk inkılâp
larından sonra kültür ve medeniyet bakımın
dan Avrupa camiasına katılmış olması büyük
rol oynar.
Şu noktayı da huzurunuzda belirtmek iste
rim :
Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir re
jime sahip, ferdî ve siyasi hürriyetlere bağlı bir
Devlet sıfatı ile Batı demokrasileri arasında
yer alması, hepimizin kuvvetle ve samimiyetle
üzerinde durduğumuz bugünkü siyasi hayatın
Türkiye'nin itibarını ne derece yüksek tuttu-
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ğuna bir delil teşkil eder.
«
Büyük Meclise takdim ettiğimiz Anlaşmada
görüleceği üzere, Avrupa Konseyi iki uzuvdan
mürekkeptir. Biri Hariciye Nazırları Komitesi,
diğeri de îstişari Meclistir.
Statü, bu iki uzviyet arasında bugünkü şart
lara ve zaruretlere göre ayarlanmış bir uzlaşma
neticesidir.
îstişari Meclisin, katî karar vermek salâhi
yeti yoktur. Yalnız tavsiyelerde bulunur. Bun
ları kabul edip etmemek Hariciye Nazırları Ko
mitesinin hakkıdır. Meclisin gündemini, Na
zırlar Komitesi tâyin eder.
Bu ilk adımda, bütün salâhiyetlere malik
bir Avrupa Parlâmentosu kurulmaktan henüz
ihtiraz edilmiştir.
îstişari Meclise delegeleri hükümetler seçer.
Fakat bu milletvekilleri Meclise iştirak ettik
ten sonra, hükümetleri adına hareket etmezler.
Fikirlerinde tamamiyle serbesttirler. Bir Av
rupalı mebus gibi hareket ederler. Bunun için
dir ki bu iki uzviyet arasındaki karar ve salâ
hiyet rekabeti, ilk günden beri çekişmelere se
bep olmaktadır. Avrupa Konseyi zamanla ken
dini bulacaktır. Bunda tecrübeler hâkim olacak
tır.
Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Meclisten gi
decek ve bütün partileri temsil edecek millet
vekilleri ile birlikte Avrupa Konseyinde faydalı
bir unsur olarak bu büyük idealin gerçekleşme
sine yardım edecektir.
Bu tasarının müstacelen müzakeresini ve ka
bulünü rica ederim.
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sualim
var.
Efendim, bu Anlaşmanın ehemmiyeti hak
kında söz söylemeye mahal yoktur. Yalnız usul
bakımından bir nokta hakkında tenvir etmeleri
ni rica ediyorum. Bu Anlaşmanın muteber olan
metinleri Fransızca ve İngilizce metinlerdir.
Bizdeki teşriî teamüllere göre muteber olan me
tinlerden bir tanesinin de beraberce Meclise su
nulması lâzımdır. Resmî müdevvenat arasında
bulunması ve yarın bir ihtilâf karşısında ka
lındığı zaman onlara ihtiyaç hâsıl olacaktır.
Bu husustaki düşüncelerim hakkında tenvir
buyurmalarını rica ederim.
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — P e k i y i efendim, yaparız. Mu
vafıktır. Bir itirazım yoktur.
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BAŞKAN — Muammer Alakant.
'Demokrat Parti adına söz istediniz değilmi?
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Evet,
Sayın Milletvekilleri,
ikinci Cihan Harbinin Avrupa kıtasında
fiilen nihayet bulması dört seneyi tecavüz ettiği
halde, dünyanın diğer kıtalarında olduğu gibi,
Avrupa Devletleri de hâlâ hasretle bekledikle
ri sulha kavuşamamışlardır. Bugün türlü ihti
lâf ve anlaşmazlık sebepleriyle iki bloka ayrıl
mış olan bu Devletler, bir üçüncü cihan harbi
patlaması endişe ve tehlikesi içinde yaşamak
tadırlar. Böyle bir tehlikenin tahakkukunun, in
sanlık içini^tevlit edeceği İkinci Cihan Harbin
den de feci neticelerini tahayyül etmek dimağ
lara ve vicdanlara cidden dehşet verecek mahi
yettedir. insanlığı ve medeniyeti böyle felâketli
bir uçuruma sürüklenmekten kurtarmak için
tedbirler ariyan sulhsever ve demokrat bâzı Av
rupa Devletleri, iç politikalarında hukukun üs
tünlüğü prensipine, insan hakları ve ana hürri
yetler esaslarına riayet ve sadakati taahhüt ve
dış politikalarında bu esaslarla beraber ekono
mik, sosyal, kültürel, ilmî, hukuki ve idari sa
halarda işbirliği yapılmasını kabul eden Devlet
leri içine alacak remî bir teşekkül olan Avru
pa Konseyini kurmuşlar, bu esasları tasrih ve
tesbit eden bir statü hazırlamışlardır, işte tet
kik ve tasvibinize arzedilen bu tasarı, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin de haiz olduğu ka
nuni salâhiyete istinaden bu konseye iştirakini
tasvip ve statünün ihtiva ettiği taahhütleri
Devlet ve Milletimiz namına kabul buyurmanı
zı sağlamayı istihdaf etmektedir.
Milletlerarası münasebetlerde hukuk üstün
lüğüne, barışın korunmasına, eşit muamele esa
sına, kolektif emniyet ve iş birliğine riayeti;
Devlet ve Hükümetimizin Milletimizle olan mü
nasebetlerinde insan hakları ve ana hürriyet
ler prensiplerini, bir kelime ile demokrasiyi,
yerleştirmeyi program ve mesaisinin ana teme
li sayan Demokrat Partinin Meclis Grupumm
bu iştiraki esas itibariyle candan tasvip etmesi
tabiidir.
Âzası olacak her Devletin ve Hükümetleri
nin kendi dahilî mevzuatında ve muamelelerinde
hukuk üstünlüğüne, insan haklarına, ana hür
riyetlere riayet ve sadakatini şart sayan Avru-
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pa Konseyi gibi bir teşekküle iştirakimiz için
Hükümetin, Büyük Millet Meclisinin tasdikına
güvenerek almış olduğu kararı yerinde buluyo
ruz.
Bu kararı reylerimizle tasvip edeceğimizi
arzederim. (Sağdan»ve Soldan bravo sesleri, al
kışlar)
Dr. SADİ KONUK (Konya) — Demokrat
Parti adına beyanat veren değerli arkadaşımın
sözleri, Hükümetimizin dış politika teşebbüslerin
de tam bir millî mesnede dayanmakta olduğunu;
bir defa daha göstermesi dolayısiyle, memnuni
yete şayandır.
Arkadaşlarım; önümüzdeki tasarının iki ba
kımdan kıymeti vardır: Birisi, hiç şüphe edile
mez ki; Türkiye'nin Avrupa camiasına, bu defa
nazari olarak değil, fiilen ve ahden kabul edil
mesi, Avrupa mefhumunu kuvvetlendirmiştir.
Bu itibarladır ki; Avrupa camiası şayanı tebrik
tir. Fakat aynı zamanda Türkiye'nin, Milletler
arası durumu da çok şerefli ve ahdî bir surette
teyit edilmiş bulunuyor. Onun içindir ki, bu
tasarı milletimiz bakımından çok şerefli ve hayırlı
bir adım teşkil etmiştir.
Muhterem Dışişleri Bakanımızın burada izah
buyurdukları veçhile Türkiye'nin bir Asya veya
Avrupalı devlet olduğu meselesi hakikaten çok
defa aleyhimizde polimik mevzu olarak kulla
nılmış, tarihlere kadar bir görüş zaviyesi olarak
girmiştir. Binaenaleyh bu tasarı Türkiye'nin
coğrafî bakımdan değil fakat tefekkür ve zihniyet
bakımından bir Garp Devleti alarak ahden ka
bul edilmesini teyit etmektedir. Bu hal 100-150
seneden beri memleket irfanının teveccüh ettiği,
benimsediği bu medeniyet manzumesinin teyidini
ihtiva etmesi dolayısiyle bir ülkümüzü gerçek
leştirmektedir. Bu itibarla şayanı şükrandır.
Arkadaşlar, bilhassa fikir ve zihniyet saha
sında tecelli ettiği için zaten bizim fert olarak,
millet olarak inandığımız bu Garp tefekkürüne
dünya ve Avrupa sahnesinde teyit ve kabul edil
mesi, elbette Avrupayı kuvvetlendiren Türkiye'
yi de şereflendiren bir hâdisedir. Bundan kısa
bir zaman evvel memleketimizi ziyaret etmiş olan
ingiltere'nin eski ve bizde unutulmaz hâtıralar
bırakmış olan Sör Naçbul Hugesson son ziyare
tinde şu sözleri söylemişti: Türkiye, eskiden Av
rupa içinde bir Asya idi şimdi Asya içinde bir
Avrupa'dır. Zannediyorum ki, vaziyeti ingiliz
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diline hâs bir şekilde bundan -daha güzel ifade
etmek çok güçtür.
Arkadaşlar, bu mesut vesika karşısında bu asil
fikrin liderlerini, ölmüşleri ve sağ olanları sevgi
ve hürmetle anmak, zannederim zevkli bir vazi
femizdir'. Bu vesile ile bu fikrin yorulmadan
müdafaasını yapmış olan, bütün harblerde ve
darplarda ve Birinci Cihan Harbinin bırakması
tabiî olan acılıklara ve kin duygularına nazaran
Avrupa'nın yaşaması ve savunması için mutlaka
birlik olması lüzumunu son nefesine kadar mü
dafaa eden Briyand'i sevgi ile anmak lâzımdır.
Onu takip eden devre zarfında ikinci cihan
harbinin en şiddetli günlerinde bu aziz fikir
ceryanmı müdafaa eden Çörçil ve Lord Kalarjiyi sevgi ile anmak isterim. Bu sayede de Avru
pa bugün tedrici bir birliğe doğru gitmektedir*.
Bu birliğin esas motifini de İnsanların hürri
yeti i, haysiyetli olmaları ve bütün bu varlıklariyle devletlerin el birliğiyle çalışmayı içten
istemeleridir. İnsan haysiyeti ve hürriyetini be
raberce tahakkuk ettirmek için maddi ve mâne
vi alanda iş birliği etmeleridir. Başka şekilde de
Avrupanm yaşamasına imkân yoktur. Avrupayı
kurtarmak için bugün daha sıkı bir iş birliğine
gitmek de zaruridir. Bu itibarla bu yeni vesika
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Avrupa
camiası içersinde zaten mukadder olan şerefli
yerini almış bulunması bizim için de, Avrupa
devletleri için de güzel bir hâdisedir. Bu iti
barla tasarının Kamutayca birlikte kabul Duyu
rulacağına olan inanımı arzetmek isterim.
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
Muhterem arkadaşlar; bugün yüksek huzuru
nuza sunulmuş bulunan tüzük, Avrupanm asır
lardan beri çırpma çırpma, boğuşa boğuşa, ken
disini ifna ede ede, nihayet kuvveti tükenmiş
takati kesilmiş bir vaziyette birleşmek lüzumu
nu duyması üzerine ortaya koyduğu bir eserdir.
Bu eser hakikaten geç kalmıştır. Ben, Hükümet
tarafından Statü mucibince her Hükümetin
kendisince takarrür edecek usul dairesinde
seçmeye yetkisi olan heyetten bir üye olarak
Strazbur'g'ta toplanan heyetin bir mümessili
olarak bulundum. Bu itibarla Yüksek huzuru
nuzda bu işin bünyesi ve işleyişi hakkında bâzı
görüşlerimi ifade etmeyi yüksek heyetinize kar
şı, milletimize karşı bir vazife telâkki ederim.
Bendeniz tetkik ettiğiniz nizamnameyi, o ko
misyona 'seçilmiş ölmaMığım dolayısiyle daha
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yakından incelemiş bulundum. Gerek Statü ve
gerekse tüzüğü tetkikatımız neticesinde bir nok
tayı gördüm ki, Avrupa kendisini perişan eden
delâletlerden artık sıyrılarak dünyayı yeni bir
gözle görü]) müspet bir siyaset yoluna girmek
lüzumunu hissetmiş bulunmaktadır. Bunu, kendi.
millî duygularımla olduğu kadar bir akıl adamı
olarak da memnuniyetle müşahede ettim.
Bizim nesillerimiz, Avrupada (desinteressements territorials) Ademi alâkai arziye yani
arazi hususunda alâkasızlık, yani harbin neticesi
ne olursa olsun bundan hiçbir devletin bir arazı
talebinde bulunmıyacağı nağmesini Puankare'nin
ağzından işittiğimiz halde Osmanlı ordularının
mağlûbiyeti üzerine (înteressemeuts territori
als) formülünün uydurulduğuna ve bizim mem
leketimizden büyük bir kısmının koparılması
ameliyesine ağlıyarak şahit olmuş bir neslin
evlâdı olduğumuz için, Avrupa'nın aklı başına
gelerek nihayet işi hakikî mahiyetinde telâkki
etmeyi görmekle çok büyük haz duydum.
Arkadaşlar; Birinci ve İkinci Cihan harblerinde Avrupan'nm hatasının rolü olduğu mu
hakkaktır. Çorçil'in ve sair zevatın bu mevzudaki hâtıralarında Avrupa'nın yapmış olduğu
hatalar bariz olduğu gibi yerinde tütmekte
olan enkaziyle de meydandadır. Sayın Dışişleri
Bakanımızın güzel bir surette izah ettiği üzere,
Avrupa hakikaten bir çırpmış içerisindedir.
1952 senesinde Marshall plânının ortadan kalk
ması üzerine a'lmacak tedbiri birbirlerinin gö
zünün içine bakarak heyecanla, telâşla söylemek
te ve sormaktadırlar. Binaenaleyh, biz vaziyeti
ciddiyetle ve objektif olarak maddi bir şekilde
ve dikkatli bir surette takip ettik ve daima bu
na inandığımızı izhar ve ifade eyledik.
Hakikaten nihayetünnihaye aklı beşer mü
messili vaziyetinde olduğunu iddia eden Avrupa
nm nihayet hakikate, tariki hakikate girdiğini,
girebildiğini, hiç değilse girebilecek yola girdiği
ni görmekle müteselli olduğumuzu ve zahir ol
duğumuz bu dâva uğrunda biz, türkün yegâne
metaneti ve vaziyeti sarih, kuvvetli, kudretli mü
talâa etmek mevkiinde olduğumuzu mükerrer
müdahalelerimizle izhar ve ispat ettik.
Avrupa'nın, feci bir durumda olduğu herkes
çe malûm olan iktisadi durumuna karşı birtakım
tedbirler alınmaktadır. Biz de bu tedbirlerin
dışmda kalaıeak değiliz. Ve bu gibi hususlarda
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daima en objektif, en pratik tarafı, Avrupa'nın
tarafını iltizam ederiz.
Bunun haricinde hukuka taallûk eden saha
larda daima'insan haklarının, en har taraftarı
olduğumuzu ve Türk Anayasasının bu esasları
1923 1924 tarihinden itibaren en sarih ve en va
zıh şekilde tesbit etmiş olduğunu izhar ve ifade
ettik. Ve bunun daima taraftarı olduğumuzu ve
bunlar aleyhinde her hangi bir vaziyetin behe
mehal milletler arası bir enerji ile müdafaa edilmsi lâzımgeldiği hakkında izhar buyurulan umu
mi arzuya daima müşarik bulunduk.
Şurası muhakkaktır ki, orada hakikaten gör
düğümüz manzara,, bilhassa Faşist idaresinin taz
yiki altından yeni kalkmış olan memleketlerin ve
bir takım iç boğuşmaların,
sebebiyet verdiği
maktelleri, büyük felâketler görmüş olan millet
lerin, büyük bir heyecan içinde beşeriyetin, yarı
nını temin etmek için ellerinden geldiği kadar
uğraşmak istediklerini ve yeni esaslar kurmak
istediklerini ve yeni yeni esaslar kurmak istedik
lerini gördük ve biz de daima esas itibariyle in
sanların haklarının bu demokrasi temayülü em
niyetinin umumi bir anlaşma olması noktasında,
bizim prensiplerimizden
ilham alarak onların
esasîarını takviye etmeye çalıştık.
Bugün görülen bir şey vardır ki; Avrupa, ha
kikaten bir vahdet istemektedir. Bu vahdet; ben
denizin şahsi kanaatimce, daima millî hâkimiyet
lere en derin hürmeti göstermekle beraber husul
bulacaktır. Fakat bu, formül meselesi değildir.
Bu, zekâyi beşerin işlemesi meselesidir.
Madem ki Avrupa bu yola gitmiştir ve bu
büyük bir dünya zaruretidir, kısalmış mesafe
lerin, fennî terakkilerin insanlara getirdiği bir
zarurettir, bunun neticesi ofarak Avrupanm
her milletin tarihi ve hukukî tekâmülüne asla
halel gelmemek üzere, bulunan formüller daire
sinde bir birlik haline, bir anlaşmış manzume
haline gelmesi, hem istenilen bir şeydir hem de
muhakkak olacaktır. Bunda biz imanımızı da
ima izhar ettik.
Bu hususta Yüksek Meclisin vaziyete etrafiyle vâkıf olması ve bu büyük dâvada memle
ket içinde önderlik etmesi büyük bir zarurettir
arkadaşlar.
Bizim Avrupa Konseyine iştirakimiz husu
sunda Hükümetin gösterdiği muvaffakiyet, kü
çültülecek bir muvaffakiyet değildir. Hakiki
manialar yenilmiş, esassız ve haksız manialar
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yenilmiş ve Türkiye 'nin, Avrupa milletlerinin
hayatında, ve avrupa manzumesindeki büyük
mevkii takdir ettirilerek bu milletlerarası, yani
avrupa manzumesi tarafından kabul ve takdir
olunmak keyfiyeti, bugün buyurdukları gibi,
bir ahit mevzuu haline gelmiştir. Şunu da arzedeyim ki hakikaten gerek konseyde yani gerek
Mecliste, gerek temas ettiğimiz bilûmum millet
ler bilâ tefrik, Şarkını, Garbını, Şimalini, Cenu
bunu, ayırt etmeksizin orada bulunduğumuz
müddet zarfında temas ettiğimiz bütün insan
lar; bilhassa muhitinde bulunduğumuz Fran
sızlar, Fransızları zikretmekle, yani muhitin
çoğunluğu Fransız olduğu için söylüyorum; ve
diğer milletlerin cümlesi Türk milletinin son
dünya mücadelesinde yapmış olduğu tarihî bü
yük hizmeti ve bir zamanlar Avrupa kıtasında
tek ayakta duran kuvvetin Türk Ordusu olup
Avrupanın varlığını Türkiye'nin kurtardığını
ve Türkiye inhilâl etmiş olsaydı Avrupanın ne
hale geleceği hakkında derin düşünceye daldık
larını ve bu düşüncelerini samimiyetle ifade et
tiklerini bir Türk olarak müşahede ettiğim gibi,
bundan bir insan olarak ve insanlık varlığı için
iftihar duyarım. Bunu huzurunuzda söylemeyi
bir vicdan vazifesi sayarım.
Biliyorsunuz ki arkadaşlarım, orada bizim
üye bulunduğumuz heyet istişari mahiyette bir
heyettir. Yani Avrupa Konseyi iki uzuvdan iba
rettir. Bir tanesi Dışişleri Bakanlarından mürek
kep olan Bakanlar Komitesi (Comite des ministres), diğeri de İstişari Meclis (Assamble Çonsultotive) unvanını haiz olan heyettir ki, orada
İngiltere, Fransa ve İtalya 'nın on sekizer mümes
sili bulunmakta ve diğer milletler altışar, dörder
üye bulundurdukları halde yalnız Türkiye'nin
sekiz üyesi bulunmaktadır. Buna da hakkımız
olmakla beraber Hükümetin, bunu istihsal yo
lunda müşkülâta rağmen, mümanaata rağmen
muvaffakiyetini burada zikretmeyi bir vicdan
borcu telâkki ederim.
Bu «Assamblee Consültative» ile comite des
ministrsde Sayın Bakanın izah ettiği şekilde ilk
toplantı gününden itibaren Bay ÇörçiPin yük
sek enerjisi ile bir mücadele başlamış bulunmak
tadır. Tabiatiyle biz de o mücadelede itidal ve
tekamülü tarihi ve mâkuliyet esaslarını düşü
nerek daima mutedil ve mütevazin bir durum
takibettik. Filhakika iş, kolay bir iş değildir.
Millî hakimiyetlerle bu manzumenin, bu asamble-
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nin yetkilerini mezcü tevhit etmek, bunları telif
etmek öyle bir dakikada, bir günde hal olacak
kadar kolay bir dâva değildir. Mamafih bu iş
başlamıştır ve bu iş olacaktır. Benim kanaatim,
bu işin olacağı merkezindedir. Çünkü Avrupa,
asırlardan beri kendini yiye yiye, imha ede ede
bugün düştüğü - bu düşme keyfiyeti acı olmak
la beraber bir vakıadır. - Halden kurtulmak için
bu vahdete girecektir. Bu da arzettiğim gibi,
akıllı adamların sık sık bu işde ameli tarafları
bula bula ve zamanın halledeceği bir keyfiyet
tir. Bunun öyle birden bire uydum cemaate de
mekle, hal olacak kadar basit bir keyfiyet olma
dığını da müşahade ettim.
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kuvvet alması, tarihî bir vakıadır. Bunu memnun
lukla ve şerefle kaydederim.
Arkadaşlar, son zamanlar tarihi Türk mille
tini, daima insanlığı ve sulhu koruyucu kuvvet
olarak bulmuştur. Fakat türlü tarihî sebepler
den gelen husumet yığınları ve Avrupa'da ayrı
ayrı milletlere hâkim olan şahsi duygular ve bâzı
ihtiyarlar, Türk Milletini ve Türk Milletinin hâ
kim olduğu Türk tarihini anlamakta gaflet gös
termişlerdir. Bunu ifade etmek elbette bir borç
tur. ı Onun için Dışişleri Bakanımızın, Avrupa
Konseyine davet edilmemiz hâdisesini büyük bir
siyasi muvaffakiyet olarak ifade etmesini, ben
şahsan, kabul etmiyorum.
Arkadaşlar; dünyanın içinde bulunduğu va
Bu heyet biliyorsunuz, Hükümet tarafından
ziyete
dikkatle bakıyorum, dünya sulh mu isti
seçilmiştir. Bittabi bundan sonrakilerin, bilmi
yor? Türk Milleti sulh istiyen milletlerin başın
yorum, ama öyle zannederim k i ; prensip itiba
dadır. Dünya milletleri insan haklarını tanıt
riyle Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesi
mak
