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1. — GEÇEN 1 

Mardin Milletvekili Yusuf Mardin'in, iş Ka 
zalariyle Meslek Hastalıkları, İhtiyarlık ve Has
talık Sigortaları Kanunlarının uygulanmasında 
yabancı müesseselerde çalışan yabancı uyruklu 
şahısların durumları hakkında ne düşünüldüğü
ne dair olan sorusuna, Çalışma Bakanı cevap 
verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Holânda üzerinde tanınan tiraj hakkının kul
lanılma şeklini tâyin için mektup teatisi suretiy
le yapılan Anlaşmanın onanmasına dair olan 
Kanun, kabul olundu. 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamut-
luk mevkiinde yaptırılacak binalar hakkındaki 

Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, alın
mış ve alınacak gemilerin tip ve vasıflariyle 
Denizyolları işletmeciliğine, Genel Müdürlüğün 
kuruluşunda değişiklik yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ve Amerika'dan 1947 yılında 
satm alman 6 gemi ile bu gemileri satm almak
la görevli heyete dair olan sözlü soru önergesi 

Teklifler 
1. — Çorum Milletvekili Hasene İlgaz ve iki 

arkadaşının, 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunla
rın köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık memur
ları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili 
maddelerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sa
yılı kanunlarm kaldırılması hakkındaki 5210 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/210) (Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonlarına); 

Sayfa 
nm yorumlanmasına dair önergesi ve İçiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları 
(4/136) 130:148 

Kanun, kabul edildi. 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan do

ğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus va
kalarının cezasız olarak kaydına dair olan Ka
nun teklifinin birinci maddesi kabul olunduk
tan sonra; 

11.1 .1950 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Manisa Milletvekili 

R. Karadeniz Dr. A. Vras 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

Cenap Aksu 

Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/430) 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'm, Yerli Ürünler Türk Anonim Ortaklı
ğının 1946 - 1947 yılı mahsulünden satm aldığı 
tütünler hakkındaki sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/431). 

2. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezar-
oğlu'nun, tarım makinaları ve pulluklariyle ta
rımda kullanılan her nevi aletler, araçlar ve bun
ların yedek parçalarından Gümrük Eesmi alın
maması hakkında Kanun teklifi (2/211) (Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 

3. — Denizli Milletvekili Reşâd Aydınlı ve 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın Tapu 
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Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçişleri, Tarım, Ada
let, Maliye ve Bayındırlık Komisyonları raporları 
(2/6) (Gündeme); 

4. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/551) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3 — DEMEÇLER 

1. — Samsun Milletvekili Yak&p Kalgay'ın, 
Komisyonlardaki bâzı tasarıların bir an evvel Ka
mutaya sunulmasına dair demeci üzerine yaptlan 
görüşmeler 

Kalgay buyurun! 
YAKÜP KALGAY (Samsun) — Efendim, 

Milletlerarası Posta Anlaşması ile yine Milletler
arası Telekomünikasyon Anlaşmasının Yüksek 
Meclisinizce onandığı malûmunuzdur. Fakat bu 
anlaşmalara esas olarak Hükümetçe tanzim edi
lip Yüksek Meclisinize sunulmuş olan bu Posta 
Kanunu ile Telgraf ve Telefon Kanunu henüz 
Kamutaya getirilmemiştir. Ulaştırma alanındaki 
önemi üstün olan ve bilhassa âmme hizmetinin üs
tün bir verimle gelişmesini istihdaf eden bu iki ka
nunun, yani Posta Kanunu ile Telgraf ve Tele
fon Kanununun bir an önce Meclise sunulması 
mn temin buyurulm asını Yüksek Başkanlıktan 
rica ederim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, Yakup Kalgay arkadaşımız sözcüsü 
bulunduğum Ulaştırma Komisyonunu ilgilendi
ren iki kanun tasarısından bahis buyurdular. 
Bu kanun tasarılarından biri Telgraf ve Telefon 
Kanunu tasarısıdır. Bu tasarı 1948 yılında 
Hükümet tarafından Meclise sunulmuştur. 
Ulaştırma Komisyonu tasarıyı bundan bir buçuk 
yıl önce 1948 ortalarında incelemiş, tetkikatmı 
yapmış, raporunu hazırlamış ve Başkanlığa sun
muştur. 

Bu tasarı Başkanlıkça gerekli maddelerin 
incelenmesi için Adalet Komisyonuna verilmiş
tir. Adalet Komisyonu da kendi bakımından 
gerekli incelemelerde bulunmuş bâzı maddelerin
de icabeden değişiklikleri yapmış ve raporunu 
Başkanlığa sunmuştur. Tasarı halen Bütçe Ko
misyonundadır. Ancak şunu arzetmek isterim 
ki, Telgraf ve Telefon Kanunu tasarısında doğ
rudan doğruya Bütçe Komisyonunu ilgilendiren 
maddeler pek mahduttur. Telgraf ve Telefon 
ücretlerinden istisnaya taallûk eden bir madde 
ile Adalet Komisyonunca ilâve edilmiş olan tatil 
zamanı ücretlerine ve kasa açığı karşılığına ait 
olan maddelerden, ibarettir. 

Arkadaşımın temennisine Ulaştırma Komis
yonu Sözcüsü olarak iştirak ediyorum. Eğer bu 
tasarı doğrudan doğruya Meclis gündemine alı
nır ve Adalet ve Ulaştırma Komisyonlarının ha
zırladığı metinler üzerinde müzakeresine başla
nırsa, Bütçe Komisyonu da ilgili maddeler üze
rinde kendi noktai nazarını tesbit etmek ve yal
nız o maddelere maksur olmak üzere kamutay
dan kısa bir müddet ister. Bu mümkündür. 

Posta Kanununa gelince; Posta Kanunu Ye
dinci Devrede Hükümet tarafından Meclise su
nulmuştur. Yine aynı Devre içinde 1945 yılın
da Ulaştırma Komisyonu tarafından bu tasarı 
tetkik olunmuş ve raporu da hazırlanmış ise de 
Yedinci Devre sonunda Meclisin yenileme kararı 
vermesi üzerine tasarı kadük olmuştur. 

Sekizinci Devrenin başlangıcında Hükümet 

m 
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Posta Kanunu tasansmı yeniden Meclise sun
muştur. Ulaştırma Komisyonu icabeden incele
meleri bir daha yapmıştır, Bundan sonra tasarı 
İçişleri Komisyonuna verilmiştir, içişleri Ko
misyonu da icabeden incelemeleri yapmıştır. 
O zaman Meclisçe ittihaz edilen, karara göre yet
kili komisyon Ulaştırma Komisyonu olduğu için 
Tasarı içişleri Komisyonu raporu ile birlikte tek
rar Ulaştırma Komisyonuna verilmiştir. Bu 
üçüncü havale üzerine, Ulaştırma Komisyonu 
tasarıyı bir daha inceliyerek ceza hükümlerine 
taallûk eden yedi madde hakkında, Adalet Ko
misyonunun mütalâasını sormuştur. Bu müta
lâa henüz gelmemiştir. Bu mütalâa geldiğinde 
tasarı gündeme alınacaktır. Bununla beraber 
Adalet Komisyonu ceza hükümleri hakkındaki 
mütalâasını, Telgraf ve Telefon Kanununda ol
duğu gibi bu Posta Kanununda da Meclise kısa 
bir müddet zarfında verirse tasarının Mecliste 
müzakeresi temin edilmiş olacaktır. 

Kalgay arkadaşımızın noktai nazarına tama-
miyle iştirak ediyorum. 

Tensip ve karar Kamutayındır. Arzettiğim 
gibi bu iki kanunun, Posta Kanunu ile Telgraf ve 
Telefon Kanunuun kabulü Sekizinci Döneme na
sip olsun. Temennimiz budur. 

BAŞKAN - . Emin Halim Brgun. 
EMİN HALIM ERGUN (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, benden evvel.konuşan iki sa
yın arkadaşımızın noktai nazarına tamamen iş
tirak etmekle beraber bu mevzu açılmışken yal
nız Posta ve Telgraf Kanunu üzerinde değil bu
gün komisyonlarda tetkik edilmekte olan ve 
müzakeresi bitmiş veya bitmek üzere bulunan 
bütün tasarılar hakkında sayın Kamutayın bir 
prensip kararı ittihaz etmesini istirham edece
ğim. Şimdi biz Adalet Komisyonu olarak Top
rak Kanununun müzakeresini bitirmiş ve rapo
rumuzu yazmış bulunmaktayız. Yine Adalet Ko
misyonu olarak memleketin büyük bir ihtiyacı
na cevap verecek olan Tapulama Kanununun da 
müzakeresini bitirmiş olup raporunu yazmakta
yız. Fakat her iki kanunun 3-5 maddesi Bütçe 
Komisyonunu alâkadar eden hükümler taşımak
tadır. Bütçe Komisyonu ile yaptığım temasta 
komisyonun esas itibariyle 1950 bütçelerini tet
kik etmekte bulunmuş olması itibariyle hafta
nın yalnız Cumartesi günlerinin bütçe hari
cindeki tasarıların incelenmesine hasredildiğini 
anlamış bulunmaktayım. Cumartesi günü ruz-

namesinde bütçe haricindeki tasarıların mikta
rı mühim bir yekûnu ihtiva etmektedir. Binaen
aleyh, bu devre Büyük Millet Meclisinin bu mil
lete yapacağı en büyük hizmetlerden birisi ola
cak Toprak Kanunu ile Tapulama Kanunu tasa
rılarının bir an evvel Bütçe Komisyonunda ne
ticelenmesi ihtimalini zayıf görmekteyim. Bu 
itibarla yalnız Posta Telgraf Kanunu hakkında 
değil, bütün tasarılar hakkında arzediyorum 
bu tasarıların Meclis gündemine alınmasının ve 
Bütçe Komisyonunu ilgilendiren hükümlere sı
ra gelince o maddelerin bir mehli muayyen ile 
mezkûr • komisyona verilmesinin muvafık olaca
ğını arzediyorum. Ve bunun hakkında bir karar 
ittihaz buyurulmasım rica ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Meclise sunulmuş ve komis
yonlara havale edilmiş olan bâzı tasarıların bir 
an evvel çıkarılması endişesiyle muhtelif encü
menler tarafından bâzı teklifler karşısında ka
lıyoruz. 

Posta, Telgraf ve Telefon kanunlarından 
bahsedildiği gibi şimdi de Adalet Komisyonu 
Toprak ve Tapulama kanunlarından bahsediyor. 
Tapulama ve Toprak kanunlarının tadil edile-
lecinden, daha 8 nci Büyük Millet Meclisi, ilk 
içtimaını yaptığı günden beri birçok mütalâalar 
ileri sürüldüğünü de biliyoruz. Bu arada ve bun
ların yanında bir Orman Kanununun bulundu
ğunu da biliyoruz. Arkadaşlar, şimdi Büyük 
Millet Meclisi 8 nci devresini bitirmek üzere ol
duğu yolunda bir söz geçiyor. Büyük Millet 
Meclisinin 8 nci devresinin bitmesine daha önü
müzde 8-9 ay var, bunu hepimiz biliyoruz. (Gü
lüşmeler) 

Komisyon sözcüsü olan arkadaşlar, komis
yonları namına konuşan arkadaşlar; sanki Mec
lisi Âliden bir seçim yenileme kararı verilmiş-
çesine işleri birkaç haftaya sığıştırmak endişesi 
içindedirler. 

Bu haleti ruhiye gayet gariptir, ikincisi ise, 
Toprak Kanunu gibi bir kanunun hattâ uzun 
tetkikler neticesinde çıkarılmış olmasına • rağ
men, tatbikatı ve tadil zarureti meydanda iken 
bu kanunu alelacele çıkaralım diye bir teklif 
dermeyan etmek yanlıştır. Eğer komisyonlarda, 
hayati birer kıymet ifade ettikleri halde, sırf 
politik karakteri itibariyle enccümenlerden çı
karılması imkânı olmıyan mevzular varsa, Ri-
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yaset Davanı ait olduğu encümenlerlen geçtik
ten sonra bunların çıkarılmasını sağlıyabilir. 
Aksi takdirde biliyoruz ki, çıkardığımız beş 
bin küsur aded kanunda sık sık tadiller yapmak 
zarureti sırf ihtisas komisyonlarından meselele
rin lâyıkı veçhile tetkik edilmemesinden ileri 
geliyor. Onun için ben şahsan bilhassa Toprak 
Kanunu gibi, Tapulama Kanunu gibi kanunla
rın normal komisyonlardan gçmedikçe Meclis 
gündemine alınmasına muhalifim. Bu noktadan 
Meclisin nazarı dikkatini celbederim. Bu gibi 
kanunlardan bu memleketi esirgemek, 9 ncu 
Büyük Millet Meclisinin yapacağı en hayırlı 
hizmettir. 

RIZA ERTEM (Mardin) — Efendim; ka
nun tasarılarının veya kanun tekliflerinin ihti
sas komisyonlarından geçirilmesinden maksat 
o-komisyonlarda bu Kanun tasarısı veya teklif
lerinin iyice incelenerek yüksek huzurunuza 
olgun, pişkin bir tarzda ve müzakereye değer 
bir şekilde getirilmesini sağlamak içindir. Bina-
naleyh bir Kanun tasarısı veya teklifi ! ihtisas 
komisyonlarında ne kadar çok incelenecek 
olursa yüksek heyetinize daha mütekâmil arze-
diimiş ve nihayet mmeleketin istifadesini saglı-
yacak bir şekle ifrağ edilmiş olur. Müstaceliyet 
hususu göz önünde tutularak icabeden komis
yonlardan geçirilmiyecek olursa zannederim ki 
bir müddet sonra tadile muhtaç bir şekil alma
sı korkusu ve «ndişesi vardır. Diğer taraftan 
Hazinenin gelir ve giderine ait olan kısımları 
İçtüzüğümüzün hükmü mucibince behemehal 
Bütçe Komisyonunun görmüş olması iktiza 
eder. Bütçe Komisyonunun kendisine ait olan 
maddeleri gözden geçirip yüksek heyetinize 
memleketin malî vüsatini de nazara alarak ha
zırlayıp sunmuş olması inceleme bakımından bir 
kolaylık da sağlamış olur. Onun için bendeniz 
arkadaşlarımın teklif buyurduğu Tapu, Orman, 
Posta ve Toprak kanunlarının Bütçe Komisyo
nunda diğerlerine tercihan mıizakere edilip bir 
an evvel yüksek heyetinize sunulmasının daha 
doğru olacağı kanaatindeyim. 

İçtüzük mucibince, mutlaka malî olan kı
sımların , mütenazır komisyon olmak itibariyle 
Maliye Komisyonunda ve gelir ve gider itiba
riyle de Bütçe Komisyonunda görüşülmüş ol
ması zaruridir. Nizamname hükümlerine riayet 
edilmesi bizce hem mecburi ve hem de fay
dalıdır. 

.1050 0 : 1 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKl 

KARAGÜLLE. (Konya) — Arkadaşlar, Adalet 
Komisyonuna havale buyurulan toprak, orman, 
tapulama-kanunları tasarıları Komisyonumuz
da enine boyuna incelenmiş Ve bugün tetkikatı 
ikmal edilmiş, bâzılarının mazbatası yazılmış, 
Mazılarının da mazbataları yazılmakta bulun
muştur. 

"Hatırlardadır ki, Yüksek Kamutayın ittihaz 
ttuytfrmuş olduğu bir prensip kararında başlıca 
komisyon esas olarak ! kabul edilmişti. 

Bu tasarılarda başlıca komisyon olarak 
Adalet Komisyonundan geçmiş, alâkalı Komis
yonlardan mütalâa istenilmiş ve alâkalı komis
yonlar arasında Maliye, Bütçe Komisyonları da 
mevcuttur. Bunlardan bâzıları mütalâalarını 
vermişler, bâzıları da tasarının heyeti umumi-
yesini istemişlerdir. 

Adalet Komisyonu yazmış olduğu mazbatayı, 
hazırlamış olduğu tasarıyı, Yüksek Kamutaya 
arzedecektir. Yüksek Kamutay; bunu isterse 
alâkalı Komisyonların talebi üzerine kendilerine 
verir veyahut da vermez; mütalâası ile iktifa 
eder. Hakikaten Bütçe Komisyonu Başkanı ar
kadaşımızın işaret buyurduğu gibi, tasarıların 
bâzılarında Devlete tallûk eden giderler mev-
öuttur. Bunun için İçtüzüğe göre bunu Bütçe 
Komisyonunun da görmesi lâzımdır. Ama ittihaz 
buyurduğunuz prensip kararma, göre alâkalı ta
slarının heyeti umumiyesi üzerindeki mütalâa 
kendilerine tevdi edildiği zaman, içtüzüğün em
ri yerine getirilmiş addedilmektedir. Çünkü gi
dere taallûk eden hususları, Bütçe ve Maliye 
Komisyonları, reddedecek bir esbabı mucibeye 
malik değildir. 

Bütün endişemiz şudur arkadaşlar; Toprak 
Kanununun, Tapulama Kanununun, Orman Ka
nununun istimlâke taallûk eden kısımları, bu
gün memleketin müstacelen halli icabeden işle
rindendir . 

Bu kanun işlenmiş ve havalesine uygun ola-
»ak - muamelesi ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
Bütün endişemiz; geçikmesidir. Gecikmeye ma
hal kalmadan, komisyon sözcüsü sayın arkada
şımızın ifade ettiği veçhile, heyeti umumiyeye 
arzedildikten sonra, heyeti umumiyede ilgili mad
deler üzerinde lüzum görülen mütalâayı komis
yonlar serdeder, bunun için noktai nazarımın 
kabulünü rica ederim. 

— w — 
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BAŞKAN — Buyurun Hasan Fehmi Ataç. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar- j 

kadaşlar; Kamutayın müzakere usulünü tâyin 
eden ve komisyonların vazifelerini ayıran tüzük ! 
elimizdedir. Bu tüzük mevcut iken her vesile ile 
şu komisyon baksın, bu komisyon baksın diye 
bir takım münferit hâdiseler için münferit ka
rarlar almak bizi daima hatalı neticelere götürür. 

Arkadaşlar, Tüzüğümüzün 22 nci maddesi 
diyor ki her vekâlete mütenazır bir komisyon 
vardır. Bir vekâletin icrasına memur olduğu 
kanunların, onun mütenazırı olan komisyondan 
çıkması bir emri katî ve zaruridir. 22 nci mad
deyi lâtfen gözden geçiriniz. 

Ondan sonra, diyor ki; akçaya taalluk eden 
kanunların Maliye ve Bütçe Komisyonlarından 
geçmesi de mecburidir. 

Bunlardan başka bütün tasarılar ve teklif
ler de İçişleri Komisyonuna verilir. Bunlar Tü
züğün sarih hükümleridir ve bunlar komisyon
ları faaliyete getirir. Bunlara riayet de Riya
set makamının ve bütün arkadaşların esasllı va
zifeleridir. Meclis açılalı şu kadar ay olduğu 
halde Kamutaydan birçok kanunlar geçmiştir. 
Sıkılarak arzediyorum ki akçaya taalluk eden 
hiçbir teklif komisyona ' gelmemiştir. Vergi iş
lerinin teknik tarafları Maliye Komisyonuna 
aittir. Bütçe Komisyonu da para azalıyor mu 
azalmıyor mu o bakımdan tetkika mecburdur. 
Bütçede azalıyor mu azalmıyor mu bütün bun
ların tekniği Maliye Komisyonuna aittir. Bina
enaleyh Akçaya taalluk eden her kanunun Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarından geçmesi lâzım
dır. Tüzükte sarahat vardır. Efendim mütalâa 
beyan edin demek bu vazifeyi ihmal olmaz mı? 
Komisyon için Maliye Komisyonunun akçaya 
taalluk eden birkaç tatbikatı vardır. 

Meselâ, Toprak ve Orman Kanunlarında ol
duğu gibi Orman Kanunu hakkında bir müta
lâa sormadılar. Toprak Kanunu hakkında söz
lerine göre, acaba metin orada ayni mıdır, gay
ri midir, Hükümetçe yazmadılar. Bendenizce tü
züğün sarahati hilâfına yapılan bu yanlhş hava
leleri tüzüğün emri dâhiline almak Kamutayın 
esaslı vazifesidir. İşlerin çabuk çıkmasını isti
yorsak, komisyonları faaliyete getirmek, devamı 
temin etmek lâzımdır. Hiçbir iş yoktur ki ne ka
dar uzun bir kanun, ne kadar çetin bir kanun 
olursa olsun, bir iki hafta içinde Kamutay huzu
runa arzetmek imkânını göstermiş olmasın. Bu 

1950 0 : 1 
itibarla bendenizce tüzük ne emrediyorsa onu 
yapmak, lâzımdır, hilâfına yapılan işler bence 
nakıstır. Eğer mutlaka bâzı arkadaşların dedi
ği gibi yapmak ieabedi'yorsa, evvelâ tüzüğü de
ğiştirin, ondan sonra istediğinizi yapın. (Sağ
dan alkışlar). 

ÎHSAN HÂMÎD TİGREL (Diyarbakır) — 
Aziz arkadaşlarım, Meclis faaliyetin^ daha müs
mir bir hale sokmak için geçen sene bir usul 
ittihaz edilmişti. O da kanunların İçtüzük mu
cibince mütenazır olduğu komisyonlara değil, 
başlıca komisyon diye bir tek komisyona hava
lesi esası Makamı Riyasetçe tatbika başlanmış
tı. Bu birçok mahzurlar doğurdu. Size bir tek 
misal arzedeoeğim: 

26 Mayıs 1949 tarihinde Kamutaya Sağlık 
Encümeninden gelmiş İskân Kanununa ait bir 
maddei kanuniye vardır. Bunda şöyle bir hü
küm vardı; deniyordu ki, Danıştay kararları 
keenlemyekündur. Anayasanın sarih hükümle
rine rağmen Danıştay kararları keenlemyekün
dur. diye bir karara varmış olan Sıhhat Encü
meninin bu kararını mazur görmek mümkündü. 
Çünkü bir ihtisas komisyonu değildir. Doğru
dan doğruya bu kanunun Adalet Komisyonun
dan geçmesi icabederken oradan geçirilmediği 
için bu hataya düşüldü. Bu ve buna benzer mi
saller karşısında artık başlıca encümen usulü
nün kabili tatbik olmadığını, zannederim, Ma
kamı Riyaset de kabul buyurarak şimdi, eskiden 
olduğu gibi müteaddit komisyonlara havale et
mektedir. Adalet Komisyonunda kanunun ge
cikmesinden ve bir an evvel çıkması lüzumun
dan bahsediyorlar. Bunda hepimiz mutabıkız. 
Hattâ ben geçen sene bizzat Adalet Komisyonu 
Başkanı Reşit Bey arkadaşımıza iki kere mü
racaat ettim, diğer arkadaşların da, tavassut
larını rica ettim. Toprak Kanunu çok gecikiyor, 
Adalet Komisyonunda 1,5 sene kalmıştır. Ada
let Komisyonunda 1,5 sene kalan bir kanun Büt
çe Komisyonundan geçirilmesine de, malî ba
kımdan Devlete ne kadar yük yüklediğini He
yeti Celileniz bilmeden buraya alınması hak
kındaki teklifi bendeniz yerinde bulmam. Ni
zamname sarihtir, akçaya taallûk eden hususla
rın mutlaka 126 nci madde mucibince Bütçe 
Komisyonundan geçmesi iktiza ederken ve bun
da Bütçe ve Maliye Komisyonlarının hiçbir 
sunu taksiri yokken Adalet Komisyonunda 1,5 
sene kaldığı için müstacelen müzakere edilme-. 
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sinin ve Kamutaya alınmasının doğru olmadı- I 
gına kaniim. Ait olduğu komisyonlara tercihan 
ve müstacelen müzakere edilmek üzere gönderil
meli ve buralardan geçtikten sonra Heyeti 
Celilenize gelmelidir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Mesele anla
şıldı efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu Meclisin 
görüşmelerinin tanzimine mütealliktir, rica ede
rim. 

Tahsin Coşkan, buyurun. 
TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) - Sayın 

arkadaşlarım, geçen senelerde cereyan eden üç 
esas ve müzakereler hakkında maruzatta •buluna
cağım. 

Bu üç esaslı kanun 7 nci B. M. Meclisinin bi
rinci toplantısında B. M. Meclisine sunulmuştu. 
Bütün komisyonlardan geçtikten sonra Bütçe 
Komisyonuna gelmişti. Münir Birsel arkadaşı
mızla, Tahsin Balta arkadaşımız bu kanun
ları tetkik ettiler. Zamanında çıkamadı, seçim 
yenilendi. Şimdi sekizinci dönemin sonlarında-
yız. Yine bu konu üzerindeyiz. 

Benim burada asıl bahsetmek istediğim ka
nunlar; Orman ve Toprak Kanunlarıdır. 

Bendeniz 1948 senesinde mesul mevkide iken 
bu tasarılar hazırlanarak Yüksek Meclise sunul
muştu. Bu kanunlar geçici komisyonlardan çık
mıştır. Bu komisyonların içerisinde Bütçe ve 
Adalet, İçişleri Komisyonları da vardı. İşin he
yeti umumiyesi maydandaydı. Gerek partimiz, 
gerekse karşı partiler ehemmiyet veriyordu. Ef
kârı umumiye de ehemmiyet veriyordu. Cumhu
riyet Halk Partisi Büyük Kurultayında da bu
na karar verilmişti. Bendeniz geldim, bu husus
ta mâruzâtta bulundum. Bu kanunların bir an 
evvel çıkmasını rica ettim. Karşı partiden bir ar
kadaş çıkarak burada bu kanunların alâkadar 
komisyonlarda teker teker mütalâa edilmesini is
tedi. Bunun üzerine burada karar alındı, komis-
konlar teşkil edilmedi. O günden bugüne kadar 
kalmasının sebebi alınmış olan bu kararlardır. 
Gerek Toprak Kanununda almış olduğumuz bu 
kararın neticesi, bugün bizi sıkıntılı bir vaziyete 
sokmuştur. Sayın Tigrel arkadaşınım dediği gi
bi, Toprak ve Orman Kanunları gibi bilhassa 
Hazineye büyük külfetler ve masraflar yüklete
cek olan bu mevzular Bütçe Komisyonuna gel
mezse hakikaten altından^ kalkılmasına imkân 
yoktur. Eğer müşterek karar alınmış olsaydı ta- | 
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sarı bugün değil, iki sene evvel çıkıp memleket
te tatbik edilecekti ve herkes de rahat edecekti. 
Maatteessüf böyle bir karar neticesi olarak Büt
çe Komisyonuna gitmeden çıkarsa millete, ta
hammülünün üstünde yükler yükleneceğini arz-
etraek isterim. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, benim fikrime itiraz eden arkadaşlarımın 
beyanlarından anladım ki, deminki mâruzâtım
la maksadımı arzedememişim. Bu itibarla kaba
hati kendimde görerek noktai nazarımı bir defa 
daha izah etmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Ortada Meclisin bir an evvel dağılacağı 
ve ne olursa olsun bâzı kanunların çıkmasında 
acele edelim tarzında hiçbir fikrim olmadığı gi
bi böyle bir noktai nazar da takip eden bir ar
kadaşınız değilim. Ve böyle bir şey de söyleme
dim. Maksadım şudur ki ; bu kanunların müza
keresi ihtisas komisyonlarında neticelenmiştir, 
ancak bütçeyi, ilgilendiren kısımları kalmıştır. 
Bütçe Komisyonunun bu tasarıların esasına taal
lûk eden kısımları, takdir buyururlar ki savun
masını deruhde eden İhtisas Komisyonu kadar 
ilgilendirmez zannındayım. Kendilerini ilgilen
diren malî hükümler ve akçalıya taallûk eden 
kısımlardır. 

