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içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Havale edilen kâğıtlar 

3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/145) 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Bitlis Milletvekili Salâhat-
tin İnan'm ödeneği hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/146) 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli 
havzai fahmiyesinde mevcut kömür tozla
rının amele menafii umumiyesine olarak 
fııruhtuna dair olan 114 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifinin geri verilmesine dair öner
gesi (4/108) 

Sayfa 
2 

4:5 

4. — Sorular ve cevaplar 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında 
yaptırılan stadyum sahasına katılan arazi 
hakkında İçişleri ve Maliye Bakanlıkların
dan olan sorusuna İçişleri Bakam Rük-
nettin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı ('6/137) 

2. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 
Ardahan'da bir sağlık merkezi açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/174) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, Mustafa Muğlalı'nm, kaç gün 
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mahkûm
lardan kaç kişinin sıhhat raporuna daya
nılarak serbest bırakıldığına ve Mustafa 
Muğlalı'nm ikinci bir muayeneye tâbi tu
tulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından olan sorusuna Adalet Baka
nı Halil özyörük'ün sözlü cevabı (6/181) 

Sayfa 

5:6 

6:8 



Sayfa 
4. — Tokad Milletvekili Halûk öke-

ren'in, Hukuk* ve Ceza Muhakemeleri Uslü-
lü kanunlarının ihtiyaçlarımıza daha uy
gun bir şekilde yeniden tedvininin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Adalet Bakanı Halil özyörük'ün sözlü ce
vabı (6/182) • . . 8:11 

5. — İsparta Milletvekili Kemal De-
miralay'm, îller Bankasının durumu hak
kındaki sorusuna içişleri Bakanı Rüknet-
tin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/192) 11:13 

6. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-i 
m, Polis ve Jandarma kuvvetlerinin mo
torlu vasıtalarla teçhizi, jandarma kara
kol komutanlarının bilgilerinin artırılması, 
terfie hak kazanan polis memurlarının 
durumu ve muamele smıfında bulunan me
murların üniformalı kısımla birleştiril
mesi hakkında ne düşünüldüğüne dair so
rusuna içişleri Bakanı Rüknettin Nasuhi-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/193) 13:20 

7. — Urfa Milletvekili Necdet AçanaP-
m, Süne haşeresi ile mücadele için ne gibi 
tedbirler alındığına ve bu hususta bir plân 
tatbik edilip edilmediğine dair Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/194) 20 

1. — GEÇEN 1 

istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, bâ
zı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanunun 
6 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan 
Kanun teklifi, talebi üzerine, geri verildi. 

Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Ardahan'
da bir sağlık merkezi açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair olan sorusu, ilgiH Bakan 
oturumda hazır bulunmadığından, 2 . II . 1951 
Cuma Birleşimine bırakıldı. 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-
çıoğhı 'nun, Maarif Teşkilâtına dair olan 789 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki Kanun teklifinin red
dine dair olan Millî Eğitim Komisyonu raporu, 

Sayfa 
8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun, Atatürk'ün vasiyetnamesinde 
isimleri geçen müessese ve Şahıslardan Ve
raset ve intikal Vergisinin tahsil edilip 
edilmediği hakkındaki sorusuna Maliye Ba
kanı Hasan Polatkan'm sözlü cevabı 
(6/198) 20:23 

9, — Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol'-
un, C. H. P. Hükümetlerinin Anayasanın 
81 nci maddesini ihlâl ettikleri hakkındaki 
beyanatın mahiyetine dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü ceva
bı (6/199) 23:25 

5. — Görüşülen işler 25 
1. — Radyoloji, rodyum ve elektrikle 

tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri 
hakkındaki 3153 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirtmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ra
poru (1/102) 25 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in,, Gedikli Erbaş Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/74) 25:28 

kabul olundu. 
Bozcaada ve imroz nahiyelerinin mahallî ida

releri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında
ki Kanun teklifinin birinci görüşülmesi bitiriMi. 