ve nihayet demokratik idareye kavuşmak mı
bir zarurettir. Bu, zaten ilk tedbir olarak kabul
istiyor?
Bunu istiyen milletlerle Türk Milleti eledilmiş bir keyfiyettir. Oraya gelen delegeler,
betteki
beraberdir
ve beraber olacaktır. Fakat biz
meselâ, îngiliz murahhaslarını, Hükümetleri seç
Orta - Doğu 'da, ta Pakistan 'a kadar, tarihî ve mâ
miştir. Zamanı ve vakti olan memleketler de
nevi
bağ ve menfaatlerimiz bulunan milletlerle
parlemetoları tarafından seçilerek gönderilmiş
de,
Avrupa
Konseyinde beraber bulunduğumuz
lerdir.
milletler gibi, beraber olmak ve onları da aynı
Binaenaleyh bundan sonra daima Yüksek
ideale bağlamak gibi bir siyaset takip edece'k bir
Meclisinizden ilham alınacak ve yine Yüksek
millet ve devlet mevkiinde bulunduğumuz için,
Meclisin huzurunda, bu mevzuları şerefle temsil
Dışişleri •Bakanımızdan, Avrupa Konseyine ka
eden, mümessil arkadaşlarımız İnşallah bundan
tılırken, Avrupa medeniyetini, daha doğrusu in
sonra da, milletimizi yine şerefli bir surette tem
sanlığı ve medeniyeti koruyacak bir teşekküle
sil edeceklerdir.
katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtirken,
Biz Türk Milleti olarak, bu büyük dâvayı şe
bizim Orta - Doğu memleketleriyle olan siyaseti
refle, samimiyetle ve dikkat ve sadakatle takip
mizde de, tıpkı Birleşmiş Milletler ideali gibi bir
ederek büyük bir gayretle çalışacağımıza güve
ideale bağlı olan bir devlet sıfatiyle onlarla da
niyor, inanıyorum. Ve yine inanıyorum ki, bu
daha sıkı iktisadi, siyasi ve kültürel münasebetler
büyük dâvada Türk'ün şeref hissesi daima bü
kurmamız lâzımgeldiği hakikatıyle karşı karşı
yük olacaktır arkadaşlar. (İnşallah sesleri)
yız. Böyle bir siyaset, hem Avrupa Birliğinin,
hem de Birleşmiş Milletler idealinin lehine bir
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
hareket olur arkadaşlar.
terem arkadaşlar, Avrupa Konseyine katılmamız
Bu noktayı açıkça belirttikten sonra müsaade
dolayısiyle bâzı millî ve siyasi duygularımızı hu
nizle Hükümetten ve Hariciye Vekilinden şikâyet
zurunuzda ifade etmeyi vazife saydım. İnsan
edeceğim.
lık varlığımız ve Türkün varlığı gayet açıktır.
Bugün de anlamak istiyenlere açıkça anlatılmış
Arkadaşlar, biz, şu pa-V', bu parti, her parti
tır ki insanlık ve medeniyeti korumak istiyen her
bu milletin istiklâli dâvasında ve toprak bütün
teşebbüs-ve teşekkül Türkiye'yi yanında bulacak
lüğü dâvasında proğıamlariyle, her vesile ile or
ve Türkiye'den kuvvet alacaktır. Böyle bir gö
taya koyduğumuz fikirleriyle ittifak etmiş in
rüşe dayanan Birleşmiş Milletler ideali nasıl Tür
sanlarız.
kiye 'yi yanında bulmuş ve Türkiye 'den büyük
Fakat harici politikada beraberlik sözü ale
bir kuvvet almışsa, elbette Avrupa Konseyinin I lıtlak bir formül halinde ifade edilmekle kuv
de Türkiye'yi yanında bulması ve Türkiye'den | vet verilecek bir söz değildir. Maalesef Büyük
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Millet Meclisinin geçmişteki ananelerini, dört
senelik çok partili devirdeki Hükümet ve Ha
riciye vekilleri yaşatmamışlardır. 0 da, dış poli
tika meselelerinde daima parti gruplariyle te
mas etm&k... Hattâ dış siyaset bakımından ayrı
olduğumuz cihetler ifade edilmiş olsa dahi yal
nız kendi partilerinin önünde konuşmuşlardır.
Dikkat ettiyseniz, Avrupa Birliği Konseyi kar
şısında bundan sonra bütün partilerin temsil
edilmesi temennisini izhar ederken, Hükümet
bu hatasını da itiraf etmiş oluyor. Böyle bir
teşebbüse girerken partilere hiçbir
malûmat
vermediği gibi, bu teşebbüs görüşmelerinden
döndükten sonra da ayrıca siyasi neticeleri hak
kında malûmat vermek lüzumunu hissetmemiş
lerdir.
Arkadaşlar; biz millet olarak, dostluğa ebediyyen bağlanmak ve düşmanımızı
affetmek
karakterine sahip bir milletiz. İşte bu karakterimizledir ki Birleşmiş Milletler camiasının en
kuvvetli bir unsuru olmak vasfını haiz bulunuyo
ruz, Sonra Mehmetçik'imizle adalet ve mede
niyeti kurtarmak için ölüme razı olmuş bir mil
letiz. Bu itibarla dış siyasetimizde tek parti
zihniyetiyle değil, bir Meclis zihniyetiyle hareket
etmemiz lüzumu artık anlaşılsın. Bunu evvelâ
Hükümet ve sonra da Dışişleri Bakanının an
laması gerektir.
Muammer Alakant arkadaşımız, burada De
mokrat Parti adına fikirlerini ifade ettiler.
Benim de şahsi görüşlerim; meselenin mihve
rinde, onlarla beraberdir. Fakat müsaadeleri
nizle ona ilâve edeceklerim vardır. Bu mesele
hakkında, önceden Hükümetle müdavelei ef
kârda! bulunmamış olan bir grupa, burada çıkıp
da grup namına mütalâanızı söyleyin demek;
karanlığa kurşun sıkmak kabilinden bir şeydir.
Onun için bu; artık son hatanız olsun. Gruplar
ne vazivet takınırsa takınsın fakat Hükümet,
Türk Milletini temsil etmek haysiyetiyle, dış
politika meselelerini mütalâa ederken partile
rin dar zihnivetinden kurtulmalı ve onu Mec
lise mal etmelidir.
Arkadaşlar: hat+â. Anayasamızı dikkatle
mütalâa ederseniz görürsünüz k i ; Hükümet bir
çok yetkierini kullanırken Anayasanın ruhuna
da sadakat göstermemektedir. Bence hükümet
ler için bu. maalesef kendileri namına da ha
tadır, çünkü dış münasebetlerde parlâmentoya
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istinaden siyaset takip etmek, millete istinaden
siyaset takip etmek demektir.
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Efendim; birkaç nokta var, onlar üze
rinde düşündüğümü söylemezsem vicdan azabın
dan kurtulamam. Bu rahatlığa kavuşmak için
huzurunuza geldim.
Türk Milletinin Asyai veya Avrupai, eski
veya modern bir millet olduğunu anlamak için
Avrupalılara sormak zorunda değiliz. Avrupa
lıların, kültürel veya siyasi bir teşekkül vesile
si hasenesiyle verdikleri hüküm bu hakkı teyid
edecek değerli bir vesika da değildir.
Dışişleri Bakanı sosyoloji profesörüdür. Bir
millet modern mi, değil mi? Objektif olarak na
sıl hüküm ve muhakeme edilir, bu noktayı po
litikacılardan daha iyi bilir.
Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarında topra
ğı olan modern bir Millettir, bir Devlettir. Çün
kü, bilâkaydüşart Avrapai haysiyette sosyal
müesseselere, enstitüsyonlara maliktir. Onun
için Avrupai bir Devlettir, başka bir sebepten
değil.
Şimdi biz kalksak da, her hangi bir sebeple
Japonya'ya yerleşsek Asyai bir Devlet mi olu
ruz? Hayır. Meselâ Amerika Birleşikleri. Onlar
da Avrupaidir. Çünkü milletleri Avrupalı yap a n v e y a yapmıyan onların bünyeleridir, sosyal
morfolojileridir.
Bu, işin bir tarafıdır. İşin diğer tarafları da
var, onları da kısaca söyliyeyim.
Bu Dış Bakanı çok sempatik adam. Güzel de
konuşur. Zaten Akşam 'da muharrirlik yaparken
makalelerini okurdum, sevimli yazar. Ancak bâ
zı hükümleri var, bunlar benim kabul edece
ğim şey değildir. Ama, bu sempatisi yok mu;
kandırıyor. «Avrupa milletlerinin aklı başına
gelmiş» dediler, gelmemiştir. Yanlıştır, yanlış
tır.
Feridun Fikri şimdi gözüme ilişti, o da ne
kadar iyimser! Avrupa tehlikededir, aklı başı
na daha gelmemiştir. Geç olarak Amerikanın
aklı basma gelmiştir. Avrupa'da iki milletin ak
lı başına gelmiştir. İngilizler, Türkler!
Arkadaşlarım; Milletler diyoruz; bu mef
humlar sakattır. Milletlerin hepsi Devlet midir?
Avrupa milletlerinin hepsinin bayrağı vardır,
fakat hepsi istiklâl için ölmeyi bilmiş midir?
Kaçanları yok mudur? Süngülerini saplayıp
kaçanları yok mudur? Vardır. Türkiye yalnız.
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millet değil, Devlet, millettir. Bunu biz anlat
mak için kimseye kompliman yapmıya ihtiya
cımız yoktur. (Bravo sesleri).
Dahası var; biz Amerika'ya elbette muhta
cız, Amerika da bize muhtaçtır. Aynı derecede
mi, daha mı çok, daha mı az? Onu bilmiyorum.
Diplomatlar daha iyi ölçerler! Bize yapılan şey
yardımdır; hem de vazifedir. Beni kötümser
eden bir şey vardır; Amerika 'laların, pedagoji
lerini ben gayet iyi biliyorum, çok da Ameri
ka 'lı gördüm, karakterlerinde bize benziyen ta
raflar vardır. Ata sözlerimizin içinde hiç yan
lış bulunamamış, ilim kanunu içinde bulunmuş
t u r ; darbımeselde (Proverbe) hiç yanlış bulun
mamıştır ve bunların hükümlerini psikanaliz,
sosyoloji ve psikoloji hep teyit etmiştir; ilim
bile! Şimdi bizim aleyhimizde gibi görünen bir
söz vardır. Atasözü değil, meşhur söz vardır;
Amerika'lılar bir az geç hareket ederler, fakat
ayağa kalktılar mı işi bitirmedikçe oturmazlar:
îkinci Dünya Harbinde istilâya bile mâruzdu
Amerika'lılar! Amerika'lılar da bunu biliyorlar
ve yazıyorlar.
Bu Marşhall Pılânı çok ümit verici şeydir.
Ve Avrupa'yı ölümden de kurtarır gibi olmuş
tur. Birtakım sebeplerle 1952 de keseceklermiş!
Sonra ne olacak? Avrupa Devletleri malûm;
ahbap çavuşlar birbirinin ağzına, birbirinin gö
zünün içine bakacaklardır! Bu anlaşılmalıdır,
bu gayet iyi anlaşılmalıdır! Amerikasız dünya
olmaz, Avrupa'sız ve dünyasız da Amerika ya
şamaz.
Bunun aleyhinde değilim, bu birliklerin.
Gideriz, geliriz, fraklar giyeriz, balolar, müsamereler. Beşeriyetten, birlikten bahsedilir, tşi
görecek olan Devletlerdir, millet Devletlerdir,
ayakta duran Devletlerdir, dövüşen Devletler
dir. Ben hiç aleyhinde değilim. Bu ne kadar gü
zel şey; Komisyon ne kadar iyi çalışmıştır, ge
tirmiştir? Bunların hepsi güzel! Fakat asıl me
sele dediğim şeydir. Bakalım 1952 de ne olacak
tır? Onun için ne bedbin olalım, ne nikbin, re
alist olalım! Türk Milletinin karakterine yara
şan da budur. Türk Milleti realistir.
Fazla bunlara bağlanmak istemiyorum. Be
nim kuruntularım bu noktalarda idi, açıkça söyledim. Ve umarım ki, iyi telâkki ettiniz sözle
rimi.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Muhterem arkadaşla-r; Sayın Tahtakılıç, yap-
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tıkları tarizlerden bizi de esirgemediler. Dediler
ki Demokrat Partinin Meclis Grupu da bu kon
seye iltihakımızı tasvip etmiştir, ve bu karanlıkta
bir nevi kurşun atmak gibi bir şeydir.
Gerek dış politikada ve gerek iç politika me
selelerinde çok konuşacak işlerimiz vardır. Bun
ları zaman zaman konuşmaktayız. Fakat bu
gün orta yerde mevzuubahis olan, Avrupa Kon
seyine iltihakımız hakkında huzurunuza sürü
len bir tasarı vardır. Biz isterdik ki, bu konuş
malarımız, bu tasarı içinde kalsın. Biz istedik
ki, Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin bu konseye iltihak keyfiyeti bütün
yurtça bir müzaheret görsün, bunu bütün dün
ya efkârı umumiyesi de duysun ve anlasın ki,
biz icabında parti ihtilâflarını, iç politika mese
lelerini bir tarafa bırakırız.
Fakat partiler haricinde ve partilerin dışın
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vardır, Tür
kiye Devleti vardır. (Bravo sesleri, -alkışlar).
Ve bu meselelerde parti gayeleri gütmemeliyiz.
Arkadaşlar, dediler ki, bu karanlıkta bir
kurşun atmaktır. Halbuki Avrupa Konseyi
meselesi aylardanberi bütün dünyayı ve bütün
dünya matbuatını işgal etmekte, bu hususta mü
nakaşalar yapılmaktadır. Son konsey toplantı
sına bizim delegemiz dahi muhtelif münakaşa
lara iştirak etmiş bulunmakta ve nihayet Büyük
Millet Meclisinin Dışişleri Komisyonu vardır.
Dışişleri Komisyonuna bir Demokrat Parti Mil
letvekili dahi dâhil bulunmaktadır.
Biz, nerede sulh varsa oradayız, nerede insan
haklarını ve hürriyetleini koruma mevzuu var
sa oradayız. Biz, kendi programımızın, kendi
şuurumuzun aydınlığı içerisindeyiz, karanlığa
kurşun atmıyoruz. Eğer sayın arkadaşım Tahtakılıç, kendileri bu ışığın içinde bulunmuyor
larsa onların içinde bulundukları ummaya mu
hakkak bizim de iştirak etmemiz, muhakkak bu
ummanın içinde bizim de bulunmamız lâzımgelmez.
Dr. ÎBRAHÎM TALÎ ÖNGÖREN (Elâğığ)
— Arkadaşlar; Türkiye bugünkü vaziyete 25
sene evvel namzetti. Atatürk (İçerde sulh, ci
handa sulh) dediği gün Türkiye her suretle
' yükselmeye namzetti. O vakitten beri bütün
dünya Türkiye'ye itibar etmektedir. Bizde
onu, semeresini de görmekteyiz. Bütün arkadaş
ların stayişle bahsettikleri hakikî büyük mu
I vaffakiyet olarak ifade edilen §ey, Atatük'ten-
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beri bu memleketi idare eden Hükümetlerin hep
sinin muvaffakiyetidir. Bu Hükümetlere teşek
kür eder ve bu vesile ile yurtta sulh ve cihanda
sulh diyen Aziz Atatürk'ün ruhunu bütün hür
metimle yâdeder, bu arada bu memlekete kanını
ve hayatını veren Türk Ordsuna bütün minne
timle arz ve teşekkür ederim. (Alkışlar);
DÎŞÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) — Muh
terem arkadaşlar, Avrupa Konseyine katılma
mızın ehemmiyetini Sayın Dışişleri Bakanı lü
zumu kadar tebarüz ettirmiş bulunuyor. Dışiş
leri Komisyonunuz bu tasarı ve tasarıyı ilişik
olarak gelen statüyü en realist bir görüşle tet
kik etmiştir. Gerekçemizde arzetmiş olduğumuz
veçhile işi bugün gayesine yakın veya gayesi
tahakkuk etmiş bir iş olarak karşılamış değiliz.
îşi tamamen başlangıcında ve hayırlı bir teşekkül
olarak gördüğümüz için ve bunun zamanla in
kişaf edeceğini, çizilen gayeye doğru zamanla
ilerliyeceğini ümit ettiğimizden dolayı gerekçe
mizde bu- teşekkülün maksadına az zamanda ye
tişmesi temennisini izhar etmişizdir. Bu göste
riyor ki, komisyon hakikaten sizlerin itimadını
za lâyık bir şekilde, vermiş olduğunuz vazifeyi
en realist bir görüşle tetkik etmiştir. Avrupa
Konseyinde yer almanın bizim için kıymeti ne
olursa olsun bu o demek değildir ki, dünyadaki
diğer devletlerle münasebetlerimiz münkati ola
caktır. Oene gerekçede tebarüz ettirmiş olduğu
muz veçhile Avrupa Konseyine katılmış olma
keyfiyeti birleşmiş milletlere karşı olan taahhü
dümüzü ve dünya sulh ve emniyeti uğrunda ku
rulmuş teşekküllerin faaliyetlerine
katılmayı
hiçbir suretle menetmemektedir. Biz ana siyase
timizde şu vecizeyi büyük ifadesiyle çizmiş, bu
nu da bütün dünyaya ilân etmiş; bulunuyoruz.
Yurtta sulh, cihanda sulh. Binaenaleyh Avrupa
Konseyi bize ümit verici esaslar dâhilinde ça
lışma ışığı gösterdiği için oraya katılırız.
Eğer dünya sulhu selâmeti uğrunda ve dev
letlerin tam istiklâli ve müsavi haklar dâhilin
de çalışma keyfiyetini dünyanın başka bir ye
rinde bulursak o ışığa doğru da gideriz. Bura
da bir arkadaşın söylediği gibi, Avrupa Konse
yine katılmak, Asyada'ki alâkamız ve menfaat
lerimizi ihmal etmek mânasına alınmasın. As
ya'da bizimle müşterek menfaati olan devletler
varsa, onlarla müşterek menfaatler ve karşılık
lı müsavi haklar dâhilinde iktisadi ve içtimai
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münasebetler tesis etmeye de taraftarız. Bunu
nitekim Sayın Dışişleri Bakanımız da bilhassa
tebarüz ettirmiş bulunuyor. Tahtakılıç arkada
şımızın ileri sürdükleri gibi huzurunuza sunul
muş olan dâva, yalnız parti gruplarının, kendi
tabiriyle, dar görüşleriyle ele alınmış değildir.
Dışişleri Komisyonunda Hükümeti temsilen
ve Dışişleri Bakanı sıfatı ile bulunan Sayın Ar
kadaşımız Necmeddin Sadak geniş izahat verdi
ği zaman komisyonda bulunan her partili arka
daşlar takdirle karşıladılar. Bilhassa Tahtakı
lıç'la ayni muhalefet safında bulunan Yusuf
Kemal arkadaşımız bu takdirleri ve tebrikleri
ni güzel bir lisanla ifade ettiler. Ve kendileri
Millî Mücadeleden sonra Hariciye Bakanı, daha
sonra Londra Büyük Elçisi olarak bulundukları
zaman Avrupa sosyetesinde, Garb medeni âle
minde Türkiye'nin yer alma hususunda bâzı
karşılaştıkları şüpheli durumdan duydukları
azabı da tebarüz ettirdiler. O hâtıraların kendi
lerine verdiği azaptan dolayı Dışişleri Bakanına
tekrar tekrar teşekkür ettiler, tebrik ettiler.
Bendeniz söz almak niyetinde değilim. Sa
yın Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun bu
radaki beyanları ve sayın Tahtakılıç'm sözü
olmasaydı, komisyonun görüşünün tamamen re
alist bir görüşten ibaret olduğunu hepimizin
kabul etmiş olacağını ümit ederek söz almaz
dım.
Fakat dediler ki, durumu böyle izam ederek,
hakkı tabiîmiz olan bir şeyi güya şu ve bu şe
kilde, muvaffakiyetmiş gibi göstermek doğru
değildir çünkü bizim hakkı tabiîmizdir.
Evet; tabiî hakkımız olduğunda hepimiz
müşterekiz. Fakat; Dışişleri Kornişonu; şunu
hemen size temin eder ki, keyfiyet hiçte müba
lâğa ile alınmış değildir. En realist bir görüşle ve
tamamen işin başlangıcında olduğunu tesbit ede
rek kabul etmiştir ve inkişafım temenni etmiş
tir. Hakikaten, Dışişleri Bakanının burada Kon
seyin maksat ve gayesi hakkında söyledikleri
nin tahakku etmesini temenni etmek lâzımdır.
Biz, diğer muhalefet saflarında bulunan ar
kadaşlarımızın da işaret ettikleri gibi, madem
ki hakkın üstünlüğünü ve ana hürriyet pren
siplerini kabul etmiş bir milletiz, Avrupa Kon
seyinde yer almamızı tabiî bir hak olarak kabul
ediyoruz. Ve bunu bu şekilde bir tasarı ile hu
zurunuza getirmiş olmayı ne bir mübalâğa ne de
bir gösteriş addediyoruz. Yusuf Kemal Beyin
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komisyonda söylediği gibi, geçmiş hâtıralar ara
sında Türkiye'nin acaba Avrupa medeniyet âle
minde yeri var mıdır, yok mudur? Gibi sözlerin
hepimiz; ıstırap içinde bırakmış olması dolayısiyle bunların kapatılması ve bunları söyliyenlerin yüzüne resmî bir vesika atılabilmesi imkâ
nını. görüyoruz. Profesörün işaret ettiği gibi işi
lüzumundan fazla göstermek keyfiyetine kapıl
mış değiliz. Doğrudan doğruya memleketimizin
ana siyasetine uygun bir eser, sonra kendi içti
mai, medeni zihniyetimize uygun bir zihniyet
olduğu için kabul- ettik. Bu kanaatle tasarı ay
nen kabul olunmuştur, yüksek heyetinizin de
kabul edeceğini tehmin ederim.
HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Birşey
soracağım.
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, bir soru var.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Reis
bey, ben daha evvel söz istemiştim, îsmail Hakkı
Baltacıoğlu 'ndan.
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Efen
dim; nihai hükümler paragrafında bu anlaşma
nın Fransızca ve İngilizce metinleri imza edil
miş ve muteber olarak tasrih edilmiş olduğuna
göre, acaba onlar mı, yoksa Türkçe metin mi
neşredilecektir ? Eğer ana metin neşredileeekse
söylesinler, ona göre zapta geçsin. (Bakan söy
ledi sesleri)
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Dr
ABDURRAHMAN MELEK ((Gazianteb) —
Efendim, bunu Kurdoğlu arkadaşımız da sordu.
Bütün anlaşmalarda olduğu gibi, muteber olan,
Fransızca ve İngilizce asıllarıdır. Bütün mua
hedeler böyle yapılır. Bu da o suretle yapıl