Bu itibarladır meselâ Tapulama Kanunu 
tasarısı huzurunuza sunulduğu zaman görecek
siniz ki bu kanunun malî hükümleri bir bölüm 
içerisinde toplanmış olup 7-8 maddeyi ihtiva et
mektedir. İçişleri ve Adalet komisyonlarının tet-
kikmdan geçen bu kanunun bu yedi maddesidir-
ki, Bütçe Komisyonunu ilgilendirmektedir; mü
tebaki kısımlarının bu komisyonda, diğer mü
him işlerle beraber sırasını beklemesini tecviz 
buyurur musunuz1? Demin de böyle dedim ve 
bunun için nazarı dikkatinizi çektim. Yoksa ne 
İçtüzük hükümlerini ihmal etmek ve ne de bu 
hükümlerin dışında sizi bir karara sevketmek 
noktai nazarını takibetmedim. Benim teklif et
tiğim şekil, eğer mazharı tasvip olursa, tama
men İçtüzük hükümlerine de uygundur*. Top
rak Kanunu Komisyonumuza Tarım, İçişleri ko
misyonlarının esaslı tetkiklerinden geçmek su
retiyle gelmiştir ve Adalet Komisyonunuz da 
esas komisyon olarak noktai nazarını tesbit et
miş, günlerce ve günlerce uğraşmış ve, buna 
ait kanaatini belirten maddeleri tesbit etmiştir. 
Orman Kanunu, aynı şekilde Tarım Komisyonu
nun ve Adalet Komisyonunun tetkikından geç-

— 1 1 5 • — 
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mistir. Şimdi bunların Bütçe Komisyonuna kül ! 
halinde gönderilmesi bence amelî bir faide te
min etmekten uzaktır. Mademki, sade akçeli hü
kümler. kendisini alâkadar etmektedir, bu hü- I 
kümleri gönderelim Mâruzâtım Meclisin mesa
isini kolaylaştırmak ve bu milletin ihtiyacı olan I 
kanunları bir an evvel tedvin etmek maksadına 
matuftur. Başka hiçbir maksat takibetmiyorum. I 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 
Ulaştırma Komisyonu, hiçbir suretle iç tüzük I 
hükümlerine aykırı bir istekte bulunmuş değil
dir. Şöyle ki; Posta Kanununun, demin de ar-
zettiğim gibi, 7 nci Devrede Ulaştırma Komis
yonu yetkili uzmanları da dinliyerek, onların 
mütalâalarını da nazarı itibara alarak tasarıyı 
etraflı surette incelemiş ve tetkikini bitirmiştir. 
Fakat 7 nci Büyük Millet Meclisin verdiği ye
nileme kararı üzerine bu tasarı kadük olmuştur. 

1946 senesinde Hükümet tasarıyı yeniden Bü
yük Millet Meclisine sundu. Ulaştırma Komis
yonu yeniden inceledi, içişleri Komisyonu da 
ilgili olduğu hükümler özerinde mütalâasını bil
dirdi. Tasarı tekrar Ulaştırma Komisyonuna 
geldi. Tasarıdaki ceza hükümleri hakkında Ada
let Komisyonunun da mütalâasını sorduk içtüzük, 
Devlet gelirine ve giderine taalluk eden hüküm
ler itibariyle her hangi bir tasarı üzerinde Bütçe 
Komisyonunun inceleme yapmasını âmirdir. Fa
kat bu demek değildir ki, Bütçe Komisyonu bü
tün tasarıyı ele alır da ihtisas komisyonlarının 
etraflı bir surette incelediği ve Hükümet tasarısı 
ile karşılaştırarak tanzim ettiği metin üzerinde 
yeniden inceleme yapar ve tasarıyı baştanbaşa 
değiştirir. Böyle olduğu halde Bütçe Komis
yonu meselâ Telgraf ve Telefon Kanunu birinci 
maddesinden sonuncu maddesine kadar yeniden in
celemek ve yeni bir metin yazmak dâvasındadır. 
Posta Kanunu için de mesele aynıdır. Bütçej^e 
taalluk eden mddeler üzerinde Bütçe Komisyonu 
noktai nazarını söylemeye her zaman yetkilidir. 
Fakat bütün tasarı üzerinde savunma hakkı Ulaş
tırma Komisyonunundur. İddiamız budur. Onun 
için Emin Halim arkadaşımın moktai nazarına ta-
mamiyle iştirak ediyor ve Kamutayın bu husııta 
bir karar vermesini rica ediyorum. j 

Komisyonumuz adına arz ve temenni ediyo
rum, Posta Kanunu ile Telgraf ve Telefon Ka
nununun Meclisçe kabulü memleketin hayrına J 
olacaktır. i 
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BÜTÇ& KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 

ERTEN (Mardin) — Arkadaşlar, mevzuubahis 
olan kanun tasarılarının bir an evvel çıkarılma
sı hususunu, zaîınederim ki temenni etmiyen 
hiçbir arkadaş yoktur. Ve Bütçe Komisyonunun 
da, arkadaşımızın tarif ettiği şekilde hiçbir dâ
vası yoktur. 

Bütçe Komisyonu yalnız içtüzüğün emret
tiği hükmün yerine getirilmesi için Yüksek He
yetinize mâruzâtta bulunuyor. 

ikincisi de ihtisas komisyonlarında bir me
sele ne kadar iyi incelenecek olursa yüksek he
yetinizin o hususta bir karara varması ve tasvip 
etmesi bakımından kolaylık olacağı kanaatinde
dir. Diyorlar ki Toprak Kanunu tasarısının an
cak veya 8 nci maddesi Bütçe Komisyonunu il
gilendirir. Acaba kendilerine bir kimse teşeb
büs ettiği bir meselenin bünyesi, hüviyeti veya 
esası hakkında hiçbir malûmat vermeksizin pa
ra isterse para verebilirler mi? Binaenaleyh 
Bütçe Komisyonu meseleyi esaslı bir surette in-
celiyerek ve kavrıyacak ki istenilen paranın 
lüzumlu olup olmadığı ve memleketin istitaatı 
maliyesini göz önünde tutarak lüzumlu ve kâfi 
olup olmadığı hakkında karar verebilsin. Ve 
bu karar yüksek heyetinizin tasvibine mazhar 
olabilecek bir şekli bulabilsin. 

Toprak Kanunu ihtisas komisyonu olan Ta
rım Komisyonundan geçtikten sonra Adalet 
Komisyonu niçin bu kadar ineelemeye tâbi tut
muşlardır niçin Toprak Kanununu değiştirmiş
lerdir"? Çünkü her komisyon içtüzüğün verdiği 
yetkiye dayanarak kendilerine havale olunan 
tasarı hakkında dilediği tarzda değiştirmeler 
yapabilir, hakkı tasarrufu vardır. 

Binaenaleyh yüksek heyetinize bu tasarıla
rın daha olgun, daha pişkin ve daha ziyade 
kaabiliyeti tatbikiyesi alacak şekilde gelmesi 
için ihtisas komisyonlarından geçirilmesinin da
ha doğru olacağına kaniim. (Doğru, doğru ses
leri) 

Karar yüksek heyetinizindir. 
ABDURRAHMAN KONUK (Bursa) — Ta

sarıların hangi komisyonlarda görüşülmesi lâ-
zımgeldiği meselesi Meclisin benim geldiğim 
günden beri bir derdi olarak karşıdadır. 

Bugüne kadar benim gördüğüm ve karşılaş
tığım manzara şudur: Meclisin bütün komis
yonları hazırlama komisyonudur, Bütçe Komis
yonu karar komisyonudur. Fiiliyat, tatbikat bu-
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dur. Komisyonlar hazırlıyacaktır, olduracaktır, 
ama karar veremiyecektir, çünkü o kadar Büt
çe Komisyonu tarafından verilecektir. Diğer ko
misyonlar tetkikat yapacak, emek sarfedecek, 
ihtisas harcıyacak, neticede Bütçe Komisyonu
na gelecek, o dilediği şekle sokacak ve yüksek 
heyete getirecektir. Yani mütahassıs komisyon 
ne söylemişse söylemiş olacak fakat Bütçe Ko
misyonunun giydirdiği elbise Meclisin huzurun
da arzı endam edecektir. 

Toprak Kanunu Adalet Komisyonuna geldi 
ama nasıl geldi, mütahassıs komisyon olarak 
geldi, ana komisyon olarak geldi, Toprak Ka
nunu bir ihtisas komisyonundan geçmiş olarak 
gelmedi Tarım Komisyonu ihtisas komisyonu de
ğildi. Bu itibarla bir Kamulaştırma Kanunu ol
duğu için, bir İstimlâk Kanunu olduğu için el-
betteki Adalet Komisyonu adedi 48 e varan is
timlâk kanunlariyle karşılıklı prensipleri mü
talâa etmek suretiyle kanunu haklı olarak hu
zurunuza geldiği zaman göreceğiniz gibi bâzı 
tadillere tâbi tuttuk. Toprak Kanununda parayı 
ilgilendiren ancak üç tane madde vardı. Bütün 
hu maddelerin heyeti umumiyesini görüştüğü
müzde son şeklini aldıktan sonra Bütçe Komis
yonuna gidecek oraca, üç maddenin tetkikiyle ikti
fa edilmiyecek. Kanun komisyon olarak Bütçeye 
gelince, Bütçe Komisyonu da Mecliste haklı olarak 
müdafaasını yapacağı için A dan Z ye kadar tetkik 
edecektir. Tasarı son komisyon olarak Büt
çe Komisyonunda incelenecektir, prensipi cari 
olacaksa Bütçe Komisyonu da haklıdır. Gayet 
tabiî olarak müdafaa edeceği bir tasarıyı başın
dan sonuna kadar değiştirip dilediği şekle soku
yor. Bu itibarla şu âdetten vazgeçmek lâzım
dır. Bir tasarı beş komisyona havale •edilir, be
şinden de geçer, ihtisas komisyonu da mütalâ
asını arzeder, binnetice Bütçe Komisyonuna gi
der Bütçe Komisyonu dilediği şekli verir ve 
müdafaa eder. Bir kanunu müdafaa edecek ko
misyon ihtisas komisyonudur. İhtisas komisyo
nudur... 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Gayet tabiî. 
ABDÜBBAHMAN KONUK (Devamla) — 

Adalet Komisyonu Tapulama Kanununu, Adalet 
Komisyonu Toprak Kanununu ihtisas komisyo
nu olarak derin, engin çalışmalar yaptıktan, 
inceldikten sonra bunu Bütçe Komisyonuna 
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I göndersin, üç maddenin tetkiki Bütçeye aittir, 

bu maddenin tetkiki yesiylesiyle kamnr başın
dan sonuna kadar değiştirilsin, Adalet Komis
yonu değil, yine Bütçe Komisyonu müdafaa et
sin; böyle şey olmaz. Netice itibariyle mantıki 
olmak lâzımgelir. Bunun mantığı, İçtüzükte de 
böyledir, mütahassıs komisyondur. Mütahassıs 
komisyonun bir mânası vardır. Bütçe Komisyo
nuna ne zaman gider, onun da bir mânası var
dır. Bu itibarla arkadaşların yapmış olduğu 
teklif yerindedir. Esasa gitmemeli, fakat her 
halde Bütçeye taallûk eden hususları Bütçe En
cümeni görmeli, Maliyeye taallûk eden hususla
rı Maliye Encümeni görmeli, ama müdafaası 
mütehassıs komisyona ait olmalı. 

BAŞKAN — Efendim, bütün arkadaşların 
arzu ettikleri şey, Meclis çalışmalarının daha 
verimli olmasına matuftur. Tensip ederseniz 
arkadaşların yürüttükleri mütalâaların cümlesi
ni etraflıca nazarı tetkia alarak heyeti âliye-
nize mâruzâtta bulunması için Divanı Riyasete 
müsaade buyurmanızı rica ederim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
I — Söz istedim. 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun. 
ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU (Amasya) — 

Usul üzerinde üç arkadaş görüşebilirdi. İş 
usulü geçti. Mevzu, Meclisin çalışmasına ait
tir. Söz istiyoruz. Söz vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar meselenin bir defa 
da Riyasetçe tetkikini muvafık görüyorlar. Me
seleyi uzatmıyalım. Zatiâlinizin söyliyeceği, 
Bütçe Komisyonunun noktai nazarıdır. Ahmet 
Kemal Varınca arkadaşımızın da söyliyeceği yi
ne kendi komisyonunun noktai nazarıdır. 

ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU (Amasya) — 
Hayır efendim, o değil. 

BAŞKAN — Arkadaşların söyledikleri hu
susları ve mevzuu divanı riyaset olarak tetkik 
edeceğiz. Encümenlerle de temas ederek Meclis 
çalışmalarının verimli bir hale gelmesi için ne 
lazımsa tetkikatımızı yapıp Yüksek Heyetinize 
getireceğiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Me
selenin riyasete havalesine... 

BAŞKAN — Riyaset vazifesini bilir efendim. 
1 Havalesine lüzum yoktur. 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Lâ-
çin'in, İzmir'deki Tayyare Tamir Atelyesiyle 
Eskişehir Hava Tümen Karargâhının yerlerinin 
değiştirilmesi sebeplerine, Hava Ordusundan ne 
kadar uçucunun çıkarıldığına ve Etimesgut'ta 
yaptırılan yola dair sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hüsnü Çakır'm sözlü cevabı (6/420) 

BAŞKAN — Şahin Lâçin burada mı? (Bu
rada sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Hava Kuuvvetleri Komutanlığına ait 

İzmir'deki Tayyare Atelyesinin Afyon'a nakli 
ve tekrar izmir'e alınması ve bu nakil işinin bir
kaç ay sonra İzmir'le Afyon arasında tekrar 
edilmesi; 

2. — Eskişehir'deki Hava Tümeni karargâ
hının tabur ve bölükleriyle ve malzemeleriyle 
'birlikte Kütahya'ya kaldırılması ve altı ay son
ra tekrar Eskişehir'e getirilmesi sebepleri neler
dir? Bu intikaller münasebetiyle Millî Savunma 
Bütçesinden yapılan masrafların miktarı nedir? 

Bunlara sebebiyet verenler hakkında ne mu
amele yapılmıştır? 

3. — Bu sene uçuşu kifayetsiz olduğundan 
ve moral bozukluğundan dolayı sıhhi heyet ka-
rariyle Hava Ordusundan ne kadar uçucu çıka
rılmıştır! Bunlara mukabil kaç uçucu alınmış
tır? Moral bozukluğu neden ileri geliyor? Bu hu
susta bir tedbir düşünülmüş müdür? 

4. — Caddelerine dört dozluk çimento dök
türülmek suretiyle Etimeğut'ta inşa ettirilen, 
sokak ve çeşmelerine şahısların ismi verilen ma
halle için ne kadar para ve malzeme sarfedilmiş-
tir? Bu mahalle ve caddelerin birlik ihtiyaçların
dan önce düşünülmesi neden ileri geliyor? Tami
re muhtaç pist ve dışarda «açıkta bulunan Ame
rikan yardım malzemesi için kapalı yerlere olan 
ihtiyaç bundan evvel gelmez mi idi? 

Yukardaki hususların Millî Savunma Bakan
lığı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 

Şahin Lâ'çin 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Birinci soru : İzmir'deki Tay

yare Tamir Fabrikasının Afyon'a nakli tekrar 
İzmir'e alınması ve bu nakil işinin bir kaç ay 
sonra İzmir'le Afyon arasında tekrar edilmesi. 

Bilindiği gibi İzmir Güzelyalı'da deniz tay
yareleri için 1925 yılında yapılmış olan bir ta
mir atelyesi yardı. 

Son terakkiler üzerine deniz tayyarelerinin 
hizmetten çıkmış olmasından ve Güzelyalı'daki 
yerin de bir tayyare meydanı yapılmaya müsa
it ve yakınlarında da buna elverişli bir yer ol
mamasından ve İzmir'in mevkii icabı, Akdeniz 
bölgesi ve Balkanlardaki durumun... 

Gl. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Devletin 
esrarı böyle apaçık görüşülür mü? 

BAŞKAN — Bakan gizli görüşme teklif et
miyor ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Bir fabrikanın izmir'den 
Afyona nakli hakkında söylenmesinde mahzur ol-
mıyan izahat vereceğim. 

Gl. FİKRİ TlRKEŞ (Sivas) — Bu, ordu
nun iç işlerine aittir, Sayın Bakan. 

BAŞKAN —. Sözünü kesmeyiniz lütfen. 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Bir fabrikanın, bir atelyenin 
bir yerden diğer bir yere nakli meselesidir. Bir 
Milletvekili soruyor, verilmesinde mahzur ol-
mıyan izahatı vereceğim. Diğer sualleri de 
kezalik aynı esasa riayet ederek cevaplıyaca-
ğım. 

Kararsızlığı ve Güzelyalı'ya sökülse de bir 
tayyarenin götürülüp getirilmesinin yolların 
müsaadesizliğinden imkânsız bulunması gibi se
beplerden bu atelyenin memleket içine alınma
sı zaruri görülmüş ve 1941 - 1942 yıllarına ait 
kadrosundan itibaren ismi izmir'de (Afyon böl
ge Tayyare Tamir Fabrikası) olarak yazılmış ve 
Afyon'a götürülmesi kabul olunmuştur. 

Harb yılları içinde bu göçün başarılamıya-
cağı ve icabeden malzemenin de tedariki hemen 
hemen imkânsız görüldüğünden 1346 yılı sonuna 
kadar bu iş geciktirilmiştir. 

Harbin sona ermiş olmasından malzemenin te
darikinin artık kabil olacağı ve nakli icabeden 
sebepler değişmemiş olduğundan daha fazla ge
ciktirilmemek düşünce ve arzusu ile Genelkur-
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mayca 3 Mart 1947 günü taşınma emri verilmiş 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da taşına
cak malzeme partilere ayrılmış ve plânı yaptı
rılmış ve 14 Mart 1947 günü plâna göre Nisan 
1947 başında işe başlanması, sabit tesislerle Ga-
ziemir'deki tamirhaneye dokunulmaması emri 
verilmiştir. 

Eldeki ödenek darlığı göz önünde tutularak 
işçi ücreti ve el emeğinden tasarruf için Hava 
tş Taburu da 11 Mayıs 1947 de ve ilk partide 
sevkedilen 33 vagonla Afyona gönderilmiş, vak
tiyle Afyon'da yapılmış olan baraka ve sair bi
nalardan da değiştirme ve birleştirmelerle fay
dalanmış ve bir kısım ilâveler yapılmış ve Güzel-
yalı'dan getirilen, bâzı hangarlar kurulmuş; ke
reste, çimento, demir, tuğla hava kuvvetleri ko
mutanlığınca toptan satınalınmış; harç, çakıl 
kum, kireç de îş Taburu tarafından Afyon'dan 
temin olunmuş cam, menteşe için ikinci Havş 
Tümenine para verilmiş ve bugün orada fabri
kaya ait olarak bulunan binalar, depolar, yol ve 
iltisak yolları vücuda getirilmiştir. 

İzmir atelyesinin Afyona taşınması için bir 
veya iki eşi İzmir'de bulunan tezgâh ve aletlerle 
İzmir'de Afyon'daki binalar için yaptırılmış 
olan kapı ve pencereler hangarlar olmak üzere 
98 vagon içinde 593 960 kilo eşya getirtilmiştir. 

Bu şekilde tatbikına başlanmış olan nakil 
işini ikmal için icabeden su tesisatı ve elektrik 
motörlerinin tedarik ve tesisi sprarişlerin zama
nında elde edilememesi ve Karabük'ün muktazi 
boruları yetişdirememesi dolayısiyle gecikmiştir. 
Tamir işlerinin geri kalmaması için Afyona gel
miş olan bâzı portatif makinalarm acele İzmir'e 
iadesi ile bu işlere hız verilmesi zarureti hâsıl 
olmuş, bir taraftan Afyon tesisatının ikmaline 
çalışmakla beraber diğer taraftan arzedilen bâzı 
aletler ve tamir için oraya gelmiş olan tayyare ve 
motor ve araçlar İzmir'e iade edilmiş Bu iade 
keyfiyeti münhasıran hava kuvvetlerimizin yeni 
tayyarelerin hava ordusuna iltihakı dolayısiyle 
artan faaliyetlerinin aksamamasına meydan ver
memek kasdiyle bizzarure ihtiyar edilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu mevzuu esasen incelemekte bulunan as
kerlik adliyesince bu hususta ihtiyar edilmiş olan 
masraflar hakkında tesbit ettiği rakamlar şun
lardır : 

1$$0 0 : 1 
ijjira K. 

3^5 961 38 1947.yılı içinde verilen tahsisat; 
105 427 1948 » » » > 
105 000 Afyon Fabrikası için alınan iki di

zel motörü bedeli; 
60 409 51 1947 ve 1948 yıllarında D. M. Y. 

verilen nakil ücreti; 
67 750 Afyon Fabrikası için getirtilecek 

olan su, boru ve tesisat bedeli. 

6Ş4 547 89 Toplam. 

Yapılan işler 
Lira K. ' - • •—?r<Ş j j j? 

450 917 18 Afyon'da yapılan binalar ve su te
sisatı ve motor bedeli; 

60 409 51 D. M. Y. verilen nakil ücreti; 
51 312 43 Afyon'daki subay ve memurlar 

maaşı; 
61 497 82 Binalardan gayri yapılan işler için 

işçi ücreti; 
60 410 95 İptidai maddeler bedeli (Malzeme). 

684 547 89 Toplam. 

Mamafih, ikmaline devam edilmekte olan Af
yon tesisatının tekmili ve son teşkilâta göre hava 
fabrika ve atelyelerinin kuruluş mahallerinin katî 
olarak tesbit edilen şekle göre İzmir'de kalması 
icabeden ve oradaki mekteplere ait olan küçük bir 
tamirhaneden başka bütün tesisat kaldırılarak 
yeni mahallerine şevklerine başlanmış bulunmak-
tladır. 

İkinci soru : 
Eskişehir'deki Hava Tümeni Karargâhının 

tabur ve bölükleriyle ve malzemeleriyle birlikte 
Kütahya'ya kaldırılması ve altı ay sonra tekrar 
Eskişehir'e getirilmesi sebepleri nelerdir. Bu in
tikaller münasebetiyle Millî Savunma Bütçesin
den yapılan masrafların miktarı nedir. Bunlara 
sebebiyet verenler hakkında ne muamele yapıl
mıştır? 

1948 yılında Hava Kuvvetlerimizin gelişme 
plânı ile ilgili olarak binlerce ton ve milyonlarca 
lira kıymetindeki malzeme yurda gelmeye başla^ 
mış ve bunların bir taraftan açıkta kalmamaları 
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için yer temini, diğer taraftan kullanma, bakım 
ve usullerinin layıkı veçhile öğrenilmesi için mal
zemenin gelmekte olduğu Eskişehir'de kursların 
acele açılması icabetmiş ve ilk iş olarak en az 
para ile ve en kolay 1. Tümen Karargâhı ve bağlı 
birliklerinin Kütahya'ya intikali mümkün görül
müş ve verilen kararın uygulanmasına geçilmiş
tir. 

İlgili mütehassısların gösterdiği lüzum üze
rine bu sefer Kütahya'da da bir okulun faaliyete 
geçirilmesi lüzumlu görülüp karar ve emri alın
dıktan sonra yeni teşkilâta göre düzenlenen ha
reket projeleri esaslaraına uygun olarak hava bir
liklerinin konuşunda değişiklik yapılması mecbu
riyeti hâsıl olmuş ve artık ferahlamış olan Eski
şehir'den giden kıtalar 1949 yılı içinde geri geti
rilmiştir. 

Kütahya ve Eskişehir'de yapılan intikallerde 
nakliyatın mühim bir kısmı tümenle beraber gi
decek olan oto. taburuna yaptırılmıştır. Bunun 
için sarfedilen benzinin motorlu araç birlikleri
nin eğitim programında uzak mesafeye gidiş ve 
geliş tatbikatı olduğundan, eğitim sarfiyatı ola
rak kabulü icabeder. Tümene ait olup da trenle 
giden eşyanın gidiş ve geliş bedeli 3 192 lira olup 
tümen karargâhı için kiralanmış olan binaya da 
3 016 lira verilmiştir. 

Yeni teşkilâta girmekte olan ve yeni silâh 
ve vasıtalarla teçhiz edilerek yeni usul 've me
totlarla çalışmaya başlıyan Kara ve Hava Or
dularının bugünkü şartların icabı olarak birta
kım nakiller yapmak ve yer değiştirmek mecbu
riyetinde olduklarını ve bu teşkilât tekmil edi
linceye kadar bu zaruretleri karşılamak mecbu
riyetinde bulunduğumuzu ifade etmek isterim. 

Binaenaleyh zaruretlerden slogan, ve verilen 
karar üzerine yapılan bu gidiş ve gelişten kim
se sorumlu görülmemektedir. Emir yapılmıştır. 

Üçüncü soru: 
Bu sene uçuşu kifayetsiz olduğundan ve 

ayrıca moral bozukluğundan dolayı sıhhî he
yet karariyle Hava Orducundan ne kadar uçu
cu çıkarılmıştır, bunlara, mukabil kaç uçucu 
alınmıştır. Moral bozukluğu neden ileri geliyor. 
Bu hususta bir tedbir düşünülmüş müdür? 

Uçucuların seçilmesinde, yetiştirilmesinde ve 
hizmette kaldıkları müddet süresinde birçok 
nitelikler göz önünde tutulur ve bunlardan en 
önemlileri beden kabiliyeti, uçuş kabiliyeti, eği
timde gelişme kabiliyeti ve disiplindir. Bu nite-
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liklerden her hangi birinin tesbit edilen stan
dartlardan aşağı durumda olduğu görülen pilot
ların uçucu olarak kalmalarında zarardan baş
ka bir fayda beklenemez. Bu itibarla her sıene 
kaza kurbanı şehit veya kabiliyeti standardını 
kaybetmiş uçuculardan maada bir kısım pilot-
lai' uçuştan çıkarılmaktadır. 

1949 yılında uçuştan çıkarılma sebepleri da
ha sıkı tutulmuş ve sıhhî muayeneler modern 
havacılığın isteklerine göre yeni usullerle ve bu
na mahsus aletlerle yapılarak gerek uçuş kifa
yeti ve gerek beden kabiliyeti toleransları tah
dit edilmek suretiyle uçuştan çıkarılanların sa
yısı artmıştır. Artık bundan evvel olduğu gibi 
pilotların gece uçamaz, yüksek irtifalara çıka
maz, akrobasi yapamaz, modern savaş tayyare
lerinde vazife göremez şekilde tasniflerin zama
nı geçmiştir. Diğer taraftan hakiki mahiyeti an-
laşılamıyan kazaların bir çoğunun beden kabi
liyeti kifayetsizliğinden ileri gelebileceğini ka
bul etmek lâzımdır. Netice itibariyle, hava 
kuvvetlerinde yapılan bu tasfiye kaza ve kırım
ları azaltmak ve her türlü hal ve şartlar altın
da vazife görebilecek iyi kalitede uçucu yetiş
tirmek mecburiyetinden ileri gelmiştir. 

Beden kabiliyeti uçuculukta en önemli bir 
konudur. Uçuşun insan yapısı üzerindeki fizyo
lojik ve psikolojik tesirleri, tedricen de olsa me
ral bozukluğunu ve beden kabiliyeti kifayetsiz
liğini meydana getirir. Bünye üzerinde husule 
gelen bu normal ve yıpratıcı tesisleri tamamen 
önlemeye imkân yoktur. Esas itibariyle hava 
kuvvetlerinde moral bozukluğu bakımından 
kayda değer önemli hâdiseler de vukubulmuş 
değildir. Moral bozukluğundan çıkarılanlardan 
çoğu eğitimde gelişme gösteremiyen ve yeni 
uçuş eğitimi programlarına intibak edemiyen 
uçuculardır. Mamafih bu konu üzerinde önemle 
durulmaktadır. Yeni teşkilâtta hava kuvvetle
rinde kurulmuş olan moral şubesi tarafından 
Amerikan sistemlerine göre uçucu personelin 
moralini takviye ve moral bozukluğunu önleyi
ci tedbirler üzerinde gereken araştırmalar ya
pılmaktadır. 

Bugünkü yaşama şartlarının uçucuların bün
yesine ve moraline olan tesirlerini mümkün mer
tebe azaltmak yolunda bir hal çaresi olmak üze
re 1926 yılında ve o günün rayichie göre tesbit 
edilmiş bulunan uçuş müteferrikalarının bugün
kü rayice ve mevzuata göre ayarlanmasına lü- e 
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zum görülmekte ve hazırlanmış olan teklif tasa
rısı özel bir komisyon tarafından tetkik edilmek
tedir. Bu incelemeler sona erince bir kanun ta
sarısı halinde Yüksek Meclise sunulacaktır. 

1949 yılında bir taraftan bu tasfiye ameliyesi 
tatbik edilirken diğer taraftan Harb Okulundan 
daha fazla subay tefrik etmek ve eğitim usulle-
rindeki metodu değiştirmek suretiyle ihtiyaca 
kâfi uçucu yetiştirmek tedbirlerine de başvurul
muş bulunmaktadır. Yani bir uçucunun yetiş
mesi için tesbit edilen uçuş saatlerini şimdiye 
kadar olduğundan daha kısa bir müddet zarfında 
temin etmek suretiyle hava ordusunun uçucu kad
rosu mevcudunu tesbit edilen seviyede muhafaza 
etmek imkânlarına tevessül edilmiştir. 