2 . II . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Tokad Miretvekili 

8. YırcaU M. Ünal 

Kâtip 
istanbul Milletvekili 

F. Tekü 
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Teklifler 
1. — Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğ-

lu'nun, Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Ka
nunumun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bazı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/157) (Tarım, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

2. — Çoruh Milletvekili Meeit Bumin'in, 
510, 4192, 4287, 4291, 4333 ve 5190 sayılı ka* 
nunlarla verilmekte olan hayvan yem bedelleri
nin birleştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/158) (Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gülcigü'in, 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/159) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

4. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yaz
man'm, Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/160) (Millî Savunma Komisyonuna); 

5. — Erzurum Milletvekili Enver Karanın, 
Nüfus Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ve 
bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/161) (İçişleri ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonlarına); 

6. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/162) (Tarım, 

[.EN KAĞITLAR 

Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); -
7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli Havzai Fah-
miyesinde mevcut kömür tozlarının amele mena-
fü umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 
sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/163) (Ça
lışma, Ekonomi ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
8. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/114) (Gündeme); 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
İçtüzüğün 85 nci maddesinin yorumlanmasına, 
dair önergesi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(4/45) (Gündeme); 

10. — Çeşitli kanunlarda mevcut geçici taz
minat ve yabancı dil ikramiyeleri ile sair ikra
miyeler hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/115) (Gündeme). 

11. — Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent ve 
Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, İç
tüzüğün 22 nci ve Balıkesir Milletvekili Müfit 
Erkuyumcu ve iki arkadaşının, İçtüzüğün 78 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında tüzük 
teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/34, 1W) (Gündeme). 

12. — Millî Piyango İdaresinin 1949 yılı 
Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/16) 
(Gündeme). 



fcîRÎNCt ÖTÜRÜM 
Açılma saati: 15,04 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

i, — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/145) 

30 . I . 1951 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 30 Ocak 1951 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamına sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

R. Koraltan 

Ankara Milletvekili Sadri Maksudi Arsal, 
üç hafta, hasta olduğu için, 1 . II . 1951 tarihin
den itibaren. 

Bitlis Milletvekili Salâhattin înan, 20 gün, 
hasta olduğu için, 21 . 1 . 1951 tarihinden itiba
ren. 

İsparta Milletvekili İrfan Aksu, 1 ay hasta 
olduğu için, 29 . I . 1951 tarihinden itibaren. 

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı, 2 ay, 
hasta olduğu için, 17 . I . 1951 tarihinden itiba
ren. 

Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu, 
20 gün, mazeretine binaen, 26 . I . 1951 tarihin
den itibaren. 

Yozgad Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu, 2 ay, 
hasta olduğu için, 31 . I . 1951 tarihinden itiba
ren. 

Ankara Milletvekili Sadri Maksudi Arsal, 
üç hafta, hasta olduğu için, 1 . II . 1951 tarihin
den itibaren. 

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

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan, 20 gün, 
hasta olduğu için, 21 . I . 1951 tarihinden itiba
ren. 

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

İsparta Milletvekili İrfan Aksu, 1 ay hasta 
olduğu için, 29 . I . 1951 tarihinden itibaren. 

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

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı, 2 ay, 
hasta olduğu için, 17 . I . 1951 tarihinden itiba
ren. 

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

Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu, 
20 gün, mazeretine binaen, 26 . I . 1951 tarihin
den itibaren. 

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

Yozgad Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu, 2 ay, 
hasta olduğu için, 31 . I . 1951 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler^ 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Bitlis Milletvekili Salâhattin înan'm 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/146) 

30.1.1951 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu Toplantı yılı içinde 
kendisine ikî aydan fazla izin verilen Bitlis Mil
letvekili Salâhattin İnan'a ödeneğinin verilebil
mesi, İçtüzüğün 197 nei maddesi gereğince, Ka-
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mütayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Eefik Koraltan 

BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli havzai fah-
miyesinde mevcut kömür\tozlarınm amele mena-
fii umumiyesine olarak furuhtuna dair olan 114 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin geri verilmesine dair öner
gesi (4/108) 