mıştır ve huzurunuza getirilen tasarı onun ter
cümesidir. Eğer yüksek heyetiniz mevzuatımız
arasında bunun Fransızca veya İngilizce suret
lerinin de yer almasını isterse buna Komisyon
memnuniyetle iltihak eder.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bir sual.
Bir temenni ve müşavere hududunu geçmiyen şu güzel düşünceleri siz Encümen olarak
mahza Türk Hükümetinin başlıbaşma bir muvafakiyeti mi addediyorsunuz ? Sözlerinizden
öyle anlıyorum.
DIŞİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ ABDURRAH
MAN MELEK (Gazianteb) - - Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin elinde böyle bir vesikanın
bulunmasını muvaffakiyet addediyoruz, yoksa
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temennilerden ibaret olan bir işe katılmayı
değil.
Gerçi temennide de kazanılacak ve ümit edi
lecek büyük birşey vardır. Konsey bugün te
menni ve tavsiye salâhiyetinden fazla bir iş göremiyorsa. bunu işaret ettiğimiz gibi bir başlan
gıç telâkki ediyoruz. Zamanla alacağı kararla
rın kabiliyeti tatbikıyesi olmasını da temenni
ediyoruz. Çünkü tesbit edilen nokta şudur :
Bu konseye dâhil olan devletler arasında
müşterek bir had tâyini. İdari, içtimai, kültürel
sahalarda olduğu gibi, icabederse siyasi saha
da da müşterek bir had tesbit edilmesi ve bu
hadde göre her devletin bilâhara yapılacak olan
tâli anlaşmalarla kendi millî mevzuatına teva
fuk ettirmesi nihayet Avrupa'nın birleşmiş bir
manzara temin etmesidir. İşte bu temenninin de,
inkişaf derecesine geleceğine itimadımız oldu
ğundan dolayıdır ki, bunu kabul etmiş bulunu
yoruz.
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Müsaade buyurur musunuz.?
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Siz daha
sonra, Tahtakılıç daha evvel söz istemişti.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Komisyon Sözcüsünü dinle
dikten sonra, biraz evvelki konuşmalarımda,
Kendi duygularımı, kendi fikirlerimi ifade et
mekti ne kadar haklı olduğumu bir defa daha
anladım.
Arkadaşlar, Avrupalılık ve Avrupa medeni
yeti; insanı insan olarak tanımak, adalet gibi,
hak gibi büyük mefhumlarla devlet kurmak
ise, biz en çok bir Avrupa devleti idik, çoktan
medeni idik. Avrupa bizi, bu halimizle görmek
istemediği, böyle anlıyamadığı için, bu işler bu
güne kadar kalmıştır. Türk Milletinin bir ferdi
olarak, bir Milletvekili olarak, öyle medeni ta
rihe sahip bir vatanda vatandaş olarak, medeni
varlığımızı, Avrupa medeniyeti içerisinde, in
sanlık, hak anlayışına, adalet anlayışına müste
nit bir devlet, bir cemiyet olarak kendimizi ve
sikaya muhtaç hissetmiyorum, kimseden şaha
detname almak mevkiinde görmüyorum. Arka
daşlar birçok hâtıralar söylediler, burada Yu
suf Kemal beyin takdirlerini ifade ettiklerinden
bahsettiler. Ben de o halde Yusuf Kemal Beyle
yaptığım konuşmadan bir şey ifade edeceğim:
Biz İngilizlerle ittifak yaptığımız sı ada, Yusuf
Kemal bey Türk dostu olan bir Fransızla gö-
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rüşase yaı^ycr. L^aıâra^ya ıgdiyor. Türk dostu
olan Fransız diyor kİ4 bugünkü ayakta duran
ve kuvvet ifade. eden yegâne Devlet olduğunu
zu elbette bUiyorBunoiB, çok rica ederim. Eğer
Türk Milletinin insan olacak katlandığı mahruiniyetlere, Türk Milletinin, uğradığı cihan husumefcine yer yüzünde başka bir devlet ve mil
let uğramış olsaydı, külü kalmazdı arkadaşlar,
külü. Ne ıdiyorstûıuz >şiz? Bugün dahi köyünde
zaman saman bir yabancı göziyle hicvettiğimiz,
hayvaniyle bir seviyede tomakta yatan fakat
kalbinde başkasının hakkına inanmak duygusu
olan^ duvarında temiz bir pöstekisi asılı bulunan
millet, insanlık .mefhumu içinde, medeni insan
dır arkadaşlar.
FEYfcULLAH USLU (Manisa) — Hicveden
kim?
AHMET TAHTJÖCILÎÇ (Devamla) — Mü
saade et söyliyeeeğin bir şey varsa çık da bum
da söyle.
. FEYZULLAH USLU (Manisa) — Siz misi
niz hicveden, kim?
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — O
halde dikkat ederseniz Dışişleri Bakanının konuşmasiyle, Dışişleri Komisyonu Sözcüsünün
konuşmasının mihveriyle benim konuşmamın
mihveri arasında mebdei hareket farkı vardır
arkadaşlar.
Arkadaşlar; Avrupa'da hangi millet insan ör
neği olarak tanınıyorsa! o örneği gelip, bu mem
leketin dağında, bayırında görsünler. Türki
ye'deki bugünkü huzur ve sükûnun yegâne se
bebi, Türk Milletinin insanlık duygusudur. O
halde dikkat ediyorsunuz Avrupa Konseyi vesi
lesiyle Avrupalı bir Devlet olarak tanınmamız,
bizim lehimize yapılmış bir şey değildir, Avru
pa Konseyi anlayışından evvel bu milletin me
deniyet ve insanlığı koruma duygusu vardır.
Biz dâvayı böyle anlıyoruz ve böyle anlamakta
devam edeceğiz.
Muammer Alakant arkadaşımız lüzumsuz
hassasiyet gösterdiler; kader talih parti kad
roları bakımından birimizi iktidar Partisinden
bir muhalif partiye, öbürünüzü de bir muhalif
partiden diğer bir muhalif partiye nakletti. Ben
Demokrat Partinin içinde bulunduğum zamanda
demin Hükümetten ve Hariciye Vekilinden yap
tığım şikâyete, Dentokı-at Partili arkadaşlar da
iştirak ediyordu. Yani dış siyaset mevzularında
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I Hükümet gruplara lâzımgeİeü izanat ve maluI rauatı veraiftemektedir. Dikkat ederseniz, Avrupa
Konseyi idolayısiyle Hükümetin 4ış politikasını
tasvip ederken hiz, çok korkuyoruz arkadaşlar çün
kü, dış siyasette beraberlik teeyyüt etmiştir diye
dış siyasetimizin bütün meseleleri müzakere edil
miştir de heprinde görüş ve anlayış birliğine varJ mış>z gibi bir mâna ve mahiyet ortaya çıktı. Bu
J sözlerimle ıstırabımı ifade etmek mecburiyetin. deyim. Eğer sözümden kendilerinin maksadına
I muhalif bir mâna çıkardılarsa kastım asla kenI dilerini hicvetmek değildir. Çünkü Muammer
arkadaşımızın parlaman temam meselesi hakkında
I ve bilhassa Avrupa örneği parlâmento sistemi
hakkında eskiden beri kendisinin bâzı düşünce
leri olduğunu bilirim* Şu halde dikkat ederse
niz, Muammer Alakant arkadaşım burada, bu ve
sile ile, dış siyasette iktidarla partilerinin bera1 her olduğunu filân ifade etmek cihetine de zan
nedersem, kendi partisi adına fazla taahhüde gi| .rişmiştir.
1
Arkadaşlar; bilhassa milletvekilleri bilirler ki,
I ben şahsan bir milletvekili olarak konuşuyorum,
kendileri de bilir ki, Avrupa Konseyinin içtimaI lan demek, hattâ ben Feridun Fikri arkadaşımın
I konuşmalarından mâna çıkaramadım, fakat bu1 radaki müzakeratı uzatmak gibi bir şeye düşmeI mek için fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü
burada Konseye giden delagasyonun bir mü| messiliymiş gibi konuştu. Hattâ kendisi daima
1 lâyık olduğu akıllı vasfını da ilâve edecek kadar
I bir ışey yaptı. (Gülüşmeler) Fakat sözlerim bu
I nevi noktaları tenkid etmek değildir. Eğer MuI ammer Alakant arkadaşım Hükümetin ve DışişI leri Bakanının bir millî dış politika takip ede
bilmesi için grupların mesuliyeti altında kahat
verdiğini kabul ediyorsa; belki Demokrat PartiI ninrbizim bilmediğimiz yeni temasları vardır. (SolI dan muvazaa var sesleri, gürültüler) Muvazaa
nın ne olduğunu hepiniz bilirsiniz, çünkü ona
I kalırsa Halk Partisinin içinde de muvazaa var.
(Gülüşmeler).
I
O halde daş poltika mevzularında, dikkat
I ederseniz kullandığım her kelimenin mesuliyetini
I müdrik olarak kullandım ve ifadelerimi tekrar
j teyit ediyorum; Hükümet ve Dışişleri Bakanı
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ananesine uy
gun olarak hareket etmemektedir. Çünkü bizim
I dinlediğimiz, hâtıra meyanında, Birinci Büyük
I Millet Meclisinde, Dışişleri Bakanı, birinci ve
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ikinci grupİarâ gidip daima izahat verirmiş.
Şimdi, böyle görünmeyi eğer memleketin le
hine görüyorsan^ bundan millet namına bir
fayda bekliyorsanız tıpkı, ordu meselesinde
söylediğim gibi, orduya selâm, mesele tamam,
bütçe bir tarafa, harici meseleler mevzuubahis
olduğu zaman da, harici meseleler bir tarafa,
bütün partilerin bu işde birliği müşahede edil
miş, toptan.... Bu, bizim memleketin aleyhine
dir. Hattâ insafla bir meseleyi söylemek mecbu
riyetindeyim, bir istitrat yapacağım, biz Mec
liste müstakil bir grup kurduğumuz zaman Ha
riciye Vekili ile şahsan harici işler hakkında
temas etmiştim, o zaman ifade etmişlerdi ki,
ne zaman şahsan izahat isterseniz, parti mesul
lerine de bu izahatı veririm. Fakat ben bunun
hususi mânada, halledilecek bir mesele olduğu
na kani değilim. Bunu huzurunuzda ifade et
mek mecburiyetindeyim. Bir sefer de acele bir
mesele getirmişlerdi, zannederim ki, Marşal
yardımının 1948 senesi Hazirandan itibaren olan
devresi içindi, acele geldiği için tetkik etme
dim, itimat isteyip istemiyeceğini kendilerinden
sordum, eğer itimat istiyeceklerini söylemiş ol
salardı buraya çıkarak müsaade buyurun ev
velâ bu meselenin bütün teferruatını bize anla
tın ve Meclisin umumi müzakeresi arasında
temayüller tezahür etsin diyecektim. Bize iti
mat reyi istemiyeceğini ifade buyurdular. İti
mat istemiyeceği için o gün görüşemediğimiz bu
meseleyi başka bir gün fırsat bulur konuşuruz
deyip, geçtik. Dikkat ederseniz arkadaşlar, ha
rici meseleler hakkında fikir ve mütalâa beyan
eden arkadaşınız, meselenin dört bir tarafını
takip etmek için elinden gelen şeyi yapmış, hu
zurunuza bu suretle çıkmıştır.
Demin de söylediğim gibi; ben Hükümeti
bizi, harici meseleler hakkında lâzımgeldiği ka
dar tenvir etmemek suçu hatasiyle ittiham edi
yorum.
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Bir insanı, söylemediği sözler hakkında
tenkit etmek doğru değildir. Yarın zabıtlar ba
sılacak orada görülecektir ki, ben, Dışişleri Ko
misyonunun bu eserini beğendim ve iy çalışmış
tır dedim. Benim hedefim görülüyor. Açık, gör
dünüz. Arkadaşımın nazarı dikkatini celbetmek
dahi istemedim. Çünkü onun dikkati vardır.
Onu tanırım, kırk seneden beri tanırım. Ken
dileri Öyle telâkki etmişler. Dr. Melek arka-
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daşımm telâkkisinden mesul değilim, ancak ken
di sözlerimden mesulüm.
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMEDDİN SA
DAK (Sivas) — Avrupa Konseyi tasarısı müna
sebetiyle bu kürsüden tasarı lehinde ve Hükü
meti ve Dışişleri Bakanlığını teşvik edici sözler
söylemiş olan arkadaşlarıma bilhassa teşekkür
ederim.
Bu arada Hükümetin, Devletin dış siyase
tinde beraber olduklarını bu fırsatla bir defa da
ha teyit etmiş olan Demokrat Partiye teşekkür
ederim.
Memleketin muhat bulunduğu büyük ve de
vamlı tehlikelere karşı, Avrupa 'nın bizim de
içinde bulunduğumuz bin bir muhtemel ve mel
huz buhranlara karşı memleketimizi ve milleti
mizi korumak hayati bir meselemizdir, ve şim
diye kadar takip edilen dış politikanın tek gaye
si ve tek esası da vatanın ve milletin emniyetini
temindir. Bu mevzuda kuvvetli olmamızın tek
çaresi bütün milletçe beraber olmamızdır. Bunu
bu kürsüden bir kerre daha ifade edip teşekkür
etmek borcumdur.
Bir arkadaş, Avrupa Konseyine iştirak et
memizin benim tarafımdan bir muvaffakiyet gi
bi gösterilmesini biraz fazla buldular. Olabilir.
Arkadaşlar hiç şüphe yok ki, Türkiye gibi kuv
vetli, birçok ecnebilerin mütemadiyen söyleyip
tekrar ettikleri, benim de biraz evvel beyanatım
da hatırlattığım gibi Avrupa'da tek istikrar ve
sulh unsuru olacak derecede kuvvetli bir Dev
letin Avrupa Konseyi gibi bir camia kurulurken
onun içinde bulunması bu konsey için bir kuv
vet unsurudur. Onun için arzu edilecek bir şey
dir. Türkiye'nin Avrupa Konseyine girmesi, bü
tün Avrupa devletlerinde, daha doğrusu Batı
Avrupa devletlerince arzuya şayan bir keyfiyet
tir. Bu onları kuvvetlendirir.
Bu fikre bendeniz de iştirak ediyorum. Bu
nu bu kürsüden söylemek benim için lüzumsuz
dur. Bunu bütün dünya mütemadiyen tekrar et
mektedir. Eğer Türkiye kendi kuvvetinden, is
tikrar ve sulh unsuru olarak kendini tanıtma
sından dolayı Avrupa Birliği kurulduğu zaman
onun içine davet edilmesi bu birliği kuvvetlen
direcek bir unsursa bu dahi bizim için bir mu
vaffakiyet değil de nedir?. Kaldı ki, bir nebze
bahsettiğim gibi Asya Devleti, Avrupa Devleti
meselesi Parlementolar Birliği gibi bir konfe
ransta kürsüden söylenmiştir. Marehall, yardım
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teşkilâtı dolayısiyle, Türkiye bu yardımdan Av
rupa Devleti olarak istifade etsin mi etmesin
mj diye ortaya atılmıştır. Türkiye Avrupa Bir
liğine davet edilip iltihak ettikten sonra, da bü
yük bir Batı memleketi gazetesi merkezi Ana
dolu'da Ankara olan Türkiye Devleti nasıl Av
rupa Birliğine girer diye şikâyet etmiştir. Bina
enaleyh bizim için milletçe ve memleketçe mu
vaffakiyet, Türkiye'nin kuvveti, istikrarı, me
taneti dolayısiyle böyle bir birliğe alınmasına
zaruret hâsıl olması noktasında bir; bir de ay
ni zamanda Anadolu'nun bir Avrupa Kıtası ola
rak kabul edilmesinden dolayı bir muvaffaki
yettir. (Güzel, doğru sesleri)
Ve bunun bir tek küçük misalini demin de
arzettim. Eğer biz Avrupa Devleti olmasaydık
Amerikan yardımından, Marşhall Yardımından
da istifade edemezdik.
Binaenaleyh müsaade buyursunlar arakdaşlarım, kendim için bir muvaffakiyet olarak arzetmiyorum, bunu 20 seneden beri Cumhuriyet
Hükümetlerinin üzerinde durdukları devamlı bir
siyasetin muvaffakiyeti addediyoirım.
Aziz arkadaşım îsmail Hakkı iltifatlariyle
beraber Avrupa Devleti olmanın bir müessese bir
ensütasyon meselesi olduğunu söyledi. Haklıdır.
Daha eski bir sosyoloji hocalığı işini hatırlattı
lar, hakikaten öyledir. Fakat müesseseleri bakı
mından Avrupa medeniyetince ve Avrupa kültü
rüne iltihak etmiş olan her memleket nerede
olursa olsun, Avrupa Birliği Konseyine girebi
lir miydi?
Binaenaleyh,, bunu bırakalım müesseselerimiz,
kültürümüz ve medeniyetimiz bakımından, insan
hak ve hürriyetlerine riayetimiz demokratik re
jimimiz bakımından nasıl Avrupalı isek bizim
Avrupa Birliğine katılmamız da yalnız coğrafi
bir mesele değil, Atatürk inkilâbından sonra tamamiyle Avrupa kültürüne katılmış medeni bir
millet olmamızdan ileri geliyor.
Birliğine dâhil olmakla beraber siyasetimizin
Avrupa Birliğine iltihakımız ve ana siyaseti
mizin esas istikametinin batı Avrupa'da olması,
Yakın Doğu ve Asya'ya karşı alâkamızın asla
azalmadığını ilk konuşmamda uzun uzadıya izah
etmiştim. Hakikaten tekrar edeyim ki; Avrupa.
Birliğine dâhil olmakla beraber siyasetimizin
ana istikameti yıllardan ve yıllardan beri muh
telif münasebetlerimiz ve ittifaklarımız bakımın-
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dan batıya çevrilmiş olmakla beraber, yine arzediyorum ki, Yakın Doğuda Şark ve Cenup kom
şularımızla
alâkalarımız çok kuvvetlidir ve
daha da
kuvvetlenecektir.
Daha da
ileri
ye giderek
arzedeyim ki,
hattâ
Pakistan
ve Hindistan'a kadar maddi ve mânevi, iktisadi
ve siyasi münasebetler ve rabitalar mevcuttur.
Ve bunları daha ziyade kuvvetlendirmek en bü
yük emelimizdir. Ve bunlar üzerinde çalışmak
tayız. (Bravo sesleri). Bunu tekrar etmeyi bir
vazife biliyorum.
Sayın Tahtakılıç'ın siyasi vaziyet hakkında
diğer partileri, Dışişleri Bakanının tenvir etme
diğinden dolayı suçlu addetmesine gelince; bu
meseleyi, bir sene evvel, bir sual takriri münase
betiyle de arzetmiştim. Kısaca tekrar edeyim:
Ben, bir parti Hükümetinin Dışişleri Bakanı
sıfatiyle C. H. P. Meclis Grupunda zaman zaman
izahat vererek, direktif almak vazifemdir. B i 
naenaleyh. C. H. P. Meclis Gruplarına karşı olan
vazife ve mecburiyetlerimle, diğer Parti grupla
rına karşı vazife ve mecburiyetlerim aynı tutu
lamaz. Çünki direktif almak mecburiyetindeyim.
2. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupla
rında verdiğim izahat ekseriya alenen vermekte
mütereddidim. Ve alenen vermekte büyük mah
zurlar görmekteyim. Dış politikanın birçok hususatı anlatılmakla beraber, takdir buyurursu
nuz ki» dış politika denilen şeyin bütün safahatı,
bütün bilgileri ve malûmatı her yerde mütema
diyen tekrar edilen şeylerden değildir. Çünki
sonra Dışişleri Bakanınıza hiçbir kimsenin, hiç
bir yerde bir şey söylemek imkânı kalmaz. Bi
naenaleyh Meclis huzurunda verdiğim izahatla
ekseriya veya bazan C. H. P. Meclis Grupunda
vermeye mecbur olduğum izahat arasında bir
fark bulunması zaruridir.
Muhalif Parti arkadaşlarımın dıs siyaset
meselesinde tenvir edilme ihtiyaçlarını takdir
ediyorum. Kendilerini tenvir etme vazifemi de
kabul ediyorum. Fakat bir parti Hükümetinin
Dışişleri Bakanı olarak, mazur görsünler, gidip
kendi Meclis Gruplarının kapılarını çalarak:
Size dış politika hakkında izahat vermeye gel
dim, diyemem. Eğer dış politika hakkında öğ
renmek istedikleri her hangi bir şey olursa
kendilerinin emrindeyim. Bu izahatı parti grup
larında vermekte mazurum çünki bunun mesu
liyetini ben deruhde edemem. Parti liderleri,
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parti şefleri Meclis Grupu liderleri istedikleri
zaman kendilerine her zaman izahat vermek va
zifemdir. Bu izahatı bilâhara kendi arkadaşlarına şahsi mesuliyetleri altında tekrar edebilirler.
Bu suretle zannediyorum arkadaşlarımın
muhtelif suallerini cevaplandırmış oldum. Bura
da konuşulan her mevzua ve sorulan suallerin
hepsine cevap vermesem beni mazur görürsünüz
ümidindeyim. Ve bütün arkadaşlarımı esas iti
bariyle bu tasarının kabulünde müttefik olduk
larını görmekle cidden bahtiyarım. Kendilerine
tekrar teşekkür eder ve lâyihanın müstacelen
müzakere ve kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hakkın
da bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Avrupa Konseyinin kurulması hakkında im
zalanmış olan statünün onanması hakkındaki
kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesini arz
ve teklif eylerim.
Dışişleri Bakanı
Sivas Milletvekili
Necmeddin Sadak
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar.. Almıyanlar.. Dikkate alınmış ve tasarının
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini kabuledenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmiştir.
Avrupa Konseyinin kurulması hakkında imza
lanmış olan Statünün onanmasına dair Kanun
MADDE 1. — Avrupa Konseyinin kurulma
sı hakkında 5 Mayıs 1949 tarihinde Londra'da
imzalanmış olan Statü onanmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun, Statüye katıldığı
mız 8 Ağustos 1949 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul edilmiştir.