Dördüncü soru : 
Caddelerine 400 dozluk çimento döktürmek 

suretiyle Etimesgut'da inşa ettirilen sokak ve 
çeşmelerine şahısların ismi verilen mahalle için 
ne kadar para ve malzeme sarfedilmiştir. Bu ma
halle ve caddelerin birlik ihtiyaçlarından önce 
düşünülmesi neden ileri geliyor. Tamire muhtaç 
pis ve dışardan açıkta bulunan Amerikan yardım 
malzemesi için kapalı yerlere olan ihtiyaç bun
dan evvel gelmez mi idi? 

Hava kuvvetleri, görevi ve karekteri itibariyle 
her an harekete hazır bir durumda bulunmaya ve 
bu bakımdan personelini istenilen zamanda der
hal vazife başına alarm etmeye mecburdur. Bu
nunla beraber geceli gündüzlü ve ekserisi 15 saat 
çalışma .durumunda olan ve her anı hayat müca
delesiyle geçen bu personelin yorucu ve yıpratıcı 
vazifelerinden dönüşlerinde biran önce istirahatc 
kavuşturulması morallerinin yüksek tutulması 
yüzünden de önemle üzerinde durulması gereken 
bir husustur. Hava meydanlarının umumiyetle 
şehir ve kasabalar dışında ve uzak mesafelerde 
bulunması sebebiyle bu imkânların sağlanmasında 
karşılaşılan güçlükler, hava personelini istirahat 
ve ikamet yerlerinin garnizona yakın bulundu
rulması mecburiyetini ortaya koymuştur. 

Diğer taraftan pilotların uçuş esnasında çok 
dikkatli bulunmaları, mesleğin hususiyetleri ba
kımından önemli olduğu gibi zihin meşgaleleri 
yüzünden vukua gelmiş kazalar az değildir. Bu 
bakımdan hava personelini ve bilhassa uçucuları 
mümkün' mertebe hayat şartlarının tahmil etti
ği ağır yüklerden ve dolayısiyle zihin meşgale
lerinden kurtarmak bizim için halledilmesi ge-
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r^ken birinci derecede önemli bir konu teşkil et-
ı^ektedir. 

| Bu zaruretler dolayısiyle bir kısım eşhasın 
garnizon yakınında iskân edilmesini sağlamak 
n^aksadiyle, harb yıllarında Kayseri Tayyare 
fabrikasında yapılmıış olan ahşap ve portatif 
barakalardan faydalanılarak 1946 yılında Eti
mesgut garnizonu yanında bir bina grupu vü
cûda getirilmiş ve mütaakıp yıllarda elde mev
cut imkânlar nispetinde genişletilmesine çalışıl
mıştır. Bu binaları işgal edenlerden kanun ge
reğince kiraları bordro tevkifatı olarak maaşla
rından kesilmekte .ve Maliyeye yatırılmaktadır. 

Takdir buyurulur ki şehir hayatına alışmış 
olanların şehir ve kasabalardan uzakta ve her 
türlü mahrumiyetler içerisinde münzevi yaşa
maya mecbur edilmeleri ağır bir külfettir. Fakat 
bugünkü hayat şartlarının zorlu ve Ankara'da 
ikametgâh bulmak imkânsızlığı karşısında bu 
külfet, nimet telâkki edilmiştir. Bina grupunu 
teşkil eden mahalle veya sokağa hava personeli 
tarafından kurucularının isimlerini vermelerin
de bir fevkalâdelik yoktur. 

Mevcut barakaların kısmen tadili suretiyle 
iskâna elverişli duruma sokulmuş olan bu bara
ka ve binalarda kullanılan kum, taş ve çakıl 
Hava Birliklerince civardan temin edilmiş ve iş
çiliği iş taburları, tarafından sağlanmış olduğun
dan hakiki maliyetini tesbit etmek mümkün de
lildir. Fakat mütaahhit eliyle yaptırılmış ol
saydı eşidi binalara kıyasen 275 000 lira öden
mek icap edecekti. Halbuki bu meblâğın ancak 
1/4 ü yani 68 750 lira sarfedilmiş bulunmaktadır. 

Şehirden 18 kilometre uzakta bulunan Eti
mesgut garnizonunda günün yirmi dört saatında 
faaliyetin devam ettiği dikkatnazara alınırsa 
jnuhtelif zamanlardaki gidiş ve gelişler için mo
torlu araç ve benzin masrafı olarak mühim mik
tarda para sarfetmek durumunda olduğumuzu 
da hesaba katmak lâzımgelir. Halen binaların 
yekûnu 53 tür. İlerde fırsat buldukça her türlü 
İmkânlardan faydanılarak modern memleketlerin 
Hava garnizonlarında olduğu gibi her türlü ih
tiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesine 
ye malî durumumuz elverdikçe diğer garnizon
larımızın da iskân bakımından olan bu gibi ih
tiyaçlarının sağlanmasına çalışılacaktır. 

Yollara gelince; Hava Nakliye Alayı, malze
me ve mühimmat depoları,; muhabere ve otomo
bil taburları, inşaat deposu ve dikimevini içine 
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alan büyükçe bir garnizonun yol durumunu ıs
lah etmek zaruri bir ihtiyaçtır. Diğer taraftan j 
yüzlerce insanı barındıran bir bina grupunun : 
da yola ihtiyacı vardır. Teknik bakımdan trafiği j 
fazla olan ve bilhassa ağır ve demir tırtıllı va- | 
sıtalarm geçmesine müsaade edilen yollar beton 
yapıldığı takdirde çabuk harab olmaması için 
dozunun dört yüz veya daha yukarı olması icap 
eder. Bahis konusu edilen ve garnizon içinden 
geçen ana caddenin keşifleri Bakanlık Fen He
yetince incelenmiş ve dört yüz- doz yapılmasında 
menfaat görülmüştür. Barakalar arasında yapı
lan yollar ise bir metre genişliğinde patikalar
dır. Ve bunlar için hiçbir zaman dört yüz doz 
kullanılmamıştır. 

Yapılan bu yollar ceman beş bin metre ka
reden ibaret olup bu ise bir pistin '% 2,5 uğuna 
tekabül eder. Maamafih pistlerimizin de yapıl
masına para ve imkân buldukça devam edilmek
tedir. 

Amerikan Yardım malzemesinden dışarda kal
mış •malzeme yoktur. Bundan sonra gelecekler 
için de gerekirse lüzumu kadar depo yapılacaktır. 

ŞAHIN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar, sayın Millî Savunma Baka
nının sorduğum suallere verdiği cevaptan do
layı kendisine teşekkürü bir borç bilirim. 

Bütçenin yarısına yakın bir kısmını Millî 
Savunma masrafları teşkil etmekte. Ve bunun 
mühim miktarı da hava kuvvetlerine ayrılmış 
bulunmaktadır. Yurdun korunmasını ve istik
lâlinizi sağlıyan ve sağlıyacak olan bu teşkilâtın 
mâkûl- bir şekilde yapacağı masraflar için hiç
bir vatandaşın söz söylemeye hakkı olmadığı in
kâr kabul etmez bir hakikattir. Ancak bunların 
yerine masruf olması şarttır. 

Şimdi arzedeceğim misallerde görülecektir 
ki; Millî Savunma teşkilâtında isabetsiz alınan 
kararlar neticesinde, birçok fuzuli israflara 
meydan verilmektedir. Sayın Bakanın da izah 
buyurdukları veçhile, İzmir'de bir Tayyare ta
mir atelyesi vardır. Bu atelye günün birinde, 
görülen lüzum üzerine Afyon'a naklediliyor. 
Orada inşaat ve montaj başlıyor. Fakat bir gün 
geliyor ki ; atelye bir emirle tekrar İzmir'e ku
ruluyor. Sebebini su ve elektrik olarak göster
diler, sayın Bakan. Halbuki su ve elektrik bu
rada mevzuubahis değildir. 

Geçen gün bu sözlü soruyu verdikten son
ra, Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Afyon Bele- J 
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diyesine su temin edilebilir mi1? Su temin etmek 
için ne gibi bir teminat verebilirsiniz diye bir 
telgraf çekmiştir. 

1942 senesinde bu fabrikayı Afyon'a naklet
mek için karar almıyor. Elektrik, su işleri yok
tur. İkinci defa olarak fabrika Afyon'a nakle
dildiği ve o radan İzmir'e götürüleceği düşü
nüldüğü zaman su meselesi mevzuubahis oluyar. 
Bir defa geliyor, 684 000 liralık bir masraf ya
pılıyor. Bunun 60 000 lirası nakil masrafına, 
624 000 lirası da inşaat masrafı olarak yapıldığı 
söyleniyor. Bu inşaat neye yarıyacaktır? 
680 000 liralık inşaatla ne yapılacaktır1? Orada 
büyük fabrika olmadıkça ne yapacağız? Ya 
oraya birlik getireceğiz, bu fabrikayı çalıştıra
cağız, yahut bu fabrika muattal bir vaziyette 
kalmış olacaktır. Bu yapılan israftır. 

İşte bir tane daha; Eskişehir'deki bir birlik 
Diyarbakır'a gönderiliyor. Orada tutunamıyor, 
muvakkat bir zaman orada kaldıktan sonra tek
rar Eskişehir'e almıyor. Ne oluyor bilinmez tek
rar Diyarbakır'a gönderiliyor Diyarbakır'da yine 
tutunamıyor bu sefer de Afyon'a gönderiliyor. 
Afyon'daki birlik Diyarbakır'a, Diyarbakır'daki 
birlik Afyon'a gidiyor. Misali genişletebiliriz. 
Eskişehir'deki tümen karargâhı da aynı vaziyette. 
Bunları fazla izah ederek başınızı ağrıtmak iste
miyorum. Bu gidip gelmeler için yapılan mas
raf, Sayın Bakanın anlattığı miktarda olabilir. 
Ben bunun üzerinde duracak değilim. Bu nakil
lerin askerî zaruretlerle yapıldığını da söylediler. 

Bunu bu şekilde kabul etmek güçtür. Bir defa 
nakletmek belki askerî zaruretler icabı olabilir. 
Fakat böyle dam atası gibi bir yerden bir yere ve 
aynı yerler arasında oynamakta hiçbir zaman... 

Gl. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — On defa da 
olabilir, mesleğe ait olan şeylere bu kadar müda
hale etmeyin. 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyiniz... 
ŞAHİN LÂÇÎN (Devamla) — Askerî düşün

celerle kabili telif olmasa gerektir, öyle anlıyo
rum ki, Hava kuvvetleriyle Genelkurmay İş Bir
liği yapmadan hareket edilmiş, sonra yaptığı işin 
hatalı olduğunu anlamış ve bu hatasını tamir 
etmek istemiştir. Şu halde askerî düşüncelerin
de ittırat yok demektir. 

Hava kuvvetleri tarafından 3 - 4 ay;evvel çı
karılan bir tahkimatla uçuşa kifayetsiz diye mü
him miktarda bir elemanın atıldığı gibi. sıhhi 
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heyet karariyle de moral bozukluğu dolayısiyle 
yine mühim bir miktarda çıkarma yapılmıştır. 
Yerinde çok cüz'i bir eleman alınmıştır. Uçucu 
olmak kahramanlık, fedakârlık ve feragatlerin en 
büyüğüdür. Gece karanlıklarında bakımsız tay
yarelerle havada saatlerce dolaşan bu Hava kuv
vetlerinin yurdun bu hakiki tekçilerinin aylık 
kazançları, uçanlar hep küçük rütbeli ol
duğundan, vasati 250 lirayı geçmemektedir. 
Bugünkü hayat şartları içinde bu ücretler 
hiç mesabesindedir. Çünkü daima tehlike içinde 
yaşamaktadırlar. 

Dr. Fahri Kurtuluş arkadaşımızın bir sorusu
na Sayın Millî Savunma Bakanının verdiği ce
vapta belirtildiği gibi, 1945 senesinde 152 den baş-
lıyarak her sene artmak suretiyle 1948 senesinde 
228 e kadar çıkan hafif ve orta yaralı ve ölümlü 
kazalar olmuştur, ölümlü uçuşlarda 10 dan baş
lamak suretiyle 1948 de 23 e ve 1949 da 40 a ka
dar çıkmıştır. Görülüyorki, tehlike düşmekte 
değil, artmaktadır. Bu suretle şehit olan bir tay
yarecinin cenazesi henüz kalkmadan zaruret se
bebiyle ana ile eşinin birbirlerine girdikleri, 
mahkemelere düştükleri ekseriya vâki olan 
hallerdendir. Bunlar birer pilotluk ha
tası yüzünden veya makina bozuklu-
ğından olmaktadır. Bunlar bir şans eseri olarak 
kurtulsalar muhakkak ya mahkemede hesap ve
rir veyahut uçuculuktan atılırlar. Aynı hatayı 
işlemiş olan iki uçucudan biri esbabı mucibe zik
redilmeden meslekten çıkarılıyor diğeri de tutu
luyor. Bunların bir nizam altına alınması ve isa
betsiz hareketlerin önlenmesi hava ordusunun di
siplini bakımından üzerinde önemle durulması 
gereken bir olaydır. 

Arkadaşlar; hepinizin malûmudur ki, hava 
ordusuna olan ihtiyaç bugün diğer sınıflardan 
daha fazladır. Son harbin hava kuvvetlerinin üs
tünlüğü sayesinde müttefikler tarafından kaza
nıldığını inkâr edebilir miyiz. Birçok sebep ve 
bahanelerle bu uçucuları ordudan atmak, Mîllî 
havacılığımız için cidden acınacak bir haldir. 
Meslekten çıkarılan ve yüksek bir miktara baliğ 
olan uçucuların yetişmesinin bu memlekete yüz 
binlerce liraya mal olduğunu göz önüne getirelim. 
Bundan sonra senede yetiştireceğimiz pek az bir 
uçucu ile önümüzdeki büyük tehlikeyi nasıl karşıla
yacağımızı düşünmek bile insana dehşet veriyor. 
Bunun için uçucu sayısının yüksek olması lâzım
dır. Bunun için de sıkı ve isabetli tedbirler al-
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mak lâzımdır. Ancak bu suretledir ki, bir teh
like anında havalarımızı kahraman yurt çocuk-
lariyle doldurmak kabildir. Memleketi her şey
den evvel yetişmiş personel koruyacaktır, kurta
racaktır. 

i Sonra tamire muhtaç meydanlar vardır, 
Amerika'dan gelen yardım malzemesi açıkta, yağ
mur ve kar altında bulunmaktadır. Bunların za
manla ve tesiratı havaiyeden müteessir olarak 
bozulması mümkündür. Bunlar için kapalı yer
ler yapılması lâzımgelirken Etimesgut'ta Sara
çoğlu mahallesine nazire olarak caddelerine dört 
dozluk çimento döktürülmek suretiyle bir ma
halle yaptırılması ve sokaklarına Hava Komutan
lığına mensup kimselerin isimlerinin verilmesi 
memleket müdafaasından ziyade gösterişe ve 
lükse kıymet verilmesi bakımından hüzün verici
dir. Büyükdere'de İtalyanlardan satmalman ve 
Bayındırlık Bakanlığının malı olan ve uçuş ta
buruna tahsis edilen binada, tabur oradan kaldı
rıldığı halde, aileler tarafından yazlık ikamet
gâh olarak kullnılmaktadır. 

Arkadaşlar; halkımız fakirdir, birçokları ge
çimini teminden bile âcizdir. Mısır koçanı, ot ve 
palamut ekmeği yemek suretiyle yaşıyan birçok 
vatandaşlar... (Soldan gürültüler, yer tasrih et 
sesleri). 

ŞAHİN LÂÇİN (Devamla) — Gençen gün 
burada Raif Karadeniz arkadaşımız izah ettiği 
zaman hiçbir arkadaş sesini çıkarmamıştı. 

BAŞKAN — Siz sözünüze devam ediniz. 
j ŞAHİN LÂÇİN (Devamla) — Soruyorlar, 

söylüyorum. 
BAŞKAN — Rica edebim siz devam ediniz. 

Soruyu siz sordunuz. 
ŞAHİN LÂÇİN (Devamla) — Günden güne 

aıjtan bütçe masraflarını karşılayabilmek için 
canım dişine takarak ve bütün mahrumiyetlere 
katlanarak vergi borçlarını ödemektedirler. Bu 
k4dar muztar vaziyette olan vatandaşların para
larının yurt müdafaası yerine lüzumsuz mahalle, 
sokak ve çeşmelere ve isabetsiz intikallere sarfı 
suretiyle hayati ehemmiyeti haiz olan meydanlar, 
malzemeler ve uçakların ihmal edilmesinin 
çoik büyük mesuliyetleri mucip olduğuna kaniim. 

Hulâsa olarak arzederim ki; Hükümetin bun
dan sonra bu ve buna benzer hallere meydan ver-
miyecek ciddî ve cezri tedbirleri almasını ve hava 
kuvvetleri işlerini memleketin korunması bakı-
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mından daha ciddî ve yakından takip etmesini 
rica ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Arkadaşımızın sorduğu sual
lere mümkün olan izahatı verdim. Fakat görü
yorum ki, arkadaş evvelden söylemeye karar ver
diği sözleri her ne olursa olsun hiçbir izahat onu 
söylemekten alıkoyamıyor. 

Biraz evvel fabrikanın İzmir'e nakli mesele
sini izah ettim ve bunun ne gibi sebeplerden 
ileri geldiğini söyledim. Bütün bunları ifade et
tikten sonra, artık bunun üzerinde bizce yapıl
ması mümkün olan, muhik olan sebepleri de 
saydıktan sonra mutmain olmayıp kendi noktai 
nazarlarını, tekrar etmiş olmaları, izahatımın ken
dilerince hiç nazarı dikkate alınmadığını gös
termektedir. Bu da nihayet kendisinin takdiri
ne ait bir şeydir. 

Birliklerin nakli meselesi Eskişehir Birliği
nin Afyona, Afyon'dan tekrar Eskişehir'e gel
mesi meselesini bütün sebepleriyle izah etmeyi -
lüzumlu ve faydalı görmüyorum. Bu ayrıca mah
zurlu da olabilir. Şunu söyliyebilirim ki, askerî 
zaruret namı altında ifade ettiğim sebep sade 
hava kuvvetlerince değil Genel Kurmayın gördü
ğü lüzumu da ihtiva etmektedir. Hava 'Kuvvetleri 
Kumandanlığı bunu kendiliğinden yapmış değil
dir. Netice itibariyle askerî faaliyetler icabı ve 
neticesinde yapılmıştır. Bunu sarih olarak ifade 
etmekliğime rağmen arkadaşımız söylemeye karar 
verdiği şeyleri söylemekten yine men'i nefis 
edememiştir.. Uçucular meselesi için kaza ve kı
rımlara mâni olmak üzere modern havacılığın 
istediği tedbirleri tatbik etmek lüzumu aşikâr
dır. Bunu yapmakladır ki, hava kuvvetlerini tam 
maksada hadim bir vaziyette bulundurmak 
mümkün olur. 1949 senesinde yapılan bundan 
ibarettir. 

Bundan dolayı tasfiye dediğimiz ameliye ile 
uçuculuktan fazla miktarda çıkarmalar icabetmiş-
tir. Yetişmiş uçucuları çıkarmak değil, bilâkis 
iyi ve sağlam bünyeli uçucuların bulundurulma-
sıdır ki, lüzumludur. Buna mukabil kadronun is
tediği miktarı muayyen seviyede tutmak için lâ-
zımgelen tedbirler alınmıştır. Yani fazla miktar
da subay almak ve eğitim usulünde yeni metot 
takibetmek gibi yeni usullerin tatbikatına baş
landı. 

Etimesgut'taki bina inşaatının gece gündüz 
uçuculuk işi ile meşgul olan subayların barınma- \ 
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larını temine matuf olduğunu izah ettikten son
ra bunun için ayrıca bir itiraz yapamıyacakları-
nı zannetmiştim. Yani biz günün her saatinde 
faaliyete amade bulunmaları lâzımgelen arka
daşları barındırmak için her halde tertibat al
mak vazifesi ile mükellef değil miyiz? Bunu ken
dileri fazla mı görüyorlar, ve bunu bir israf mı 
telâkki ediyorlar? 

Nihayet oradaki bir iki çeşmenin ismine ora
da oturan subayların kendi kumandanlarının is
mini koymalarında fevkalâdelik görmüyorum. 
Oradaki subayların kendilerini az çok bir raha
ta kavuşturmuş olan kumandanların ismine iza
feten ad koymaları lâfzen olsun bir nevi şükran 
vazifesi görmeleri niçin çok görülüyor? Ve bun
da lüks sayılacak ne vardır? (Soldan teşviktir 
sesleri). 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Türk ordusunda ananedir. 

HÜSNÜ ÇAKIR (Devamla) — Evvel ve 
âhir verilen bu izahat karşısında arkadaşın mâ
kul ve munsif mukabelede bulunmasını zan ve 
•tahmin ederdim, hiç olmazsa çok daha munsif 
olarak bana cevap vermesini beklerdim. Hiçbir 
şey söylememişim gibi, hiçbir izahat vermemişim 
gibi, hiçbir sebep zikretmemişim gibi konuştular. 
Benim buna söyliyecek hiçbir sözüm yoktur. 
(Bravo sesleri). 

Gl. FÎKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — Bu, ordunun 
dahilî bir işidir, ona karışmak doğru mudur? 

BAŞKAN — Rica ederim Paşam, müdahale 
etmeyiniz. Tüzük dairesinde müzakerenin gizli 
olmasını teklif edebilirsiniz. Rica ederim bırakı
nız arkadaşımız mütalâasını söylüyor. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar; ben muhterem Millî Savunma Bakanı
na teşekkür ederek sözüme başlamıştım. Afyon'
daki işi mahkemeye intikal ettirdiklerini söyle
diler. Fa'kat ben ondan bahsetmek istemedim. 
Askerî birliklerin nakli işinde israf yapıldığını 
ve bunun önüne geçilmesini temin etmelerini 
açıklıyabilmek için, o izahatı vermek mecburiye
tinde kaldım. 

Tabiîdir ki, yapılan hatalar, ve yapılan yol
suzluklar tecziye edilecektir, buna eminim. Emin 
olduğum içindir ki, bu gibi israflarda daha has
sasiyetle durulmasını temin için, üzerinde dur
dum. Yalnız, a birliklerin şuradan, buraya as
kerî zaruretler dolayısiyle nakledildiğini söylen-

ı mesi, bizi tatmin etmiş değinir. Eğer hakikaten 
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sayın Bakan lüzum görüyorlarsa bir gizli celse 
isterler. O celsede kendileriyle bu hususta ko
nuşma yapabiliriz. Biz tatmin edilmiş vaziyette 
değiliz. 

Sonra, üçüncü olarak Etimesgut'da yapılan 
ve yollarına dört dozluk çimento dökülen ma
halleye, yollara gelince; biz tamir edilecek, ta
mire muhtaç meydanlar, malzemenin konulması 
için yapılacak depolar dururken bu mahallenin 
yapılmasını çok görüyoruz. Biz subaylarımızın 
ve askerî birliklerimizin sıhhatte yaşıyabilme-
leri için böyle yerlere ihtiyacı olduğunu biliyo
ruz. Fakat bunu bilmekle beraber biz, lüks yer
ler yapılmasını değil, barınabilecek bir barınak 
yapılmasını ve daha evvel memleketi müdafaaya 
yanyacak olan meydanların ve uçakların tamiri 
ve malzeme depoları yapılması meselesini mev-
zuubahsediyoruz. Sayın Bakan bu izahatımızı 
çok görmesinler. Biz, kalbleri ve vicdanları va
tan aşkiyle yanan insanlarız, memleketin en 
ufak parasının fuzuli yerlere sarfedilmesini is
temediğimiz içindir ki bu meseleyi buraya ge
tirmiş bulunuyoruz. Bunun Hükümetçe nazarı 
itibara alınacağını ümit etmekteyim. 

2. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-
ın, Kırklareli doğusundan geçen Büyükdere'de 
yaptırılacak baraj ile Hediye Köyü yakınında 
açılacak galeri hakkındaki sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü cevabı (6/425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlı
ğına 

Kırklareli'nin (4) kilometre kadar Şarkın
dan geçen Büyükdere veyahut Tahtalıbent de
resinin gerek havzası ve meyli, gerekse müsait 
bir boğazın bulunması bu dere üzerinde bir ba
raj inşasını mümkün kıldığını Meriç Su İşleri 
Şube Müdürü Zühtü Pekitkan 9 . XI I . 1948 ta
rihli raporunda ifade etmektedir. Aynı rapora 
nazaran Paspale Köyü civarından geçen Türk -
Bulgar hududunu teşkil eden ve Rezve suyuna 
dökülen Karasu'yun Hediye Köyü yakınında 
açılacak ve takriben 3 kilometre uzunluğundaki 
bir galeri ile Büyükdere havzasına katılması ve 
bu suretle senevi (20) milyon metre mikâbı 
kadar bir suyun Büyükdere'ye akıtılması müm
kün görülmekte ve bir baraj yapılacak olursa 
senede 56 milyon su toplanacağı anlaşılmakta
dır. Kırklareli'nden, Babaeski ve Hayrebolu 
ovalarından geçen derenin en çok 80.bin dönüm 
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] araziyi sulama imkânını temin edeceği ve hâ

sıl olacak irtifa farkından da hidro elektrik 
santrali vücuda getirileceği raporda te
barüz ettirilmektedir. Elektrik santrali
nin vücuda getirilmesinde şeker fa.bri-
kasiyle birlikte, diğer sanayiin ilerlemesindeki 
rolü şüphesiz çok mühim olacaktır. Şimdiki hal
de geçimini tamamiyle çiftçilikle temine çalışan 
halkımızın kuraklık yüzünden çektikleri -ıstırap 
meydandadır. Bunu seyahatlerinde görmüş ve 
takdir etmiş olan Sayın Başbakanımızın Trak
ya'yı suya kavuşturacağı hususundaki vaitlerini 
de göz önüne alarak bu sulardan (1950) senesin
de istifade etmek imkânlarının temini mümkün 
olup olamıyaeağmın barajı bu sene yapmak 
mümkün olanııyacaksa ilk adım olarak (3) ki
lometrelik bir galerinin raporda tavsiye edildi
ği şekilde yapılıp yapılamıyacağmın kürsüden 
ifade edilmesini sayın Bayındırlık Bakanından 
rica eder, saygılarımı sunarım. 

30 . XII . 1949 
Kırklareli Milletvekili 

Dr. Fuad ITın-ay 

BAYINDIRLIK HAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Efendim; sayın Fuad Umay 
arkadaşımızın sözlü soru önergesinde bahis ko
nusu olan «aı işleri ön plâna alınacak işler ara
sında değildir. Bu itibarla Büyükdere üzerinde
ki bentle bu bent arkasında toplanacak suyu 
çoğaltacak galerinin 1950 yılında ele alınması
na maalesef imkân görülememektedir. 

| Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhte-
j rem arkadaşlar, Sayın Nihat Erim Bayındırlık 
! Bakam iken bu su hakkında kendilerine bir 
j mektup göndermiştim. Verdikleri cevabta Ba-
I ymdırlık Bakanlığında böyle bir dosya mevcut 
i değildir, mahallinden soralım buyurdular. Züh-
i tü Beyi memur ettiler, yerinde talıkikat yaptır-
I dılar. Hakikaten bu suyun mühim olduğu, bir 
I baraj yapıldığı takdirde 56 milyon ton su top

lanabileceğini raporlarla da temin ettiler. Bu 
i sene bütçesinde, barajı yapmak, hidro elektrik 

santralini yapmak belki mümkün değildir. 
j Fakat raporda bildirdiğim gibi 3 kilometre-
S lik galeri temin edilecek olursa Büyükdere ci-
| varında bulunan bütün köyler bundan istifade 

edecektir. Kuraklık yüzünden Trakya halkının 
çektiği ıstırap çok büyüktür. 

Son seyaratlerinde Sayın Başbakan da bunu 
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gördüler. Su hakkında vaitte de bulundular. Bu 
va'di yerine getirmek için en güzel vesile 1950 
senesinde bu galerinin yapılmasını temin etmek
tir. Bu galeri yapıldığı takdirde 20 milyon ton 
su geçecektir. Bu hem köylünün ihtiyacını kar-
şılıyacak hem de büyütülmesi mevzuubahsolan 
Alpullu Fabrikası da bu sudan çok istifade ede
cektir. Bu galerinin bir an evvel yapılmasını 
tekrar rica ederim. 

Bir an evvel Trakya halkının manen ve madde
ten kalkınmasını tabiî Hükümetimiz de arzu eder. 
Biliyorsunuz arkadaşlar, son umumi harbde 
Trakya halkı Heyeti Vekile karariyle kısmen 

5. — GÖRÜ! 

1. — Denizde can emniyetinin korunması 
hakkında Londra'da 1929 yılında akdedilen 
Milletlerarası Andlaşmaya katılmamıza dair Ka
nun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/572) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
Maddeleri okutuyorum. 