4. — SORULAR 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dolmabahçe Sarayı karsımnda yaptırılan 
stadyum sahasına katılan arazi hakkında İçişleri 
ve Maliye Bakanlıklarından olan sorusuna İçiş
leri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü ce
vabı (6/137) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı daha evvel bu 
soruya cevap vermiştir. Şimdi soru yalnız içiş
leri Bakanının cevap vermesi için okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun İçişleri ve Maliye Bakan

ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Dolmabahçe Sarayı karşısındaki stadyumun 
ön kısmını teşkil eden yerde vaktiyle mevcut Is
tabliamire ne suretle bu inşaata katılmıştır. Is-
tabliamire ve bundan maada bu yapıya katılan 
arazi ve emlâk nerelerden ve kimlerden istimlâk 
edilmiş veya satın alınmıştır? 

Bunlar için ayrı ayrı kimselere, ne miktar 
para Devlet tarafından ödenmiştir? 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanının. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HlOĞLU (Edirne) — Bu sorunun birinci kıs
mına Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız geçen 
celsede cevaplarını arzetmişti. Bendeniz bize 
taallûk eden kısmı cevaplandırıyorum. 

Istabliamire tesisleri; Dolmabahçe'de inşa edil-

.1901 Ö : î 
Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
* Yüksek Başkanlığınıza sunmuş olduğum Zon
guldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut 
kömür tozlarının amele menafii umumiyesine 
olarak furuhtuna dair olan, 28 Nisan 1337 sayılı 
ve 114 numaralı Kanunun ilgası hakkındaki ka
nun teklifini geri alıyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

29.1.1951 
4" Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

VE CEVAPLAR 

miş olan stadyum sahasına ithal edilmek için 
Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebei Umu
miye Kanununun 23 ncü maddesi mucibince 
yani mülkiyeti Hazine uhdesinde kalmak üzere 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne icarsız 
olarak tahsis edilmiştir. Bu tesislerden bir kıs
mı istanbul imar Plânı mucibince yol ve mey-
4ana ayrılmış, diğer kısmı stadyum sahasının 
içinde kalmıştır. Bunun haricinde her hangi bir 
şahıs veya müesseseye bir yer verilmemiştir. 
Esasen Istabliamire tesisleri halen tapuda tama
men Hazine namına müseccel bulunmaktadır. 
Istabliamire tesislerinin, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne devri kanunen Bakanlığımızı alâ
kadar etmediğinden bu hususta Bakanlığımızca 
yapılmış bir muamele yoktur. 

Istabliamire tesislerinin meydan ve yola ay
rılan kısımlaından maadası stadyuma kâfi gel
mediğinden stadyumun genişletilmesi için yegâne « 
müsait saha olan, o civardaki Hava Gazı Şirketi
nin 2400 metre karelik kömürlük kısmı bir mu
tabakat neticesinde Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne devredilmiş ve buna karşılık Hava Gazı 
Şirketinin sahasına mukabil taraftan mutt-.ml ve 
Lüi Edeski veresesine ait gayrimenküllerden 2400 
metre karelik bir parça ifraz edilerek istimlâk 
edilmiş ve şirkete teslim edilmiştir. Bu istimlâ
ke istanbul Belediyesince lüzum gösterilmiş ve 
Beden Terbiyesi namına karar, istanbul Valili
ğince verilmiştir 

İfrazen istimlâk olunan-bu sahaya metre ka
resi 5 lira üzerinden 12 000 lira kıymet takdir 
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edilmiş, bu j$ş})lâ3 sahipleri bulunmadığından 
% 20 fazlasiyle yani 14 4Q0 lira olarak C. Mer
kez Bankası İstanbul Şubeline yatırılmıştır. 