Etmiyenler...

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tümünü açık oyunuza sunuyorum.
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7. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarımın Tarzı
İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve
Sağlık VB- Sosyal Yardım Komisyonu
raporu
(1/584)
[1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen Adnan Adıvar.
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Arka
daşlar; bu kanun tasarısı çok nazik ve nazik
olduğu kadar mühim bir meseleye temas ediyor.
Haddi zatında, bakılırsa., bir iki ecnebi hekimin
memlekette tekrar vazife görmesine müsaade
etmek gibi gözüküyor. Maalesef mesele yalnız
bundan ibaret değildir. Pekâlâ hepiniz bilirsi
niz ki bu memleketin ve milletin asırlardan beri
içinde çok büyük bir acı vardır. Bu acının mil
letin göğsünden çıkarılıp atılması için hakika
ten şayanı takdir bir surette çalışıldı ve netice
de çıkarılıp atıldı.
Şimdi, bir endişe içindeyim ki, bu tasan
ile, acaba kapattığımız bu kutunun kapağı bir
az aralanıyor mu? Bu mesele üzerinde yapıla
cak büyük edebiyat söylenecek uzun sözler var
dır. Bunun demagoji olmasından kaçınmak çok
güçtür. Ben bu demagojiden kaçmak istiyorum.
Bu konuşmalar hattâ demagoji sayılsa bile, bu
o kadar mühim bir meseledir ki bu sözleri söy
lemek ve durmadan söylemek hiç de fena bir ha
reket olmıyacaktır. Çünkü ben bu sözleri söy
lerken kendi samimiyetime inanıyorum. Ve bu
nu söylerken Misakı Milliyi müzakere ettiğimiz
sırada duyduğumuz zihniyeti tekrar burada
duyduğumu söyliyorum. Misakı Millî dediğim
zaman, hepiniz biliyorsunuz, daha ziyade arazi
meselesi olmaktan ziyade, bizler için, bir çokla
rımız için bu kapitülâsyonlar hususu hakkında,
maamafih ben demek istemiyorum ki kapitülâs
yonlar tekrar geliyor, böyle demagojik sözlere
gitmek istemiyorum. Yalnız bu işin en ufak
noktasında bile bizim fevkalâde hassas olmamız
lâzımdır. Ve muhtemeldir ki, yüksek Meclis,
bunu böyle görmez ve tasarıyı kabul eder. Fa
kat bize düşen bir vazife vardır ki burada bu
hassasiyetimizi, her ihtimale, karşı açık bir şe
kilde belirtmek mecburiyetindeyiz.
Ben öyle zannediyorum ki, demokrasilerin
bir faydası da.budur. Dünya bilmelidir ki, böyle
[ 1 ] 53 sayılı bastnayazı tutanağın
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Meclislerde huylu, huysuz adamlar bulunur ve
bunu rasgeldikleri her şeye itiraz ederler, fakat
bu mesele itirazların faydası vardır ve biz bunu
söyleyip tekrar etmiye mecburuz. Bütün dünya
bilmelidir ki, yani, Şarkta, Garpta, Cenupta, Şi
malde nerede olursa olsun biz bu meselelerde çok
hassasız. Fakat Lozan Muahedesinin bir merbu
tu olan bir mektuptan çıkan hüküm dolayısiyle
biraz dikkat etmiye mecburuz, bu mektup; ec
nebi hastanelere, dinî müessese ve mekteplere
bir nevi hak bahşeden bu mektup, o zamanki hey
etin başmurahhası tarafından imza edilmiş ve
Fransa, İngiltere 'ye ve îtalya 'ya verilmiştir.
Sonra, aynı zamanda aynı muamelenin en
ziyade mazharı müsaade olan kaidesine tebaan
Amerika'ya teşmil edilmiştir.
Bu mektupta; Türkiye Hükümetinin bu müessesatı diniyeye, affedersiniz tercüme ederek
okuyorum; mezhebiyeye tanıyacağı haklardan
bahsettikten sonra ilâve ediyor ve deniliyor ki;
maahaza şurası mukarrerdir, Türk Hükümeti bu
müesseselerin işletme şeraitini daima nazarı dik
kate alacaktır. Daima nazarı dikkate alacaktır
sözü ile, muahedenin akdinden sonra, biz bu has
tanelere müsaade ederken bu cihetleri daima
nazarı dikkate alacağız noktasında durarak on
lara birer, dışarda icrayı tababet etmemek
şartiyle, hekimin kalmasına muvafakat ettik.
Gelen tasarıda bunun kanun şekline ifrağı
teklif olunuyor. Bendenizin fikrim şudur ki;
verilmiş olan mektup dolayısiyle bunun kanun
olmasına lüzum yoktur. Kanun şekline sokarsak
çok iyi bir şekilde hareket etmiş olmıyacağız.
Bunu ben kendi fikrim olarak söylüyorum. Fa
kat kanun olarak yapılırsa, bunu takdir edecek
olan Meclistir, bir şey diyemeyiz.
ikinci hekim maddesine gelince: Zannediyo
rum, bunu herkes anlamıştır. İkinci hekim mese
lesini kabul etmek katiyen doğru olmaz, hattâ
buna bizim hakkımız yoktur. Bu eski ahitleri
ortadan kaldırmak için çalışan, cabalıyan ve
hattâ ölen arkadaşlarımızın hakkı üzerimizdedir,
biz bunu katiyen kabul edemeyiz.
Onun için bu tasarının müzakere ve kabulü
esnasında çok dikkatli davranılmasmm lâzımgeldiğini hatırlatmak istiyorum. Dikkat ve temkin
en iyi huylardan biridir.
BAŞKAN — Avrupa Konseyi hakkındaki ta
sarıya oy vermiyenler, lütfen oylarını versinler.
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
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Hikmet Fırat buyurun!
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arka^
daşlar; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının icrası
na dair olan 1213 sayılı Kanun bugün müzakere
ediliyor. Bu kanunun tertibi, Türkiye Milletine,
Lozan Muahedesinin akdinden sonra n,ail ve mü
yesser olmuştur. Türk hekimleri, bu kanunun
hükümleri dâhilinde kendi sanat ve mesleklerini
bütün medeni memleketlerdeki emsali, meslektaş
ları ayarında bihakkın ve tamamiyle medeniyet
huzurunda kendi sanatlarında lâyikı veçhile
çalışıyor ve çalışmaktadırlar. O günden bugüne
kadar 1912 sayılı Kanunun neşri tarihinden bugü
ne kadar, yani Lozan Muahedesinin imzalanışından
bugüne kadar Türk hekimlerinin inkişafı ve on
ların ilerlemesi iftiharla söyliyebilirim ki, me
deni memleketlerdeki meslektaşlarından asla ge
ri değildir arkadaşlar. Bu veçhe çalışan ve bu
meslekte bu derece hizmet edip, âlemi medeni
yette ilmî otorite mahiyetine giren Türk hekim
leri mevcutken bugün bu kanunla yeniden ec
nebi müesseselerine, Türk Milletinin, kanını dökerekten kazanmış olduğu bir hakkı ayaklar al
tına alaraktan, tekrar ecnebi hekimler getirmek
suretiyle bir kanuni lûtufta bulunmak, bilmiyo
rum ne dereceye kadar doğrudur. Türk Milleti
nin kanının döküldüğü dünkü günde, ben de
şahsan onlarla beraber çalışmış olan bir türk ço
cuğu sıfatiyle, bugün bir vicdan azabı duyuyo
rum. (Bravo sesleri).
Binaenaleyh, size bu meseleyi bir parça arzetmek için, hiçbir hissiyatıma tâbi olmaksızın,
mevcut olan kanunları izah etmekliğime müsaade
buyurun,uz. 1219 sayılı Kanunun birinci madde
si der ki, « Türkiye dâhilinde Türk hastalarını
tedavi etmek hakkı Türk vatandaşı hekimlere a i t 
tir. Yine bu kanunun bir maddesi der ki « Tür
kiye dâhilinde teşkil edilmiş olan tesisatı sıhhi
yede Türk vatandaşını tedavi etmek hakkı yine
Türk hekimlerine, Türk vatandaşlarına aittir.»
Ama ve lâkin ne yapalım ki. her muahedenin
en hafif bir cilvesi olabilir, işte onun icaplarına
uyarak Lozan Muahedesinin akdi sırasında mü
esses bulunan ecnebi müesseselerinin yaşamasına
hürmet ettik ve bu Türk Milletinin aşırı olarak
bütün ahitlere sadık kalarak bir miliminde
hata yapmadan bu ahitlere sadık kaldık.
ama bu ahitlerin haricinde milletin hakkı olan
işleri ihsana, ne Hükümetin ve ne de bizim hak
kımız yoktur. (Bravo sesleri) Bu, milletin hak-
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kidir. Binaenaleyh 1219 sayılı Kanunun 77 nei
maddesinde olduğuna göre, bu Lozan Muahe
desinin ahkâmına sadık kalaraktan icrayı sa
nat etmekte olan ecnebi hekim, memurini sıhhi
ye, dişçi ve ebeler gibi kimselerin icrayı sana
tına müsaade edilmiştir. Ama yine muahede hü
kümlerine göre, bunların malî mükellefiyeti ta
mamen Türk müesseselerinin aynıdır ve yine
bunlar tamamen Türk müesseselerinin tâbi ol
dukları murakabeye tâbi olduğu gibi bütün ka
nun ve nizamlarla hemayardır. Yani, nasıl ki;
bir hususi hastanemiz, kendi bünyesinde bir ya
bancı hekim alıp istihdam edemezse ve bu hal
mevzuata aykırı görülürse, hususi bir hastane,
bir müessesei sıhhiye mahiyetinde olan bu has
taneye yine bir ecnebiyi istihdama salahiyet
li değildir. Çünkü bu kanuna tamamen aykırı
dır. İşte bu kanuni salâhiyeti haiz olmıyan Hü
kümet, şu zaruret karşısında bir yol açmak, bir çı
ğır açmak gibi böyle hayalât ve mefhumata
gittiğinden dolayı ben çok ürküyorum. Yarın
bizden sonraki nesil bize bunu sızlanarak söyliyecek, çünkü biz, dünkü imtiyazatı ecnebiyeyi
nasıl kabul etmiyorsak ve bu hususta neler
diyorsak, onların da bize aynı şeyi söyliyeceklerine şüphe etmiyorum. Bunu kabul etmek
gayet kolaydır, dudağımızın ucunda bir tek ke
lime ile bunu ifade kudretini haiziz. Fakat o
hakkı nezetmek çok zordur. Yarınki nesil bu
nun için kan döker, bunu apaçık söylüyorum.
Onun için çok rica ediyorum, iyi düşünün. Ben
apaçık söylüyorum, aleyhindeyim, hiçbir vakit
kabul etmem. Milletime karşı borçlarımı ödiyeceğim. Takdir sizlerindir.
BAŞKAN — Mitat Sakaroğlu.
Dr. HÎTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar, Türk Milletinin her kıymet
ten üstün tuttuğu mânevi ve fıtri hasletleri Mil
lî şerefi ve kanı pahasına 26 yıl önce Lozan'da
istirdat ettiği bölünmez haklardan bir tanesi
nin ; bugün huzurunuza getirilen tasarı ile se
bepsiz feda edilmek istenildiği ıstırabiyle miiteellim olarak sözlerime başlıyorum:
Yüksek malumunuzdur ki, halen memleke
timizde mer'i 1219 sayılı (Ettiba ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına) dair olan Kanu
nun ilk maddeleri hükmünce Türkiye Cumhuri
yeti hudutları dâhilinde tababet icra ve her ne
suretle olursa olsun hasta tedavi ede*bilmek için
Türk olmak ve Türk Tıp Fakültesinden mezun
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bulunmak, ecnebi memleketlerden diploma al
mış olanların ise meslekî ehliyetlerinin Sağlık
Bakanlığınca usulü dairesinde tsbit, tasdik ve
tescil edilmesi lâzımgelmektedir.
Yine bu kanunun yedinci maddesinde (Mün
hasıran ve kısmen Türk memur ve müstahdem
kullanılan müessesatı umumiye ve hususiye ile
Türk hastaları da tedavi eden her hangi bir
müessesei hayriye ve sıhhiyede istihdam edile
cek tabiplerin birinci ve ikinci maddelerde gös
terilen vasıfları haiz olması şarttır.) Denildik
ten sonra (77 nci maddede zikredilen ecnebi ta
bipler bu maddeden müstesnadır) diye zikredil
mektedir.
O halde 77 nci maddeyi de okuyalım: (Tür
kiye'de mevzuatı kanuniyeye müsteniden hak
kı müktesepleri tanınmış olan ecnebi tabipler,
diş tabipleri, dişçiler ve ebeler sanatlarını bu
kanuni dairesinde icra edebilirler.)
,
Bu^ün yürürlükte olan bu mevzuatımızı pe
şinen hatırlattıktan sonra şimdi tasarıya dönü
yorum!:
Arkadaşlar; tesis maksatlarının ve gayeleri
nin açjıkça neler olduğu bilinmiyen veya bilinen
ve uzun yıllardan beri muhtelif şehirlerimizde
faaliyette bulunan ve hasta Türk vatandaşları
nın da tedavisiyle meşgul gözüken birtakım ya
bancı hastaneler ve bunların başında da yaban
cı doktorlar vardır. Vaktiyle bünyemize sızma
ya muvaffak olan bu (kapitülâsyon artığı) mü
esseselerdeki yabancı hekimler Lozan'da 26 yıl
önce tanınan bir (Müktesep hakka) sığınarak
faaliyetlerini idame ettiregelmektedirler. Bina
enaleyh bu hekimlerin meslekten her hangi bir
suretle ayrılma veya vefatleri halinde yerlerine
yenilerinin ikamesi kabil olmamak lâzımgel
mektedir. Bu takdirde de o müessese ya Türk
hekimlerinin idaresi altında çalışmasına devam
edecek, eğer hüsnüniyet sahibi ise, veya bu şek
le razı almazlarsa tatili faaliyet edecektir.
İşin hukuki ve kanuni cephesi böyle olduğu
halde bundan bir müddet evvel, memleketimiz
deki hastanelerinde çalışmakta olan iki ihtiyar
doktorun diğer iki genç meslektaşı ile tebdili
hakkında Hükümetimizden bir talep vâki olmuş
ve o zaman Sağlık Bakanlığımız yukarda arzettiğim kanunun sarih maddelerine dayanarak
böyle bir talebin is'af ma imkân göremediğini
cevaben bildirmiştir.
Fakat Sağlık Bakanlığımızın bu çok yerinde
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mukabelesine rağmen teşebbüs ve talepte ısrar
olunmuş ve ısrarların tevalisi üzerine de Hükü
met, bugün müzakeresine başladığımız tasarıyı
hazırlamak durumuna düşürülmüş ve evvelce
reddettiği imtiyaz talebini bu kere mahzursuz
göstermek şıkkını maslahata uygun bulmuştur.
Tasarının gerekçesi dikkatle okunduğu za
man; bu arzettiğim hususlara nedense hiç temas
edilmeden sadece, bahşolunmak istenen imtiya
zın endişe verici mahiyetinin (Mütekabiliyet)
tabiriyle kamufle edilmek istendiği görülecek
tir. Hakikati halde ise iki taraf için yeniden
hastane açmak bahis mevzuu olmadığına ve ya
bancı memleketlerde bugün bu mahiyette Türk
müesseseleri de bulunmadığına göre (Mütekabi
liyet) esası durumun aleyhimize olan ağırlığını
büsbütün artıran lâfzi ve lâfzi olduğu kadar da
(Müstakil Devlet)' telâkkilerimizle bağdaşamıyan bir mâna ifade etmekten ileri geçmemekte
dir.
Binaenaleyh; bütün tevil ve kaçamaklara
rağmen bu tasarı ile verilmek istenen imtiyaz
zincirinin hiçbir suretle mazereti bulunamıyacak
ve işin bütün vebali tasarıyı hazırlıyanlarla oy
larını lehte izhar edeceklerin boynunda kalacak
tır.
Yine bu tasarıyı kabul buyurduğunuz tak
dirde bâzıları için zararlı görülmek istenmiyen
bu imtiyaz, istisnasız bütün yabancı hastaneler
hakkında da cari olacak ve memleketimiz dâhi
linde faaliyetlerinin devamı artık arzu edilmiyen teşekküller de bundan faydalanmaktan ge
ri kalmıyacaktır.
Vaktiyle her nasılsa kurduğu sıhhat müesse
sesinin Türk hekimlerinin idaresi altında geç
mesinden endişe duyan ve hattâ bu müessese
lerde yatan hastaların büyük bir ekseriyeti
Türk vatandaşlarından ibaret olduğu halde
Türk hekimlerine itimatsızlığını açıkça ifade et
mekten çekinmiyenlerin bu isteklerinin hüsnü
niyetinden ben bir Türk vatandaşı olarak şüphe
ediyorum.
Bizim memleketimizdeki müesseselerinde ken-
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dilerini bizden üstün telâkki eden ve hakikati
halde ise Türk hastanelerinden ilmî bakımdan
hiçbir veçhile üstün olmadığına katiyen kani ol
duğum bu yabancı hastanelerin biz artık tama
men Türk hekimlerinin idaresine geçmesini bek
lerken bugünkü Hükümetin buna külliyen set
çeken ve hattâ aksine imkân bahşeden bu zihni3retle karşımıza gelmediğini ben; gelmiş geçmiş
Cumhuriyet Hükümetlerinin şimdiye kadar çe
şitli yabancı müesseseleri millîleştirme yolunda
ki hayırlı hizmetlerine ve başarılarına, bir sada
katsizlik addeder, bu gibi millî haklarımızın ve
menfaatlerimizin titizlikle korunması hususunda
mesul makamların çok daha hassas bulunmala
rı lâzım geldiğine dikkati çekerek vazifemi şah
san yapmış olduğumu arzederim.
Bu bakımlardan tasarının reddi
hakkında
bir takrir veriyorum. Kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Açık oyların neticelerini arzediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cumhuriye
ti arasında Vaşington'da imzalanan
Dostluk
Andl aşmasının onanması hakkındaki kanun tasarısısma, tasarıyı kabul etmek sauretiyle (261)
oy verilmiştir. Mumele tamamdır. Tasarının ka
nuniliği! (261) oyla kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması
hakkındaki kanun tasarısına, tasarıyı kabul et
mek suretiyle (254) oy verilamiştir. Muamele
tamamdır. (254) oyla tasarının kanuniuğu ka
bul edilmiştir.
Avrupa Konseyinin kurulması hakkında im
zalanmış olan Statünün onanmasına dair olan
kanun tasarısına, tasarıyı kabul etmek suretiy
le (241) oy verilmiştir. Muamele tamamdır.
Tasarının kanunluğu (241) oyla kabul edilmiş
tir.
Vakit ilerlemiştir; çoğunluğumuz da kalma
mıştır. Çarşamba günü saat 15 te toplanmak
üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 18,50
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Bu Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 25 sayılı Basma yazıda aşağıdaki düzeltisler yapılacaktır
Sahife