Denizde can emniyetinin korunması hakkında 
akdedilen Milletlerarası Sözleşmeye katılmamıza 

ve bu sözleşmnin onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Denizde can emniyetinin ko
runması hakkkında Londra'da 1929 yılında ak
dedilen Milletlararası Sözleşmeye katılmamız 
kabul edilmiş ve bu sözleşme ile ilişik eklri ve 
nihai protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Dğiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girjer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

[1] Birinci görüşülmesi 26 net Birleşim tu-
tanagmdadır. 
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Anadolu'ya geçmek mecburiyetinde bırakıldı. 
Bu sebepten iktisadi durumları çok sarsıldı. 
Bura halkının maddeten ve manen kalkındırıl
ması için bu suya çok ihtiyaç vardır. Baraj ve 
hidro elektrik santrali şimdi yapılması da 
olabilir, yalnız bu sene galeri açılsın. Bu açıla
cak olursa yine kısmen maksat temin 'edilmiş 
olur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tensip buyurursa
nız, haklarında hiçbir değiştirge olmıyan ikinci 
defa görüşülecek işleri takdimen görüşelim. 
Çünkü bunlar açık oyunuza sunulacaktır. Mu
vafık mı, arkadaşlar? (Muvafık, muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendinin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Avusturya arasın
da 8 Ağustos 1949 tarihinde Viyana'da imzala
nan ve 4582, 4931 ve 5217 sayılı kanunların ver
diği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca yü
rürlüğe konulan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile ekleri ve Modüs vivendî kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenleı... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

[1] Birinci görüşülmesi 26 wqt Birleşim tuta-
nağındadtr. ^/ 

ÜLEN İŞLER 

2. — Türkiye ile Avusturya arasında imza
lanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Modüs 
vivendini nonanması hakkında Kanun tasarısı ve 
Ticaret Komisyonu raporu (1/586) [1] 
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3. — Türkiye ile Holânda arasında imzalanan I 

Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/592) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmeği
dir. Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye ile Holânda arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 

onanması hakkmda Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Holânda arasında 
6 Eylül 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşma
sının 4 ncü maddesinin değiştirilmesi için mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/635) [2] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 4 
ncü maddesinin değiştirilmesi için yapılan An

laşmanın onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 12 Haziran 1948 tarihli Türki-
• ye - Finlandiya ödeme, Anlaşmasının 4 ncü mad
desinin konusunu teşkil eden ve Finlandiya Ban
kası (Suomen Pankki) tarafından Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası lehine tanınan 500 0Q0 
Dolarlık kredi haddinin 1 000 000 Dolara çıka
rılması hususunu sağlamak üzere 29 Ağustos 1949 

[1, 2] Birinci görüşülmeleri 26 ncı Birleşim 
tutanağfndadir. 
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tarihinde Finlandiya Elçiliği ile mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
BAKAN — Şimdi tekrar sorulara geçiyo

ruz. 

3. —Seyhan MilletvekşiU Ahmet Remzi Yü-
regir'in, bozuk çıkan ekmeklerle hayat pahalı
lığı ve yabancı memleketlerden* ithal edilen un 
ve Ziraat Bankasınca çiftçiye ve Emlâk Kredi 
Bankasınca inşaat sahiplerine gereken kredinin 
yapılmaması ve bankalardaki halk mevduatı ile 
ihraç mallarımızın satış durumu hakkında Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/426) 

BAŞKAN — Soru sahibi Ahmet Remzi Yü-
regir burada mı efendim? 

(Yok sesleri). 
Soru sahibi burada olmadığmdan gelecek 

Birleşime bırakıyorum. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçoban'ın, 1950 yılı radyo ücretlerine yapıla
cak bir misli zam hakkında Başbakanlıktan olan 
sorusuna Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal'ın 
sözlü sorusM (6/427) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Kemal öz-
çoban'm sözlü sorusunu okutuyorum: 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
| Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından söz

lü olarak cevalandınlmasını rica ederim : 
1. 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının. 32 

nci sayfasının 36 ncı bölümündeki izahattan da 
anlaşıldığına göre Hükümetin, 1950 yılı radyo 
ücretlerine bir misli zam yapmayı derpiş ettiği 
görülmektedir. 

Sırf bütçe açığmı kapatmak gibi bir mülâha-
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za ile bugün zaruri bir ihtiyaç ve bir kültür va
sıtası olan radyo ücretlerinden indirme yapıl
ması gerekirken, zam yapüma yoluna gidilmiş 
alması doğru mudur? 

Afyon Milletvekili 
Kemal özçoban 

BAŞKAN — Bu soruya Başbakan adına Ma
liye Bakam cevap verecektir. 

MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşımızın sorusunun 
metni okundu. 

9 . 6 . 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Ka
nununun 36 ncı maddesine göre her nevi alıcı 
tesisatı için (Radyolar bu mey andadır) kendi
lerine ruhsatname verilenlerden bir malî yılda 
alınacak ücretlerden Bakanlar Kurulunca ona
nacak bir tarife ile tesbit olunur. 

Bu hükme istinaden yapılan ilk tarife Ba
kanlar Kurulunun 20 . 7 . 1937 tarihli ve 2/7138 
sayılı karariyle kabul ve tasdik olunmuştur. 

Nüfusu 10 000 den az olan yerlerde beş li
ra, 10 000 den yukarı olan yerlerde on lira ol
mak üzere halen radyolardan alınmakta olan 
ücretler işte 1937 yılında yapılmış olan bu tari
feye dayanmaktadır. Şu izahattan anlaşıldığı 
üzere şimdi alınmakta olan ücretler bundan tam 
12 yıl küsur evvelki hal ve şartlara göre tesbit 
olunmuş miktarlardır. O tarihten bu tarihe ka
dar para ve iktisadi şartlardaki farklı vaziyet
lere rağmen radyo ücretlerine bir zam yapılma-
mıştır. İktisadi şartlardaki farklı vaziyetlere 
rağmen radyo ücretlerine bir zam yapılmamış
tır. Binnetice 1937 senesinde teessüs etmiş olan 
muvazene ücret bakımından bugün devam et
memektedir. Diğer taraftan radyo ücretleri ia-
mi üzerinde bir vergi ve resim değildir. Tama
men Devletin üzerine aldığı bir hizmetin kar
şılığıdır. Gayet tabiî bu hizmet karşılığının hiz
metlerde vâki olan masraf artışlarına muvazi 
olarak artırılması lâzımdır. Bu sene radyo üc
retlerine bir miktar zam yapılması derpiş edil-
mi olması ayni zamanda İstanbul'da yeniden 
biv radyo evinin işletmeye açılmış olmasından 
ileriye gelmiştir. Hükümet bu mucip sebeplere 
dayanarak radyo ücretlerini birer misil zam 
yapmayı derpiş etmişti. Bununla beraber rad
yonun millî ve beynelmilel radyonun 
sahadaki kültür hizmetlerine yaptığı yar
dım ve bu bakımdan katî ehemmiyetini 
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göz önünde tutan Hükümet bu mevzuda zaru
ret olmadıkça radyo ücretlerine zamma gitmiye-
cektir. Ve bunun imkânlarını aramaktadır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Ben sorumu 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın 32 nci sayfasında 36 ncı bölümdeki radyo 
gelirleri faslında yazılı olan şu ibare dolayısiyle 
vermiş bulunuyorum. Yani 1948 de iki milyon 
küsur lira radyo geliri... 

BAŞKAN — Bakan zammedilmiyecektir di
yor. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bakanın 
zam yok demesi meselesi değil, mevcut olan bir 
zihniyeti, velev ki tamir etseler bile bir daha 
nüksetmemesi için tenkid ve fikirlerimi açıklamak 
istiyorum. 

36 ncı bolüm tetkik edilirse Hükümet 1949 yı
lında 2 111 143 lira tahmine mukabil 2,5 mil
yonluk tahsilat olduğu ve buna göre 1950 radyo 
ücretini bir misli zammı ile 5 milyon olarak gelir 
kısmına koymuştur. 1949 tahminleri iki milyon 
küsur lira. Velhasıl 1950 yılının bir senelik rad
yo ücretleri gelir tahmininin 2,5 milyon lira ol 
duğu ve buna da bir misli zam yapılacağı mülâ-
hazasiyle beş milyon lira olarak tahmin edildiği
ni görerek bu sorumu vermiştim, ben. 

Sayın Bakanın ifadesi vakaa pek sarih olma
makla beraber, zaruret hissedilmedikçe böyle bir 
zamma gidilmiyeceğini bildiriyor ki, bunu ben 
ümit verici buluyorum. Teşekkür ederim. 

Yalnız arkadaşlar, burada velev ki geriye alın
mış olsa bile mevcut ve iyi olmıyan bir zihniyeti 
tebarüz ettirerek bir daha nüksetmemesi bakı
mından mülâhazalarımı arzedeceğim. 

Arkadaşlar, bu Türk Milleti nura, meftundur, 
bilgiye, ilme, tekniğe en müstait bir millettir. Yıl
larca hattâ asırlarca, Türk Milletinin tenevvürü
ne mâni olan, hakkına ve hürriyetine sahip oluv. 
saltanatını yıkar düşüncesinde bulunan adamlar 
onu uyutma yoluna gitmişler, bilgisiz kalmasın
dan faydalanmışlardır. Devri saltanatı bir kere 
düşününüz.!. 

Milleti uyuşturmak için din perdesine bürün
müş, teokratik bir sistem takibetmişti. 

Bugün çok şükür 26 seneden beri Cumhuri
yete kavuştuk. Demokrasi sistemi ve esasları içe
risinde vatandaşın kendi hakkını araması, hür
riyetlerine sahip olması kadar, Devlet işlerini 
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murakabe etmesi, yani kendi kendisini murakabe 
etmesi keyfiyeti mevzuubahistir. Demokrasinin 
esaslarından biri de milletin kendi kendini mura
kabe etmesidir. 

Bu nasıl olur? Bu vatandaşın Devlet icraatın
dan, Hükümet icraatmdan günü gününe, hiç ol
mazsa en yakın bir zamanda haberdar olması lâ
zım ile mümkündür. Bunu ancak radyo temin 
eder... 

BAŞKAN — Sadet haricine çıkıyorsun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Başkan 

sözümü kesmeyiniz sadet dâhilinde konuşuyorum. 
Say m Bakan dediler ki; 1937 senesinde 3222 sayılı 
Telsiz Kanununun vermiş olduğu hakka dayana
rak nüfusu 10 000 den aşağı olan yerlerdeki rad
yo sahiplerinden beş, onbinden yukarı olan yer
lerde 10 lira radyo ücreti alınması Vekiller Hey
etince karara bağlanmış ve o yolda gidilmiş idi. 
Fakat ahval ve şartlar değiştiği için pek tabiî ola
rak 1937 senesinden 1950 senesi arasında uzun 
bir fark vardır, diyerek bunun hiç olmazsa ücret
lerin artırılmasını teklif etmek istiyorlar imasın
da bulundu. 

Arkadaşlar, 1937 yılı ile 1950 yılı arasında 
büyük fark vardır: Zihniyet farkı vardır, terakki 
farkı vardır, medeniyet farkı vardır. 1937 yılın
da çok cüzi miktarı bulan hattâ evlerimizde bu-
lunmıyan radyolar, 1950 yılında yüz binleri aş
mış bulunmaktadır. Bilhassa, 1946 dan itibaren 
size birkaç rakam verirsem Bütçe tasarısındaki 
bu mülâhazanın ne kadar sakat olduğunu görecek
siniz. Bakanın; zaruret olmadıkça bu mevzua zam 
yapılmıyacağı şeklindeki ifadelerini, zaruret hisse
dersem ve müsait bir zaman bulursam zam yapa
bilirim mânasındaki zımnî beyanlarını şu ra
kamlarla cerhetmek istiyorum: 

1946 yılında 1,5 milyon lira olarak tahmin 
edilen radyo ücretleri aynı sene 1 700 000 lira 
olarak, tahminden 200 000 lira fazlasiyle tahsil 
edilmiştir. 1947 senesinde 1946 yılında tahsil edi
len miktar ele alınarak 1 700 000 liralık tahmin ya
pılmış ve 1 800 000 lira tahsil edilmiştir. Yine 
radyo miktarı artmış ve bu sebeple tahsilat fazla
laşmıştır. 1948 için 1 800 000 lira üzerinden tah
min yapılmış bu defa 2 111 149 lira tahsil edil
miştir. 1949 da da 2 200 000 lira tahmin edilmiş 
ve 2 490 000 lira tahsil edilmiştir. Şimdi Hükü
met bunu ele alarak 1949 un 2,5 milyon liralık geli-< 
rine mukabil bunu iki misline çıkararak beş mil
yonluk geliri resmen bütçeye ithal etmiş bulun

maktadır. Ben Sayın Bakanın ifadesini sarih 
bulmuyorum. Şimdi Bütçeye koymuş ama, 
artık zam yapmıyacakmış. Yani iki ay 
sonra, yahut Meclis tatilinde alacakları 
bir Bakanlar Kurulu karariyle bu zam
mı alabiliriz mânasmda olan sözlerini zım
nî olarak artırmaya işaret teşkil etmiş 
müphem ifade sayıyorum. Ben Bakandan 
şunu ifade etmelerini istiyorum. Hayır, bu
günkü şartlara rağmen memleketin kültür mev
zuunda ana ihtiyacı halini almış olan radyoların 
ücretlerine bir zam yapmıyacağım... Zira radyo 
süs değil, kültür vasıtasıdır... Bunu demedikten 
sonra Saym Bakanın ifadesini bir teminat addet-
miyeeeğim. 

Arkadaşlar, köylü olan, fakir olan muazzam 
ekseriyeti ele almak lâzımdır. Her evde bir rad
yo yoktur, fakat o viranelik, taşlık görünen evle
rin içinde yatan insanlar 1923 ve hattâ 1946 dan 
evvelki adamlar değildir. Bunlar demokrasinin 
feyzinden, nimetlerinden, az da olsa, istifade et
miş, yalnız memleketten değil, dünya ölçüsünde 
malûmat sahibi olmak istiyen vatandaşlardır. 
Binaenaleyh ben isterdim ki Hükümet bu kül
tür vasıtasından âzami surette faydalanmaları 
için vatandaşları teşvik edip bilâkis radyo üc
retlerini indirsin. Bu suretle bütün memleket 
.içinde radyoların çoğaltılması da temin edilmiş 
:olur. Hükümet zam yapmayı düşünür ve bunu 
isterken Sultan Hamit zamanındaki gibi mem
leketi uyuşturmaya çalışıyor. Binaenaleyh saym 
Maliye Bakanından rica ediyorum, gelsinler biz 
radyo ücretlerinden indirme yapacağız, desin
ler (Sağdan alkışlar) 

MALÎYE BAKANI İSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim muhterem Çoban-
oğlu arkadaşım mevzuu bir az taşırdı. Bendeniz 
şunu ifade ettim. Filhal bu sene Bütçe tasarısı 
hazırlanırken varidatımız meyanmda radyo üc
retlerine bir zam derpiş edilmişti. Ve Bütçe ta
sarısı bu yolda komisyona sevkedilmişti. Bunu 
derpiş ederken derpişin mucip sebeplerini ifade 
ettim. Ve diyorum ki bugün alınmakta olan 
radyo ücretleri 1937 de tesbit edilmiştir. 1937 
senesiyle 1949 senesinin iktisadi şartları ve pa
ra kıymetindeki tahavvüller dolayısiyle o gün 
bir muvazene mevcutsa bugün bu muvazene or
tadan kalkmıştır. Bendeniz mucip sebepleri ar-
zediyorum. 

İkincisi dedim, radyo ücretleri ne resim, ne 
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de vergidir. Radyo ücretleri, Devletin üzerine 
aldığı bir hizmetin karşılığıdır, işletme masraf
larında bir tezayüt olduğu takdirde, işletme 
masraflarına tekabül eden ücretlerde de bir 
tezayüt olmasını tabiî olarak kabul etmek lâ
zımdır. 

Bu sene açılan yeni istanbul radyosu, böy
le bir tezyidi haklı gösterecek mahiyette düşü
nülmüştür. Bunu da ifade ettim, bütün bunlara 
rağmen Hükümetiniz, bir kültür yayma vasıta
sı olan radyo ücretlerinde zam mevzuu üzerinde 
durmakta ve tedbirini düşünmektedir; yani 
karşılığını bulamamak gibi bir ihtimal ile kar
şılaşmazsak radyo ücretlerine zam yapmıyaca-
ğız dedim. 

Zannederim bu ifadem gayet sarihtir ve va
zıhtır. Yoksa; şimdi Meclis hali içtimada iken 
böyle söylüyoruz, yarın Meclis hali içtimada 
değilken Vekiller Heyeti karariyle bir zam me
selesi mevzuubahis değildir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Zam 
yerindedir. 

BAŞKAN — Açık oya konulan tasarılara oy 
vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

5. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Fev
kalâde hallerde haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avukatlara 
da şümulü olup olmadığının yorumlanmasına 
dair önergesi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (4/136) [1] 

BAŞKAN — Yorum fıkrasını okutuyorum. 

Fevkelâde hallerde haksız olarak mal iktisap 
edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avu

katlara şümulü olup. olmadığının yorumu 
Yorum fıkrası 

Avukatlık 4237 sayılı Kanunun maksadına 
uygun mânada mutlak bir âmme hizmeti olma
dığından avukatlar, bu sıfatla ve münhasıran 
serbest meslek ifası suretiyle vâki iktisapların 
dan dolayı adı geçen kanunun hükmüne tâbi 
tutulamazlar. 

BAŞKAN — Tefsir fıkrası okundu, söz is-
tiyen var mı? 

[1] 120 sayılı basmayau tutanağın somun
dadır. 
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Söz Kâmil Coşkunoğlu'nundur. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen^ 

dim, bu 4237 sayılı Kanunun Avukatlık Kanu
nuna şümulü hakkındaki yorum bizim komis
yonumuzda konuşulurken hâdise şu şekilde 
çerçevelenmiştir. 

Yorum fıkrası çok kısa olduğu için, gerek 
gerekçedeki gerek yorum fıkrasındaki hususla-

• rı biraz açıklıyayım. 
Sedad Pek arkadaşnnız Avukatlık Kanunu

nun 22 nci maddesinin yazılı olduğu şekilde 
avukatlık doğrudan doğruya bir âmme vazi
fesi sayılmıyacağma ve bunun için de 4237 sa
yılı Kanun hükmüne göre beyanname istenme
sin diyor ve bunun bir tefsir mevzuu yapılması 
istenmiştir. Komisyonda konuşulurken bu mev
zuda yani bir avukatın serbest mesleğini ifa 
ettiği zaman kendisinden 4237 sayılı Kanun 
hükmüne göre beyanname istememek lâzımgel-
diği üzerinde ittifak hâsıl oldu. Ama bu avu
kat daha evvel veya daha sonra bir âmme hiz
meti kabul etmişse ne olacaktır. Bu suali sor
duğumuz zaman yorum sevkeden arkadaşımız 
avukata böyle bir külfet tahmil edilmesi lâzım 
geldiği takdirde avukat yirmi senelik hizmet 
hayatının hesabını vermek vaziyetinde müşki-

v lata uğrıyacaktır.. Binaenaleyh o zamana ait he
sap istenmemelidir noktai nazarını ileri attı. 
ve komisyonda bu fikir ekseriyeti kazandı, bu 
suretle bu yorum Yüksek Meclise sevkedildi. 
Bendenizin noktai nazarım şudur: Bir avukat 
serbest meslek yapmakta iken filhakika beyan
nameye tâbi tutulamaz ama, serbest meslek yap
makta bulunduğu sırada bir âmme hizmeti ka
bul etmişse ve âmme hizmeti kabul ettikten son
ra 4237 sayılı Kanunun şümulüne giren bir fiil 
irtikâp etmişse kendisinden beyanname istenil
diği takdirde ne olacaktır? işte ihtilâfımız bu
radadır. Ben diyorum ki avukat bu takdirde 
serbest çalıştığı, zamana ait beyannamesini ver
sin. 

Aksi takdirde 10 sene avukatlık yapmış, son
ra vazifeye girmiş şu veya bu şekilde tahtı mu
hakemeye alınmış olan bir avukat, ben serbest 
meslek ifa ettiğim zaman şu serveti kazanmış
tım dediği vakit ve bunu söylemek imkânı ve
rildiği takdirde her hangi bir suiistimali ser
best meslek zamanına naklederek kurtulmak 
imkânını bulacaktır, böyle bir imkân verilmiş 
olacaktır. Başka bir ihtimal de var: Bir avukat 
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serbest bir mesleğe girmeden evvel bir âmme 
vazifesi yapmaktadır. Âmme vazifesini yapmak
ta iken i ayrılmış ve serbest avukatlık yapmakta
dır. Âmme vazifesini ifası sırasında kendisine 
taallûk eden bir fiilden dolayı takibata mâruz 
kalıp kendisinden beyanname isteniyor ve be
yanname istendiği zaman ancak memuriyet za
manına ait malının beyanını yapacak o sarada 
kazanmış olduğunu bildirip avukatlığa geçtikten 
sonraki durumunu bildirmiyecek olursa iki se
neden beri serbest avukatım bu zamana ait be
yannameyi vermem diyebilirse hakikati bulmak 
mümkün değildir. Fakat bu yorum kabul edil
diği takdirde, avukat böyle diyebilecektir. Ben 
bu mahzur sebebiyle mevzuu huzurunuza getir
dim. Tasavvur ediniz ve şüphesiz bunlar hayatta 
mutlak olması lâzımgelen şeyler değildir ama 
olabilir, bir avukat bir memuriyette suiistimal 
yapmıştır, avukatlığa atılmıştır, iki sene avukat
lık yaptıktan sonra bir mülk edinmiştir suiisti
mali hakkında da takibata mârm kalmıştır. He
sabım ver dendiği zaman ben iki senelik avu
katlığımdan kazandım, bu müddet için de beni 
beyannameye tâbi tutamazsınız, bir şey istiye-
mezsiniz diyebilecektir, bu yorum böyle geçtiği 
takdirde bunu söyliyebilecektir. 

Bu yorumun ne sebeple sevk edilmiş olduğu
na gelince; arkadaşımız bir dâva zımnında bu 
yorumun sevk edildiğini söyliyerek ceza heye
ti umumiyesinin bir kararından bahsetti. Ceza 
Heyeti Umumiyesinin kararı ana hatlariyle şu
dur : 

Bunu açıklamayı konuyu aydınlatma bakı
mından faydalı sayarım: 

«Bir avukat arkadaş bir müessesenin hukuk 
müşaviridir .Buradan çekilmiş serbest olarak 
avukatlık yapmaktadır. Biraz evvel arzettiğim 
gibi ,hakikaten muayyen bir müddet avukatlık 
yaptıktan sonra her hangi bir sebeple muhake
me altına alınmış ve kendisinden beyanname is
tenmiştir. Bu avukat arkadaş evvelâ kendisinin 
serbest meslek zamanına ait kazancı için be
yanname ile mükellef tutulamıyacağını ileri sür
müş ve mahkeme bu beyanı kabul ederek bera-
etine karar vermiştir. Beraet kararı savcılıkça 
temyiz olunmuş Yargıtay mahkeme hükmünü 
bozmuştur. Mahallî mahkeme beraet hakkında 
tekrar ısrar kararı vermiş hâdise Yargıtay He
yeti Umumiyesine gitmiş, Yargıtay Heyeti Umu-
miyesi avukattan serbest meslek zamanına ait 

kazancı hakkında beyanname istenmesi lâzım-
geldiğine bir sürü esbabı mucibe göstermek su
retiyle karar vermiştir. Bu arada gerekçesinde 
$499 sayılı Avukatlık Kanununun 22. madde
si sarahatine göre avukatlığa âmme hizmeti ma
hiyetinde bir hizmet telâkki etmiştir. Bu itibar
ca kendisinden beyanname istenebilir demiştir. 
Arkadaşımız bu münasebetle yani avukatlık 
âmme hizmeti olmadığından avukatın serbest 
çalıştığı zamana ait mallarının beyanı istenme
sin diye bu yorumu Yüksek Meclise sevkettiğini 
ifade etmiştir. 

Bir kere derdesti dâva olan bir hâdise zım
nında böyle bir tefsirin gelmemesi doğru olup 
olmadığı üzerinde durmıyacağım. 

Avukatlık Kanunu, avukatlığı istisnai im
tiyazları olan bir meslek olarak kabul etmiş ve 
nevi şahsına münhasır bir meslek telâkki et-
rjıiştir. Herkesin bundan ulu orta istifade et-
nıesi mümkün değildir. Bu mesleğin haiz olduğu 
birtakım nimetlerin karşılığı olarak bir külfeti 
de almak tabiidir Ve beyanname vermesi de bir 
külfet ise meslekin imtiyazları karşılığıdır ka
naatindeyim. Aksi takdirde biraz evvel arzetti
ğim gibi bu işin içinden çıkmanın ve adaleti bul
manın imkânı da olmaz. Zaten suiistimali olmı-
yjan ve muhakeme altına alınmıyan avukattan 
bjeyanname istenmesi mevzuubahis olamaz. Her 
hlangi bir suiistimal şaibesi altına düştüğü za
man ise efendim; ben on senedir avukatlık yap
mıştım, iki sene memuriyetim vardır, bu memu
riyet zamanında hiçbir şey kazanmadım demekle 
işin içinden çıkmak veyahut 10 senedir memuri
yette bulunuyordum, ama beş senedir avukatlık 
yapıyorum, bütün müktesebatım beş senenin 
imindedir demekle kendisini kanuni takibattan 
kurtarması elbette doğru olmaz. Bu meslek erba
bının da haiz olduğu imtiyaza mukabil bir kül
feti bulunması ve bu gibi hallerde serbest mes
lek vazifesini ifa ettiği zaman için dahi beyan
name vermesi icabeder kanaatindeyim. 

Meselâ Avukatlık Kanununun hükmünü oku
yayım: Madde 22. Avukatlık hizmeti, âmme 
hı|zmeti mahiyetinde bir meslektir. Gayet açık bir 
ibare. Fıkranın aşağısı var fakat orayı okumaya 
lüzum yok. Esasen Yargıtay Heyeti Umumiyeti 
d0 diyor ki: Âmme hizmeti mahiyetindedir. Ve 
btınu sebeplerden biri olarak gösteriyor. Farze-
djjniz ki, bu sebep olmasa dâhi bâzı sebepler ileri 
sürülerek beyanname istemek lâzımgeldiği ileri 
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sürülüyor. Ve Avukatlık Kanununun bu mad- î 
desi olmasa da genel hükümlere göre yine beyan 
name istenebileceği diğer esbabı mucibeden an
laşılıyor. Bendeniz eğer bu yorum fıkrası bu şe
kilde kabul edildiği takdirde ki gayet kısadır, bü
yük mahzur doğacaktır. Yorum fıkrası hepinizin 
elindedir okuyayım; «Avukatlık 4237 sayılı Ka
nunun maksadına uygun mânada mutlak bir 
âmme hizmeti olmadığından bu sıfatla ve münha
sıran serbest meslek ifası suretiyle vâki iktisap- . 
larmdan dolayı adı geçen kanunun hükmüne tâ
bi tutulmazlar» demiştir. Buna göre kendileri 
evvel veya sonra bir âmme hizmeti kabul etme
mişlerse beyannameye tâbi olmazlar. Ancak âm- 1 
me vazifesi almışlarsa, bu takdirde, kendileri I 
bu vazife zamanı için beyanname vermek mec
buriyetinde bulundukları halde, serbest meslek 
ifa ettikleri zamana ait müktesebatlarını bil
dirmek mecburiyetinde olmıyacaklardır. Ben
deniz bu hükmün bu kadar kısa bir şekilde ifa
de edilmesinin doğru olmıyacağma ve esasen 
Yargıtaym içtihadına karşı sevk edilmiş olma
sına binaen, arkadaşımızın teklifi veçhile ve işi 
iğlâk etmemek için yorum fıkrası şekline sokul
masını uygun görmediğinden bu nokta hakkın
da Yüksek Başkanlığa bir teklif sunacağım, ka
bulünü rica ederim. 

Arzetmek istediğim teklif şudur : Serbest 
avukatlık, 4237 sayılı Kanunun sarahatine uy
gun mânâda... (önergem aynen buraya geçecek). 
şeklinde tadilen yorum fıkrasının kabulünü arz I 
ve teklif ediyorum. Ve bir de önerge takdim I 
ediyorum. (Muvafık sesleri). I 

HÜLÜSÎ ORAL, (Denizli) — 29 Mayıs 1942 
tarih ve 4237 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin başlığında «Fevkalâde hallerde haksız mal 
iktisap edenleri» demektedir. Evvelâ fevkalâde 
hallerde haksız mal edinmişler hakkında tatbik 
edilmiş olmasına göre alelıtlak memurlara dahi 
tatbikinin düşünülmesi lâzımgelen bir mesele
dir. 