Bilâhara, Lüi Tedeski veresesinden istimlâk 
olunan sahanın 520 metre karelik kısmının Süha 
Seynur Çelebi namında bir ferde ait olduğu tapu 
kaydı ve mahkeme ilâmiyle anlaşılmış, Süha 
Seynur Çelebi kendisine ait sahaya, metre kare
sine beş lira üzerinden takdir olunan 2 600 - lira 
bedele razı olmıyarak bedelin 39 000 liraya tez
yidi için mahkemeye müracaat etmiştir. Mahke
mece tâyin olunan hakem .heyeti Süha Seynur 
Çelebi'nin sahasına beher metre karesi (70) lira
dan 36 400 - lira kıymet takdir etmişse de mah
keme henüz kararını vermemiştir. Tedeski vera-
sesi de tezyidi bedel dâvası açmıştır. Bu dâva da 
henüz neticelenmemiştir. 

Stadyum için başka kimselerden, istimlâk ya
pılmamıştır. 

İstimlâk işinin mevzuata, lâyıkiyle intibak et
mediği görülmektedir. Bu ciheti Bakanlık ayrıca 
bir tahkik mevzuu'addetmektedir. Bu cihet tah
kik edilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; geçere gün de arzettiğim gibi, Istajb-
lıamirfnin yani şimdiki Stadyomun yanından 
geçen Bayıldım Caddesinin sağ tarafında bir 
ağaçlıklı saha vardır. O da lstablıamirenin. 
müştemilâtındandır. Bendenizin anlamak is
tediğim, Hanedanı Aü Osman'a ait bu yerin 
Millî Emlâk tarafından kime satıldığıdır. Ben
deniz bunu soruyorum. Binaenaleyh, Maliye 
Bakanı bu ciheti lütfen Millî Emlâkten tetkik 
edip kimlere takdiri kıymet suretiyle verilmiş 
olduğunu Meclis huzurunda millete arzederse 
kendilerine şimdiden teşekkür edeceğimi arze-
derim. 

Mâruzâtım bu kadardır. 

2. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Ar
dahan'da bir sağlık merkezi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/174) 

BAŞKAN -a- Bakan burada bulunmadığın
dan gelecek haftaya bırakılmıştır. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekm-
ci'nin, Mustafa MuğlaU'nın kaç gün mevkuf kal
dığına, şimdiye kadar mahkûmlardan kaç kişi-

.İ95İ 6 :. İ 
nin sıhhat raporuna da/y anılar ak serbest bırakıl
dığına ve Mustafa Muğlalı'nvn ikinci bir mua
yeneye tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından olan sorusuna Adalet Bakanı Ha
lil Özyörük'ün sözlü cevabı (6/181) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
16 . XII . 1950 tarihin.de takdim ettiğim 

sözlü sorum 3 . 1 . 1951 gündemindeki ruznameye 
alınmış ise de gerek bu birleşimde ve gerekse onu 
takip eden birleşimde mazeretim dolayısiyle ha
zır bulunmadığımdan bittabi hükümden düşürül
müştür. 

İçtüzüğün 154 ncü maddesine dayanarak 
aşağıda yazılı suallerimin Adalet ve Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Bakanlığınca; cevaplandırılma
sını rica ederim. 

1. 33 vatandaşın kaatili olarak mahkûm edi
len Mustafa Muğlalı'nin kaç gün hapishanede 
mevkuf kaldığının; 

2. Sıhhat raporuna dayanılarak bırakıldığı
na göre mahkûmlardan şimdiye kadar bu suretle 
kaç kişinin serbest bırakıldığının; 

3. 33 katilden mahkûm Muğlalı 'nin sıhhatli 
ve zinde dolaştığına göre ikinci bir muayeneye 
tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülmediğinin; 
sözlü olarak açıklanmasını hürmetlerimle rica 
ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Mustafa Ekinci 

ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar, Emekli General 
Mustafa Muğlalı 'nin askerî mahkemede muha
kemesi yapılmış ve verilen kararlar Askerî Yar-
gıtayca tetkik edilmiş ve kendisi de askerî tev
kifhanede tevkif edilmiş olduğu ve binaenaleyh 
umumi muhakemelerle hiç bir zaman ilgilenme
miş olduğu için Mustafa Ekinci arkadaşımı
zın sözlü sorusuna Adalet Bakanlığının muha
tap ittihaz edilmemesi ve sorunun Millî Savun
ma Bakanlığına "tevcihi icabederse de, arkada
şımı tekrar ikinci bir önerge vermek külfetin
den kurtarmak için gerekli makamlardan lü
zumlu bilgileri toplıyarak arzetmeyi uygun 
buldum. Mâruzâtımla iktifa edip etmemek bit
tabi kendilerinin takdir edecekleri bir şeydir. 