Satır

6
7

26
13

7
7
7
8
9
9
10
11
11
17

17
24
39
35
18
26
17
4
7
31

Yanlış

Doğru

34
madde 2 ile a) lb) ile ilgili mesele
ler
kararlaştırmayı
(v)
tezekkür organıdır
müzakerelerinin
komisyon
tesadüf etmemelerini
ve Genel Kâtip yardımcısı ve beyanı
sekreter veya üyelerinin
olaylardan ötürü üyelerin
Jşbu statü tasdik olunmaktadır.

ve
madde 21 (a) (1) ve (b) ile ilgili
meseleler
kararlaştırılacağı
(5)
müzakere edici organıdır
müzakerelerinde
komisyonlar
tesadüf etmelerini
ve Genel Kâtip Yardımcısı beyanı
sekreterya üyelerinin
olaylardan ötürü bütün üyelerin
îşbu statü tasdika "sunulacaktır.

Türkiye Cumhuriyetiyle Filipin Cumhuriyeti arasında Va^ington'da imzalanan Dostluk Andlaşmasının onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)

u:ye sayısı

Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

465
261
261
0
0
198
6

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Kemal özçoban
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Oevad Akkerman
Mehrure Aksoley
ibrahim Rauf Ayaşlı

Hıfzı Oğuz Bekata
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
AYDIN
Neşet Akkor

Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Emmittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
ismail Hakkı Uzunçarşılı.
BİLECİK
Memduh !§jievket Esende!
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BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLU
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Fahri Bük
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Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Oemil öz
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet îhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Dr. Mustafa Cantekin
îsmet Eker
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
DENÎZLÎ
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
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ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Şakir Ibrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Dr. AbdurraJhman MP,1PK
GİRESUN
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
HATAY
Gl. Eyüp Durukan

İÇEL

Halil A ta 1 ay
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ekrem Amaç
Ali Rıza A n
Gl. Refet Bele
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Atıf ödül
İZMİR
ELÂZIĞ
Benal Nevzat Anman
Fuad Ağralı
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Mustafa Arpacı
Esat Çmar
Fahri Karakaya
Sedat Dikmen
Hasan Kişioğlu
Sami1 Gülcüoğlu
Dr. İbrahim T. öngören Şükrü Saraçoğlu
ERZİNCAN
KARS
Rauf Bayındır
Fevzi Aktaş
Abdülhak Fırat
Mehmet Bahadır
Nahid Pekcan
Dr. Esad Oktay

-

O :1

Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Talisin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Baki Tümtür-k
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Zü'htü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
tsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Banli
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Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy
Memduh Ispartalıgil
Ömer özdek
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
Esat Doğan
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Abdülkadir Taşangil
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
îrfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâmil Boran
Şemsettin Ekmen
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
MUĞLA
Abidin Çakır
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Hamdi Dayı
Halid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusöy
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ORDU
Dr. Vehbi ••Demir
Amiral H. Gökdaâay
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RÎZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker

12.1

SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan.
Cavid Oral
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SIIRD
Ali Rıza Esen
SİNOB
Lûtfi Aksoy
StVAS
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç

.1949
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Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Nazım Poroy

Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Atalay Akan
VAN
Muzaffer KojçaJk
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erbek

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
ZONGULDAK
Temel Göksel
Emin Erişirgil
Raif Karadeniz
Ahmet Gürel
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu Nuri Tarhan

[Oya katı Imtyarilar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşikar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AMASYA
Ahmet Eymir
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
îhsan Ezğü
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut (t.)
Tayfur Sökmen (I.)
Nurullah Esat Sümer

(î.)
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgsn

Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. Izzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Hıfzırrahnıan R. öymen
Celâl Sait Siren
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Muhlis Enkmen
Mustafa Fehmi Gerçeker

(t)
Abdürrahman Konuk

(D
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Siîner
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingtil

Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu
ÇORUM
Naim Atalay
Münir Çağıl
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkman
Abidin Ege
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli (Bakan)
Cavit Ekin
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları

(t.)
Fethi Erimçağ
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya (1.)
Nazif Dumhı (t.)
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrerv Göle
Şükrü Kogak
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ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik

(t)
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Cemil Alevli
Bekir Kaleli
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Edip Tör
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli (1.)
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Salih înankur
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Şerbettin Karacan
Tezer Taşkıran (î.)
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Dr. Fahri Ecevit
Âdil Toközlü
KAYSERİ Kâmil Gündeş
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Sahir Kurutltıoğlu
KOCAELİ
Dr.
Fazıl
Ş. Bürge (Ba
(t.)
kan)
Dr. Nifeola Fakaçelli'
Mekki Hikmet Gelenbeğ Ali Dikmen
KONYA
Fuad Köprülü
•Miıfcat
Şakir
Altan
Dr^ Mim Kemal öke
Sedftd
Çumralı
Recep Befcer (1.)
Ahmet Kemal Silivrili Fatin Gökmen (I.)
Hamdullah^. Tanrıöver Dr. Aziz Perkün
KÜTAHYA
(î.)
Hakkı
Gedik
Orgl. Cemil C. Toydemir
Adnan
Menderes
Hüseyin Cahit Yalçın
İhsan;
Şerif
özgen
Senihi Yürüten
Ahmet Tahtakılıç
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
MALATYA
Münir Birsel (Bakan) Dr. Cafer özelçi
Dr. Hüseyin H. Cura
Osman Taner
Atıf tnan
Şefik Tugay
Rahmi Köken
Mahmud Nedim Zabcı
Sait Odyak
MANİSA
Ekrem Oran
Yunus M. Alakant
Haydar Rüştü öktem
Dr. Lûtfi Kırdar
Dr. Kâmran örs
MARAŞ
Hasan Âli Yücel
Emin
Soysal
KARS
Hasan Reşid Tankut
Akif Eyidogan
îtefik Korahan ( t )
Dr. Aziz Koksal
Dr. Ali Menteşpğlu
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adatp
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bayar
Mareşal Fevzi Çakmak
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MARDfi*
Dr. Aziz üras
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
NİĞDE
Terit Ecer (1.)
ORDU
Mehmet Furtun
Arif Hikmet Onat
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl (î.)
Dr. Ftfhri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (1.)
Hüsnü Çakır (Bafcaa)
Ömer Kaasataş (1.)
SBYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
Dr. Kemal Satır
(Bakan)
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Y«gena
SÖRD
Etem İzzet Benice
Sebri Çeliktug
Lûtfi Yavuz
StNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
(Başkan V.)
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk

Naeif Brgin
Kâmil Kitapçı (1.)
Necmettin Sadak
(Bakan)
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
Gl. Fikri Tirkeş
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TOKAD
Mustafa özden
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiboğlu
Ali Rıza. Işıl
Hamdi Orhon
Hasan Saka
TUNCELİ
Mahmut Tan
UEFA
Osman Ağan
Vasfi Gerger (1.)
Hasan Oral
Esat Sefeeli
Suut Kemal Yetirin
VAN
İbrahim Arvas
YOZGAD
Sırrı Içöz
İhsan Olgun

ZONGULDAK
İsmail-Ergener
Ali R. tnoealamdarağlu
Sabri Ebeer
SİVAS
Naim Kromer
Mitat Şükrü Bleda (î.) Orhan -Seyiâ 0 r t o n

[Açık Milletvekillikleri]
Antalya
Erzurum
Ettklapeli*
Samsan
Yozgad
Zonguldak
6
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına
dair olan Anlaşmanın onanması halandaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
U:ye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

465
254
254
0
0
205
6

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Kemal özçoban
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Mebrure Aksoley
ibrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu.
Dr. Galip Kahraman
AYDIN
Neşet Akkor
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz

Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLÜ
Lûtfi Gören
Cemil Üzçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Cemil öz
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün

Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Dr. Mustafa Cantekin
ismet Eker
Suheyp Karafakıoğlu
DENİZLİ
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfa gil
Osman Ocak
EDİRNE
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcan •
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Şakir f brahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
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GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
İsmail Sabuncu
A'hmed Ulus
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İÇEL
Halil Atalay
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ekrem Amaç
Alî
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ödül
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İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar

B : 16
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğhı
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERÎ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
KIRŞEHİR
ismail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
ismail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Muhsin Adil Binal

12.1!2.1949

Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazini Onat
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
Ömer özdek
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
Esat Doğan
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Abdülkndir Taşangil
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoglu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâmil Boran
Şemsettin Ekmen
Rıza Erten
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Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
MUĞLA
Abidin Çakır
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Hamdi Dayı
Halid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soy er
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Amiral H. Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RtZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Naşit Fırat
Rıza Tşıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konatk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Or. MaJkhule Dıblan
Cavid Oral
Sinan Tekelioğlu
Hilmi TTran
Ahmet Remzi Yüreerir

SttRD
Ali Rı^a Esen
SÎNOB
Dûtfi Aksoy
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SİVAS
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip Oker
Necmettin Sadak
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uy'badm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Reşit Önder
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı D ay
Temel Göksel
Raif Karadeniz
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA.
Atalay Akan
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkamt
Kâmil Erbek
Sırrı tçöz
ZONGULDAK
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Nuri Tarhan
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[Oya hatılmıyanlar]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AMASYA
Ahmet Eymir
ANKARA*
Naki Cevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
Arif Çubukçu
İhsan Ezğü
ismet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut (î.)
Tayfur Sökmen (I.)
Nurullah Esat Sümer

(î.)
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın (1.)
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. İzzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banğuoğlu
(Bakan)

BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Atıf Ak güç
Zehra Budunç
Muhlis Erkmen
Mustafa Fehmi Gerçeker

(t)
Abdürrahman Konuk
( t )

.
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu
ÇORUM
Naim Atalay
Münir Çağıl
Hasene İlgaz
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkman
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli (Bakan)
Cavit Ekin
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Uhığ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları

(D

Fethi Erim çağ
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Sabit Sağır oğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya (I.)
BİTLİS
Nazif Dumlu (I.)
Muhtar Ertan
Cevat Dursunoğlu
BOLU
Münir Hüsrev Göle
Hasan Şükrü Adal
Şükrü Koçak
Hasan Cemil Çambel
ESKİŞEHİR
Hıfzırrahman R. öymen ismail Hakkı Çevik
Celâl Sait Siren

(t)

Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Enıiıı Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Cemil Alevli
Bekir Kaleli
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
Dr. Galjp K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Edip Tor
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli (I.)
Hasan Mursaloğiu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Salih lnankur
Refik Koraltan (1.)
Dr. Aziz Koksal
Dr. Ali Menteşoğlu
Dr. Celâl Ranıazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak

Hamdullah S. Tanrıöver

(t)

Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senini Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin II. Cura
Atıf İnan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran Örs
Hasan Ali Yücel
KARS
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Tezer Taşkıran (I.)
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Dr. Fahri Eeevit
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Kâmil Gündeş
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Dr. Fazıl Ş. Bürge
(Bakan)
Ali Dikmen
KONYA
Mitat Şakir Altan
Sedad Çamralı
Dr. Muhsin F. Dündar
Fatin Gökmen (I.)
Dr. Aziz Perkün
(1.)
KÜTAHYA
Dr. Nikola Fakaçelli
Hakkı
Gedik
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Fuad Köprülü
Adnan Menderes
Dr. Mim Kemal öke
ihsan Şerif özgen
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili Ahmet Tahtakılıç
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Cevdet Kerim încedayı Hamdi Orhon
RİZE
(Başkan V.)
Hasan Saka
Tahsin Bekir Balta
Muammer Yarımbryık
Hasan Cavid Belûl (î. ) Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
TUNCELİ
Dr. Fahri Kurtuluş
StVAS
Mahmut Tan
SAMSUN
Mitat Şükrü Bleda (1.)
Hüseyin Berk (î.)
URFA
Nazif
Ergin
Hüsnü Çakır (Bakan)
Osman Ağan
Kâmil Kitapçı (î.)
Ömer Karataş (t.)
Vasfi Gerger (I.)
Reşat Şemsettin Sirer
Hasan
O rai
SEYHAN
(Bakan)
Esat Tekeli
Kemal Çelik
Gl. Fikri Tirkeş
Suut Kemal Yetkin
Kasım Ener
TEKİRDAĞ
Kasım Gül ek
VAN
Fa yık Öztrak
Dr. Kemal Satır
tbrahim Arvas
TOKAD
YOZGAD
(Bakan)
Mustafa Lâtifoğlu
thsan Olgun
Ali Münif Ye sen a
Mustafa özden
Nazım
Poroy
SİİRD
ZONGULDAK
Refik Ahmet Sev«ngil İsmail Ergener
Etem tzzet Benice
TRABZON
Sabri Çeliktuğ
Ali R. încealemdaroğln
Zekiye Dranaz
l'jûtfi Yavuz
Sabri Koçer
Dauiş
Eyiboğlu
SİNOB
Naim Krom er
Ali Rıza Işıl
Orhan Scyfi Orhon
Suphi Batm
a : ib

MALATYA
Dr. Cafer özelçi
Osman Taner
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Yunus M. Alakant
Dr. Lûtfi Kırçlar (î.)
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
NİĞDE
Ferit Ecer (î.)
ORDU
Mehmet Furt un
Arif Hikmet Onat

[Açık

Milletvekillikleri]

Antalya
Klr-zurum
Kırklareli
Samsun
Yozgad
Zonguldak

» © «

1
1
1
1
1
1
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Avrupp. Konney-nin kuruiması hakkında imzalanmış olan statünün onanmasına dair kanuna veri
len oylanın sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

405
241
241
0
0

Oya katılmıyanlar

218
6

Açık Milletvekillikleri

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Fakihe öymen
Dr. Ahmet Hâmit Selgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
AYDIN
Neşet Akkor
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağ ab ey oğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Eminittin Çeliköz
Süreyya Örgeevren
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
tsmail Hakkı Uzunçarşılı

BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLU
Cemil Özçağlar
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Aziz Duru
Ahmed Münir Er'han
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet îhsan Zeynoloğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Ata! ay
Dr. Mustafâ Cantekin
ismet Eker
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer

DENİZLİ
Cemil Çalgüner "
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
A'bdülhak Fırat
Nah it Pekcan
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Safari Akgöl
Salim Altuğ
Münir Hüsrev Göle
Şakir îbrahinıhakkıoğJu
Gl. Vehbi Kocagüney
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
GAZÎANTEB
Ömer Asım Aksoy
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Gl. Aşir Atlı
Cemil SaidBarlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Dr. Abdurrahman Mele*
GİRESUN
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İÇEL
Halil Atalay
Dr. Ali Menteşeoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ekrem Amaç
Ali Rıza Arı
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Atıf ödül
Orgl. Cemil C. Toydemir
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
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MUĞLA
Abidin Çakır
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Hamdi Dayı
Halid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
MALATYA
Hüseyin Ulusoy
Abdurrahim U. Beydağı
ORDU
Esat Doğan
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Sadık Eti
Mehmet Furtun
Dr. Hikmet Fırat
Amiral H. Gökdalay
Mustafa Naim Karakövli'
Arif Hikmet Onat
Abdülkadir Taşangil
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
MANİSA
Hamdi Şarlan
Yunus M. Alakant
Hamdi
Yalman
Korgl. Ali Rıza Artunkal
RİZE
Kâmil Coşkunoğlu
Dr. Fahri Kurtuluş
îsmail Ertem
Ali Zırh
Faik Kur d oğlu
SAMSUN
Dr. Memduh N. Otaman
Naşit Fırat
Yaşar özey
Rıza Işılan
Hilmi öztarhan
Yakup Kalgay
Feyzullah Uslu
Dr. Sadi Konuk
KOCAELİ
MARAŞ
Muin Köprülü
Ahmet Faik Abasıyanık Dr. Kemali Bayizit
Mehmcd Ali Yörüker
ismail Rüştü Aksal
Rıza Çuhadar
SEYHAN
Cenap Aksu
Emin Soysal
Dr. Makbule Dıblan
Fuad Balkan
Abdullah Yaycıoğlu
Cav id Oral
Nihat Erim
Ahmet Remzi Yüregir
MARDİN
Amiral Şükür Okan
SÎIRD
Mehmet Kâmil Boran
Sedad Pek
Ali Rıza Esen
Şemsettin Ekmen
SÎNOB
KONYA
Rıza Erten
Lûtfi Aksoy
Abdülkadir Kalav
Dr. Hulusi Alataş
Cevdet Kerim încedayı
Yusuf Mardin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Esat Çınar
Sami Gülcüoğlu
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugae
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Şevket Torgut

Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
Ahmet Tahtakılıç

SİVAS
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip ö k e r
Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirkeş
ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Reşit önder
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Ziya Arkant
Kâmil Erbek
ZONGULDAK
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Nuri Tarhan

[Oya katîlmıyanlar]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin

Kemal özçoban
Ahmed Veziroğlu
AMASYA
Ahmet Eymir
Esad Uras

ANKARA
Falih Rıfkı Atay
ibrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
thsan Ezğü
Cevdet
Gölet
ı

ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan
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Mustafa Korkut (1.)
Tayım* Sökmen (İ)
Nurullah Esat Sümer

(D
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Gl. Refet Alpman
Mit at Aydın (t)
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. Izzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Orgl. Kâzım Özalp
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Hıfzırrahman R. öymen
Celâl Sait Siren
îhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin ATtay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Muhlis Erkmen
Mustafa Fehmi Gerçeke1"

(t)
Abdürrahman Konuk

(t.)
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
îhsan Kara si oğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu

12.1 .1949

ÇORUM
Münir Çağıl
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkman
Abidin Ege
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli (Bakan)
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğıüları

(t.)
Fethi Erimçağ
ERZİNCAN
Ziya Ağca
ERZURUM
Mesut Çankaya (1.)
Nafiz DUHIIU (î.)
Cevat Dursunoğlu
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
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Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan 1221 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet
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Başbakanlık
Mudnidâi Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/1402, 6 - 3827
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

28 . X . 1949

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . X . 1949 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu
Saygılarımla arzederim.
Başbakan
'
,
§. Günaltay
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunüilün 20 seneyi geçen tatbikatı sırasında tesbit edilen ak
sak taraflarını izale ve beliren yeni ihtiyaçları karşılamak maksadiyle sözü geçen kanunun bir
çok hükümlerinin yeniden tanzimi ve bir kısım yeni hükümlerin de ilâvesi suretiyle hazırlanan
tasarı 1947 yılında Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Yüksek Meclisin Adalet Komisyonunda
o tarihten beri dikkatli bir tetkika tâbi tutulmuş bulunmaktadır. Adı geçen tasarının 700 mad
deye yaklaşan hacmi itibariyle kanuniyet kespetmesi zamana mütevakkıf bulunduğu aşikârdır.
Buna mukabil, ihtiyaçların doğurduğu bâzı meselelerin sür'atle halledilmesi adalet işlerinin
daha düzgün bir şekilde yurütülmsi için zaruri görülmektedir. Bu sebeple Yüksk Meclisçe tatbik
edilmekte olan Hukukta Yargılama Usulü Kanun tasarısında teklif edilen esaslara uygun ola
rak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun«5» maddesinin tadili hakkında ayrı bir tasarı sevkedilmiş buİuftmâktadif'.
Bilindiği üzere bugün 25 liraya kadar olan alacak dâvalarında sulh mahkemelerinden veri
len nihai kararlar kesin bulunduğu halde sözü geçen tasan ile 100 liraya kadar olan alacak ve
menkul mal dâvalarında verilen kararların kesin olduğu kabul edilmiştir. Yine sulh mahkemeleri
bugün ancak 300 liraya kadar menkul ve gayrimenkul mal ve alacak dâvalarına bakabildikleri
halde aynı tasarı ile bu hükümde değiştirilerek sulh mahkemelerinin 1 000 liraya kadar alacak
ve menkul ve gayrimenkul mal dâvalarına bakabilmesi esası teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu ta
diller karşısında, 4784 sayılı Kanunla tesis edilmiş olan Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesinin sözü
geçen hususi kanunla tesbit edilen görevi de göz önünde bulundurularak işlerin, mahiyet ve key
fiyetine göre, Yargıtay dairelerine adaletli ve muvazeneli bir, surette taksiminin sağlanması süra
tin, temini bakımından zaruri görülmüş ve bu sebeple Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan
1221 sayılı Kanunun Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri vazifelerine mütaallik muaddel 3 ncü ve
4 ncü maddeleri aşağıda izah olunduğu şekilde değiştirilmiştir.
Birinci Hukuk Dairesine her yıl gelen on bin işten dört bini 300 liradan bin liraya kadar olan
gayrimenkul İhtUâtlarma taallûk etmektedir, Binaenaleyh sulh islerinde 300 üra olan son haddin
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bin liraya çıkarılması suretiyle dört bin iş ayrıldığı takdirde birinci daireye yalnız altı bin iş ka
lacaktır, ki yıllık istatistiklere göre bu daire senede altı bin işi aksatmadan karara bağlıyabil
mekte ve bunda müşkülâta uğramamaktadır.
1221 sayılı Temyiz Teşkilât Kanununun 2020 sayılı Kântfnîa değişen 3 neti. maddesinin - ilk
fıkrası bu esâsa göre tadil olunmuştur.
Beşinci Hukuk Dairesi 4784 sayılı* Kanunda belirtildiği üzere yalnız toprak işlerine mütaallik
olarak gezici mahkemelerden verilen karraları tetkikle mükellef tutulmuştur. Halbuki bu mah
kemelerden sâdır olan kararlar, şimdiye kadar pek cüz'i miktarda bulunduğu ve bir daireyi iş
gale yeter kemiyette olmadığı için yine Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair olan Kanun hükümleri
gereğince diğer dairelerin mûtat haddi aşan fazla işlerinden münasip miktar alınarak bu daireye
verilmektedir. Yargıtay teşkilât ve vazifelerine ait kanunların hepsinde daima ilk plânda tu
tulan ihtisas esası bu suretle muhtel olmakta, içtihad ayrılıkları doğmakta ve bu durumdan tabiatiyle hak ve adalet müteessir olmaktadır.
Bu sebeple Beşinci Hukuk Dairesinin asli vazifesi olan toprak işleriyle münasebet ve alâkası
bedihi olan diğer gayrimenkul dâvalarını tetkik etmesi daha insicamlı ve ahenkli bir mesai şekli
meydana getireceği için şimdiye kadar Üçüncü Hukuk Dairesinin iştigal sahasına giren gayrimenkule mütaallik sulh mahkemelerinden sâdır olan kararları da Beşinci Hukuk Dairesinin
incelemesi muvafık görülmüştür. Bu karârların yekûnu yılda takriben beş bin beş yüz kadar
dır. Toprak işleriyle birlikte bu miktar Beşinci Hukuk Dairesinin normal şekilde çıkarabileceği
iş hacmini aşmamaktadır. Bu esası tesbit eden hüküm Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanu
nun üçüncü maddesine beşinci fıkra olarak ilâve edilmiş bulunmaktadır.
Sulh mahkemelerinden gayrimenkullere ait verilecek karaların tetkiki Beşinci Hukuk Dairesi
ne tevdi edilince sulh işlerine bakmakta olan Üçüncü Hukuk Dairesinin işinin çok az olacağı düşünülebilirse de bin liraya kadar olan dâvaların Sulh mahkemelerine verilmesi suretiyle halen
Dördüncü Hukuk Dairesine gelmekte olan yılda takriben üç bin kadar alacak ve 3500 kadar
menkul mal dâvası Üçüncü Hukuk Dairesine intikal etmiş olacağından bu daire işsiz kalmıyacaktır.
Diğer taraftan 100 liraya kadar alacak ve menkul mal dâvalarında verilen nihai kararların tem
yiz kabiliyetini haiz olmaması teklif edildiğine göre bu cihetten de Üçüncü Hukukun işi yılda
iki bin kadar azalacaktır. Bu suretle bu dairenin iş hacmi halen Dördüncü Hukukun baknmkta
olduğu üç yüz lira ile bin lira arasındaki menkul mal ve alacak dâvaları ile 100 - 300 lira arasın
daki menkul mal ve alacak dâvalarına inhisar edecektir ki bunarm hepsinin yekûnu sekiz bini
geçmiyecektir. Bu rakam ise yalnız sulh işleriyle iştigal eden bir daire için yüksek telâkki edil
memektedir. Nitekim istatistiklere nazaran bu daire yılda dokuz bin işi karara bağlıyabilmek
tedir. Bu sebeplerle ahkâmı şahsiye işlerine bakan İkinci Hukuk Dairesinin işlerini hafifletmek
maksadiyle nispeten basit olan yaş, ad düzeltilmesi ve soyadı değiştirilmesi ve nişan bozmadan
doğan dâvalara ait hükümlerin de Üçüncü Hukuk Dairesine verilmesi uygun görülmüş ve ikinci ve
Üçüncü Hukuk dairelerinin vazifelerini tesbit eden fıkralar bu esaslara göre değiştirilmiştir.
Yargıtay Ceza dairelerinin işleri de son yıllarda göze çarpacak bir miktarda artmıştır. Bu ar
tış sebebiyle, temyiz teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun beşinci maddesi uyarınca icabında bir
daireden diğer daireye âza şevki suretiyle işlerin gecikmesi önlenmiş ve önlenmekte bulunmuştur.
Şu kadar ki, bunlardan dördüncü ceza dairesi işlerinin, âza şevki ile dahi vaktinde görülmesi im
kânını bertaraf edecek bir miktara baliğ olduğu görülmektedir. Bu durum karşısında, görevine
dâhil bulunan işleri dördüncü ceza dairesinin günü gününe görmesine maddeten imkân kalmamış
olduğundan bu daireye ait işlerden bir kısmının, işleri nispeten hafif bulunan ikinci ceza dairesi
ne verilmek suretiyle gecikmeleri önlenmek için zikrolunan 1221 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin,
ikinci ceza dairesinin görevini tâyin eden fıkrasında değişiklik yapılmasına lüzum görülmüştür.
Bu lüzuma binaen ekserisi Ceza Kanununun aynı maddesi içinde Sulh ve Asliye Mahkemelerini
ilgilendiren suçlara taallûk etmesi itibariyle bir dairede toplanması tercihe şayan bulunan bütün
hırsızlık suçlarına ait hüküm ve kararlarla çalınmış mala mütaallik olmak üzere Türk Ceza Kanu
nunun 512 nci maddesindeki suçlardan dolayı asliye ceza mahkemelerinden verilen hüküm ve ka
( S. Sayısı : 47 )

rarfârnr tetkiki işini tevdi etmek uygun bulunmuştur. Bu suretle senelik varidesi on altl bini bulan
dördüncü ceza dairesinden, yine senede ortalama üç bin iş alınmış olacaktır. Diğer taraftan bu nevi
ve miktardaki işin İkrncr Geza Dairesi işlerini aksatması da bahis mevzuu değildir. Çünkü, bütün
iştigal mevzuunu sulh mahkemelerinden 1 verilip temyiz edilen hüküm ve kararlar teşkil eden ikinci
Ceza Dairesinin vazifesiyle, Dördüncü Geza Dairesinin kemiyet bakımından olduğu kadar keyfiyet
bakımındanda çok ağır olan görev durumunu ölçmeye esasen imkân yoktur.
Bu münasebetle maddede yazılı terkipler çözülmüş ve bâzı tâbir ve ıstılahlar da yeni terimlerle
ifade olunmuştur.
Bu" maksatlarla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Adalet Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No> 1/600
Karar No. 14