Şimdi Sedad Pek arkadaşım, haklı olarak 
bu favkalâde hallere münhasır olan kanunun 
avukatlara teşmil edilmesinin doğru olmıyacağı-
m söylerken şüphesiz bunu da ele almış bulu- I 
nuyorlar. I 

Bunların kimler üzerinde tatbik edileceğini 
de kanun tasrih ediyor ve diyor ki : «Devamlı 
veya muvakkat surette bir âmme vazifesi veya 
hizmeti gören Devlet veya diğer her türlü âm- 1 
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me müesseseleri memur ve müstahdemleri». 

Sayın arkadaşlar, gerekçesinde hepimizin 
okuduğumuz gibi âmme vazifesi ve hizmetlerini 
içimizde bilmiyecek yoktur. Bunu tefsir mahi
yetinde diye her hangi bir sebeple bir hüküm 
konmuş ve inzibati mahiyeti haiz bulunan Avu
katlık Kanununun 22 nci maddesindeki cümleyi 
bu kanunun çerçevesine bir tefsir ile sokmak 
kanunun ruh ve mânasında olamıyacaktır. Çün
kü bu kanunun birinci maddesinin ikinci fıkra
sında da «Devamlı veya muvakkat surette, üc
retli veya ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak 
bir âmme vazifesi veya hizmeti gören diğer kim
seler,» 

Üçüncü maddesinde 3659 sayılı Kanunun 
mevzuuna giren müesseselerde hizmet edenlerin 
âmme menfaatlerine hadim cemiyetlerin ücretli, 
ücretsiz memur ve müstahdemleri, 3656 sayılı 
Hâkimler Kanunundaki tadat edilen kısımlar 
mahfuz kalmak şartiyle hâkimler ve müddeiu
mumiler, rica ederim; Devlet vazife ve hizmet
lerini gören, Devletten maaş alan, Dvletin, her 
türlü riske karşı, garantilerinden faydalanan 
ve nihayet tekaüdiye alan, istikbali garanti 
•edilen, Devletle akdi mukavele eyliyen memur
lar gibi serbest meslek erbabının, Avukatlar 
Kanunu ile her türlü muamelâtında, ukudatm-
da, alış verişinde serbest olarak çalışan etib-
ba, mühendisler gibi serbest muamele yapanlar 
kalkıp da, aynı mahiyettedir diye bu kanunun 
çerçevesine sokarak bir beyannameye tâbi tut
mak, memleket içerisinde serbest akitleri dahi 
bunun içinde tanıyarak onları da aynı baskı 
altına almak demek olmaz mı? 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Muvakkat 
mahiyette hizmet ... 

HULşSÎ ORAL (Devamla) — O halde sos
yal bünyedeki mânasında ifade etmek lâzımdır. 
Bütün Türkiye'de fert; Devlete camia içinde an
cak hizmet edecek mânası çıkar, öyle şey yoktur. 
Türk rejimi bunu katiyen, kabul etmez. Memlekette 
kanunları tatbik ederken bir Devlet manzumesi, 
bir de sosyal manzumeyi, serbest akitleri ve mu
amelâtı göz önünde tutmak ve buna hürmet et
mekle mükellefiz. Niçin 22 nci madde ile Avu
katlık Kanununa bir hüküm ve mahiyet ilâve 
edilmiştir? Bu kanunu tetkik edenler görecekler
dir ki; yalnız ve yalnız avukatların meslekî in
zibatının da vazifelerinin kutsiyeti dolayısiyle 
gerek vazifede gerek vazifeden mütevellit ve ge-
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rekse vazife ile ilgisi dolayıgiyle bir suç illerse 
ancak Bakanlığın, müsaadesiyle ve mahallinde 
en yüksek yargıcın tahkikatiyle takibat yapıl
ması lâzımgelebileceği, kendisine karşı bir suç iş
lenirse memurlar gibi muamele yapılacağı ve sa
ire gibi bir meslekî inzibatı temin etmek kas
tiyle bu mahiyetin verildiğini fakat bu kanunun 
neşrine kadar tamamiyle serbest kalan teşekkü
lü bir âmme müessesesi mahiyetinde telâkki et
mediğini pekâlâ göreceklerdir. 

Yine göreceklerdir ki, yüz küsur madde olan 
bu kanunda Devlet hiç bir zaman bir riski kabul 
etmemiştir, hattâ ukudat ve saire hakkında ka
tiyen müdahale etmemektedir. 

Şu halde, hepimiz Devlet bünyesindeki âmme 
hizmetini yaptığımız gibi, kafasiyle, kolu ile 
Devlet eâmiasmda çalışırken, ancak Devletin or
ganize ettiği manzumenin değil, ferdi hizmetler
de Devletin istifadesi ele alındığı için âmme hiz
meti denmiştir. Etibba odas*, mühendisler, mi
marlar, dişçiler birliği gibi teşekkülleri ele ala
lım. Hepsini beyannameye mi tâbi tutalım? Bu
na imkân yoktur? 

4237 sayılı Kanun vâzımın bu kanunu hik
met vaz'ı sebebi; karşılıklı vazife deruhde eden 
ve bunun mukabilinde hak kabul ederek âkid 
olan devletten, ferdin bütün âmme namına yap
tığı hizmetlerindeki suiistimalini önlemektir. Bu 
esası hepimiz biliyoruz; bu, belki bir seneye ya
kın etüd edilmiştir. 

Ben memuriyete girdiğim zaman durumumu 
bildireceğim, bu benim suizan altında bulundu
ğumu ifade etmez tabiî, sonunda bana sağladığın 
hak budur, vecibe şudur,' ben şu memuriyetim
de 20 senede 40 bin lira aldım, 20 bin lirasını 
yedim, 20 bin kaldı. 

îşte benim suiistimale gitmediğim memleket 
muvacehesindeki müktesebatım meydandaki te
zahürü ile demek ve Devlet idaresinin millet 
muvacehesinde hüsnü idaresini sağlamak için 
o kanun konmuştur. Fevkalâde olan kısımlarda 
bunu zaman zaman tetkik içindir. 

Bir avukata, bir doktora, bir muakkiblik 
yapan kimseye - ki onların da teşkillerine mü
saade ettik - bir komisyoncuya sizin teşekkülü
nüz vardır, yaptığınız işlerde suiistimal yapa-
bi&rsini , âmme hizmetleriyle ilgilidir, beyan
name veriniz demekte haklı değiliz. Ve olma-
m^lıyıa, Bu, bkûn manzumemizi bozar. Ne za-
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man Avukatlık Kanunu tadil edilir de âmme 
Ijizmeti meyanına alınır ve âmme hizmeti ola
rak kabul edilir ve avukatın kazancında devle
tin murakabe ve nezareti bulunur ve öldüğü za-
ıljıan çoluk çocuğunu Dehlet ele alırsa, o zaman 
avukat da beyanname vermek mecburiyetine 
tâbi tutulabilir. Binaenaleyh bu vaziyette bu 
kanuna tâbi olmayacaktır. 
i Meselâ, memur iken avukat olmuş memuri-

yjetine ait olanı vermesin mi? Avukatken memur 
olmuş sonradan memurluk zamanına ait olanı 
vjermesin mi, dediler. Esasen yorum bunu neh-
yjeder mahiyette değildir, bu, gayet açıktır. 
i Bakınız bir kere daha okuyayım. «4237 sayı

lı Kanunun maksadına uygun mânada mutlak 
bir âmme hizmeti olmadığından bu sıfatla ve 
Münhasıran serbest meslek ifası suretiyle..» Gö
rülüyor ki, memuriyetten bahsetmiyor. «Vâki 
iktisaplarından dolayı adı geçen kanunun hük
müne tâbi tutulmazlar». Mesele serbest meslek
tir. Binaenaleyh bunun dışında kalan kısımlar 
hjakkında mevcut kanun, fevkalâde haller de 
ntemurmuş veya değilmiş, bununla alâkası yok
tur, gibi bir tefsir bunu kapsamaz. Çünkü alâ
kası yoktur. Onu ayrıca vâzıı kanun tatbikatta 
düşünecektir. 

«Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımızın tefsiri şu 
veya bu şekilde birtakım memuriyete taallûk 
e$er, veya etmez gibi, hususları ihtiva eder ma
hiyette tavzihi bir hükmün kabulü teklifi, ben-
denizce yerinde değildir. Serbest meslek erba
bının mahiyeti hukukiyesi itibariyle, âmme hiz
metiyle hiçbir alâkası yoktur. Şu tefsir kâfidir. 
Bjunun kabulü ile maksat da hâsıl olur. Takdir 
yüksek heyetindir. 

, SALAMON ADATO (îstanbiul) — Efendim, 
serbest meslekle âmme hizmeti mefhumları ara-
şmda büyük bir tezat vardır. Avukat serbest 
mesleke mensup, binaenaleyh faaliyeti serbest-
çş tanzim ve idare eden bir ferttir. Avukatlar 
hakkında eserler yazmış olan müellifler avu
katlığı minciheti âmme hizmetine yakın bir 
meslek olarak telâkki etmişlerdir. Çünkü 
afukat hâkimin yardımcısı yani, adaletin tev-
zijme yardım eden bir unsur olarak kabul edi
lip. Bu bakımdan avukatlık âmme hizmeti ma
hiyetini haiz olarak kabul edilmiştir. Fakat şa
yanı hayrettir ki böyle nazari bir şekilde avu
katlığa izafe edilen bu mahiyet, antidemokra
tik olan ba avukatlık Kan>mu*da arokata rçs-
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mî bir sıfat vermektedir. Hakikaten Avukat- I 
lık Kanomla avukatı takyit eden birçok hü
kümleri o kanuna dercedebilmek için bu mes
leğin âmme hizmeti mahiyetini haiz olduğu ka
bul edilmiştir. Denilebilir ki bir mal beyanında 
bulunmak istemezse onun hiçbir memuriyet 
kabul etmemesi lâzımdır. Çünki, Coşkunoğlu 
arkadaşımızın noktai nazarına göre âmme hiz
metini ifa edecek olan bir avukat mutlak ola
rak mal beyanına tâbi olacak. O zaman da avu
kat, muhtar olur. Eğer mal beyannamesini ve
rebilecek bir vaziyette ise âmme hizmetini de 
kabul eder, illâ reddeder. Fakat bu tefsir ve 
Temyiz Mahkemesinin noktai nazarı tebellür 
etmeden evvel o vazifeyi kabul etmiş olan avu
katın vaziyetini düşünmek lâzımdır. 

Biliyorsunuz ki serbest mesleke mensup olan 
avukat muayyen ve mahdut bir gelire sahip 
değildir. Bazan büyük bir dâva alır veyahut 
müteaddit iyi ücretler temin ederek işlerini 
takip eder. Bir memur gibi değildir. Çünkü me
murun nihayet maaşı oldukça mahduttur, avu-
katınki gibi. değildir. Kaldıki avukat G-elir 
Vergisi tatbik edilinceye kadar hesap tutmaya 
da mecbur değildi. Baroya mensup arkadaşımız 
20 senedir ne aldıklarını ne sarfettiklerini tes-
bit edecek vaziyette değildirler. Eğer bir avu-' 
katın elinde ufak bir meblâğ varsa onun za
manında kazandığını izahtan âcizdir. Binaen
aleyh Adalet Komisyonunun mucip sebepleri 
ilmidir, hakikate uygundur. 

Avukatlar şimdiye kadar maktu, vergiye tâ
bi tutulduklarından emin olunuz ki mal beya
nında bulunmak için büyük zorluklara mâruz 
kalırlar ve avukat bu külfete katlanmamak 
için Devlet hizmetini görmezler. Binaenaleyh 
işi bu cepheden tetkik etmek lâzımdır. Bu se
beple Adalet Komisyonunun gösterdiği mucip 
sebeplere dayanan tefsir yolundadır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Arkadaşlarım; 
evvelâ bunu neden tefsire getirdim! Bunu ar-
zetmem lâzımdır. Sözlerim bir mahkeme kara
rını tenkit mahiyetinde değildir. Fakat her şe
yi yapmak kudretinde olan Yüksek Heyetiniz
den namakûl gördüğüm bir kanaatin düzeltil
mesini ve tashihini istemektir. Elimizde bir* 
mahkeme karan vardır. Esas hükmünü düşün
müyorum. Ancak bunun şu noktası ilmî şekilde 
münakaşa edilebilir. Avukatlık, âmme hizmeti-
midir? Yani avukatlık, evkaf memuru Ahmet I 
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efendinin ifa ettiği vazife ne ise, nüfus kâtibi 
Hasan efendinin ifa ettiği vazife ne ise, bir avu
katın ifa ettiği vazife o mahiyette bir âmme 
hizmeti midir? Bu, dünyanın hiçbir yerinde 
böyle değildir, avukatlık âmme hizmeti değil
dir. Avukat her dâvayı almaz. Cam ister bir 
dâvayı yüz paraya alır, canı istemez bir dâvayı 
yüz liraya da almaz. Her hangi bir vatandaşla 
serbest akit yapabilecek ve para alacak bir ada
mın ifa ettiği hizmete, âmme hizmeti demek 
mümkün müdür? 

Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımın, bilmiyorum, 
beyanatında tenakuz buldum. O da, avukatlık 
âmme hizmeti mahiyetinde bir meslektir, diyor. 
Halbuki -avukatlık âmme hizmeti değildir. Avu
katlık âmme hizmeti değildir dedikten sonra 
bunu âmme hizmeti mahiyetinde olan bir kanu
nun dairei şümulüne sokmak imkânı yoktur. 

Arkadaşlar; tefsir fıkrası okunursa gayet 
vazıh olduğu görülür ve Kâmil Coşkunoğlu 'nun 
endişelerine hiçbir mahal yoktur. Merhametini
zi ve sabrınızı rica ediyorum. Tek kelime ile 
arzedeceğim. «Avukatlık 4237 sayılı Kanunun 
maksadına uygun mânada mutlak bir âmme 
hizmeti olmadığından», kanun âmme hizmetle
rinin neler olduğunu yazmıştır, mutlak mânada 
âmme hizmeti değildir, o mahiyette bir meslek
tir diyor, «bu sıfatla ve münhasıran serbest 
meslek ifası suretiyle vâki iktisaplardan dolayı 
adı geçen kanunun hükmüne tâbi tutulamaz
lar.» 

Bir maddenin, bir maksadın bundan daha va
zıh bir şekilde ifadesi mümkün müdür? Avukat
lar, ancak serbest meslek ifasından dolayı beyan
nameye tâbi değildir. Şu halde endişe etmesinler. 
Tefsir fıkrası, kendi endişelerini karşılamaktadır. 
Demek ki, bir avukat resmî bir vazife alarak âm
me hizmeti yaptığı zaman beyannameye tâbidir. 
Avukatın beyannameye tâbi olmadığı yer neresi 
olacak? Serbest mesleke iktisabı dolayısiyle va
zife ifasında beyannameye tâbi olmıyacaktır. 
Bundan daha vazıh bir şey bilmiyorum. 

Bir noktayı ileri sürüyorlar, diyorlar ki, bir 
adam 30 sene avukatlık eder de altı ay âmme hiz
meti ifa ederse beyanname vermesin mi? Avu
katlık yaptığı zaman elbette vermesin. 

Kâmil Coşkunoğlu arkadaşım avukatlık yap
madığı için bilmez. Bir avukattan otuz sene gör
düğü işlerden dolayı nasıl beyanname istenir? 
Kimden kaç para aldın, ne kadar para kazandın 
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diye sorulduğu zaman, bunun tam mânasiyle I 
doğru cevabını verecek ben bir tek avukat tasav
vur etmiyorum. Bunun cevabını verecek bir avu
kat bizde olmadığı gibi, dünyada da yoktur. Çün
kü avukat * defter tutmak mükellefiyetine tâbi 
değildir. Defter tutmak yoliyle vergi mükelle
fiyetine tâbi değildir. Otuz sene avukatlık eder
ken bunu düşünmemiştir; hesabını nasıl verir? 

Sonra diyorlar ki; teferruatlı vermiyecektir. 
Hesabını nasıl vereeektir? Benim bir apartma
nım vardır, otuz sene avukatlık yaptım, aldığım 
apartman, âmme hizmetini kabul ettiğim zaman
dan beş sene evveline aittir, binaenaleyh o zaman 
iktisap ettiğim bir malın hesabını nasıl verebili
rim diyecektir. Mahkemede vereceksin, madem
ki altı ay âmme hizmeti yaptın, malının hesabini 
vereceksin diyecektir. 

Arkadaşlar, bu avukatlık için bariz bir hak
sızlık olur. îş mahkemeye intikal edince 3 0 - 3 5 
senenin hesabını bundan soracaktır. Bunu ver-
miyen adamı her zaman kanun çok şiddetli ceza
larla cezalandırmaktadır, bu şiddetli hükümler 
karşısında avukatlar zebun olacaktır. Çünkü bu 
beyannamede bütün teferruat istenmektedir. 30 
sene hizmet etmiş bir avukat, rica ederim, içiniz
de yaşlı avukatlar vardır, hanginiz beş senenin 
hesabını verebilir? O itibarla tefsir fıkrası haki
katen yerinde, bütün endişeleri bertaraf eder ma
hiyettedir. Avukat serbest meslek ifa ettiği za- • 
mana ait hesabını vermiyecektir, fakat âmme hiz
meti ifa ettiği zamana ait hesabını verecektir. O ka
nun münasebetsiz bir kanundur, yani münasebet
siz ahvale mahsus bir kanundur ve tabiî bir ka
nun değildir. Fevkalâde ahvale mahsus bir 
kanundur. Bu gayet şümullü olur, bugün avu
katlar hakkında ise, yarın, öbürünün, doktorlara, 
mütaahhitlere, mühendislere diye hepsini yu
kardan aşağıya sığaya çekmek mümkün olabilir. 
Avukatlık âmme hizmeti mahiyetinde bir meslek 
demek değildir, avukatı onore etmek için böyle 
söylenilmiştir, Avukatlık Kanununa böyle bir 
kayıt konulmuştur. O zamanın Adalet Bakanı Sa
raçoğlu bunu sarahaten Meclis kürsüsünde söy
lemiştir ve zapta geçmiştir. Âmme hizmeti değil
dir, onu onore etmek için bu vasfı verdik diyor. 
Bugün bir karar ve noktai nazar muvacehesinde-
yiz ki, avukatlığa âmme hizmeti vasfı tanıyor. 
Blbetteki Yüksek Meclis buna müsaade etmez. 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, af finizi rica ediyorum, ikinci defadır hu- | 
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zurunuzu işgal ediyorum. 

Hulusi Oral arkadaşımızla Sedad Pek arka
daşımın beyanları arasındaki tezadı her halde 
Yüksek Meclis görmüşlerdir. Hulusi Oral arka
daşım endişe etmesinler, yorum fıkrasının benim 
anladığım mânada olmadığını, avukatlardan d.a 
her halde beyanname istenebileceğini söylediler. 

Sedad Pek ise endişenin varit olmadığım, 
avukatların memuriyet kabul ettikleri takdirde 
kendilerinden memuriyet zamanlarına ait beyan
name isteneceğini söylediler. İhtilâf burada de
ğildir. Bir avukat serbest meslek ifa ettiği sırada 
4237 sayılı Kanunun şümulüne girmiyecektir ve 
burada kendisinden beyanname istenmiyecektir. 
Burada ihtilâf yoktur. 

Ama avukat daha evvel memuriyette bulun
muş, veyahut serbest meslek ifa etmekte iken bi-
lâhara memuriyete girmiştir. Bu takdirde ne ola
caktır?. 

İşte ihtilâf mevzuu buradadır. 
Şimdi arkadaşlar diyorlar ki; memuriyete in

tisap ettiği zamana ait beyannamesini versin. 
Ama serbest meslekte çalıştığı zamana ait mük-
tesebatı hakkındaki beyannamesini vermesin. 
(Veremez sesleri). 

Vermesin başkadır, veremez başkadır. 
Veremez mi?. Bendenizce verebilir. Müfreda

tını şu veya bu şekilde gösterecek değildir. Falan 
sene şunu filân sene bunu kazandım, diyebilir. 
Ve mümkün mertebe ispat edecek şekilde onun 
delillerini gösterecektir. Beyannameyi bu şekilde 
vermediği takdirde ne olacaktır?. Tasavvur edi
niz. Bir avukat daha sonra senelerce memuri
yette kaldığı sırada fakat memuriyet zamanına 
ait bir işten muhakeme altına alınmıştır ve üç 
sene sonra yakalanmıştır. Bu şekilde muhakeme 
altına alınmış ve 4237 sayılı Kanun hükmüne 
göre beyanname vermiştir, 300 bin liraya yap
tırdığın apartımanm parasını nereden buldun 
denince, efendim daha evvel şu kadar sene avu
katlık yaptım, oradan kazandım ve bu vazifeyi 
yaparken kazandıklarımın beyannamesini verme
ye mecbur değilim derse. Veyahut bunun aksini 
düşünelim. Bir müessese hukuk müşavirliği ve
ya avukatlık yapmış ondan sonra da serbest mes
lekte bulunmuştur. Burada da bir iki sene kal
dıktan sonra bu şahısta her hangi bir şekilde ser
vetin tezahürü görülmüştür. Mutlaka görülme
siyle, beyanname istenmesi kâfi değildir. Şu ve-
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ya bu şekilde tahtı muhakemeye alınmış, beyan
name istenmiştir. Üç senelik avukatlığı esnasın
da kazanmış bu hususta da beyanname vermeye 
mecbur değildir demek doğru olur mu?. 

Şimdi bu şekilde bir kaçamak noktası bu
lunca bu gibilerden bir beyanname istemenin 
amelî bir kıymeti kalmaz. Arkadaşlarımız eğer 
bizimle beraber iseler ve yorum fıkrasına tek
lifinizle daha ziyade vuzuh veriliyorsa niçin bi
zim yorum fıkrasını aynen kabul etmiyorlar? 
Aksi takdirde bu işin içinden nasıl çıkacaklar. 
Bunu izah etsinler, bunu izah etmediler. Efen
dim, müşkülât vardır dediler. Eğer müşkülât 
varsa ona göre tedbir alınsın. Avukatlığı süs 
için âmmeye hizmet mahiyetinde diye kabul et
miyorum. Kanunun hükmü sarihtir. Şu ve bu 
şekilde söylenen söz ancak söz olarak kalır. 
3499 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci 
fıkrasını aynen okuyorum. «Avukatlık âmme 
hizmeti mahiyetinde bir meslektir;» Bunun müs
pet veya menfi tarafı yoktur, gayet açık. Bu ni
metin, bu şerefin bir de külfeti olması lâzımge-
lir. Binaenaleyh, ortada bir hâdise vardır. Bu 
hâdiseyi şu veya bu şekilde tefsir ederek ber
taraf edilmesini bendeniz doğru görmüyorum. 

Diğer bir nokta, bugün mahkemede görül
mekte olan bir dâva zımnında Yargıtay Genel 
Kuruluna kadar gitmiş ve bir içtihat halinde 
tebellür etmiş olan bir hâdisenin bir yorum fık
rası ile bertaraf edilmesini bendeniz doğru gör
müyorum. Takdir Yüksek Meclisindir. 

SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, mümkün mertebe, az ve 
açık konuşmaya çalışacağım. Elimizde iki ka
nun var birisi Avukatlık Kanunu diğeri de fev
kalâde hallerde haksız mal iktisabı hakkındaki 
kanundur. Avukatlık Kanununun 22 nci madde
si: Avukatlık, âmme hizmeti mahiyetinde bir 
meslektir, demiş. Haksız mal iktisabı hakkın
daki kanunda da : Âmme hizmetini ifa eden
ler, şüphe edilirse iktisaplarının membalarını 
göstermeye ve beyanname vermeye mecburdur. 
denilmiş. İki kanunun hükümleri birbirine bağ
lanarak : Avukatlık âmme hizmetidir binaena
leyh iktisaplarını bildirmeye mecburdur, hük
mü çıkarılmış, bu doğru mudur, değilmidir? 

Avukatlık Kanunu, Sayın Saraçoğlu'nun 
Adalet Bakanlığı zamanında hazırlandığı va
kit barolardan istişari mahiyette birer delege is
tenildi. Adalet Bakanlığında muhtelif baro mü-
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messilleriyle vekâlet erkânı projeyi tetkik etti
ler. Bu içtimada bendeniz Kayseri mümessili 
sıfatiyle bulundum, arkadaşlarımızdan Emin 
Halim Ergun ve Sedad Pek arkadaşlarımız da 
bulundular. Projeyi hazırlryan o zaman, hukuk 
işleri müdürü, Eski Adalet Bakanı, şimdi Sayın 
Sefir Şinasi Devrin idi. Maddeye böyle bir fi
kir konmuştu. Sorduk, avukatlık âmme hizmeti 
midir? Bu niçin yazıldı?.. Dedik. 

« Mahiyetinde bir meslek diyoruz » dediler. 
iki sebebi vardır, bunun . Birisi, avukatlar bun
dan evvel « muhami » idi, daha evvel « dâva ve
kili » idi, ondan evvel halkın verdiği isim ma
lûmdur. Onun içindir ki, honore etmek zarure
tini duyduk. 

ikinci sebep dediler, mesleği bir inzibat ve in
tizam altına alıyoruz, vasıflar, şartlar arayaca
ğız, disipline, kayda tâbi tutacağız.. Bunu mu
hik göstermek için bu meslekte âmme hizmeti ifa
sına benziyen bir hususiyet olduğunu ifade et
mek istiyoruz ki, bu tedbirleri almakta haklı ol
duğumuzu gösterelim... Bunda bir mahzur yok
tur. Bizzat avukatlara şeref veriyor, diğer ta
raftan intizam altına alıyor dedik ve bu suretle 
geçti. 

Şimdi arkadaşlar; birçok serbest meslek var
dır, bu mesleklerin bir kısmı halkın, hukukiyle, 
bir kısmı sağlığiyle çok yakından alâkadardır; 
bu nevi mesleklerin ifasını hiçbir devlet büsbü
tün 'serbest bırakmamıştır. Bir bakkalın alışve-
rişiyle, bir eczacının alışverişini müsavi tutma
mıştır. O da ticaret yapar, öteki de. ticaret ya
par. Fakat eczanenin ifa ettiği hizmet bir ti
caret işi olmakla beraber halkın sağlığı ile ya
kından ve sıkı sıkıya alâkalıdır. Hususi bir tah
sil ister, kodekse tâbi olması lâzımdır, bir def--. 
ter tutması lâzımdır. Doktorluk da doğrudan 
doğruya halkın sağlığı ile alâkası olduğu için 
hususi bir tahsil go.rm.esi ve mesleğin şu şu icap
larını ifa etmesi lâzımdır diye kanunlar yapılmış 
ve mevzuata girmiştir. Avukatlık da aynı şey
dir. O da serbest bir ticaret mesleğdir. Fakat 
bunun da halkın hukuku ile, canı ile, malı ile 
sıkı sıkıya alâkası olduğu için bu da başıboş bı-
bırakılmamıştır. Bunun için Avukatlık Kanu
nunda birtakım hükümler tedvin edilmiştir. 

Bir meslekin, bir ticari meslekin ifa ettiği 
hizmet halkın sağlığı ile, hayatiyle caniyle sı
kı alâkası var diye inzibat altına alınması 
onun âmme hizmeti olduğunun ifadesi değildir. 
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Âmme hizmetini Devlet yapar. Devlet ferdin 

dâvasının mahkeme huzurunda taraflardan bi
risini tutarak, müdafaasını üzerine alabilir mi? 
Alamaz. Çünkü bu âmme hizmeti değildir. Dev
let, Devlet olarak yol yapar. Çünkü yol yapmak, 
rıhtım yapmak, hastane açmak, dispanser aç
mak birer âmme hizmetidir. Bunu Devlet, Dev
let olarak yaparken ve yaptırırken âmme hiz
meti ifa «der. Bu işi yapan, kontrol eden mü
hendis, mimar âmme hizmeti görmektedir. Fa
kat bir mühendis, mühendis sıfatiyle bir âbide
nin, rıhtımın, yolun inşasını üzerine aldığı za
man iş âmme işi olmakla beraber, kendisi âmme 
hizmeti ifa etmemektedir, ticaret yapmaktadır. 

Şimdi Bayındırlık Bakanlığının Erzurum 
şosesinin inşaatını kontrol etmek için vazife
lendirdiği mühendisin vazifesi, âmme hizmeti
dir ve mal beyanına tâbi olması lâzımdır. O yol
da, aynı sene mühendis mektebinde tahsil göre
rek şahadetname almış, mesleke atılmış bir mü
hendis, eğer mütaahhit sıfatiyle, çalışıyorsa, 
âmme hizmeti görmüyor; ticaret yapıyor; bina
enaleyh, kaç kuruş kazandın, nasıl kazandın 
diye sormaya hak yoktur. Bunun için mahiyetini 
ayırmamız lâzımdır. 