Esas meseleye gelince: Özalp İlçesinde 33 

http://tarihin.de
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vatandaşın öldürülmesi hâdisesinden dolayı 
hakkında takibat Sapılan Emekli General Mus
tafa Muğlalı İ Eyİul 1949 tarihinde tevkif edi
lerek askerî tevkifhaneye konulmuştur. îlk 
safhalarda cereyan eden muamele şudur; Askerî 
Yargıtaydan sonra en yüksek dereceli mahke
me olan Genelkurmay Askerî Mahkemesince bu 
işin duruşması yapılırken Vali Hâmit Onat 'm-
da durumunu nazara alan mahkeme verdiği 
23 Kasım 1949 tarihli vazifesizlik karariyle 
birlikte Mustafa Muğlalı ve arkadaşlarını da 
tahliye etmiştir. 

Bu karar aleyhine adlî amirlikçe kanun yo
luna müracaat edilmesi üzerine Askerî Yargı-
tayca yapılan inceleme sonunda vazifesizlik 
kararı 9 Ocak 1950 tarihinde bozulmuştur. 

Bozmaya uyarak duruşmaya başlamış olan 
Genelkurmay Askerî Mahkemesi sanık Mus
tafa Muğlalı ile arkadaşlarını tevkif eylemiş ve 
yapılan yargılamaları sonunda bunlardan Mus
tafa Muğlalı'nın mahkûmiyetine ve diğerleri
nin beraetlerine 2 Mart 1950 tarihinde karar 
vermiştir. 

Bu hüküm, sanık ve müdafileri tarafın
dan temyiz edilmekle Askerî Yargıtayca yapı
lan tetkikat neticesinde, Mustafa Muğlalı'n:n 
aklî haletinin tetkik ettirilmemiş olması sebe
biyle 16 Haziran 1950 tarihinde bozulmuş ve 
diğer sanıklar hakkındaki beraet hükmü kesin
leşmiştir. 

Bunun üzerine Mahkemece Mustafa Muğ
lalının Gülhane Hastaesinde yaptırılan mua
yenesinde had derecede bunaklığa müptelâ ol
duğu raporla tesbit edilmiş olduğundan bu ra
por ve gerek .mahkemece şifahi mütalâalarına 
müracaat edilmiş olan doktorların beyanları 
ve sanık Mustafa Muğlalı'nın konuşamıyacak 
bir durumda bulunması nazara alınarak duruş
manın tatiline ve sanığın tahliyesine 27 Ey
lül 1950 tarihinde karar verilmiştir. 

Karar, işin adlî tıp meclisinin tetkikmdan 
geçirilmesi icabedeceği gerekçesi ile adlî amir
likçe temyiz edilmişse de, istihsal olunan rapora 
ve doktorların mahkemedeki beyanlarına göre 
temyiz sebebi varit görülmediğinden temyiz 
dilekçesinin reddi ile mezkûr tatil kararı As
kerî Yargıtayca da tasdik olunmuştur. 

Tatil kararı, İstanbul'da evinde bulunan 
Mustafa Muğlalı'ya 23 Kasım 1950 tarihinde 
tebliğ edildiği; zaman kendisinin mefluç bir hal-
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de yatmakta ve konuşamamakta olduğu, îstan* 
bul Merkez Komutanlığından bil^Sfilmiştir. 