2 . XII . 1949

Yüksek Başkanlığa
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında Adalet Bakanlığı tarafından hazırla
nan ve Bakanlar Kurulu karariyle Yüksek Baş
kanlığa gönderilen kanun tasarısı Komisyonu
muza, havale Duyurulduğundan, üzerinde gerek
li inceleme yapılarak aşağıda arzolunan sonu
ca, varıldı.
Görüşme sırasında Adalet Bakanlığı temsil
cileri de, hazır bulunacak: gerekli izahları yap
tılar. Esas itibariyle Hükümet gerekçesinde gös
terilen, sebepler, E^omisyonumuzca. da tamamen
varit ve yerinde görülmüştür. 700 maddeye yak
laşan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ta
sarısı tetkikatmm haklı olarak gecikmesi dolayısiyle ayrıca getirilmiş olan ve mezkûr kanu
nun beş maddesinin değiştirilmesini
istihdaf
eden teklif Komisyonumuz tarafından müzakere
edilerek bir neticeye varılmış ve Komisyon gö
rüşünü ihtiva eden şekli, Hükümet teklifi ile
birlikte Yüep Kamutaya arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa 2 . X I I . 1949 tarihinde sunul
muştu. Bu itibarla Temyiz Teşkilât Kanununda
da Hükümet tasarısındaki esaslar dairesinde
bir değişikliğin lüzumuna gerek bu ve gerek
se gerekçede bildirilen daireler arasında işle
rin mahiyet ve keyfiyetine göre adaletli ve mu
vazeneli bir surette taksiminin sağlanacağı yo
lundaki mucip sebebe dayanılarak komisyonu
muzca da kanaat hâsıl olmuş ve bu suretle de

tasarıyı şayanı müzakere görmüştür. Komisyo
numuz ayrıca Bakanlık, mümessillerinim verdik
leri iş miktarlarına ait ihsaî malûmattan fayda
lanmıştır.
Tasarının değiştirilen hükümleri bildiren
birir^oi maddesi aynen kaihul ve tesbit olunduk
tan sonra. 3 ncü maddenin birinci fıkrasında,
biçinci hnknk dairesinin vazifeleri arasında bu
lunan tesis dâvalarına bakma yetkisinin İkin
ci Hukuk Dairesine verilmesi yolunda bir arka
daşımızın görüşü nazarı itibara alınmamış ve
şimdi olduğu gibi bırakılmasının daha faydalı
olacağı mülâhaza edilmekle beraber yalnız bu
fıkradaki (tesise) kelinıesinin vuzuh bakımın
dan (tesis hükümleriyle) şeklinde yazılması da
ha uygun görülmüş ve yine bu maddenin son
îcra ve Iflâş Dairesinin vazifesini bildiren fık
rasındaki (dahi) kelimesi lüzumsuz addoluna
rak çıkarılmış ve 3 nçü madde bu iki ufak tas
hih ile kabul edilmiştir.
Dördüncü madde esas itibariyle aynen ka
bul edilmekle beraber 5162 sayılı Kanunla ku
rulmuş olan ve ne gibi işlere bakacağı mezkûr
kanunda tasrih ve tâyin edilmiş bulunan beşin
ci Ceza Dairesinin de o kanunda gösterilen va
zifeleri görmekte devam edeceğinin bu madde
metnine daireler sırasında bir fıkra olarak ilâ
vesinde her bakımdan fayda görülmüş ve mad
de bu ilâve ile kabul edilmiştir. Meriyete mütaallik madde hükümleri ipka olunmuştur.
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Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sözcü
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Hulki Karagülle
E. Halim Ergun
Kâtip
Erzurum
Balıkesir
Ş. İbrahimhakkıoğlu
Osman Niyazi Burcu
İmzada bulunamadı
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

'temyiz Mahkemeleri teşkilâtına dair 1221 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kamun tasarısı

Temyiz Mahke?nesi Teşkilâtına dair 1221 say\ilı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı

BİRÎNCÎ MADDE — Temyiz Mahkemesi teş
kilâtına dair 11 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı
Kanunun 25 Haziran 1932 tarih ve 2020 sayılı
Kanunla değişen 3 ncü maddesiyle 4 neü mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

BİRİNCİ MADDE — Temyiz Mahkemesi
Teşkilâtına dair 11 Nisan 1929 tarih ve 1221 sa
yılı Kanunun 25 Haziran 1932 tarih ve 2020 sa
yılı Kanunla değişen 3 ncü maddesiyle 4 ncü
maddesi' aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :

Madde 3. — Hukuk dairelerinin Birincisi :
Tesise ve gayrimenkule müteallik ayni haklara
ait asliye mahkemelerinden verilen hükümleri ve
kadastro mahkemelerinden sâdır olan kararları;
İkincisi; yaş, ad düzeltilmesi ve soyadı değiş
tirilmesi ve nişan bozmadan doğan dâvalar hariç
olmak üzere şahıs ve aile hukukuna, nafakaya ve
sayet, kayyımlık ve müşavirliğe, mirasa ve ölü
me bağlı tasarruflara ait asliye ve sulh mahkeme
lerinde görülen dâvaları;
Üçüncüsü;
Sulh mahkemelerince görülüp
İkinci, Beşinci Hukuk ve Ticaret dairelerinin va
zifeleri dışında kalan Hukuk dâvaları ile yaş, ad
düzeltilmesi ve soyadı değiştirilmesi ve nişan
bozmadan doğan dâvalara ait hüküm ve karar
ları,

Madde 3. — Hukuk dairelerinin birincisi; te
sis hükümleriyle gayrimenkule mütaallik aynı
haklara ait asliye mahkemelerinden verilen hü
kümleri ve kadastro mahkemelerinden sâdır olan
kararları;
İkincisi; yaş, ad düzeltilmesi ve soyadı değiş
tirilmesi ve nişan bozmadan doğan dâvalar hariç
olmak üzere şahıs ve aile hukukuna, nafakaya ve
sayet, kayyımlık ve müşavirliğe, mirasa ve ölüme
bağlı tasarruflara ait asliye ve sulh mahkemele
rinden görülen dâvalara;
Üçüncüsü; sulh mahkemelerince görülüp ikinci,
beşinci hukuk ve ticaret dairelerinin vazifeleri
dışında kalan hukuk dâvaları ile yaş, ad düzeltil
mesi ve soyadı değiştirilmesi ve nişan bozmadan
doğan dâvalara ait hüküm ve kararları;
Dördüncüsü; menkule ait aynı haklara ve Borç
lar Hukukuna ait dâvalarla Damga Kanununa
tevfikan alınacak pra cezalarına mütaallik dâva^
l a n ve nakli dâva ve hukuk ve ticaret ve iflâs
dâvalarına ve icra takiplerine ait tâyini merci
hususlarını ve asliye mahkemelerinden verilen ve
diğer dairelerin vazifeleri dışında kalan hukuk
dâvalarını;
Beşincisi; 4784 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi hükmü saklı kalmak üzere gayrimenkule mü-

Dördüncüsü; menkule ait ayni haklara ve
borçlar hukukuna ait dâvalarla Damga Kanunu
na tevfikan alınacak para cezalarına mütaallik
dâvaları ve nakli dâva ve hukuk ve ticaret ve if
lâs dâvalarına ve icra takiplerine ait tâyini merci
hususlarını ve asliye mahkemelerinden verilen ve
diğer dairelerin vazifeleri dışında kalan hukuk
dâvalarını;
Beşincisi; 4784 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi hükmü saklı kalmak- üzere gayrimenkule
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mütaallik olarak sulh mahkemelerinden verile
cek olan hüküm ve kararları;
Ticaret Dairesi, asliye ve sulh mahkemele
rinden ticarete mütaallik verilmiş olan hüküm
ve kararları;
icra ve iflâs dairesi dahi, icra takipleri huku
kuna ve iflâsa dair ticaret mahkemeleriyle tetkik
mercilerinden verilecek hüküm ve kararlarla tet
kik mercilerinin verecekleri cezai hükümleri tet
kik ve rüyet eder.

taallik olrak sulh mahkemelerinden verilecek olan
hüküm ve kararları;
Ticaret Dairesi, asliye ve sulh mahkemelerin
den ticarete mütaallik verilmiş olan hüküm ve
kararları;
İcra ve İflâs Dairesi icra takipleri hukukuna
ve iflâsa dair ticaret mahkemeleriyle tetkik mer
cilerinden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik
mercilerinin verecekleri cezai hükümleri tetkik ve
rüyet eder.

Madde 4. — Ceza dairlerinden birincisi; Ce
za Kanununda ölüm ve müebbet ve muvakkat ağır
hapis ve müebbet sürgün ve beş seneden fazla ha
pis ve âmme hizmetlerinden müebbet memnuiyet
cezalarını müstelzim cürümlere ait hüküm ve ka
rarları,

Madde 4. — Ceza dairelerinden birincisi; Ce
za Kanununda, ölüm ve müebbet ve muvakkat
ağır hapis ve müebbet sürgün ve beş seneden faz
la hapis ve âmme hizmetlerinden müebbet mem
nuiyet cezalarını müstelzim cürümlere ait hüküm
ve kararları;

İkincisi; sulh mahkemelerince Ceza Kanununa
tevfikan körülen ceza dâvalarını ve hırsızlık suç
larından dolayı asliye ceza mahkemelerince veri
len nüküm ve kararlarla çalınmış mala mütaallik
olmak üzere Ceza Kanununun 512 nci maddesin
deki suçlardan dolayı yine bu mahkemelerden ve
rilen hüküm ve kararları,
Üçüncüsü; Hususi kanunlara tevfikan asliye
ve sulh ceza mahkemelerince görülen ceza dâvalariyle cezada dâva nakli ve Ceza Kanununun
mevkii mer'iyete vaz'ma mütaallik kanunun 36
ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya mevdu kısma
mütaallik merci tâyini hususlarını,

ikincisi; sulh mahkemelerince Ceza Kanununa
tevfikan görülen ceza dâvalarını ve hırsızlık suç
larından dolayı asliye ceza mahkemelerince veri
len hüküm ve kararlarla çalınmış mala mütaallik
olmak üzere Ceza Kanununun 512 nci maddesin
deki suçlardan dolayı yine bu mahkemelerden ve
rilen hüküm ve kararları;
Üçüncüsü; hususi kanunlara tevfikan asliye
ve sulh ceza mahkemelerince görülen ceza dâvalariyle cezada dâva nakli ve Ceza Kanununun
mevkii meriyete vaz'ma mütaallik Kanunun 36
ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya mevdu kısma
mütaallik merci tâyini hususlarını;

Dördüncüsü; birinci, ikinci ve üçüncü ceza
daireleriyle 5162 sayılı Kanunla Yargıtay kuru
luşuna katılmış olan beşinci ceza dairesinin görev
leri dışında kalan ceza dâvalarını tetkik ve rü
yet eder.

Dördüncüsü; Birinci, ikinci ve Üçüncü Ceza
Daireleriyle 5162 sayılı Kanunla Yargıtay kuru
luşuna katılmış olan Beşinci Ceza Dairesinin gö
revleri dışında kalan ceza dâvalarını;
Beşincisi; 5162 sayılı Kanunun ikinci maddesi
uyarınca görevlendirildiği hususlara ait hüküm
ve kararları;
Tetkik ve rüyet eder
Yargılanmaları Yargıtaya ait olan yargıç ve
memurların yargılanmaları, fiilin mahiyetine gö
re benzeri fiillerin temyiz mercii olan daireye ve
bu daireden sâdır olacak kararların temyiz yoliyle tetkiki Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu ka
dar ki, asıl dâvayı görmüş olan daire heyeti
genel kurulda bulunamazlar. Ceza Genel Kuru
lunda içtima nisabının sağlanması kaabil olmazsa
hukuk kısmından âza alınabilir. Bu suretle tem
yiz tetkikatını yapan Genel Kurul kararlarına

Yargılanmaları Yargıtaya ait olan yargıç ve
memurların yargılanmaları, fiilin mahiyetine gö
re benzeri fiillerin temyiz mercii olan daireye ve
bu daireden sâdır olacak kararların temyiz yoliyle tetkiki Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar
ki, asıl dâvayı görmüş olan daire heyeti Genel
Kurulda bulunamazlar. Ceza Genel Kurulunda
içtima nisabının sağlanması kabîl olmazsa hukuk
kısmından âza alınabilir. Bu suretle temyiz tetkikatmı yapan genel kurul kararlarına karşı
hükmü veren dairenin ısrar hakkı vardır. Israr
üzerine genel kuruldan ikinci defa aynı surette
verilen karara uymak mecburidir.
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karşı hükmü veren dairenin ısrar hakkı vardır;
Israr üzerine Genel Kuruldan ikinci defa aynı
surette verilen karara uymak mecburidir.
ÎKÎNCt MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Ş. Günaltay
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erişirgü
H. Çakır
Maliye
Bakanı
Dışişleri Bakanı
/. R. Aksal
N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adalan
T. Banguoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Dr. K. Bayizit
V. Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid Oral
Dr. F. Ş. Bürge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
R. Ş. Sirer
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini Adalet Bakanı yürütür.
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S. Sayısı: 52
Avrupa Konseyinin kurulması hakkında imzalanmış olan statünün
onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu
(1/601)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 -1394, 6 - 3854
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Avrupa Konseyinin kurulması hakkında 5 . V . 1949 tarihinde Londra'da imzalanmış olan Sta
tünün onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 13 . X . 1949
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının »erekçe ve ilişiği
ile birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
5 Mayıs 1949 tarihinde Londra'da on Devlet tarafından imzalanmış olan Avrupa Konseyi Sta
tüsüne memleketimizin de katılmaya davet edilmesi üzerine Hükümetimiz bu davete icabet etmiş
ve Konseydeki yerini almıştır.
Bu iş başlanılır başlanılmaz memleketimizin de Konseye dâhil olması daha bidayetten beri karar
altına alınmış bulunmakta idi.
Meselenin bütün safahatından malûmattar olan Hükümetimiz de bu cereyanı ve ortaya atılan
fikirleri her an yakından ve dikkatle takipten geri kalmamıştı.
Avrupa Konseyi, adalet ve milletlerarası iş birliği üzerine müesses barışın garanti altına alın
masının insanlık için hayati bir ehemmiyeti olduğunu tebarüz ettirerek bunun korunması ile siyasi,
içtimai ve iktisadi ilerlemenin sağlanmasını hedeflerinin başında tutan, insan hakları ile ana hürri
yetlere sadakatini beyan eden ve ekonomik, sosyal, kültürel, ilmî, hukuki ve idari sahalarda müş
terek hareket hattının kabul edilmesini esas olarak kabul eden bir teşekküldür.
Avrupanm birleşmesi işi asırlar boyunca zaman zaman ortaya atılmış ve Birinci Cihan Harbin
den sonra daha ciddî olarak üzerinde uğraşılmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra bu birleşmeye
daha fazla hız verilmiş ve mesele gayriresmi teşebbüslerin elinden Hükümetler eline geçmiş ve
bugünkü vaziyete gelmiştir. Bu ülkünün tahakkuku uğrunda Devletler arası bir resmî vesikaya
bağlanması suretiyle erişilen merhale şimdiye kadar bu gaye ile çalışmış olanların sarfettikleri
gayretin bir tetevvücü olduğu kadar, işin ilerde ümitlerle dolu olan inkişafına doğru resmen atıl*mış ulan ilk adımdır.
Kurulduğu günden beri kendi güvenlik ve rahatını umumi güvenlik ve rahatlık ve karşılıklı
anlayış içinde aramış olan ve yurtta sulh cihanda sulh umdesini ana prensip olarak ilân eden
Türkiye Cumhuriyeti dünya barış ve güvenliğinin bütün milletlerin iş birliği ve eşitlik zihniyeti ile
hak ve adalet prensipleri çerçevesi içinde tahakkuk ettirilmesi yolundan bir an ayrılmamıştır. Aynı
amacı güttüğünde şüphe olmıyan adı geçen Konseye bu sebeple ve aynı zihniyeti besliyen îiğer

— 2 —
Avrupa memleketleri ile birlikte iltihak etmemiz gerektiği kanaatine varılmıştır.
Yukarda arzolunan hususlara inanan Hükümetimiz Avrupa Konseyi Statüsüne
onanmasını dilemektedir.

katılmamızın

Dışişleri Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/601
Karar No. 5

5. XII. 1949

Yüksek Başkanlığa
Avrupa Konseyinin kurulması hakkında
5 . V . 1949 tarihinde Londra 'da imzalanmış olan
statünün onanmasına dair Dışişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 13 . X . 1949
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
kararlaştırılan kanun tasarısı, gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte Yüksek Başkanlıktan Dışişleri
Komisyonuna havale edilmiş olmakla 25 . X I .
1949 tarihinde Dıişleri Bakanı Necmettin Sadak
hazır olduğu halde işbu kanun tasarısı, gerekçe
si ve ilişiği bulunan statü incelendi.
Dışişleri Bakanının verdiği izahlardan da an
laşıldığı üzere uzun yıllardan beri zaman zaman
ortaya atılmış bulunan Avrupa'nın birleşmesi
fikri, Birinci Cihan Harbinden sonra bâzı Avru
pa memleketlerinde muhtelif şekillerde gayriresmî teşebbüsler halinde devam etmiştir. İkinci
Dünya Harbini mütaakip daha ciddî cereyan al
mış bulunan birleşme fikrinin tahakkuku yolun
da Avrupa 'da Hükümetler, gayret sarfetmek lüzu
muna kani olduklarından, işi resmen ellerine al
mışlardır. Böylece 10 Devletin Hariciye Nazırları
Londra'da 5 . V . 1949 tarihinde toplanarak Av
rupa konseyi namı altında resmî bir teşekkül vü
cuda getirmişler ve bir statü imzalamışlardı.
memleketimizin de bu teşekküle katılması husu
sunda vâki olan davet üzerine Hükümetimiz de
Konseye dâhil olmuştur.
Avrupa Konseyinin amacı, insan haklariyle
ana hürriyetlere sadakatla bağlı olduklarına ka
naat getirilen Avrupa memleketlerinden üye
olan Devletler arasında iktisadi, içtimai, kültü
rel, ilmî, hukuki ve idari sahalarda müşterek ha
reket hattı kabul edilmesi; bununla siyasi, içti
mai, iktisadi münasebetlerin genişletilerek sıkı
bir birlik meydana getirilmesi suretiyle adalet
ve milletlerarası iş birliği esasına dayanan barışı

korumak imkânlarını sağlamaktadır.
Dünya barışı ve güvenliği uğrunda bütün
milletlerle karşılıklı ve müsavi haklar dâhilin
de işbirliği yapmaya daima taraftar olduğumuz
için Avrupa Konseyinin maksat ve gayesi dış
siyasetimizin ana prensiplerine uygundur. Ayni
zamanda hukukun üstünlüğü prensipini ve insan
haklariyle ana hürriyetleri samimi ve fiilî suret
te hâkim kılan Garp memleketleriyle daima bir
likte çalışmak arzumuz kuvvetlidir.
Statüde Konseyin organları arasında müşte
rek menfaatleri ilgilendiren meselelerin incelen
mesi ve anlaşmalar akdi derpiş edilmiştir.
Konseyde üye olmak Birleşmiş Milletlerdeki
taahhütleri ihlâl ve diğer milletlerarası teşekkül
vo birliklerin faaliyetine iştiraki menetmemektedir.
Bu sebeplerden ötürü Avrupa Konseyine ka
tılmamızı çok yerinde bulan Komisyonumuz Hü
kümetin imza etmiş olduğu statüyü ve bunun
Kamutayda onanmasına dair olan kanun tasa
rısını aynen kabul etti ve henüz başlangıç dev
resinde bulunan bu hayırlı teşekkülün az zaman
da gayesine doğru ilerlemesi temennisinde bu
lundu,
Kamutaya arzedilmek üzere saygılarımızla
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Ko. Baş.
Bilecik
M. S. Esendal
Afyon K.
Dr. C. Tunca
Diyarbakır
F. A. Ay kaç

( S. Sayısı : 52 )

Sözcü
Gazianteb
Dr. A. Melek

Aydın
Dr. M. Germen

Kâtip
Malatya
A. Esenoel
îzmir
H. A. Yücel

Manisa
Korgl. A. E. Artunkal
Manisa
Ş. R. Hatipoğlu

HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

Avrupa Konseyinin kurulması hakkında imza
lanmış olan Statünün, onanmasına dair Kanun
tasarısı
MADDE 1. — Avrupa Konseyinin kurulma
sı hakkında 5 Mayıs 1949 tarihinde Londra'da
imzalanmış olan Statü onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun, Statüye katıldığı
mız 8 Ağustos 1949 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakam
#. Günaltay
Başbakan Yardımcısı
Nihat Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erişirgil
/ / . Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakam
/. R. Aksal
İV. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adalan
T. Banguoğlu
Sa.
ve
So. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid Oral
Dr. F. Ş. Bürge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakam
Reşad S. Sirer
Dr. Kemal Satır
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel
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AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ

Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, Fransa Cumhuriyeti, İrlanda
Cumhuriyeti,
İtalya
Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Kırallığı, Norveç Kırallığı, İsveç Kırallığı
ve Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Kırallığı hükümetleri;
Adalet ve Milletlerarası iş birliği üzerine müesses barışın tahkiminin insan topluluğuv» an ve
medeniyetin korunması için hayati bir ehemmiyeti olduğuna inanarak,
Halklarının müşterek malı olan ve her gerçek demokrasinin dayandığı fert hürriyeti,
siyasi
hürriyet ve hukukun üstünlüğü prensiplerinin kaynağı bulunan mânevi ve ahlâki kıymetlere sar
sılmaz surette bağlı olarak,
Bu ülkünün korunması tedricen hâkim kılınması ve içtimai ve iktisadi ilerlemenin sağlanma
sı için aynı hisleri besliyen Avrupa memleketleri arasında daha sıkı bir birlik kurulmasının zaru
ri olduğuna kani olarak,
Bu zarureti halklarının açık emellerini karşılamak üzere Avrupa devletlerini daha sıkı bir
topluluk içinde birleştirecek bir teşkilâtın şimdiden vücuda getirilmesinin elzem olduğunu naza
rı itibara alarak, bir Hükümetler Temsilcileri Komitesi ve bir Istişari Assamble'den mürekkep bir
Avrupa Konseyi kurmaya karar vermişler ve bu maksatla işbu statüyü kabul etmişlerdir.
Bölüm : I.
Avrupa Konseyinin

amacı

Madde — 1.
a) Avrupa Konseyinin amacı, üyeleri arasında, müşterek malları olan ülkü ve prensipleri
korumak ve yaymak ve siyasi, iktisadi ilerlemelerini sağlamak maksadiyle daha sıkı bir birlik
meydana getirmektir.
b) Bu gayeye konsey organları vasıtasiyle, müşterek menfaatleri ilgilendiren meselelerin in
celenmesi, anlaşmalar akdi ve iktisadi, içtimai, kültürel, ilmî, hukuki, idari sahalarda bir müş
terek hareket hattının kabulü ve insan hakları ile ana hürriyetlerinin korunması ve geliştirlmesiyle varılacaktır.
c) Üyelerin Avrupa Konseyi çalışmalarına katılmaları onl-arm Biıie,şmiş Milletlerin ve taraf
bulundukları diğer milletlerarası teşekkül ve birliklerin faaliyetine iştiraklerini ihlâl etmemelidir.
d) Millî savunmayla ilgili meseleler Avrupa Konseyinin yetkileri içine girmez.
Bölüm : II.
Tertip tarzı
Madde — 2.
Avrupa Konseyi üyeleri işbu Statüye taraf olanlardır.
Madde — 3.
Avrupa Konseyinin her üyesi, hukukun üstünlüğü prensipini ve hükmü altında bulunan her şah
sın insan haklarından ve ana hürriyetlerden faydalanma prensipini kabul eder. Birinci fasılda
yazılı gayenin güdülmesine samimî ve fiilî bir surette iştirak etmeyi taahhüt eyler.
Madde — 4.
Üçüncü madde hükümlerine

uymaya ehliyetli

olduğuna ve bu hususa istekli bulunduğuna'kana-
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at getirilen her Avrupa Devleti Avrupa Konseyi üyesi olmaya Bakanlar Komitesi tarafından davet
edilebilir. Bu suretle davet edilen her Devlet, işbu Statüye katıldığına dair bir belgeyi Umumi Kâ
tibe tevdi eylemekle üye sıfatını iktisap eder.
Madde — 5.
a) Hususi hallerde, üçüncü madde hükümlerine uymaya ehliyetli olduğuna ve bu hususa istekli bu
lunduğuna kanaat getirilen bir Avrupa Devleti Avrupa Konseyine ortak üye olmaya Bakanlar Komitesi
tarafından davet edilebilir. Bu suretle davet edilen her Devlet, işbu Statüye katıldığına dair bir
belgeyi Umumî Kâtibe tevdi eylemekle üye sıfatını iktisap eder. Ortak üyeler yalnız îstişarî Assamblo'de temsil, edilebilirler.
b) îşbu Statüde kullanılan «Üye» tâbiri ile Bakanlar Komitesinde temsil edilme keyfiyeti ha
riç, ortak üyeler de kast edilmektedir.
Madde — 6.
Yukardaki 4 ve 5 nei maddelerde derpiş olunan davet yapılmadan önce Bakanlar Komitesi
müstakbel üyenin îstişari Assambledeki temsilci adedi ile ödiyeceği aidat nispetini tesbit eder.
S
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Madde

—

7.

Avrupa Konseyinin her üyesi bu baptaki kararını Umumî Kâtibe bildirmek suretiyle konsey
den çıkabilir. Bu ihbar içinde bulunulan malî senenin ilk dokuz ayı zarfında yapılmış ise aynı se
nenin nihayetinde eğer son üç ayı zarfında yapılmış ise takip eden malî senenin nihayetinde hü
küm ifade eder.
'

•

' ,
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'
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'

Madde — 8.
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Avrupa Konseyinin, üçüncü madde hükümlerini ciddî surette ihlâl eden, her üyesi temsil hak
kından bir müddet için mahrum edilebilir ve Bakanlar Komitesi tarafından 7 nei maddedeki şart
lar dâhil'nde konseyden çekilmeye davet edilebilir. Bu davet nazarı itibara, alınmadığı takdirde
komite, bizzat komitenin tâyin edeceği tarihten itibaren bahis mevzuu üyenin artık konseye
mensup olmadığına dair karar verebilir.
, •

-

,

•

,

-

'

Madde — 9.
Şayet üyelerden biri. malî vecibelerini ifa etmez ise Bakanlar Komitesi, mezkûr vecibelerini
yerine getirmediği müddetçe bu üyeyi komitede ve îstişarî Assamble'deki temsil hakkından bir
müddet için mahrum edebilir.
Bölüm : İÜ.
Genel Hükümler
Madde — 10.
* Avrupa Konseyi organları şunlardır:
* 1.* Bakanlar Komitesi
2. îstişari Assamble
Bu iki organa Avrupa Konseyi Sekreterliği yardım eder.

( S. Sayısı : 52 )
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Madde — 11.
Avrupa Konseyinin merkezi Strazburg'dadır.
Madde — 12.
Avrupa Konseyinin resmî dilleri Fransızca ile Ingilizcedir. Bunlardan başka dillerin ne za
man ve ne şartlar dâhilinde kullanılabileceği hususu Bakanlar Komitesi ile Istişarî Assamble'nin
içtüzüklerince tesbit olunur.
Bölüm : IV
Bakanlar Komitesi

,
,

^
'

'

"

Madde — 13.
Avrupa Konseyi namına 15 ve 16 ncı maddelere göre hareket edecek olan yetkili organ Ba
kanlar Komitesidir.
Madde — 14.
Her üyenin Bakanlar Komitesinde bir temsilcisi vardır ve her temcilci bir oy hakkına malik
tir. Bakanlar Komitesindeki temsilciler Dışişleri Bakanlarıdır. Şayet bir Dışişleri Bakanı ispatı
vücut edecek halde değilse veyahut diğer vaziyetler bunu icap ettiriyorsa onun yerine hareket
edecek bir yedek temsilci tâyin edilebilir. Bu yedek temsilci mümkün mertebe mensup olduğu
memleketin Hükümet üyelerinden biri olacaktır.
Madde — 15.
a) Bakanlar Komitesi, Istişari Assamblenin tavsiyesi üzerine veya kendi teşebbüsü ile, söz
leşmelerle anlaşmalar akdi, muayyen meseleler karşısında Hükümetlerce
müşterek bir siyaset
takibi hususları da dâhil olmak üzere AvrupaKonseyi gayesinin tahakkukuna elverişli tedbir
leri, inceler. Vardığı neticeler umumi kâtip tarafından üyelere tebliğ olunur.
b) Bakanlar Komitesinin vardığı neticeler, gerekirse hükümetlere tavsiyeler şeklinde veri
lebilir. Komite bahis konusu tavsiyeler hususunda ne muamele yapıldığını bildirmeyi hükümet
lerden istiyebilir.
Madde — 16.
24, 28, 30, 32, 33, 34, 35 nci maddelerle Istişarî Assamble'ye verilen yetkiler mahfuz kalmak
şartiyle Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyinin teşkilâtına ve dahilî hususatma taallûk eden her
meseleyi, uyulma mecburiyeti ile çözer. Bu maksatla, gereken malî ve idari tüzükleri tanzim
eder.
Madde — 17.
Bakanlar Komitesi, lüzum göreceği, istişari veya teknik mahiyette komite ve komisyonlar teş-^
kü edebilir.
Madde — 18.
Bakanlar Komitesi ezcümle
1. Oy nispeti
2. Başkanın tâyin şeklini ve vazifesinin devam süresini,
( S. Sayısı : 52 )
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3. Gündemin tesbiti ve karar ittihazı için yapılacak tekliflerin sunulması hususunda takip
edilecek usulü ve
4. Yedek temsilcilerin 14 ncü maddeye göre yapılmış olan intihaplarının sureti. tebliği hu
suslarım tesbit eden kendi içtüzüğünü kararlaştırır.
Madde — 19.
Bakanlar Komitesi îstişari Assamble toplandıkça ona faaliyeti hakkında, lüzumlu
raporlar gönderir.

vesaikle,

Madde — 20.
a) Komitenin, aşağıdaki Önemli meselelere mütaallik kararlan izhar olunan reylerin ittifakiyle ve Bakanlar Komitesine iştirak hakkını haiz temsilcilerin çoğunluğu ile alınır :
1. Madde 15 b fıkrası ile ilgili tavsiyeler,
2. 19 ncu madde ile ilgili meseleler,
3. Madde 2 ile a) 1 b) ile ilgili meseleler,
4. 33 ncü madde ile ilgili meseleler,
5. Madde 1) d ile 7 nci, 15 nci, 20 nci ve 22 nci maddelerin tadili hususunda tavsiyeler ve,
6. Ehemmiyetine binaen Komitenin aşağıdaki d) pragırafmdan derpiş edilen şartlar dâhilinde
alınacak bir kararla, oy birliği kaidesine tâbi tutulmasını kararlaştırmayı her hangi bir mesele
b) İçtüzük veya malî ve idari tüzük ile ilgili meseleler hakkında, komiteye iştirak hakkını ha
iz temsilcilerin
âdi çoğunluğu ile karar verilir
c) 4 ncü ve 5 nci maddeler gereğince alman kararlar komiteye iştirak hakkını haiz temsilci
lerin üçte iki çoğunluğu ile verilir.
d) Komitenin diğer bütün kararları oyların üçte iki çoğunluğu ve iştirak hakkını haiz tem
silcilerin çoğunluğu ile verilir. Bunlar arasında ezcümle bütçenin kabulüne, içtüzüğe, malî ve idari
tüzüklere, işbu statünün yukarıki (a) (v) paragrafında zikredilmemiş olan maddelerinin tadiline
mütaallik tavsiyeler ile, tereddüt halinde işbu madenin hangi paragrafının uygulanmasının gerekti
ğinin tâyini hususlarına mütaallik bulunan kararlar vardır.
Madde — 21.
a) hilâfına karar verilmedikçe Bakanlar Komitesi toplantılarını
1. Gizli olarak ve
2. Konsey merkezinde
yapar.
b) Gizli toplantı halinde yapılan tartışmalar ve bunların sonuçları hakkında malûmat neşir
edilip edilmemeye komitece karar verilir,
c) Komite îstişari Assamble oturumlarının açılmasından evvel ve bu oturumların başlangı
cında mecburi olarak toplanır. Bundan maada 'komite faideli gördükçe toplanır.
Bölüm : V
îstişari

Assamble

Madde — 22.
îstişari Assamble Avrupa Konseyinin tezekkür organıdır. Asamblenin işbu statü ile tâyin edi
len salâhiyetlerine dâhil meseleleri tezekkür eder ve aldığı kararları tavsiyeler şeklinde Bakanlar
Komitesine gönderir.
( S. Sayısı : 52 )
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Madde — 23.
a) tstişari Assamble (1) Mütalâa beyanı için Bakanlar Komitesi tarafından havale edilmiş ve
ya (2) Assamblenin teklifi üzerine Assamble gündemine alınması komitece tasvip edilmiş olup Av
rupa Konseyinin bölüm I (1) de tâyin edilen gayesine uygun olan ve yetkisi içine giren her me
seleyi tezekkür eder ve bunun hakkında tavsiyelerde bulunabilir.
b) (a) paragrafında bahis konusu edilen kararları alırken Komite Konseyin bütün üyelerinin
veya içlerinden bâzılarının taraf bulundukları diğer Avrupa Hükümetlerarası teşekküllerinin faa
liyetlerini nazarı itibara alır.
c) Oturum esnasında ortaya çıkan bir meselenin, Assamblenin yutardaki a) paragrafında
bahis konusu şartlara göre tasvip edilmiş olan gündemine girip girmiyeceği hususunda tereddüt
hâsıl olduğu takdirde karar Assamble Başkanına aittir.
Madde — 24.
Istişarî Assamble 38 nei maddenin d paragrafı hükümlerini göz önünde bulundurarak 23 ucu
maddede tâyin edilen yetkisine mütaallik bütün meseleleri tetkik etmek, raporlar hazırlamak, gün
demine dâhil işleri incelemek ve usule ait her haildi bir mesele hakkında mütalâalar beyan etmekle
görevli Komiteler veya Komisyonlar teşkil edebilir.
Madde — 25.
a) Istişarî Assamble, her üyenin, Hükümetlerce kabul edilmiş usule uygun olarak tâyin edilen
temsilcilerinden müteşekkildir. Her temsilci temsil ettiği üyenin tâbiiyetini haiz olacaktır. Aynı za
manda Bakanlar Komitesi üyesi olamaz.
b) Assamblenin oturumlarından biri esnasında, Assamblenin muvafakati olmaksızın, hiçbir tem
silcinin vazifesine nihayet verilemez.
c) Her temsilcinin, gaybubeti esnasında kendi yerine toplantılara iştirak etmek, söz almak ve oy
kullanmak yetkisini haiz bir vekili olabilir. Yukardaki a) paragrafı hükümleri aynı zamanda vekil
lerin tâyini hususunda uygulanır.
Madde — 26.
Aşağıda isimleri yazılı devletler üye olurlarken şu kadar temsilci göndermek hakkını haiz olacak
lardır.
Belçika
(6)
Lüksemburg ( 3)
Danimarka
(4)
Hol ânda
( 6)
Fransa
(18)
Norveç
(4)
İrlanda Cumhuriyeti
(4 )
isveç
( 6)
İtalya
(18)
İngiltere
(18)
Madde — 27.
Bakanlar Komitesinin Istişari Assamble müzakerelerinin toplu olarak hangi şartlar altında tem
sil edileceği veya Komitedeki temsilcilerin Assamble önünde şahsî olarak hangi şartlar altında söz ala
bileceği hususları İçtüzüğün Assamble ile istişareyi mütaakip Komitece kararlaştırılacak ilgili hü
kümlerine tâbi olacaktır.
Madde — 28.
a)
seçer.
b)

Istişari Assamble kendi içtüzüğünü kendi tesbit ve kabul eder. Başkanını üyeleri arasından
Bu başkan gelecek alellâde oturuma kadar vazife görür.
Başkan çalışmaları idare eder, fakat ne müzakerelere, ne de oya, iştirak etmez. Başkan seçi( S. Sayısı : 52 )
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lenin
c)
1.
2.
3.
4.

vekili Başkan yerine toplantılara katılmak, söz almak ve oy vermek hakkını haizdir.
içtüzükle ezcümle şunlar tâyin olunur:
Oy nisabı;
*
Başkan ile diğer büro üyelerinin seçimi usulü ve görevlerinin süresi;
Gündemin tesbiti ve temsilcilere tebliği usulü;
Temsilcilerin ve bunların vekillerinin isimlerini bildirme tarihi ve şekli.
Madde — 29.

-

-"' •"-*••
*

fc

"

30 ncu maddenin hükümleri mahfuz kalmak üzere Assamblenin bütün kararları mevzuları aşa
ğıda gösterilenler de dâhil, oyların üçte iki çoğunluğu ile alınır :
1. Bakanlar Komitesine tavsiyelerde bulunmak;
, •,-2. Assamble gündemine konulacak meseleleri Komiteye teklif etmek;
3. Komiteler veya Komisyonlar kurmak,
4. Oturumların açılış tarihini tesbit etmek,
5. Yukarıki 1-4 ncü fıkralarla ilgili olmıyan kararlar için lüzumlu çoğunluk nispetini tâyin
veya tereddüt halinde uygun çoğunluk kaidesini tesbit etmek.
Madde — 3 0 .
Istişarî Assamblenin kendi, işleyiş tarzına, ezcümle büro üyelerinin seçilmesine, Komite ve Ko
misyon üyelerinin tâyinine ve içtüzüğün tesbit ve kabulüne mütaallik kararlar madde 29 5)
uyarınca Assamble tarafından tesıbit edilecek çoğunlukla alınır.
Madde — 31.
Bir meselenin îstişarî Assamblenin gündemine alınması için Bakanlar Komitesine yapılacak
tekliflere ait müzakereler, bu meselenin konusu tesbit edildikten sıonra, ancak bu gündeme alın*
manın lehinde veya aleyhinde dermeyan edilecek sebeplere inhisar edecektir.
Madde — 32.

•~

'

Îstişarî Assamble her yıl alelade bir oturum yapar. Bu oturumların tarihi ve müddeti, Parlâ
mentoların ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun oturumları ile aynı zamana tesadüf etmeme
lerini mümkün mertebe önliyeeek surette, Assamblece tesbit edilir. Alelade oturumların müddeti,
Assamble ve Bakanlar Komitesi tarafından müştereken hilafı kararlaştırılmadıkça, bir ayı tecavü2 etmiyecektir.
Madde — 33.
Îstişarî Assamblenin alelade oturumları, Assamble ve Bakanlar Komitesi tarafından müştere
ken alınmış hilâfına bir karar olmadıkça, konsey merkezinde yapılır.
Madde — 34.
Bakanlar Komitesi îstişarî Assambleyi, Assamble Başkanının muvafakati ile komitece tesbit edi
lecek tarih ve yerde olağanüstü bir oturuma çağırabilir.
Madde — 35.
îstişari Assamblenin müzakereleri, Assamble tarafından hilâfına bir karar alınmadıkça,
cereyan eder.
( S. Sayısı: 52 )
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Bölüm : VI.
V

Sekretarya
Madde — 36.

a) Sekretarya bir Genel Kâtip, hir Genel Kâtip yardımcısı ve lüzumlu personelden
müteşek
kildir.
b) Genel Kâtip ile Genel Kâtip Yardımcısı, Bakanlar Komitesinin tavsiyesi üzerine îstişari
Assamble tarafından tâyin edilirler.
e) Sekretaryanın diğer üyeleri, idari tüzüğe göre Genel Kâtip tarafından tâyin olunur.
d) Sekretaryanın hiçbir üyesi, her hangi bir Hükümetin ücretli bir memuriyetini deruhde
edemez, îstişari Assamblenin veya bir millî meclisin üyesi olamaz veya vazifesiyle telifi kabil
olmıyan işler yapamaz.
e) Sekretarya personelinin her üyesi, Avrupa Konseyine bağlılığını ve memuriyetinin kendi
sine yüklediği vazifeleri hiçbir millî mülâhazanın tesiri altında kalmadan şuurla ifa kararını
ve keza hiçbir Hükümetten ve konsey dışı hiçbir otoriteden, vazifelerinin ifası ile ilgili hiçbir ta
limat istememek ve kabul etmemek ve münhasıran Konseye karşı sorumlu
milletlerarası
memur statüsü ile teklifi kabil olmıyan bilcümle fiillerden içtinap etmek azmini resmî ve aleni
bir beyanla bildirecektir. Genel Kâtip ve Genel Kâtip Yardımcısı ve beyanı komite huzurunda
yapacaklardır. Diğer Sekretarya mensupları ise Genel Kâtip huzurunda yapacaklardır.
f) Her üye, Genel Kâtibin ve Sekretarya personelinin vazifelerinin münhasıran milletlerarası
mahiyetine riayet edecek ve onlara vazifelerinin ifasında tesirde bulunmakta içtinap eyliyecektir.
Madde — 37.
a) Sekretarya Konsey merkezinde bulunur.
b ) Genel kâtip sekretaryanın faaliyetlerinden Bakanlar Komitesine karşı sorumludur. Ezcümle
madde 38 d) hükümleri mahfuz kalmak şartiyle,îstişari Assambleye, ihtiyacı olan idari ve diğer
hizmetleri temin eder.
Bölüm : VII
Finansman
Madde — 38
a) Her üye, Bakanlar Komitesi ve îstişari Assambledeki temsil masraflarını kendisi deruhde
eder.
b) Seikretarya masrafları ile diğer bütün müşterek masraflar üyelerden her birinin, nüfusu
adedine göre komite tarafından tesbit edilen nispetler dâJhilinde, bütün üyeler arasında, taksim
edilir. Her ortak üyenin iştirak hissesinin miktarı Komitece tesbit edilir.
c) Konseyin bütçesi, malî tüzük ile tesbit edilen şartlar dâhilinde, her yıl genel kâtip tara
fından komitenin tasvibine a^zedilir.
d) Genel Işâltip Assamblenin, Assamfble ve çalıntıları için bütçeye konulmuş bulunan
ödenek tutarını aşar masrafları mucip olacak mahiyetıteki taleplerini komiteye arzeder.
Madde — 39.
Genel kâtip, verecekleri aidat miktarını her yıl üyelerin Hükümetlerine tebliğ öder. Aidatlar
bu tebliğ tarihinden itibaren vacibüttediye addolunur ve âzami altı ay içinde genel kâtipliğe te
diye edilmiş olmalıdırlar.
( Ş . Şayjsı: Ş2)
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Bölüm : Vm
Ayrıcalık ve Muafiyetler
Madde — 40
a) Avrupa Konseyi, üyelerin temsilcileri ve sekreter veya üyelerin arazisinde vazifelerinin
ifası için gerekli bulunan ayrıcalık ve muafiyetlerden istifade ederler. Bu muafiyetlere göre îstişari Assambledeki temsilciler ezcümle Assamblenin ve onun komite veya komisyonlarının müza
kereleri esnasında beyan ettikleri fikir ve verdikleri oylardan ötürü üyelerin arazilerinde tev
kif edilemiyecekleri gibi haklarında da takibattabulunulamaz.
b) Üyeler, yukardaki (a) paragrafı hükümlerini gereği gibi tatbik mevkiine koymak maksadiyle sürati mümküne ile bir anlaşma akdeylemeyi taahhüt ederler. Bakanlar Komitesi bu mak
satla üye Hükümetlere arazileri üzerinde tanınmış ayrıcalık ve muafiyetleri tâyin eden bir anlaşma
tavsiye edecektir. Bundan maada, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ile, Konseyin merkezinde
faydalanacağı ayrıcalık ve muafiyetleri tâyin eden hususi bir anlaşma akdedilecektir.
Bölüm : IX
Tadiller
Madde — 41
a) işbu Statüde tadilât icrası için, Bakanlar Komitesine veya 23 ncü maddede derpiş edilen
şartlar dâhilinde îstişari Assambleye teklifte bulunulabilir.
b) Komite, Statüde yapılmasını şayanı temenni addettiği tadilâtı tavsiye ve bunları bir proto
kole ithal eder.
c) Her tadil protokolü, üyelerin üçte ikisi tarafından imza ve tasdik edildiği zaman yürürlüğe
girer.
d) İşbu maddenin evvelki paragrafları hükümlerine rağmen 23 ilâ 35, 38 ve 39 ncu maddelerde
yapılması Komite ve Assamblece tasvip edilen tadilât, Genel Kâtip tarafından tanzim edilerek üye
Hükümetlere tebliğ olunan ve mezkûr tadilâtın tasvip edildiğini gösteren ad hoc zabıtnamenin ta
rihinde yürürlüğe girer. Bu paragraf hükümleri ancak Assamblenin ikinci aİJİâde oturumunun ni
hayetinden sonra tatbik edilebilir.
Bölüm : X.