Tefsir ne diyor arkadaşlar, tefsir şunu söy
lüyor ; Avukatlık Kanununda her ne kadar avu
katlık, «Âmme hizmeti mahiyetinde bir meslek» 
denilmiş ise de, 4237 sayılı Kanunun istihdaf 
ettiği mânada, mutlak surette âmme hizmeti de
ğildir. Binaenaleyh bir avukat serbest avukat 
sıfatiyle kazancından dolayı beyannameye tâbi 
olamaz. îfade ettiği mâna budur. Ama bir 
avukat bir dairenin hukuk müşavirliğini yap
mışsa, bu avukat bir dairenin bağlı veya ser
best olarak avukatlık vazifesini ifa >etmis ise 
bu zamanda ifa ettiği vazifesi bir âmme hizmeti
dir; bundan dolayı beyannameye tâbidir ve be
yannamesini vermeye mecburdur. 

Bir avukat uzun müddet avukatlık yapmış, 
kısa bir müddet âmme hizmeti ifa etmiştir diye 
bütün ömrünün hesabını nasıl verecektir. Bu 
hususta hâzı arkadaşlar; verebilir, bâzı arkadaş
lar veremez diye mütalâa beyan ettiler. 

Bir arkadaş; içimizde uzun müddet avukat
lık yapmış yaşlı avukatlar da vardır, dedi. Yaş
lı avukatlardan birisi de benim. Otuz sene avu
katlık yaptım. Bu müddet içinde yalnız altı ay. 
belediye avukatlık hizmetim vardır. Altı ay be
lediye avukatlığı yaptım diye bütün ömrümün 
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hesabını nasıl verebilirim Bunun hangi kanun, 
hangi nizam benden hesabını istiyebilir. 
Ben şahsan şunu söyliyeyim, avukatlık mesle
kinde yalnız çalışmış değilim, bir arkadaşımla 
beraber çalıştığım için kazancımız bir deftere 
yazılırdı, o defter elde durduğu müddetçe, ilk 
gününden son gününe kadar hesabımı verebili
rim; yani kendi hesabıma söylemiyorum; işte 
bir mantık olmadığını anlatmak için söylüyo
rum. 

îşin esası şudur: Vermeli midir, vermemeli 
midir? Neden bir mühendis hesabını vermemek
tedir, onun yaptığı da avukatlık hizmetinin mü
masilidir, neden bir doktor hayatının hesabını 
vermeye mecbur değildir, avukattan onun farkı 
nedir? Neden eczacı malının hesabını verme
mektedir? Onları istisna edip bir tarafa bırakı
yoruz, çünkü serbest meslektir. Avukatlık da 
serbest meslektir. 

Avukatlık Kanununda o şerefi vermeseydi
ler. Âmme hizmeti diye, Demokles'in kılıcı gi
bi 4237 sayılı Kanun tepelerine aşılmazdı. Esa
sen arkadaşlar, bu kanun normal bir kanun de-
iğildir. Bir şeyi iddia eden ister Devlet, ister 
fert olsun iddiasını delilleriyle isıpata mecburdur-
Şu mikrofon benim elimdedir. Benim ma
hradır. Gayrimeşru olduğunu iddia eden ispat 
etmek lâzımgelir. Bir memurdan şüphe eden 
şüphesini delillerle ispat etmek mecburiyetinde
dir. Şüphenin varit olmadığını ispat etmek ona 
düşmez. Fevkalâde halin icabı olarak nasılsa 
bu kanun Meclisten çıkmıştır. 

Normal devre girerken tevsi edilerek yürüt
memek lâzımgelir. Fevkalâde halin icabı olarak 
nasılsa B. M. Meclisinden bu kanun çıkmıştır. 
Eski ahkâmda şöyle bir kaide vardı, arapçasını 
da müsaade ederseniz söyliyeyim: îdrevil hudu-
de bişşübehat. Yani şüphenin girdiği yerden 
had çıkar. Bir yerde adalet vardır denildiği za
man, şüphe, olmamak lâzımgelir. Biz senden 
şüphe ediyoruz, hayatının hesabını ver diyoruz. 
Fevkalâde ahvalde belki buna zaruret vardır 
ama hududunu da aşırmamak lâzımgelir. Zaru
ret de olsa miktarını tahdit etmek lâzımdır. 
Rasgele şeref vereceğiz diye konan bir hüküm
den istidlal ederek geniş bir zümrenin huzurunu 
kaçırmakta mâna yoktur. 

Tefsir fıkrasının kabulünü rica ediyorum. 
ZİYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Efendim, hakikaten hukuk devleri çarpışırken 
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benim araya girip söz almam biraz garip görül
se dahi nihayet hepimizin aklü mantıktan ve iz
andan nasibi olduğu gibi benim de biraz var. 
(Gülüşmeler). 

Efendim gün oldu ki burada avukatlık âmme 
müessesesidir diye yine avukatlar müdafaada bu
lunurken buralar yıkılacak sandık. îki tane he
sap mütehassısı da olsun ve beş on para alsınlar 
dedik, hayır olmaz, avukatlık âmme müessesesi
dir. Yalnız avukatlara bu işi verelim dendi. Bilhas
sa avukat mahkemeye yardım ediyor, hususi kis-
veli, yakası sırmalı muhteşem zevat karşısında 
insan titriyor. Onların yanında bir de yardım
ca lâzım. Yine o da kisveli. Bunlar hatırıma ge
lince hâkimler herkesten yüksekte oturuyor, her
kesten, başka giyiniyor, diye düşündüm. Avu
katlar da aynı kisveyi giyiyorlar. O halde bu 
hakikaten bir âmme müessesesidir, diye düşün
düm ve işi biraz gevşek tutalım, dedim. Şimdi 
anlıyorum ki; bu onore imiş. Abdülhamit zama
nında bâzı köy ağalarına paşa unvanı verilirdi 
donanma gününde kılıç kuşanırlardı ve kendile
rine paşalık payesi tevcih edilirdi. Bu avukat
lar da söylemiş. Şimdi, Adalet Komisyonunun 
bir tefsiri var ki; orada avukatlığın âmme mü
essesesi olmadığını söylüyorlar. Yanımda idi, 
yanlışlıkla başka bir tasarı almışım, onu size 
okuyacaktım yoksa. (Gülüşmeler). (Tasarı ken
disine verildi). Tasarı geldi okuyayım. « Avukat
lık âmme hizmeti değildir. Avukatlar bu sıfata 
vâki iktisaplarından dolayı 4237 sayılı Kanun 
hükmüne tâbi tutulamazlar ». 

EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — İkin
cisi var, onu okuyun. 

ZÎYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Onu da okuyacağım. Evet âmme, işi değildir de
mekle hakkın ta kendisini bulmuşlar. Âmme, 
müessesesi değildir diyorlar. 

Hakikaten avukatlık çok mühim bir meslek. 
Hakikaten bir müdafaa sanatı. Hakikaten üs
tatlar, mesleğin eri. Fakat bütün bunlara kan
mamışlar demişler ki, yanlış bir iş yapıyoruz, tek
rar encümene gelmiş, birbirini nakız değil, ta
mamlayıcı ikinci bir tefsir kararı vermişlerdir. 
O da şudur : 4237 sayılı Kanunun maksadına 
uygun mânada mutlak bir âmme hizmeti olma
dığından ... yani lâfın içine girme sanati bu. 
Bu sıfatla ve münhasıran serbest mesek ifası su
retiyle vâki iktisaplarından, dolayı adı geçen ka;-
nunun hükmüne tâbi tutulamazlar. 
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Şimdi burada tamam tamamına arkadaşla* 

ben çok defa serbest konuştuğum için bu dilimin 
ucundadır. Bu bir devekuşu hikâyesi gibi bir 
şey. Bir sıraya geldi mi, âmme müessesesi, be
yanname istedi mi, âmme vazifesi değildir. 
menfaat toplamaya geldiği zaman sayın Coş-
kunoğlu'nun söylediği gibi o zaman âmme mü
essesesidir. Arkadaşlar bu işin esasını burada 
halledip bitiremiyeceğiz gibi geliyor bana. Asıl 
bu sayın komisyonun birinci kararı üzerinde, 
birinci tefsir üzerinde durmak en muvafık olur. 
Âmme müessesesi değildir dedikten sonra bir 
daha dönmek bu avukatların işine gelir mi? 
Bir adam üç ay tahsildarlık yapmış, üç ay son
ra o zaman bir dalavere yapmış, diyorlar ki bir 
beyanname ver. Tahsildar olmadan evvel yirmi 
senelik hayatının hesabını tuttu mu? Bir zat fi
lân müessesenin avukatlığını yapmış, vekâletini 
almış, veyahut da hâkimlikte bulunmuş o zaman 
için hesap istiyoruz. Kendisi bütün hayatının 
hesabını vermekle mükelleftir diyorlar haksız
dır. O kanun zaten bütün hayatının hesabını is
temiyor, yanlış anlamıyorsam. Bu kanun 1939 
da çıkmıştır, ihtisasım değil ama hatırımda böy
le kalmış; 1939 dan sonra fevkalâde ahval için
deki intifalarının miktarını söyliyecektir. Ama 
filân zamandan evvel sunum ve bunum vardı 
demek kâfidir gibi geliyor bana. Niçin bir avu
kat, 30 senelik hayatının hesabını versin? 1939 
dan evvel sunum vardı ondan sonra şunları ik
tisap ettim desin. Fevkalâde haller içinde, kür
süden söylemek istemediğim birçok vukuat için
de hakikaten ve hakikaten Devletin ve milletin 
menfaatine olarak bâzı avukatlardan da be
yanname istemek bu milletin hakkıdır. Sözüm 
bu kadar. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim 
af buyurun hukukçu değilim, fakat bu kanuna 
rey vereceğim. Binaenaleyh vicdanımın beni tat
min etmesi zarureti vardır. Şimdi Adalet Komis
yonu sözcüsünden bir noktayı anlamak istiyo
rum. Bir avukat vardır, 10 sene avukatlık yap
tıktan sonra gitti bir Devlet müessesesinde Hu
kuk Müşavirliği yaptı. Bu hukuk müşavirliği 
sırasında 4237 sayılı Kanuna temas eden bir 
hal oldu hakkında takibat yapılacaktır. Bu 
avukattan sorulmıyacak mı? Senin bu hukuk 
müşavirliğine başladığın zaman ve bundan son
ra ne kadar mal iktisap ettin, diyecek miyiz 
demiyecek miyiz? Bu tasrih edilsin Yine buna 
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muvazi olarak bir yüksek mühendis var, 20 se
ne yüksek mühendislik yapmış, serbest çalış-
miştir, mütaahhit olmuştur; ondan sonra Bayın
dırlık Bakanlığına gitmiştir ve vazife almıştır, 
iki sene vazife yaptıktan sonra bir gün kendi
sine 4237 sayılı Kanuna taallûk eden bir sual 
tevcih edilmiştir, kendisinden beyanname iste
miştir, bu mühendis beyanname verecek midir, 
vermiyecek midir? (Verecektir sesleri). O halde 
avukat niçin vermiyecektir? Bu noktada hük
mümüzü vicdan huzuriyle izhar edebilmemiz 
için aydınlatılmamızı istiyorum. 

HULÛSÎ ÛRAL (Denizli) — Sayın Çoşkun-
oğlu her halde yanlış anladılar. Yazılan tefsir sa
rihtir. Dedim ki, münhasıran serbest meslek ifası 
suretiyle vâki iktisaplarından dolayı 4237 sayılı 
Kanuna tâbi değildir. Avukat serbest meslek er-
bâbmdandır. Onun bütün muamelâtının esrarını 
her hangi bir vesileyle ortaya döktürmeye icbar 
edici bir hüküm koymak doğru değildir. Ama me
mur ise, memuriyete ait hükümler ayrıdır, onu 
vâzıı kanun düşünmüştür, dedik. Biraz dikkat 
etselerdi mânâsını daha iyi anhyacaklardı. Şu 
hale göre serbest meslek erbabı olan avukatların 
bu sıfatlarından dolayı hesap vermiyeceklerini 
şart» koşmuştur. 

Şimdi, Sayın Sait Azmi Feyzioğlu, daha ilmî 
cepheden, bendenizin noktai nazarlarımı teyit 
ettiler. Çok hürmet ettiğim Cezaroğlu arkadaşım, 
bu vesile ile âmme hizmeti mi, değil değil mi, 
konusunun avukatların vergi uzmanlığı meselesi
ne götürerek kendi reyinin hilâfına Yüksek Mec
lisin vermiş olduğu kararı biraz da târizkâr hat
tâ alaylı olarak ele alıp konuştular. Kendisi çok 
heyecanlıdır. Yalnız kendisinin bile kabul ettiği 
G-elir Vergisi Kanuniyle İktisadi Devlet Teşekkü
lü veya bir cemiyet gibi âmme müessesesi telâkki 
edilerek avukatlık müessesesinden vergi alındı
ğını bana gösterebilirler mi?. Onlar, serbest mes
lek erbabı diye vergiye tâbi tutulmamışlar mı
dır?. O halde oradaki âmme müessesesi mahiye
tinde 22 nci maddeyi ileri sürdüğümüz zaman 
da biraz daha imali fikrederler ve geriye doğru 
dönerlerse, bunun âmme manzumesi içinde bir 
teşkilât, olduğunu ve nihayet başıboş bırakma
mak için âmme menfaatlerini sağlıyacak yollar
da daha dürüst ve meslekî ihtisas bakımından 
nazara alınmış bir müessese olduğunu ve hiçbir 
zaman ârnmş müessesesi olamadığını ileri sürmüş 
ve bu durumuna rağmen hakikatta kazancı iti- I 
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bariyle gelire tâbi olmuş bir meslek erbabı oldu-
jğunu da söylemiştim. Adalet Komisyonu filhaki-
jka müdafaa edecektir. 3 Haziran tarihli rapo
runda avukatlık âmme hizmeti değildir, 4237 
jsayılı Kanuna girmez demiş ve gerekçesinde bu 
'meseleyi o kadar tafsil ve tefsir etmişler ki, âm
me hizmeti nedir?. Âmme vazifesi nedir?. Âmme 
hizmetine benziyen hizmetler nelerdir?. Diye il
mî olduğu kadar hukuki cepheden de teşrih edil
miş. Gerekçenin hülâsası bulunması şarttır, çün-
jkü metin değildir. Âmme müessesesi değildir 
jdenmiş. Avukatlık Kanunun 22 nci maddesi 
[mutlak bu mânâda olmadığını göstermiş. Yoksa 
jböyle bir cümle alarak bir taraftan, âmme mü
essesesi değildir, beri taraftan mahiyeten böyle
dir, binaenaleyh tezada düşülmüştür diyerek 
ileri sürdükleri mütalâa, müşkül anlarda müra
caat edilecek ilmî olan gerekçeye karşı biraz, af 
buyursunlar, kayıtsız davranarak kelime almış 
olmalarından ibarettir. Bunları tekrar edip Yük-
!sek Meclisi rahatsız etmek doğru olmaz. Serbest 
meslek erbabının kazancı kendisine aittir, aldığı 
işlerde, yapacağı işlerde serbesttir; .her türlü 
ukudatta serbesttir. Eğer ücret alamazsa mah
kemeye giderek dâva eder. Devletin burada as-
lolan ukudun tanziminde, tatbikında, vazifeyi 
jifasmda hiçbir zaman ilgisi yoktur, yalınız nâ-
jzım rolünde olduğu için tekemmül etmiş bir mü-
lessese olduğu için burada bir murakabe ve ne
zaret icabı dolayısiyle onun durumuna âmme işi . 
olarak bir mahiyet vermiştir. Yarın etibba cemi
yetleri, mühendisler, mimarlar birliği, tüccarlar 
birliği, esnaf dernekleri aynı mahiyete girecektir. 
Çünkü ifa ettikleri vazife aynı mahiyettedir. Bi
naenaleyh şu mahiyet âmme müessesesi hüküm 
|ve kuvvetini gösteremez, komisyonun tefsiri ye
mindedir. Mutlak olarak serbest meslek erbabının 
(serbestçe iktisabının mal beyannamesine tâbi ol-
Jnaması çok doğrudur. . 

Çoşkunoğlu arkadaşımızın beyanatı tahdidi 
mahiyettedir. îlerde yine bir tefsirle buraya gel
mek ihtimali vardır. Binaenaleyh bu mutlak tef
siri kabulden başka çare olmadığı kanaatinde
yim, noktai nazarımı çok yanlış anlamışlardır. 

BAŞKAN — Buyurun Akif Byidoğan, İçiş
leri Komisyonu adına konuşacak. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — İçişleri Komisyonunuz bu 
yorum talebini incelemiştir ve meseleyi ikiye ayır
mıştır. 
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Birisi Devlet kapısına hiç uğram ıyan bîr 

avukatlık vazifesini yapıyor, bunun ifa ettiği iş, 
ucundan temettü temin ettiği bir vaziyettir. Bu
nunla geçinecektir biz bu işi âmme hizmeti say
mıyoruz. Fakat bir avukat Devlet kapısına gel
miş ücretli ücretsiz muvakkat, devamlı bir hizmet 
ifa eylemiş ister vekâlet ister müşavirlik gibi, 
avukatlık gibi kendi asli sanatının cinsinden ol
sun; isterse müntehap vazifeler bir vilâyetin ve
ya belediyenin daimî encümeninde ve sairesinde 
vazife almış kimselerden olsun beyannameye tâ
bidir. 

işte bu ikinci durumdaki âmme hizmetine 
girmiş olanlar da mal beyanına tâbi olsun,, ve o 
kanunun hükmünden de hariç kalmasın demişiz. 

Arkadaşlar; birinci durum hakkında yani 
Devlet kapısına hiç uğramamış bir avukattan 
mal beyanı talep edildiğine dair elimizde birşey 
yoktur yani ne mehakimde, ne adliyede, şura
dan buradan bizden böyle birşey istiyen yok
tur. Bu bakımdan birinci noktada tefsire hiç 
mahal görmedik. 

İkinci noktaya gelince : 
Arkadaşlar; bir doktor Devlet kapısına hiç 

uğramamış kabinesini açmış, hastalarını te
davi ediyor, ücretini alıyor. Bundan mal be
yanı istiyen yoktur, istenmez. Ama bu doktor 
gelmiş bir Devlet hastanesinin dahiliye mütehas
sısı olmuş, şu kadar müddet çalışmış, o çalıştığı 
müddet zarfında da apartmanları dikmiş ve hak
kında da iddia ediliyor ki, para ile hasta yatırı
yor, şöyle rapor veriyor böyle rapor veriyor şim
di bu doktor beyannameye tâbi değil midir? 

Bir mühendis kendi şantiyesinde çalışıyor. 
Devlet kapısında bir âmme hizmetine temas et
meden kendi sanatını icra eden bir mühendis 
bir âmme hizmeti görmeden çalışıyor. Bundan 
bir mal beyannamesi talep eden yoktur ve emsali 
vâki değildir. Fakat bir mimar, bir mühendis 
günün birinde Devletin büyük bir inşaatına kon
trol âmiri, mühendisi, mimarı olarak tâyin edili
yor. Üç sene bu işi görüyor? Farzedelim ki üni
versite inşaatına memur ediliyor ve orada da bir 
takım yolsuzluklar olmuş ve bu adam da o işin 
başındadır. Kanun bu adamın vaziyetini kav
ramaz olur mu? Kanunun buna şümulü olamaz 
denebilir mi? Tıpkı bu vaziyettir. Ama hizme
tine mümas olmıyan avukatlık bahsinde beyan
name sorulmıyacağı noktasında gerek âmme hiz
metine mümas olan noktada da, fevkalâde ahval-
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de beyanname talebini tazammun eden, şümulün
den hariç kalmıyacağı noktasında ve şimdiye ka
dar da Adliyenin tatbikatı, Temyizin mukar-
reratı bu merkezde olduğundan ve bâzıları da bu 
şümule girmiş bulunduğundan biz yeni bir tef
sir ile böyle bir şeye gidemedik. Çünkü tefsir 
kanunun bünyesine taallûk eden bir iştir. Tef
sir makabline de şâmildir. Bu vaziyette hükme, 
içtihada iktiran etmiş hâdiselerin de tekrar geri 
dönmek vaziyeti olacaktır. Müsavatsızlığı ve te
şevvüşü muciptir. Bu bakımdan müsaade buyu
rursanız içişleri Komisyonunun raporu okunsun 
neticede Heyeti Umumiyeniz hâkimdir. 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu raporunu da 
okutayım mı? 

AKlF EYlDOĞAN (Kars) — Bendeniz okun
masını teklif ediyorum. 

HULKt KARAGÜLLE (Konya) — Komis
yon namına konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun içişleri Ko
misyonu, rporunun okunması teklif ediliyor 
Evvelâ bunu oya koyacağım. Ondan sonra sıraya 
göre devam ederiz. 

içişleri Komisyonu raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Okonması kabul 
edilmiştir. Buyurun okuyunuz. 

(içişleri Komisyonunun raporu okundu). 
BAŞKAN — Bir de şimdi yeterlik önergesi 

vardır. (Adalet Komisyonu söylemiyecek mi? 
sesleri). 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına kim 
söyliyecek? 

HULKt KARAGÜLLE (Konya) — Bendeniz 
bu meseleyi konuşacağım. 

BAŞKAN — Esasen başka bir mesele yoktur. 
(Yeterlik önergesi okunmıyacak mı? sesleri). 

BAŞKAN — Okunacak. 
HULKl KARAGÜLLE (Konya) — içişleri 

Komisyonu raporunun okunması ve reye konması 
hakkında bir teklif vardır. Ona karşı bendeniz 
konuşacağım. Diğer bir husus hakkında da konu
şacağım. 

HULKt KARAGÜLLE (Devamla) — Müte-
kaddim bir söz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Yeterlik 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutmaya 
mecburum. Ondan evvel Komisyona söz vermek 
mecburiyetindeyim. Müsaade ederseniz şimdi 
Komisyona söz veriyorum. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA ŞAKÎR 

ÎBRAHÎMHAKKIOĞLU (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'-
in yorum istiyen önergesi Komisyonda iki kere 
konuşuldu. Birinci yorum fıkrası Yüksek Kamu
taya geldiği vakit Adalet Bakanı bunun gayrivâ-
zıh olduğunu ifade etti. Şimdi daha ziyade vu
zuh vermek için Komisyondan geri aldım. Şimdi 
huzurunuza son şekliyle gelmiş bulunuyor. 

İzahlara başlamadan evvel şu ciheti bilhassa 
arzetmek istiyorum: Adalet Komisyonunuz bu 
yorum talebini baştan nihayete kadar incelerken 
katiyen sübjektif bir tesir altında kalmamıştır. 
Bir prensip vazedip o prensipe göre tefsirini yap
mış bulunmaktadır. Kâmil Coşkunoğlu arkadaşı 
m izm verdiği takrirde serbest avukatlar hakkında 
hiç ihtilâfımız yoktur, esasen bunlardan beyan
name istenemez, dediler. Hâdisenin izahı sırasın
da Sedad Pek'in de söylediği bir Yargıtay Ge
nel Kurulu kararı vardır. Yargıtay Genel Kurulu 
kararı yazılırken esbabı mucibe olarak istinat et
tiği nokta şudur: Gördükleri vazife, önemli bir 
âmme hizmeti olduğu kaydını koymuştur. Sayın 
arkadaşlar, bu, vakıa hâdiseye münhasır bir ka
rardır, tevhidi içtihat değildir, bu hâdiseye tat
bik edilebilir. Yargıtaym ancak Temyiz Mahkeme
sinin Ceza Genel Kurulunun verdiği bu karar 
dairesinde beyannameler istenebilir. Serbest avu
katlar hakkında istenebilir ve mahkemelere verilir 
ve mahkeme mahkûmiyetine hüküm verildikten 
sonra Yargıtay da bunu tasdik eder. Onun için 
her hangi bir Devlet dairesine veya âmme hizme
tine giren avukat bu Genel Kurul kararı karşısın
da bundan sonra beyannameye tâbidir, büsbütün 
serbest çalışan avukat da beyannameye tâbidir ve 
bunu vermek mecburiyetindedir. 

Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımızın verdiği 
takrirde Avukatlık Kanununun 22 nci madde
sinin tefsirine mahal yoktur şeklinde bir teklif
te bulunmuştur. Adalet Komisyonunuz 22 nci 
maddenin tefsirine doğrudan doğruya gitmiş 
değildir. Tefsir, 4237 numaralı bir kanun var
dır, bu kanunun birinci maddesinin ikinci ben
di devamlı veya muvakkat surette, ücretli veya 
ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak bir âmme 
vazifesi veya hizmeti gören diğer kimseler..) 
der. Şimdi bu maddenin şümulüne girebilmek 
için âmme vazife veya hizmeti görmek şarttır. 
Halbuki Yargıtay kararında, Avukatlık Kanu
nunun 22 nci maddesinde tasrih edildiği gibi, 
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(«Avukatlık âmme hizmeti mahiyetinde bir mes
lektir» sarahati bulunduğu halde, avukatlık 
| âmme hizmetidir diye kaydettiğine göre bu ka-
inunun metninde bulunmıyan bir şeyi tasrih 
jetmiş oluyoruz. Bu itibarladır ki, biz Avukatlık 
Kanununun 22 nci maddesinde yazılmış olan, 
avukatlık âmme hizmeti mahiyetinde bir mes
lektir ibaresinin de münakaşasına girdik ve onu 
inceledik.. Elinizde bulunan birinci raporumuz-
;da etraflıca izah ettik. Devletin gördüğü hiz
metleri iki kısma ayırdığımızı arzettik. Hepi
nizin yüksek malûmudur, iki kelime ile bende-
;niz de arzedeyim, Devletin görmek zaruretinde 
bulunduğu ve muhakkak görmesi lâzımgelen 
hizmetleri âmme vazifesidir. Âmmenin menfa
ati mülâhazasiyle kendi faaliyet sahası içine al
dıkları ise âmme hizmetidir. Bunun haricinde 
olarak âmme için görülmesi zaruri olarak bâzı 
hizmetler vardır ki bunların ifası hususi bir eh
liyete, hususi bir bilgiye muhtaçtır. 

İşte bizim avukatlık hizmetinde bu 3 ncü 
kategoriye dâhil olan âmme için görülmesi za
ruri olan hizmetlerdendir. Şimdi âmme hizmeti 
(olabilmesi için bir müessesenin mazide, halde 
hiç olmazsa Devlet tarafından âmme hizmeti 
meyanına alınmış olması lâzımdır. Halbuki Sa
i t Azmi arkadaşımızın da gayet iyi izah ettiği 
gibi mazide hiçbir zaman avukatlık müessesesi 
Devlet tarafından âmme menfaati mülâhazasiy-
|le Devlet faaliyeti sahasına alınmamıştır. Biz 
İCeza Kanunumuzu aldığımız İtalyan hukukun
c a da bu aynı ilmî tasnife tâbi tutulmuştur ve 
bu esas kanunumuza geçmiştir. Bizim Ceza Ka
nunumuzda 294 ve 295 nci maddeler vardır. 
I Avukatlık âmme hizmeti mahiyetinde bir 
Imeslek olduğu tâbiri o zaman Avukatlık Kanu-
înun, Adalet Komisyonunun 21 . VI . 1938 tarih-
jli esbabı, mucibesinde avukatlık hakkındaki 
(kötü telâkkilerin bu kanunda mazinin seyyiatı 
larasma atıldığı ve bundan böyle avukat mesle
kinin maddi menfaati için çalışan bir müessese 
olmaktan kurtarılarak kanunların tesbit ettiği 
hükümler dairesinde kendilerine tevdi oluna
cak işleri hakka ulaştıracak mahkeme ve hâkim-
iler nezdinde yardımcı bir kuvvet olduğunu..>> 
[kaydediliyor. 
! Sonra Yüksek Kamutayın 27 . VI . 1938 ta-
'rihli 81 nci Birleşiminde ve 22 nci maddenin 
jmüzakeresinde şimdi rahmeti rahmana kavuş-
jmuş olan Galip Pekel arkadaşımız; efendim; bu 
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bir serbest meslektir, serbset bir mestek olan 
avukatlık âmme hizmeti mahiyetindedir, demek 
suretiyle buna âmme hizmeti demek istiyorsu
nuz, âmme hizmeti değildir; Devlet bunu faali
yet sahasına almamıştır, çıkarılmasını teklif ede
rim diye üç dört arkadaşı ile birden teklifte 
bulunuyor. 

O zaman Adalet Komisyonu Mazbata Muhar
riri olan rahmetli Salah Yargı da izahatta bu
lunuyor. Sonra zamanın Adalet Bakanı olan 
Şükrü Saraçoğlu da izahatta bulunuyor ve di
yor ki ; biz bu kelime ile kendilerinin âmme 
hizmeti gördüklerini kabul ederek mukabilinde 
bir ivaz vermiş değiliz. Yalnız Salah Yargı ar-
kadaşımınm dedikleri gibi, evvelce dâva vekili, 
mehami gibi türlü isimlerle anıldıkları için, 
bugün adaletin tezahüründe bihakkın hâkimlere 
yardımcı olan bu meslek müntesiplerini lâfzi 
olarak onore etmiş oluyoruz. 

Bu itibarla âmme hizmeti mahiyetinde bir 
meslek denmesi sebebiyle bunları büsbütün ser
best meslek halinde bırakmış olmıyoruz, Avukat
lık Kanunu bunları sıkı çmberler içine almıştır. 
Kâmil arkadaşımızın dediği gibi bir lütuf bir 
külfet mukabilidir, ama bu lûtfun fülfetleri 
kendi kanunlarında ve ceza kanunlarında yer 
almıştır. Avukatlık bir âmme hizmeti mahiye
tindedir. demek hiç bir zaman âmme hizmeti 
demek değildir. 

Gezaroğlu arkadaşımız, biz bu kürsüden avu
katlığın bazan âmme hizmeti, bazan serbest mes
lek olarak müdafaa edildiğini görüyoruz, yani 
deve kuşu gibi bir şey dediler. Gelir Vergisi
nin malî müşavirlik kısmının müzakeresi esna
sında konuşan arkadaşlarımızın böyle bir şey 
söylediğini hatırlamamakla beraber esas itiba
riyle avukatlar ve hâkimler her şeyin mütehas

sısı değildirler, yalnız bu işler kendisine hasre-
dildiği için kazai mercilerde bu işleri takip 
ederler, o zamanki konuşmalar malî uzmanlık 
dolayısiyle yapılan bir münakaşadır, hâkimler 
de hiçbir şeyin mütehassısı olmamakla beraber 
adaleti tevzi etmekte ve kanunları tatbik et
mektedirler. 

Tefsir fıkrasında, 4237 numaralı Kanunun 
şümulüne giren hizmetlerden değildir demek 
suretiyle âmme hizmeti değildir diyoruz. Avu
katlık hiçbir zaman âmme hizmeti değildir, 
mazide olmamıştır şimdi de olamaz. Şimdi Hü
seyin Ulusoy arkalaşımız, bir avukat 10 sene 
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avukatlık yaptıktan sonra Devlet hizmetine gi
rerse takibat yapılacak mıdır'? Dediler. Muka
yeseyi uzun tutmayacağım. Yalnız bugün bu tef
sir kabul Duyurulmadığı takdirde mühendis rüç-
han hakkını haiz olmaktadır. Serbest mühendis
lerin âmme hizmeti demlide etmedikleri takdir
de hiçbir beyanname istenmez. Serbest doktor
dan da istenmez, ama bu tefsir fıkrası kabul edil
mezse onun aksi olarak serbest avukatlarlan 
beyanname istenecektir. 

Sonra avukatlar âmme hizmetidir telâkkisi 
Yargıtay Genel Kurul karariyle meydana çık
mıştır. Bu vaziyet devam ederse yani tefsir 
kabul edilmez ise serbest avukattan her zaman 
için beyanname istenecektir. Bütün diğer ser
best meslek erbabını beyannameye tâbi tut
mazken avukatları beyannameye tâbi tutmak 
biraz gariptir ve Yüksek Kamutayın telâkkisi
ne de uymaz. (Kâfi, kâfi, reye sesleri). 

I i ununla içişleri Komisyonunun tesbit bu
yurduğu serbest meslek erbabı bir avukat de
vamlı veya muvakkat surette ücretle veya üc
retsiz bir âmme hizmetine girmediği takdirde 
esas itibariyle beyannameye tâbi tutulmaz, fik
rine cevap vermiş oluyorum. 

Âmme hizmeti yaptıkları telâkkisi avukat
lar üzerinde bulundukça içişleri Komisyonunun 
dediğinin aksine olarak serbest avukatlardan 
da beyanname istenecektir. Çünkü âmme hiz
meti telâkkisi bir ilâmda yer almıştır. Yine ar-
zedeyim ki tevhidi içtihat kararı değildir am
ma, bir Temyiz Genel Kurul kararıdır. Mah
kemeler buna göre' karar verecektir Çünkü hü
kümleri tasdik edilecektir. 

Âmme hizmeti deruhde eden avukatlar âm-
m e hizmetinde bulundukları müddet için be
yannameye tabidirler. Yalnız dört sene avukat
lık yapmış, sonra memuriyete girmiş, ikinci 
ayında apartmanları dikilmiş, bundan beyan
name istenmesin mi. Hakikaten böyle izah edi
lince alınmaması, istenmemesi insana biraz ga
rip geliyor. 

Ama apartmanları vaktiyle yapmış, ondan 
sonra gelmiş memur olmuş. Bunları üç ay zar
fında yapmışsın diye de beyanname istemek doğ
ru değildir. Zaten beyanname aldıktan sonra 
alan merci de kalacak değildir, mahkemeye gi
decektir. Şüphe üzerine istenmekte olan bir be
yanname Adliyeye gittiği takdirde âmme hizmeti 
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ifa ettiği zaman iktisap etmediğini ispat ile mü
kelleftir. Ve bunun aksini delillerle ispat etme
dikçe kolay kolay dHnliyecek hâkim de yoktur. 
Bu tefsir kabul buyurulnıadığı takdirde muhak
kak surette serbest meslek ifa eden bütün arka
daşlar kanunun tehdidi altında daima kalacak
lardır. Bu itibarla yorum fıkrasının kabulünü 
komisyon namına rica ediyorum. 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, iki görüşü de müdafaa 
eden arkadaşlarımı gayet dikkatle dinledim. 
Yüksek Kamutayı bu meselede tamamen tenvir 
edebilmek için söz almak lüzumunu hissetmiş bu-
1 ıınuyorum. 

Her iki görüşü de müdafaa eden arkadaşlar; 
Büyük Meclisin bundan 6 ay kadar evvel çıkar
mış olduğu bir kanun hükmünden hiç haberdar 
değilmiş gibi, onun bu hâdiselerle hiç alâkası 
yokmuş gibi, mütalâa serdettikleri için bu mü
nakaşalar uzadı. Ben şimdi huzurunuzda bu 
noktaya temas ettiğim takdirde her iki noktai 
nazara sahip arkadaşların da, her hangi bir mü
him netice tevlit etmiyecek bir nokta hakkında 
münakaşa yaptıklarına Yüksek Meclisiniz de 
kani olacaktır. 

Arkadaşlarım, şimdi Adalet Komisyonunun 
bu işteki sözcüsü arkadaşı dinledim. Şayet bu 
tefsir fıkrası reddedilirse, diğer serbest meslek 
erbabı avukatlar tamamen ayrı bir rejime tâbi 
tutulacak gibi bir kanaate vardılar. Böyle bir 
şey yoktur. 

Arkadaşlarım, geçen sene Haziran ayında, 
Yüksek Meclisin kabul ettiği, bu kanunun sa
rih hükümlerine göre, Devlet teşkilâtında, â m 
me müesseselerinde ve 3656 sayılı Kanuna tâbi 
teşekküllerde ve menafii umumiyeye hadim ce
miyetlerde vazife alacak olanlar vazifeye girer
ken girme anındaki bütün mallarının neden iba
ret olduğunu bildirmektedirler ve bildirecekler
dir. O kanunun neşredilmiş olduğu tarihte, şim
di arzettiğim şekil ve mahiyetteki müesseseler
de bulunan ve çalışmakta olan memurlar, bugü
ne kadar kanunun tâyin ettiği mehil içinde uh
desindeki bütün mallarını kanunun tasrih etti
ği mercie bildirmişlerdir. Binaenaleyh bugünkü 
durum, Devletin resmî teşkilâtında avukatlık 
vazifesini almış, ücretli ücretsiz, mukayyet ve 
serbest bütün bunlar bu anda uhdelerindeki 
malların ve yine o kanunun hükmüne göre karı
larının, eğer kadınsa kocalarının ve çocukları-
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nm, velayetleri altındaki çocukların mallarını 
bildirmişlerdir. O kanunun tâyin ettiği ve bu 
beyannameleri tetkikle vazifeli kıldığı kendi 
inzibat komisyonları, şayet € memurun, o vazi
felinin, o hizmetlinin beyannamesinde bildirdiği 
inalın miktarını o zatın umumi durumu ile 
ajhenkli görmüyor ve hakkında şüphe uyanmış-
sa istiyebilir. Keza Bakan, bu meclislerin şüp
he etmediği halde de olsa bir beyanname istiye
bilir. Yine bu meclisi terkip eden heyetler, bir 
şüpheye düşmüşlerse Bakan hayır dese bile, bü
tün bu nımeurl ardan şimdi mevzuubahsolan 
4237 sayılı Kanuna göre iktisapları sorulabilir. 
Durum bu olunca, ve bugün elimizdeki umumi 
vaziyete göre bir avukatın fi tarihinde Devlet
te veya bu mahiyetteki müessesede her hangi 
bir vazifede bulunmuş olması hali, tek haldir. 
Bu gibi ahvalde ne olacak?.. Bu ufacık nokta 
için Yüksek Meclisin 3 dört saati, bir büyük 
hak kayboluyormuş gibi bir telâkki ile zayi oldu 
ve bir münakaşa vuku buldu. Bendeniz Yüksek 
Meclisi işgal etmek istemiyordum. Ancak Dev
let hizmetinde bulunup ayrılan her hangi bir 
avukat vazifesinin devam ettiği zamanda yaşa
yış tarzında bir değişiklik vukuu halinde o 
adanı zaten kendisinin veya ana babasından kal
mış mallarının menşeini zaten bildirir. Her beş 
senede^ de bu mallarında husule gelmiş olan te
beddülü bildirmek mecburiyetindedir. 

Beş seneyi beklemeden de mühim büyük bir 
tahavvül vukua gelmiş ise yine bildirmeye mec
burdur. Binaenaleyh mukayyet olmıyan ve ha
len serbest avukatlık da yapmak mevkiinde 
bulunan, bilfarz bir Hazine avukatı, Hazinede 
Çıkan kanuna göre uhdesindeki bütün malları 
bildirmiştir. Serbest avukatlığı dolayısiyle bu 
altı ay zarfında her hangi bir ücreti vekâlet al
mış ve bu kazanç servetinde mühim bir tahavvül 
ifade eden mahiyette ise o serveti iktisap ettiği 
anda bunu'kanun hükmüne uymak suretiyle bil
dirmeye mecburdur. Bildirmediği anda kanu
nun müeyyidelerine zaten çarpılmaktadır. Bina
enaleyh tefsir talebinde bulunan arkadaşlarımın 
bu talepleri kabul edilmediği takdirde büyük bir-
şeyler olur yolundaki ifadelerine iştirak etmedi
ğim gibi, bunun bugün yaşıyan kanunlar muva
cehesinde büjöik .bir zaruret ifade etmediğine de 
kani bulunmaktayım. 

Durum budur. Bendeniz, Adalet Bakanı ola-
ifak kanunlarımızın yaşıyan hükümlerini Yüksek 
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Meclise arzetmekle iktifa etmiş bulunuyorum. 
Zaten Yüksek Meclis uzun münakaşalarla mese
lenin mahiyetini kavramış bulunmaktadır. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Bir sual sora
cağım. 

Bu raporda. Adalet Bakanlığı temsilcisinin 
huzuru ile bu karara varıldığı söylenmektedir. 
Acaba bakanlık mümessili şimdi beyan buyurdu
ğunuz noktai nazarı Komisyonda izah etmemişler 
midir? 

ADALET BAKANI F ü A D SÎRMEN (De
vamla) — Arkadaşlar; Yüksek Meclis kabul bu
yurur ki, Sedad Pek arkadaşımızın ilk tefsir ta
lebinde bulunduğu zaman Adalet Komisyonuna, 
Bakanlığım adına gelen mümessil, bakanlığımın 
görüşünü ifade etmiştir. îlk hazırlanmış olan 
tefsir fıkrası Yüksek Meclisin huzuruna geldiği 
anda fıkranın yazılış şeklindeki esas maksatla 
benim mümessilimin Komisyon münakaşaların
dan bize getirdiği neticeye göre bir fikir ihtilâ
fımız olmamakla beraber vazıh olmadığını, tat
bikatta bunun büyük mahzurları tevlit edeceğini 
ben ifade ederek Yüksek Meclisten bunun Encü
mene alınmasını rica ettim ve Encümen de lüt
fedip bunu kendiliğinden geri aldı ve şimdi hu
zurunuza gelen tefsir fıkrasını hazırladı. Vaziyet 
budur. Bakanlığın görüşü sarih olarak şudur : 
6 ay evvel kabul edilmiş olan kanuna göre dedi
ğim muamele yapılmaktadır ve devam etmekte
dir. Bundan Adalet Komisyonu da haberdardır. 
Adalet Komisyonu içinde belki aynı fikirde ol-
mıyan arkadaşlar da olabilir. Adalet Bakanlığı
nızın fikrî şudur: Bendeniz diyorum ki, avukatlık, 
Avukatlık Kanununda âmme hizmeti mahiyet ve 
şeklindeki mücerret kayda istinaden avukat, de
min arzettiğim gibi, âmme müessesesi karakterini, 
Devlet müessesesi karakterini taşıyan bir yerde 
ücretli ücretsiz, muvakkat, daimî hizmet alma
mış olduğu takdirde bu avukatlardan beyanname 
istenmez, içişleri Komisyonu da, Adalet Komis
yonu da, Adalet Bakanınız da bu kanaatedir. 
ihtilâf edilen nokta burada değildir, ihtilâf edi
len nokta şudur : 

içişleri Komisyonu diyer ki, tatbikat itibariy
le vazife almıyanlardan birşey istenmez, vazife 
alanlardan istenir. 

Adalet Komisyonun bâzı üyeleri diyor ki, be
yanname istenir ama bu adam, beyanname verir-
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ken diyecek ki, malımın şu kadar kısmını serbest 
avukatlıkta kazandım, detayını veremem. 

Buna mukabil, bir kısım*üye arkadaşlar di
yor ki, hayır, öyle değildir, onun detayını ver
mek mecburidir. 

Semdi ben, diyorum ki, tefsire lüzum yok. 
Bugün fiilen altı ay evvel kabul buyurduğumuz 
kanunla Devletin bu nevi müesseselerinde hattâ 
Devlet müessesesi mahiyeti olmıyan menaf ii âmme
ye hadim müesseselerde vazife almış olanlar o ka
nun gereğince müddetini doldurmuş olsalar dahi 
bağlı bulundukları müesseselere mallarını bildir
mişlerdir. Binaenaleyh bir avukat bu suretle, altı 
ay evvel çıkan kanuna göre mallarını bildirdiğine 
göre serbest avukatlık yaparken büyük mal ikti
sap etmiş ise onu da bildirecektir. 

Bu durum karşısında ne bir tefsire lüzum 
vardır ne de bu tefsiri istiyen arkadaşımızın en
dişelerine mahal vardır. Binaenaleyh benim ka
naatim, bu fıkra kanunda mevcuttur. Arkadaş
larımızın tereddütlerini izale edecek mahiyettedir. 

EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, Sayın Bakanın noktai nazarlarına tama
men iştirak ediyorum. Yalnız Adalet Komisyo
nunun son defa tesbit ettiği tefsir fıkrasına 
hâkim olan düşünce şudur: Son defa takarrür 
eden bir içtihatta mutlak mânada avukatlık 
âmme hizmeti telâkki edilmiştir. Halbuki ka
nunda «âmme hizmeti mahiyetinde» kaydı mev
cuttur. «Mahiyetinde» kelimesi nazara alınım -
yarak son kaza mercii içtihadındaki mutlak 
mânada telâkki edilmesini önlemek için bu tef
sir talebi ileri sürülmüştür. 

Bu içtihat karşısında bu tefsire lüzum olup 
olmadığını izah buyursunlar. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Adalet Bakanınız, Avukatlık Kanununun 
mevzuubahis ettiği «âmme hizmeti mahiyetin
dedir» kelimesinin neyi tazammun ettiğini öyle 
zannediyorum ki en açık şekliyle ifade etmiş 
bulunuyor. Yargıtaym bu mesele hakkında bir 
tevhidi içtihat kararı mahiyetinde mevcut ka
rarını ben bilmiyorum. Bir dairei hususiye ka
rarı iste arkadaşım pek güzel takdir buyururlar-
ki bu gibi kararlar münhasırdır. Taallûk ettik
leri maddenin dışında bir hüküm ifade edemez 
ve hiçbir kimseyi takyit etmezler. Bul bakımdan 
ben bir zaruret görmüyorum. Genel Kurul kara
rı ise Adalet Bakanınız yüksek Yargıtaym gö
rüşüne hürmet eder. Ama her teşekkülde oldu-
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ğu gibi görüşlerde muayyen maddelerde bir ak
saklık olabilir. Arkadaşlarımızın sırf o kararın 
bugünkü mevzuatın karşısında yeni bir hâdise
ye tatbik imkânı olmıyacağmı kabul buyurma
ları lâzımdır. Yeni bir hâdise dolayısiyle bunu 
arzediyorum. Devlet müesseselerinde vazife ala
cak bir avukattan mal beyanı alındığı için hak
kında takibata geçildiği zaman o avukatın resmi 
dosyasında, zaten bugün Devlet arşivi içinde, 
malının ne durumda olduğu bellidir. O, malının 
artışını ve eksilişini 5 sene zarfında yine bildir
mek mecburiyetindedir. Eğer bu artış umumi 
servet haemına göre büyük bir mâna ifade edi
yorsa. bu müddeti beklemeden, iktisap ettiği 
anda vaziyeti tekrar bildirecektir. Durum böy
le olduğu halde Temyiz daireleri bu meselede 
bu mahiyette bir karara varmış olmasa da men
fi bir netice zuhura, gelebileceğini bendeniz tah
inin ölmediğim için böyle bir tefsire lüzum ol
madığı kanaatindeyim. 

Ama Yüksek Meclis bunun aksine olarak 
bir fayda mülâhaza ederse, velev ki küçük de 
olsa, kendi takdirine kalmış bir iştir. 

Bakanlığımın sarih kanaati; avukat, haya
tı meslekiyesinde kanunlarımızın tasrih ettiği 
şekilde, mal beyanı vermeye mecbur olduğu bir 
vazifeyi takabbül etmemişse kendilerinden mü
cerret avukat olduğundan dolayı beyanname is
lenmez. Bunda bütün komisyonlar müttefiktir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, Sayın Bakanın izahatına teşekkür ederim. 
Üç. noktadan iki noktası aydınlanmış oldu. 

J . Bir avukat yalnız serbest mesleğini ifa 
ettiği zaman beyannameye tâbi değildir. 

2. Bir avukat serbest mesleğini ifa ederken 
Devlet memuru olmuşsa 5440 sayılı Kanun hük
müne göre beyannameye tâbidir, beyanname ve
recektir ve her beş senede bir tecdit edecektir. 

Bir nokta açık kalıyor, tefsir talebi- kabul 
edildiği takdirde o noktaya da teşmil edilecektir. 
Reddedilirse tereddüdü izale için soruyorum. Bir 
avukat, bir hukuk müşaviri, bu 5440 sayılı Ka
nunun neşrinden sonra serbest mesleğe girmiş, 
muayyen bir müddet çalıştıktan sonra kendisin
den buna ait bir beyanname istendiği takdirde 
evvelce vermiş olduğu beyannameyi kastederek 
ben o zaman verdim diyebilecek midir, diyemiye-
eek midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
-— Efendim, eğer arkadaşımın sualini anlıyabil-
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dimse, cevabım şu olacaktır: 

Mevcut nıer'i kanunlarımızın hükmü şudur: 
Bir memur, vazifesinden ayrıldıktan sonra da 
işin mahiyetine göre müruruzaman haddi içinde 
kendisinden mal beyannamesi istenebilir. 4237 
numaralı Kanunumuzla şimdi bu avukatlar, Dev
let müessesesinde avukatlık yaptığı esnada şüpheli 
harekâtı veya her hangi bir suiistimaline bilâhara 
muttali olunmasiyle 4237 sayılı Kanuna göre mal 
beyanı istenmeye, bu tefsir çıksa da çıkmasa da 
mâni değildir. Yalnız şu olacak, bu avukat tefsir 
çıksın veya çıkmasın, diyecek ki; efendim, ben §u 
tarihte serbest avukatlık yaptım. Bu müddet es
nasında bu paraları kazandım. Bu iş bir ceza da
vasıdır, hâkime kanaatbahş olur mu olmaz mı? 
Hâkim delil ister mi istemez mi? Bu hâkimin bi
leceği br iştir. Bu buyurduğunuz şekiller sadece 
avukat için değil, demin arkadaşların bahsettik-
leir diğer serbest meslek erbabı olan mimar, mü
hendisler için de bu bakımdan bir mesele teşkil 
etmiyeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sedad Pek.. (Reye reye sesleri). 
Yeterlik önergesi var, Adalet Bakanından 

başka sual var mı? (Yok sesleri). 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Söz isti

yorum. (Kâfi, kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Komisyon adına mı konuşacak

sınız? (Kâfi kâfi sesleri). 
HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Ko

misyon adına konuşacağım. 
BAŞKAN J— Arkadaşımız kısa söyliyecek. 

Rica ederim, Riyaseti müşkül vaziyette bırak-
mıyalım. Madem ki, Komisyon adına konuşmak 
istiyor, söz vermek mecburiyetindeyim. Rey si
zindir, sabır da sizindir. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — El
bette konuşacağım. Komisyon reisiyim bitarikül-
ûlâ konuşabilirim. Eğer sizi tenvir edebilirsem 
kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Arkadaşlar, bütün arkadaşların güzel müta
lâalarını ve Adalet Bakanının mütalâalarını 
tamamen dinledim. Bizim Komisyonu
muzdan çıkan şu metinle, mütezat kutuplarda ko
nuşanlar arasında zerre kadar fark görmedim. 
Serbest meslek erbabının serbest meslekte çalı
şırken iktisap etmiş olduğu serveti beyanla mü
kellef değildir. Bütün temayül, bu noktada müt
tefiktir. Ama, bunun dışında olarak, memur. 
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müstahdem ve sair sıfatlarla Devletle münasebet
lerinde iktisap ettiği mallar için beyannameye 
tâbidir. Arkadaşlar, bu zaten komisyonda da 
enine boyuna konuşulmuştur. Son Memurin Ka
nunu zaten bu işi tamamıiyle otomatik olarak 
kavramıştır. Bununla beraber bir noktayı yüksek 
dikkatinize arzetmek isterim, elimizde Yargıtay 
Ce#a Umumi Heyetinden çıkmış bir karar var. 
Bu kararda deniliyor ki: Bütün arkadaşlarımı
zın müspet, menfi konuşmalarına rağmen; Avu
katlık âmme hizmetidir. Devlet hizmetinde, 
Devlet memuriyetinde bulunsun bulunmasın 
mutlak olarak beyannameye tâbidir, diyor. 
Gerek Bakanın gerekse Sayın arkadaşların mü
talâalarının dışında.. 

Şimdi burada durarak bir noktaya dikkatini
zi çekeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türk vatanı içerisinde ierai ve kazai bütün organ
ların faaliyetlerinin murakıbıdır. Tefsir mü
essesesi demlen bu müessese bu murakabenin 
de başlıbaşma müessesesidir. Bundan dolayı
dır ki, prensip olarak bu konu etrafında duru
yoruz. Yargıtay bir karar vermiştir ve bu ka
rar görülüyor ki, tamamen Yüksek Kamutayın 
duygularına, fikirlerine aykırıdır. Yani avukat 
olan vatandaşlardan serbest meslek dâhilinde 
oldukları zamandaki iktisaplarından dolayı da 
beyanname istiyor. Bu hepimizin .fikri ve ka
naati hilâfmadır. Böyle bir şey yoktur. Yalnız 
Devlet hizmetinde bulunduğu zaman o vazifeye 
mütaallik kanuni vecibeler dâhilinde mesuldür. 
Tefsir budur. Ama ben Bakanlık mümessili ile 
görüştüğüm zaman, bu görüşte bakanlık, Yar-
gıtayla müşterek midir dediğim zaman, hayır, 
müşterek değildir, serbest meslek sıfatlarından 
dolayı beyana tâbi olmaları kanunun ruhuna 
münafidir, dediler. O halde Bakanlık, gerek 
kazai, gerek icrai faaliyetlerde kanunun nok
san, yanlış tatbik edildiğini gördüğü zaman, 
eğer emrü ihtar ile işi düzeltecek mevkide değil-
diyse ve bu, kazai fonksiyonlara taallûk eder 
bir mevzu ise, onun yapacağı iş tefsir değilmi 
idi? 

İşte bu yolu arkadaşımız eline almış ve şa
yanı şükran bir alâka ile huzurunuza getirmiş
tir. 

O halde mademki serbest meslek erbabın
dan iken o zamana ait iktisabından dolayı be
yannameye tâbi değil ama Devlet memuru ola-
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rak, Devlet müstahdemi olarak, Devlet hizme
tinde olan hareketlerinden dolayı mesuldür. 
Hangi zamana ait? Kendi katagorileri dâhi
linde ve kanunlarda tasrih edilen zaman dâhi
linde. 

Bakanın, sözcünün ve bendenizin bu izahla
rından sonra bu tefsirin çekinecek neresi var t 
Ben ilmî kanaatime aykırı olmasaydı İçişleri 
Komisyonunun noktai nazarına iştirak etmekte 
de mahzur görmezdim. Ama içtüzük diyor ki ; 
tefsirler, bir fıkrai tefsiriye, bir fıkrai teşriiye 
ve bir nevi teşri ve tesistir. Ama taallûk etti
ği maddenin hükmü dışına çıkamaz. Tefsirler 
tamamen bunu izah eder. Tefsire mahal yoktur, 
dendiği zaman, organları emrine muti kılacak 
bir emri teşriî mahiyetinde telâkki edilemez. 
işte bundan dolayıdır ki sayın Akif Eyidoğan'-
m noktai nazarına iştirak edemiyorum. De
ğilse mahiyeti itibariyle aynıdır. Diyorum 
ki, münhasıran bu sıfatlarından dolayı be
yannameye tâbidir. Bundan daha vazıh bir şey 
var mı? Bendenizce bütün ihtilâflarımız lâfzı 
kalıyor. Tefsiri bu şekilde kabul buyurun. Ta
mamen bu esas dâhilinde, Kâmil Coşkunoğlu, 
Vehbi Sandal ve Hüseyin Ulıısoy arkadaşları
mızın noktai nazarlarını teyit edecek mahiyet
tedir. Bu suretle de Kamutayın maksadının hi-
lâfına olan bir karar da düzeltilmiş oluyor. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Bir sual. Efen
dim, avukatlar âmme hizmeti ifa ediyorlar mı, 
etmiyorlar mı?. (Oo sesleri, gülüşmeler) 

Eğer ifa ediyorlarsa bu hususta tefsire git
mekten ziyade, maddei kanuniyenin fıkrasını kal
dırmak doğru olmaz m i l 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HUL-
Kl KARAGÜLLE (Devamla) — izin verirseniz 
izah edeyim. 

Avukatlık Kanununun 20 nci maddesine göre 
mutlak olarak âmme vazifesi değildir; âmme 
hizmeti mahiyetindedir. Bunun hakkında daha 
fazla konuşursak bu kürsüyü dersaneye çevirmiş 
oluruz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun, 
dört saatten beri bu meseleyi görüşüyoruz. Me
sele anlaşılmştır. Şimdi; yeterlik önergesi var 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmanın yeterliğinin oya konulmasını arz 
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İçişleri Komisyonu raporunun takdimen oya 

sunulması hususu kabul olunmuştur. 
SUPHİ BATUR (Sinob) — Ekseriyet yok

tur. (Var sesleri). 
BAŞKAN — Rica ederim, ekseriyetin olup 

olmadğmı biz biliriz. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Yoklama ya

pılsın efendim, ekseriyet yoktur. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, İçtüzü

ğe göre beş zat ekseriyet yoktur, deyince yokla
ma yapılması iktiza eder. (Ekseriyet var sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. İçişleri Ko
misyonunun raporunu okutuyorum. 