^<~

-

Nihai Hükümler
*
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•

'

'
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•

•
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•

Madde — 42.
a) İşbu Statü tasdik olunmaktadır. Tasdiknameler Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik
Krallığı Hükümetine tevdi edilecektir.
b) İşbu Statü yedi tasdik belgesinin tevdiini mütaakip yürürlüğe girecektir. Birleşik Krallık
Hükümeti, Statünün yürürlüğe girdiğini ve bu tarihteki Avrupa Konseyi Üyelerinin isimlerini
bir nota ile bütün mümzi Hükümetlere bildirecektir.
c) Ondan sonra, her mümzi, kendi tasdiknamesinin tevdi tarihinde işbu Statüye taraf olacaktır,
Bunu tasdikan gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları atılı delegeler işbu Statüyü imza etmiş
lerdir.
Londra'da 5 Mayıs 1949 tarihinde Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteber sayıla
cak bir tek nüsha olarak tanzim kılman işbu Statü diğer mümzi devletler Hükümetlerine musaddak
suretler verecek olan Birleşik Krallık Hükümetinin arşivlerine tevdi olunacaktır.
( S. Sayısı: 52)

S. Sayısı: 53
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına dair olan 1219 sa
yılı Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu ( 1 / 5 8 4 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1356, 6 - 2468
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

30. VI. 1949

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair 1219 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkında Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14. V I . 1949
tarihinde' Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş
olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı îcrasma dair 1219 sayılı Kanun, birinci maddesiyle Tür
kiye Cumhuriyeti dâhilinde icrayı tababet eylemeyi ve her ne suretle olursa olsun hasta tedavi
edebilmeyi Türk vatandaşı tabiplere hasretmiş ve 7 nci maddesinde (Türk hastaları da tedavi eden
her hangi bir müessesei hayriye ve sıhhiyede istihdam edilecek tabiplerin birinci ve ikinci madde
lerde gösterilen vasıfları haiz olmasını) şart kılmış ve 77 nci maddesinde de Türkiye'de mevzuatı
kanunjyeye müsteniden hakkı müktesepleri tanınmış olan ecnebi tabipler, diş tabipleri, diş§iler ve
ebelerin sanatlarını 1219 sayılı Kanun ahkâmı dairesinde icra edebileceklerini -kabul eylemiştir.
77 nci maddede açıklandığı üzere Türkiye'de ancak müktesep hakları kanunla tanınmış olan
ecnebi tabipler sanatlarını icra edebilecekler, bunun haricinde yabancı hiçbir tabip Türkiye'de
gerek hastanelerde ve gerekse hastane haricinde icrayı sanat eyliyemiyecektir.
Lozan Muahedenamesinin akdinden evvel yurdumuzda tesis edilmiş ve halen faaliyetlerine de
vam etmekte olan yabancı hastane ve klinikler kendi ölçülerinde memleketimize faydalı da ol
maktadırlar.
'Tatbikatta bu müesseseler Hususi Hastaneler Kanunu ahkâmına tâbi olduklarından haklarında
bu hükümlere tevfikan muamele icra edilegelmektedir.
t e d a v i ettikleri kimselerden, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasvip ve tasdik edilea
tarife dairesinde aldıkları ücretlerle, faaliyetlerine devam etmek imkânını elde edemiyen bu mües
seselerin hemen hepsi mensup oldukları memleketlerin hayır cemiyetlerinin yardımına muhtaç bir
duifumda bulunmakta ve bunların maddi yardımlariyle yaşıyabiknektedirler.
-Bü hayır'cemiyetleri yapmış oldukları yardımların yerine masruf olup olmadığını daimî bir
kontrol ite anlıyabileceklerini ileri sürmekte ve bunun ancak müesseselerde istihdam edebileceklerd«k«ndi^ı*a«anlari'ile mümkün olabileceğini kabul etmekte; bu sebeple müesseselerin dahilî
işleriyle meşgul olmak aynı zamanda bir ihtisas şubesinin tedvir-eylemek üzere memleketlerinden
gönderecekleri bir tabibin hastane dâhilinde icrayı sanat eylemelerine müsaade istemektedirler.
Kendi sahalarındaki faaliyetleriyle sıhhi bakımdan memleketimize faydalı oldukları kabul edi-

len bu müesseselerin talepleri bizce de muhik görülmüş ve tervicinin muvafık olacağı mütalâa
edilmiştir.
Ancak, yukarda arzedilen hükümler hükümetçe böyle bir müsaadenin verilmesine mâni bulun
duğu içindir ki 1219 sayılı Kanuna istisnaen bâzı maddeler ilâvesi hakkında bağlı tasarının hazır
lanmasına zaruret hâsıl olmuştur.
Bununla beraber ihzar edilmiş olan bu tasarı ile mezkûr müesseselerde bulundurulacak ya
bancı tabiplere geniş bir salâhiyet tanınmamakta bilâkis bunların Türkiye'de icrayı sanat etme
leri keyfiyeti sıkı bir takyide tâbi tutulmaktadır.
Yabancı tabipler hastanenin umuru dâhiliyesiyle meşgul olacaklarsa da ayrıca hususi hastane
ler kanununa tâbi olan bu müesseselerin bu kanunda tasrih edildiği üzere Türk vatandaşı bir
tabip mesul müdür marifetiyle temsil edilmeleride icabedecektir. Bu sebepler tasarıya bu hususu
ifade maksadiyle (Hastane ve kliniklerin dahilî işleriyle meşgul olmak) şeklinde bir kayıt konul
muş ve yabancı tabiplerin istihdamlarında mütekabiliyet şartı esas tutulmuştur.
Esas itibariyle 1219 sayılı Kanunun ruhuna sadık kalmayı istihdaf eden tasamda yabancı ta
biplerin hariçte hiçbir suretle sanatlarını icra etmelerini temin edecek şekilde faaliyetleri yalnız
hastaneye hasredilmiş ve buna muhalif hareket edenler hakkında verilen müsaadenin geri alın
ması bir müeyyide olarak mütalâa olunmuştur.
Tasarıda her hastane için bir yabancı tabip istihdamına müsaade edileceğinin bir istisnası ola
rak 3 ncü maddede ifade edilen şekil ancak Sağlık Bakanlığının tensip edeceği âzami iki senelik
bir müddet için mevzuubahis olabilecektir.
Müessesenin devir ve teslimi ve muhitin yeni gelecek şahsa tanıtılması gibi mücbir sebepler
le halef ve selefin muayyen bir müddet için beraber çalışmaları zarureti kabul edilmiş bulundu
ğundan tasarıya böyle bir hüküm konulması muvafık görülmüştür.
Bütün bunlara rağmen müesseselerde istihdam edilecek yabancı tabiplere izin vermek yetkisi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bırakılmış ve bu hususta Bakanlığın takdir hakkı esas ola
rak kabul edilmiştir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Sağlık ve So. Y, Komisyonu
Esas No. 1/584
Karar No. 6

6 . XII.

Yüksek
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . VI . 1949
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan ve Başkanlıkça 1 . X I . 1949 tarihinde Ko
misyonumuza havale buyrulan Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair 1219 sayılı
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki Ka
nun tasarısı Komisyonumuzun 16 . X I . 1949
tarihli oturumunda Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlarının huzuriyle incelendi.
1219 sayılı Tababet ve Suabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına dair olan Kanunun birinci maddesi
Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde icrayı tababet

1949

Başkanlığa
eylemeyi ve her ne suretle olursa olsun hasta te
davi edebilmeyi Türk vatandaş tabiplere hasret
miş ve 7 nci maddesiyle de Türk hastaları tedavi
eden her hangi bir müessesei hayriye ve sıhhiyede
istihdam edilecek tabiplerin birinci ve ikinci
maddelerde gösterilen vasıfları haiz olmasını
şart kılmış ancak 77 nci maddesiyle Türkiye'de
mevzuatı kanuniyeye müsteniden hakkı mükte
sepleri tanınmış olan ecnebi tabipler, diş tabip
leri, dişçiler ve ebelerin sanatlarını 1219 sayılı
Kanun ahkâmı dairesinde icra edebileceklerini
kabul eylemiş olduğuna ve yeni kanun taaarısiyle yabancı hastanelere hariçte icrayı tababet
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hakkını vermemek ve âzami iki sene kalmak üzere
müsaade verilmesinin Lozan Muahedesinin bu hu
sustaki maddesine aykırı olup olmadığı Komis
yonumuzca Bakanlardan soruldu.
Her iki Bakan Hükümetin bu hususta büyük
bir hassasiyetle ve hukuk müşavirlerinin mü
talâalarını alarak tetkik ettiklerini ve kanun
tasarısı kabul edilecek olursa hiçbir suretle Lo
zan Muahedesiyle tezat teşkil etmiyeceğini ve
memleketimiz için faydalı olacağını kesin ola
rak belirttiler.
Komisyonumuz Bakanları dinledikten, Ka
nun tasarısı ile Hükümet gerekçesini de tetkik
ve münakaşadan sonra; halen memleketimizde
bulunan yabancı hastanelerin Hükümet gerek
çesinde de belirtildiği veçhile yurt için fay
dalı olduğunu kabul etmiş ve bunların da gelir
kaynaklarını hariçteki hayır teşekkülleri sağ
ladığından bunlara yardım yaptıkları müessese
leri doktor mümessilleri tarafından nezaret
ettirmeyi ve bu doktorlara yalnız hastane için
de icrayı tababet etmek hakkının kanun tasa
rısının tahdit ettiği şekilde verilmesitıi uygun
görmüş ve kanun tasarısını, ne yeniden bir has
tane açmak ve ne de yabancı bir hekime mem
lekette serbsetçe icrayı tababet hakkını verme
diğinden Lozan Muahedesine aykırı görmemiş
ve Hükümet tasarısını aynen ve ekseriyetle ka
bul etmiştir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Sağlık ve S. Y. K.
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Gazianteb
Rize
Seyhan
Dr. M. Caribötat Dr. F. Kurtuluş Dr. M. Dıblan
Amasya
Antalya
Bilecik
Z. Tarhan
Dr. G. Kahraman Dr. M. Suner
Kars
Kars
Malatya
Dr. Esad Oktay A. Sürmen
Dr. C. özelçi
Maraş
Ordu
Dr. K. tdü
Dr. Z. M. Sezer
Memleketimizde faaliyette bulunan ecnebi
hastaneler, kapitülâsyon devrinde artakalan
müesseselerdir. Bu müesseselerin ilgası veya
millî idareye intikali yolunda Lozan Konferan
sında murahhaslarımız tarafından çok büyük

gayretler sarfedilmiş, nihayet bu hastahanelerde çalışan ecnebi doktorların yerine yenileri
gelemiyeceğine nazaran, ya kapanmak veyahut
Tülk tabiplerinin eline geçmek gibi bir netice
vereceği mülâhazasiyle mevcudiyetleri kabul
edilmiş bulunmaktadır.
Hükümetin, Tababet ve Şuabatı Sanatları
nın Tarzı İcrasına dair 1219 sayılı Kanuna iki
madde ilâvesiyle bu hastanelere yeniden ecne
bi doktorların gelmesini temin eden teklifini,
Lozan Muahedesinin ruhuna aykırı bulmak
tayız.
Hakikatta, buralarda çalışmakta olan ec
nebi doktorların müktesep hakları hayatlarına
mıınhasır iken, yeniden ecnebi doktorların gel
mesini mümkün kılan bu teklifin kabulü tak
dirinde, Lozan'da sarf edil en muazzam gayret
lerin hedef tuttuğu millî gayeden bizi uzaklaştırmış olacaktır.
Hükümetin, kapitöler bir hakkın verildiği
intihanı uyandırmamak için (Mütekabiliyet)
esasları dâhilinde bir kaydı ilâve etmiş olması
endişelerimizi izaleye kâfi gelmemiştir. Çünkü
bizzat yetkili bakanların itirafiyle de sabit ola
cağı veçhile mütekabiliyet kaydı, hayâl ve naza
ri bir ifadeden ibarettir. Türkiye 'nin kendi hu
dutları dışında bir hastanesi yoktur ki, gele
cekte her hangi bir ihtilâflara mütekabiliyet
hakkından bahsedilmiş olsun.
Diğer cihetten Hükümetin bu teklifi 1219
sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddeleriyle
Türk hekimlerine temin edilen hakların ihlâli
ne yol açan' bir gedik teşkil edeceğinden endişe
ediyoruz.
işte bu sebeplerle, siyasi dostlukların tesi
ri altmda yapılacak işlemlerin, Millî Mücadele
ile elde edilmiş hakları ihlâl etmemesini arzu
ediyoruz ve bu anlayışla Hükümetin teklifine
muhalefet ediyoruz.
îçel
îzmir
Dr. A. Menteşoğlu
Dr. Kâmran örs
tmzada Bulunamadı
Manisa
Muğla
Dr. M. N. Otaman
Dr, M. Sakaroğlu
tmzada bulunamadı
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
Tababet ve Şuabatı Sanatlarımın Tarzı İcrasına
dair 1219 saydı Kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Tababet ve.Şuabatı Sanatları
nın Tarsı icrasına dair 1219 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir.
Ek madde 1. — Lozan Muahedenamesinin ak
dinden evvel teessüs etmiş ohıp da Türkiye'de fa
aliyetlerine devam etmekte bulunan yabancı has
tane ve kliniklerin dahilî işleriyle meşgul ol
mak ve yalnız hastanede icrayı tababet etmek
üzere bir yabancı mütahassıs tabibin istihda
mına mütekabiliyet şartiyle Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca izin verilebilir.
a
Ek madde 2. — Bunların işten çekilmeleri
halinde yukardaki maddede yazılı şartlarla yer
lerine getirilecek tabiplerin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca tensip edilecek bir süre
için selefleriyle birlikte çalışmalarına müteka
biliyet şartiyle müsaade edilebilir.
Bu süre hiçbir-suretle iki yılı geçemez.
Bu tabipler ;hastane dışında, sanatlarım yap
tıkları takdirde kendilerine verilmiş olan izin
geri-.-alınır..
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let, Mülî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanları yürütür.
Başbakan
Ş. Günaltay

Devlet Bakam
Başbakan Yardımeısı
N. Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
C. S. Barlas
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakam
H. Çakır
E. Erişirgü
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
î. S. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Baıtguoğlu
Ş. Adatan
Eko. veTkaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
VedadiDİGleli
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve/Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. §. Bürge
Cavid Oral
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. ;&emal Satır
Be§at Ş. Sirer
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel
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S. Sayısı: 54
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun,
9 . II. 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1753 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra
poru (4/141)

7{. III . 1949
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

^?avt^

'-jğ£

Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1949 tarih ve 24 No. lu Haftalık Karar cetvelinin 2910/3116
sayılı kararının Mecliste müzakeresine müsaadelerini dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan TekeUoğlu

Dilekçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Dilekçe Komisyonu
Kâğıt tş. No. 3116
Düekçe\Ko.No.2910
ilişiği K. K. 4-141

î . XII. 1949

Yüksek aşkanlığa
Nasbinin düzeltilmesi hakkında Askerî Yargıtaydan aldığı ilâmın Millî Savunma Bakan
lığınca tamamiyle yerine getirilmediğinden şi
kâyetle ilâm hükmünün tamamen infazı için
bir karar ittihazını istiyen ihsan Atillâ Eryaşar'a ait dilekçe, Komisyonumuzca incelenmiş ve
başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına
8 - XII . 1948 tarihinde karar verilmişti.
1753 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Seyhan Milletvekili Sinan
Tekelioğlu'nun önergesi Komisyonumuza hava
le edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme ya
pılmış ve bu rapor hazırlanmıştır.
Dilekçinin bu konu hakkında evvelce vâki
şikâyeti üzerine Komisyı rumuzca incelenen di
lekçesi hakkında uygulanıp kesinleşmiş bulu
nan 12 . VII . 1944 tarih ve 23 sayılı Haftalık
Karar cetvelindeki 1377 numaralı kararda da
tebarüz ettirildiği gibi, dilekçinin nasıp tashi
hine mütedair açtığı dâvanın tetkiki sonunda
ibraz olunan vesikalara nazaran Millî Mücade

lede istanbul'da millî teşkilâtın idare ettiği
gruplarda çalışmış olduğu anlaşıldığından ordu
hesabına gruplarda çalışanlar misillû hakkında
muamele ifasına karar verilmiş olduğundan 347
sayılı Kanunun dördüncü maddesine göre grup
larda çalışan emsalleri misillû teğmenlik nasbından tenzil edilmiş olan bir sene tenzil
edilmiyerek teğmenlik nasbinin 18 Mart 1333
olarak kabulü ile 1 . V . 1340 tarihli olan üsteğ
menlik nasbi 1 . IX . 1339 tarihine 30 . VIII .
1930 olan yüzbaşılık nasbi 30 . VIII .1929 tari
hine ve 30 . VIII. 1940 olan binbaşılık nasbinin
30 . V m . 1939 tarihine götürülmüş ve bu su
retle ilâm hükmünün infaz edilmiş bulunduğu
Millî Savunma Bakanlığının mütalâasından an
laşılmış bulunmasına ve hâdise hakkında da şi
fahi izahat alınmak üzere komisyona davet edi
len Bakanlık mümessili Zat işleri Dairesi Baş
kan Muavini Hilmi özgören ile Hâkim Rıza
Olgaç hazır olarak tetkikat yapılmış ve Bakan
lık mümessülerince:

Millî Mücadelede Anadolu Millî Hükümeti
nin emriyle- İstanbul'da-tâyinen vazife gören
subay ve komutanların adedinin 112 olduğu ve
muhtelif sebep ve vesilelerle bunlara müzahir
olarak, çalışanların miktarı da 1440 olarak tesbit edilmiş bulunduğu ve 347 sayılı Kanuna tev
fikan İstanbul'da-bulunup da bilâhara orduya
iltihak edenler hakkında tatbik edilen kıdem-:
den bir sene tenzil ve bir sene
de bekleme
müddetine tâbi subaylar arasında Millî Müca
dele hizmeti sabit olanların bu kabilden istis
nası lâzımgeldiği için müstedinin mahkeme Ha
miyle hizmeti mesbuk görülerek bu tenzil ve
bekleme kaydı kanunisinden istisna edildiği ve
emaali misülû »terfi yapılmış »ve nasıplar tashih
kılınmış ve ilâm da bu ciheti müeyyet bulun
muş olduğundan müstedi buna kaani değilse tav
zih talebiyle mahkemeye müracaatta muhtar
olacağından Bakanlıkça başka bir işlem ifasına
imkân olmadığı ifade olunmuş ve komisyon
icabı tezekkür ederek evrakın münderecatına ve
Bakanlık mümessillerinin
izahatına nazaran
doğru olarak tatbik edilen ilâm hükmünün
noksan tatbik edildiğinden bahisle şikâyette bu
liman dilekçinin yersiz olan bu şikâyetinin red
dine karar verilmişti.

M. M. guruplarında çalıştığı Askerî Y^rgrtajf
ilâmiyle tesbit edilmiş ve bu suretle 347 sayılı
Kanun hükmünden istifade ettirilmesi hakkında
karar verilmiş ve bu karar üzerine naşıpları-sir
çiline göre düzeltilmiş ve ancak adı geçenin ka
nundan istifade etmesi lâzımgelen dört sene
müddetten iki senesinden istifade edebilmiş ve
sicili, müsait olmaması itibariyle bakiyesinden
istifade ettirilmediği bildirilmiş ve nezdinde
bulunan sicili de ibraz edilerek beyanatın sicile
uygun olduğu görülmüş olduğundan ve dilekçe
hakkında Komisyonumuzca evvelce verilmiş
bulunan 1377 sayılı Karar ve son mümessilin
beyanatı da sicilinin müspet olmamasından do
layı iki sene kıdemden istifade edemediği anla
şılmasına binaen Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına dair İhsan Attilâ
Eryaşar hakkında verilmiş bulunan kararların
değiştirilmesini mucip bir sebep görülemediğin
den keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzma karar
verildi.

Bu karara kanaat etmiyen dilekçinin tekrar
Yüksek Başkanlığa verdiği ve Komisyonumuza
havale edilen şikâyet dilekçesi incelenmek üze
re Komisyonumuza davet edilen Millî Savunnuı
Bakanlığı Zatişleri Dairesi Başkanı General (As
man Giray'm vermiş olduğu izahatta :
Dilekçinin filhakika İstanbul'da Felah ve

Çanakkale
A. .R. Kırsever
İmzada bulunmadı
Kastamonu
C. Atay
Sivas
Ş. Uma

Dilekçe Komisyonu Başkanı
Sivas
Ol. F. Tirkeş
Kâtip
Ağrı
Ankara
M. Aktan
1. R. Ayaşlt
İsparta
§. Yalvaç
Kastamonu
B. Tümtürk
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»Kars
Z. Orhon
Mardin
§. Ekmen

Sözcü Yerine
Aydın
N. Akkor