(İçişleri Komisyonu raporu tekrar okundu) 
BAŞKAN — Okunan İçişkri Komisyonu ra

poru iki kısımdı i'. Birinci kısım ; hiçbir suret
le Devlet hizmetine girmemiş olan avukatlar 
hakkında, bu kanunun tatbikma mahal olmadı
kı mânasındadır. Adalet Bakanı da böyle anla
maktadır. Yüksek Meclisin tezahüratı da bu 
merkezdedir. Tefsir Adalet Bakanının da be
yan ettiği gibi,; kanunun avukatların Devlet 
hizmetine girmemiş olanlarına şümulü olmadığı 
mânasındadır. 

İkinci kısım; Adalet Bakanının da tavzih 
ettiği gibi âmme müesseselerinde vazife alan 
avukatların 4237 numaralı Kanunun şümulü 
haricinde tutulmasına imkân olmadığı ve tatbi
katın da bunu müeyyit bulunduğu, hilâfında 
bir hükme gidildiği takdirde tesis mevzuu ola
cağı merkezindedir. Bu mânada olarak komis
yon tavzih etmektedir. Şimdi bu tavazzuh et-
fiş mânalardan sonra raporu oyunuza .sunu
yorum. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Eksik
tir, Temyizin kararından bahsedilmiyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, Temyizin kararı 
mevzuubahs değildir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Burada 
yüz kere söylendi. 

BAŞKAN — Rica ederim. Raporu Yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Ekseriyet yok
tur. 110 kişi vardır. 

BAŞKAN - - Ekseriyetin olup olmadığına 
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bakarsınız. Rica ederini. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Azarlamaya 
hakkınız yaktur. Tüzük hükümlerini tatb.ik 
edersiniz. 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. Kabul etmi-
yenler... İçişleri Komisyonunun raporu kabul 
olunmuştur. 

Dr SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Şimdi 
bütün avukatlar beyanname vermeye gidecek. 

BAŞKAN —Mesele anlaşılmıştır, tavazzuh et
miştir, Meclis kararını vermiştir. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Bu karar, ço
ğunluk olmadan kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Affedersiniz siz onu. 
SUPHİ BATUR (Sinob) — Bakınız 110 kişi 

var, riişarda da kimse yok. 
BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arzedi-

yoruırı : 
Denizde Can Emniyetinin Korunması hak

kında akdedilen Milletlerarası Sözleşmeye katıl
mamız ve bu Sözleşmenin onanmasına dair Kanun 
tasarısına (284) oy verilmiştir. Ret ve çekinser 
yoktur. Nisap mevcuttur. Binaenaleyh tasarı
nın kanunluğu (284) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendinin 
onanması hakkındaki Kanun tasarısına (283) oy 
verilmiştir. Ret ve çekinser yoktur. Nisap mev
cuttur. Binaenaleyh tasarının kanunluğu (283) 
oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Holânda arasında imzalanan Tica
ret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması 
hakkındaki Kanun tasarısına (283) oy verilmiş
tir. Ret ve çekinser yoktur, nisap mevcuttur. Bi
naenaleyh tasarının kanunluğu (283) oyla kabul 
edilmiştir. 

Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi için yapılan An
laşmanın onanması hakkındaki Kanun tasarısına 
(284) oy verilmiştir Nisap vardır, muamele ta
mamdır. Tasarının kanunluğu (284) oyla kabul 
edilmiştir. 

Vakit geçmiştir, önümüzdeki Cuma günü saat 
I 15, te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 
1 Kapanma saati : 19,16 



B : <& 11.1.1950 0 : 1 
Denizde Can Emniyetinin Korunması hakkında akdjedilen Milletlerarası Sözleşmeye katılmamıza 

ve bu Sözleşmenin onanmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAB 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Basit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fafcihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Raaih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Safbri Akın 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Ü3 
Oy 

Kabul 

re sayısı 
verenler 
edenler 

Reddedenler 
Çekinjserler 

Oya katılmıjfanlar 
Açık Milletvekillikleri 

4Ö5 
284 
284 

0 
0 
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[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Alton 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rjifat Dolunay 
Mustafa A. Benda 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazanç tuğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
]$dip Alpsar 
^aim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Oemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Efulûsi Oral 
Bfceımal Cemal öncel 

i DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Oavit Ekin 
Feyzi Kalf agü 
Osman Ocak 
Şİeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

1 ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Safbri Akgöl 
Salim Altuğ 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Oemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 

GÎRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Yarınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
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Dr. Ali Menteşeoğlü 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

ÎSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Atrf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

ÎZMÎR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orfıon 
Abdur rahman Sürmen 
Tezer Tagkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gıl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil ToközM 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
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Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Di*. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. BaÜacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Ere! 
Şevki Ergun 
Dr Sadi Irmak 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkim 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Ragit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 
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MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Diblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

StîRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

YAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
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Rüştü Okfcar 
YOZGAD 

Fahri Akgöl 
Celâl Arat 

B : 28 11.1.1960 0 : 1 
Ziya Arkaııt ZONGULDAK 
Kâmil Erkek ismail Ergener 
Sırrı Içöz Ahmet Gürel 
ihsan Olgun Ali R. Incealemdaroğlu 

Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfâ Orhon 

[Oya kattlnptyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ihsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (t.) 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Briha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yümazipek (I.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan) 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

• ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeyfcboğlu 

OAZİANTEB 
Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
<t) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
[Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
d) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
[Şevket Adalan (Bakan, 
[Münir Birsel (Bakan) 
fDr. Hüseyin H. Cura 

Lâtife B. Çeyrekbafi 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs. 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Halil Benli (t.) 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asını Gündüz 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
a.) 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
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Mustafa Naiın Karaköylü 
Dr. öafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Şefik Tugay 
Mahnıud Nedim Zafoeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Necati Erdem (î.) 
Asını Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Şükrü Süer (î.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 

Dr. Fahri Kurtuluş 
(t) 

SAMSUN 
Ömer Karatag (1.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gftlek 
Sinan Tefcelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirgenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Birer 
(Bakan) 
Abidiîn Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak (1.) 

TRABZON 
Danig Eyiboğlü 
Ali Rıza Işıl 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfj G-erger 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Nuri Tarhan 
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Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile Modüs vivendinin onan

ması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonuou 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 283 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 176 

Açık Milletvekillikleri : 6 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Askar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mehrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 

•Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erlkmen 
Cemil öz 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

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

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

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin" 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalf agil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

Dr. İbrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
*Eyüp Sabrı Akgöl 
Salim Altuğ 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşır Atlı 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Raisim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali M»nt<*eoğlu 
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IftPABTA I 

Kâzım Âydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Keimal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Htilûsi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

tZMÎR 
Şevket Actalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar * | 
Sedat Dikmen 
Sami CKücüoğhı 
Şüjşrü Saraçoğlu 
Hasan ÂK Yücel 

KAİMİ 
Fevzi Afctas. 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Ofctiy 
Zihni Orhon 
Abdurrataan Sförmen r 
Tezer T a f r a n 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
01. Abdullftk Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdı Çelen 
Dr. Filim Ecevit | 
Âdil Tofcözlü 
B$kj Tümtürk 

KAYSERİ 
01. SaHI, Av$«ı 
Refcid ÖM»y 
Faik fkiler I 
Hayr^ııtı Ürkün I 

KIÜ14RELÎ 
Zühtü Alfin 
KJorgi E^aal Çtoğan 

I Dr. Fuad Umay I 
KIRŞEHİR 

İsmail H. Baltacıoğlu 
Nilhat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Akaal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bü'rge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim | 
Amiral Şükür Okan I 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
01. Ali Fuad Oebesoy 

I Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis •Ulusan 

KÜTAHYA 
rAhmet Bozbay 

Memduh Ispartalıgil 
MALATYA 

Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet, Fırat 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 

J Kâmil Coşkunoğlu 
I İsmail Ertem 

Şevket Basit Hatipoglu 
D*. JjfJLtü Kıpdar 
Dr. Meşnaduh N. Otaman 

I Yaşar özey 
FeyzujHah Utthı 

MABAŞ 
I Rıza ÇubAdar 

Abdullah Y»ycıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
I Şemsettin Ekmen 

Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rif at Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORPÜ 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdı Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SltRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim İnötdayı 

9ÎVAS 
Nazif Ergin 

Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeg 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Zekiye Dranaz 
Temel Gsökserl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Şaka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin . 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçafc 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Ar*t 
Ziya 4 $ 3 0 
Kâmil Erb*fe 
Sırrı tçöjz 
İhsan Olgun 
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ZONGULDAK 
İsmail Ergener 

AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dineer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıf ki Atay 
ihsan Ezgü 
ismet İnönü (Cumhur-
baıkanı) 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurüllah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (1.) 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Oemîl Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet A l Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 

Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek (î.) 

Ahmet Gürel 
Ali R. îneealemdaroğlu 

11.1.1950 Ö 
Sabrj Koçer 
Nuri'm Kromer 

Orhan Seyîi Or*on 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğkı 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (t.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan) 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Nahid Pekcan 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu 
Oevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
iBmail1 Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hattan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytânoğlu 

[Oya katilımy anlar] 
OAZtANTEB 

Cemil SaidBarlûâ 
(Şakan) 
Dr. Moaaffier Cankokit 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Câüâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaiıuogla 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
AT^dütgamı Türkmen 
(Îİ) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Adan 
Salih Inankur 
Rejfik Koraltan 
Dr(. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dri Adnan Adıvar 
Erciş Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cei|âl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(lf 
Mdkki Hikmet Gelenbeğ 
FuW Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 

OrM. Cemü C. Toydemir 
Hişeyin Cahit Yalçın 
Sefihi Yürüten 

İZMİR 
Mijnir Birsel (Bakan) 
Drj Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıjf inan 
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Rahmi Köken (1.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü ökltm 
Dr. Kâmran ört 

KARS 
Şeraf ettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğîu 
Şevket Torgut 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Fatin Gökmen (I.) 
Hulki* Karagülle 

KÜTAHYA 
Halil Benli (1) 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
ihsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç. 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(î.) 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasaogil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zafocı 



MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Re§id Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem (t.) 
Asını Gürsu 
Nuri özsan 

B : 28 11.1 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Şükrü Slier (î.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(I.) , 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

.1950 0 : 1 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ahidih Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Fayık Öztrak (I.) 
TRABZON 

Sırrı Day 
Daniş Eyifooğlu 
Ali Rıza Işıl 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Alkan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Be 
kan) 
Nuri Tarhan (1.) 

»9<* 



B : 28 11.1.19Ö0 0 : 1 
Türkiye ile Holânda arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hak

kında Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökm«n 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserİer 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
283 
283 

0 
0 

177 
6 

[Kabul edenler] 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Alfcan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 

- u 

Cemil öz 
ÇANAKKALE 

Behçet Gökçen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

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

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemjal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Faz^ Ahmed Aykaç 
Cavjt Ekin 
Fey^i Kalfagil 
Osmjan Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
.Mahmut N. Gündüzalp 
Mehjnet öktem 

ELAZIĞ 
Fua4 Ağrah 

y? M 

Mustafa Arpaeı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır* 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sa'bri Akgöl 
Salim Altuğ 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdman 



İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele 
Fuad Hulusi Demirelll 
Osman Nuri Koni 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Bakı Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

B : 28 11.1 
KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Ere! 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Namı Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozhay 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadı'k Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

MANİSA 
Korgl. AH Rıza Artunkaî 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

.1950 0 : 1 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soy er 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Sabri Çe'liktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirfceş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pek el 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 

— 158 — 



Ziya Arkamt 
Kâmil Erkek 
Sırrı Içöz 

AFYON KARAHİSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Vtzirofciu 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ihsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (İ.) 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil' Çambel 
Hıfzırrahman R. Öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

(t) 
Abdürralıman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yümazipek (I.) 

B : 28 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 

11.1.1950 0 : 1 
Ahmet Gürel 
Ali R> încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 

Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karasioğlıı 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan) 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
do 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
d.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 

Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğhı 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Halil Benli (t.) 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
a.) 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 

— m — 



Osman Taner 
AbdülkadİT Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alaıkamt 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi özterhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil Idü 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem (I.) 

B : 28 11.1 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Şükrü Süer (1.) " 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(t) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

.1950 0 : 1 
öm§r Karataç (î.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Aid Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎİRD 
E tem İzzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Hikmet Işık 

Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettiin Sirer 
(Bakan) 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 

6 



B : 2 Ö İ l . İ .1986 6 : İ 
Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesinin değiştirilmesi için yapılan Anlaşmanın 

onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgii 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akım 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

ü] re say m 465 
Oy verenler 284 

Kabul edenler 284 
Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Oya katümıyanlar : 175 
Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabul edenler] 
BAUKESÎR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzımçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçm 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay ! 
Mustafa A. Renda 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

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

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalf agil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 

Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuff 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Afcsoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınea 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

-m-



İSPARTA 
fcifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ekrem Amaç 
Alî Rıza An 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
Baifci Tumtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Züîhtü Akın 
Korgl. Kemal Doğam 
Şevket ödül 

B : 28 11.1 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

.1960 0 : 1 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
A'bidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Maikbüle Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SltRD 
Etem izzet Benice 
Salbri Çeliktuğ 
AH Rıza Esen 
Mtf i Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eke» 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
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Ziya Arkamt 
Kâmil Erbak 
Sırrı Içöz 

AFYON KARAHİSAR 
01. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Zeki Tarttan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ihsan Ezğü 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
01. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (î.) 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Alı Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerceker 
(t.) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Shner 
Faik Yılmazipek (î.) 

B : 28 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 

11.il. 1050 0 : 1 
Ahmet Gürel 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 

Naim Kroomr 
Orhan: Sejfi Orhan 

[Oya ka^lmtyarilar] 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
01. Zeki Soydemir (I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan) 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (t.) I 
Nafiz Dumlu | 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Gole 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canfoolat 
Bekk Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Gelâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(D 
Orgl. Cemil O Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 

Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cttra 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU -
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Fatin Gökmen (I.) 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(î.) 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer östlçi 
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Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Maihmud Nedim Zafoeı 

MANİSA 
Yunus M. AlaJkant 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi özta/rhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
N«oati Erdem (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1*. B. M, M, B<mm4vi 

Asım öürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaro&lu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Şükrü Süer (t.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(I.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gulek 
Sinan Tekelroğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahm«t Remzi Yüregir 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Re§at Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Fayık öztrak (1.) 
Cemil Uybadın 

TRABZON 
Daniş EyiboğTu 
Ali Rıza Işıl 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Nuri Tarhan (t.) 



S. Saiysı: 120 
Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, fevkalâde hallerde haksız 
olarak mal iktisap edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun 
avukatlara da şümulü olup olmadığının yorumlanmasına dair öner

gesi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları (4 /136) 

11 .II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

3499 numaralı Avukatlık Kanununun 22 nci maddesinde (Avukatlık âmme hizmeti mahiye
tinde bir meslektir) denilmiş olması sebebiyle avukatların, fevkalâde hallerde haksız olarak 
mal iktisap edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde mal beyanına tâbi 
tutulmakta oldukları görülmüştür. 

Esasen 4237 numaralı Kanunun 2 nci maddesinde (Birinci maddede yazılı şahısların kendileriy
le karı veya kocalarının veya velayeti altında bulunan çocuklarının yaşayış tarzları veya malî 
durumları gelirleriyle mütenasip olmıyanlardan beyanname istenilebileceğini tasrih etmiş olması
na ve esasen avukatlık mutlak bir âmme hizmeti olmayıp âmme hizmeti mahiyetinde bir meslek 
bulunmasına göre mal beyannamesine tâbi tutulmaları yanlıştır. 

4237 numaralı Kanun âmme müesseseleri me:nur ve müstahdemlerinden, âmme vazife veya hiz
meti görenlerden, 3659 sayılı Kanun mevzuuna giren müesseselerde hizmet edenlerden, âmme men
faatlerine hadim cemiyetlerin memur ve müstahdemlerinden bahsetmekte âmme hizmeti mahi
yetindeki meslek erbabını dairei şümulüne almamaktadır. Esasen alması da tabiî ve mümkün 
değildir. Bu sebeple kanun metninin tefsir yjliyle sarahatlendirilmesi, avukatlığın mutlak bir 
âmme hizmeti olmayıp âmme hizmeti mahiyetinde bir meslek olduğunun ve bu sebeple avukat
ların mal beyanına tâbi tutulamıyacaklarmın belirtilmesi hususunda tefsir talebinin ait olduğu 
Komisyona havalesini rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 4/136 
Karar No. 126 

23 . III . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, fevkalâ
de hallerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avukatlara 
şümulü olup olmadığının yorumlanması talebi
ne dair önergesi Adalet Bakanlığı temsilcisi ve 
önerge sahibi hazır oldukları halde İçişleri Ko
misyonunda incelendi. 

1. Devamlı veya muvakkat surette, ücretli 

veya ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak bir 
âmme vazifesi veya hizmeti hiçbir ilişiği olmak
sızın serbestçe her biri birer özel kişi veya hu
susi hukuk tüzel kişisi olan müvekkillerinin iş
leriyle münhasıran tevaggul etmiş ve etmekte 
bulunan avukatlara bu kanunun şümulünü der
piş eden hiçbir tatbikat ve içtihat mevcut ol
madığına ve böyle ilişiksiz bir durumda bulu-



naıı hiçbir avukatın mal beyanına davet edildi
ği görülmediğine ve buna ihtimal de bulunma
dığına göre sadece Avukatlık Kanununun 22 
nci maddesi delaletiyle mal beyanı mecburiyeti
nin serbest meslek erbabına tahmil ve teşmiline 
yorum yoliyle gidilmesine mahal ve ihtiyaç gö
rülmemiştir. 

2. Serbest meslek erbabı bir avukatın de
vamlı veya muvakkat surette ücretli veya üc
retsiz, ihtiyari veya mecburi hattâ mansup ve
ya müntehap olarak bir Devlet daire veya mü
essesesinde hukuk müşavirliği, vekillik müşa
vir avukatlık veya her hangi bir idari organ
da başkanlık üyelik gibi vazifeleri deruhde et
miş olanla \ a 4237 sayılı Kanunun birinci mad
desinin şümulü haricinde tutulmasına imkân 
olmayıp nitekim şimdiye kadar tatbikat ve tem
yiz mukarreratı da bunu müeyyit bulunduğu 
anlaşıldığından hilâfına bir hükme gitmek an
cak yeni bir tesise mütevakkıf bulunduğu tezek-

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, fevkalâde 
hallerde haksız mal iktisap edenler hakkındaki 
4237 sayılı Kanunun Avukatlar hakkında uy
gulanıp uygulanmıyacağmın yorumlanması iste
ğine dair olan önergesi Adalet Bakanlığı temsil
cisi ile önerge sahibi Sedad Pek'in huzuriyle in
celendi. 

Komisyon, yorum konusunun aydınlanması 
ve bir sonuca bağlanabilmesi için evvel emirde 
avukatlık hizmetinin bir (âmme hizmeti) ve 
avukatların da (âmme hizmeti gören kimseler) 
olup olmadıklarının tâyin ve tesbit edilmesinin 
gerektirdiğini düşünmüş ve bu maksatla; 

a) Âmme hizmeti nedir, 
b) Âmme hizmeti görenler kimlerdir, 
Konularını münakaşa ve tahlil ederek aşağıda 

yazılı olan sonucu vermiştir: 
Malûmdur ki, Devlet iki nevi faaliyette bu

lunur. 

kür edilerek keyfiyetin bu noktadan da yorum
lanmasına mahal bulunmadığına oy birliğiyle 
karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere dosyasiyle birlikte Yüksek Baş
kanlığa saygılarımızla arzolunur. 
içişleri Ko. Baş. Baş. V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
C. Uybadın A. T üzün A. Eyidoğan 

Kâtip 
Balıkesir Amasya Antalya 

F. Tiritoğlu A. Ey mir R. Kaplan 
Bitlis Çorum 

M. Ertan 8. Karafakıoğlu 
imzada bulunamadı 
Giresun Giresun Gümüşane 

E. Dizdar T- Ekmen A. K. Varınca 
Sivas Sivas 

M. Şükrü Bleda N. Ergin 
imzada bulunamadı 

1 - Âmme vazifesi görür, 
2 - Âmme hizmeti görür veya gördürür, 
Âmme vazifesi; Devletçe ifasında zaruret bu

lunan ve doğrudan doğruya Devlet tarafından 
yapılan faaliyetlerdir ki, Devletlerin kurulma
ları esbabı mucibesini teşkil ederler. Bu faali
yetler, Anayasalarla veya ona istinaden çıkarı
lan kanunlarla tâyin edilmiş olan organlar va-
sıtasiyle yapılır. (Teşriî, icari, kazai faaliyetler.) 

a) Âmme hizmeti; Devletin âmme vazifele
ri haricinde kalmakla beraber, ifasını, umumun 
menfaati veya topluluğun refahı bakımından ken
di gayeleri arasına almıya lüzum görerek üze
rine, aldığı bâzı hizmet ve faaliyetlerdir. Devlet, 
bu nevi hizmetleri ya kendi kuruluşlariyle yapar 
yahut imtiyaz şeklinde hakiki veya hükmi hususi 
şahıslara, bilvasıta yapar. (Meselâ, insan ve eşya 
nakli gibi hizmetler). 

b) Âmme hizmetini kısaca belirttikten son-

Adalet Kamisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 3 . VI . 1949 

Esas No. 4/136 
Karar No. 52 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 120 ) 
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ra bu hizmetleri görenlerin kim olduklarını tet-
kika geçiyoruz; 

Ceza Kanununa göre; âmme vazifesi alan ve 
âmme vazifesi gören her şahıs memurdur. Diğer 
taraftan âmme hukuku nazariyeleri âmme vazi
felerini incelerken aynı zamanda bu vazifeleri 
görenlere de temas ederler. Bu nazariyelere gö
re ; âmme vazifesi, Devletin veya sair âmme mü
esseselerinin iradelerinin izhar ve tatbiki faali
yeti, yani hâkimiyet ve velayet tasarruflariyle 
ilgili olan (her hangi bir faaliyettir. Bu faaliyet 
Devlete veya sair âmme müesseselerine bir hiz
met münasebeti ve hususi tabilik rabıtasiyte 
ibağlı olan kimseler tarafından ifa edilebileceği 
gibi Devlete ve âmme müesseselerine böyle bir 
rabıta ile bağlı olmıyan kimseler tarafından da 
ifa edilebilir. Meselâ, adlî sahada jüriler, ehlihib
reler, tercümanlar gibi; bunlar Devlete daimî 
bir hizmet rabıtasiyle bağlı olmadıkları ve geçi
ci vazifeler gördükleri halde bu vazifelerin gö
rülmesi sırasında ceza hukuku bakımından me
mur addedilmişlerdir. 

Şu halde, gerek mevzu gerek nazari hukuka 
göre memur, Devletin iradesini fkendi irade ve 
faaliyetiyle tecelli ettiren ve Devlet nam ve he
sabına hareket «den kimselerdir. 

Şimdi esas konumuza yani avukatlık hizmeti
nin âmme hizmeti ve avukatların da âmme hiz
meti gören şahıslar olup olmadığı meselesine ge
liyoruz; avukatların yaptıkları faliyetin yukar
da esas vasıflarını kaydettiğimiz «âmme hizmet» 
terinklen olmadığı aşikârdır; çünkü, Devlet bu 
faaliyeti gerek âmme menfaati gerek topluluğun 
refalhı bakımından, ne doğrudan doğruya üstüne 
alarak kendi kuruluşlariyle ifa etmiş, ne de imti
yaz şelklinde bir şalhsa veya bir müesseseye ver-. 
mistir. Avukatlık faaliyeti, âmme hizmeti olma
yınca avukatların da âmme vazife ve hizmeti 
gören kimseler ayni memurlar olamıyacağı ve böy
le telâkki etmeye de imkân bulunamıyacağı ken
diliğinden tezahür eder. Nitekim bu hükümleri 
aynen almış olduğumuz memlekette de avukat
lar âmme hizmeti gören şahıslar telâkki edilmi-

yen ayrı bir zümrede «âmme için zaruri hizmet 
görenler» katagorisinde telâkki edilmiştir. Bu 
hususta o memleketin Ceza. Kanunu üç zümre 
derpiş etmiş bulunmaktadır. 

1. Âmme vazifesi görenler; 
2. Âmme hizmeti görenler; 
3. Âmme için zaruri hizmet görenler. 
tik ikisinin mahiyetleri yukarda izah olun

muştu. Üçüncüsü ise, ifası bir ehliyete ve teknik 
bilgiye mütevakkıf bulunduğundan ihtiyaç ha
linde bu ehliyet ve bilgiye malik olmıyan fert
ler tarafından görülemiyen hizmetlerdir. Dok
torluk ve avukatlık gibi. Bu hizmetlerin ihtiyaç 
halinde ifa edilmesi âmme için zaruri bulunmak
ta ise de, Devletçe âmme hizmetleri içine alın
masına zaruret hissedilmediğinden serbest mes
lek erbabı, tarafından yapılagelmektedir. Bu se
bepledir ki, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
22 nci maddesinde «Avukatlık âmme Hizmeti 
mahiyetinde bir meslektir» denilmiş, âmme hiz
meti denilmemiştir. Bu da avukatlığın «âmme 
için zaruri hizmet» zümresinde ve o mânada 
mütalâası lâzımgeldiğini gösterir. Âmme hiz
meti görenler için mevzu hükümler âmme için 
zaruri hizmet körenlere kıyas yoliyle uygulana
maz. Bu itibarla Komisyonumuz aşağıda tesbit 
ettiği yorum fıkrasının Kamutayın Yüksek tas
vibine arzına oy birliğiyle karar vermiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor sözcüsü 
Kayseri Erzurum 

S. A. Feyzioğlu Ş. îbrahimhakkıoğlu 
Kâtip 
Manisa Ankara Antalya 

K. Coşkunoğlu E. II. Ergun N. Aksoy 
Bursa Kırşehir Denizli 

.1 . Akgüç S. Kurutluoğlu N. Küçüka 
Erzincan istanbul 
A. Fırat F. H. D emir elli 
İstanbul Manisa 

M. II. Gelenbeğ F. Uslu 

Fevkalâde Hallerde Haksız Olarak Mal iktisap 
Edenler hakkındaki 4237 sayılı kanunun Avu

katlara şümulü olup olmadığının yorumu 

Avukatlık âmme hizmeti değildir. Avukat
lar, bu sıfatla vâki iktisaplarından dolayı 4237 

sayılı Kanun hükmüne tâbi tutulamazlar. 

( S. Sayısı: 120) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 4/136 
Karar No. 23 

6 . 1 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutayın 14 . X I . 1949 tarihli Dördüncü 
Birleşiminde Adalet Bakanının talebi üzerine 
geri alınan Yorum raporu Adalet Bakanlığı 
temsilcisinin huzuriyle yeniden gözden geçirildi. 

3499 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 
« Avukatlık âmme hizmeti mahiyetinde bir mes
lektir » ifadesiyle ve bu mahiyetle tarif edilir 
ken vâzıı kanunca « âmme hizmetidir» denme
yip de « âmme hizmeti mahiyetindedir» denmesi 
Avukatlık meslekinin galip vasfını ifadeye ve 
İm vasfa müteferri neticelerin bu meslekin mâ
nevi yollardan tağdiye kastına matuf olup yok
sa bu işin kelimenin mutlak ve şâmil mânasiyle 
amme hizmeti olamıyacağı aşikâr olmasına ve 
4237 sayılı Kanunun ikinci maddesinin beyamı 
tâbi tuttuğu şahısların birinci maddede zikrolu-
nan âmme hizmetlerinde memur ve müstehdem 
olanlara münhasır olup açıklandığı gibi « âmme 
hizmeti mahiyetinde olan» hizmetler erbabına 
şâmil olmamasına binaen Komisyonumuzun mü-
tekaddim görüşünü değiştirecek her hangi bir se

bebi hukuki mevcut değildir. Binaenaleyh bu 
görüşe uygun olarak avukatların münhasıran 
serbest meslek ifası suretiyle vâki iktisaplarından 
dolayı 4237 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tu-
tulamıyacaklarına dair tanzim ettiği aşağıda 
yazılı yorum fıkrasının Yüce Kamutayın tasvi
bine arza karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrahimhakktoğlu 

Ankara 
E. H. Ergun 

Denizli 
AT. Küçüka 

Mardin 
M. K. Boran 

Bu Rapor Sözcüsü 
Erzurum 

Ş. İbrahimhakkıoğlu 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Bursa 
A. Akgüç 

Manisa 
F. Uslu 

Rize 
Dr. 8. A. Düemre 

Fevkalâde Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap 
Edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun Avu

katlara şümulü olup olmadığının yorumu 

Yorum fıkrası 

Avukatlık 4237 sayılı Kanunun maksadına 
uygun mânada mutlak bir âmme hizmeti olmadı
ğından bu sıfatla ve münhasıran serbest meslek 

ifası suretiyle vâki iktisaplarından dolayı adı 
geçen kanunun hükmüne tâbi tutulamazlar. 

» a « 

( S. Sayısı : 120 ) 