Buradaki doktorlar, sanığın altı ay kadar 
tedaviden sonra salâh bulabileceğini söylemiş 
olduklarından adlî amirlikçe her altı ayda bir 
muayeneye şevki kararlaştırılmış olmakla bera
ber henüz aradan altı ay geçmediğinden tekrar 
muayenesi yaptırılmamıştır. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere bir şahsa 
suçluluk vasfının izafesi ve bu sıfatla duruş
manın yapılabilmesi ceza ehliyetinin bulunma
sına bağlıdır. Aklî maluliyet ise bu sıfatın insi-
lâbripı mucip olur. Bu itibarla bir mecnun hak
kında cezai takibat yapılamıyacağı gibi bu hal 
duruşma sarasında vukubulmuşsa duruşmanın 
tatiline de karar verilmesi icabeder. Bu kabil 
hallerin askerî mahkemelerde olup olmadığı 
hakkında bir şey diyemiyeceğim. Fakat umumi 
mahkemelerde ara sıra görüldüğü vâkidir.. Ceza 
Muhakemeleri Usllü Kanununun 253 ncü mad
desinde (Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda 
şikâyet olunmamış veya olunup da vaktinle geri 
alınmış, yahut hukuku âmme dâvasının açılma-

• sı mezuniyet veya karar alınmasına bağlı olan 
suçlarda mezuniyet veya karar alınmamış olur. 
Yahut maznunun akıl hastalığına tutulduğu 
tahakkuk ederse mahkeme duruşmanın tatiline 
veya dâvanın düşmesine karar verir) diye ya
zılıdır. Mahkemenin kararında usulün bu hük
müne dayandığı anlaşılmaktadır. 

Akıl hastalığı hükmün infazı sırasında vuku-
bulmuş dahi olsa keyfiyeti yine tehir edilir. Ce
za Muhakemeleri Kanununun 399 ncu maddesi 
bu hususta kâfi sarahati ihtiva etmektedir. 

Bu madde (Akıl hastalığına tutulan mah
kûmlar hakkında hürriyet bağlayıcı cezanın in
fazı iyileştikten sonraya bırakılır) diye musar-
rahtır. 

Umumi mahkemelerde verilen kararların in
fazı sırasında akıl hastalığı veya mahkûmun ha
yatı için katî tehlikeyi mucip olan başka hasta
lıklar sebebiyle birçok mahkûmların ceza ev
lerinden çıkarıldıkları çok defalar vâki olmuş 
şeylerdir. 

Evvelce de arzettiğim gibi önerge sahibinin 
bu mâruzâtımla yetinip yetinmiyeceği takdirine 
vabestedir. Benim maruzatım bundan ibarettir 
efendim. 

Esasen Bakanlığıma müvecceh olmamakla 
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beraber, arkadaşımı tekrar bir külfetten kurtar
mış olmak için gerekli malûmatın alâkalı Ba
kanlıklardan derleyip huzurunuza arzetmiş bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü Sağlık Ba
kanının cevabından sonraya tehir edecek misi
niz, yoksa şimdi şöyliyecek misiniz? 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Söyli-
yeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. ' 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar; bir soru sahibi olarak huzu
runuza gelmek istemezdim. Çünkü icra organ
ları nezdinde sorulması ve öğrenilmesi lâzım-
ge^n şeyleri yazı ile ve şifahi temasla öğreni
yoruz. 

Fakat bu meseleyi hem derecei ehemmiye
tinden, hem de efkârı umumiyede bir ukde ha
linde, bir şüphe halinde olduğu için onun izalesi 
kastiyle huzurunuza getirmiş oldum. 

Sayın Bakanın izahatını kemali dikkatle din
ledim, şüphesiz cereyanı muamele kanuna uy
gundur. Yalnız gerek vaka hakkında, gerek va
kaya takaddüm eden hâdise hakkında ufak bir 
malûmat, vermeyi, bundan altı ay sonra - ne za
man olduğunu bilmiyorum - yapılacak muaye
nede müessir olur mülâhazasiyle izah etmek is
tiyorum. Bu mesele 1943 senesinde vukubulmuş 
1948 senesinde Demokrat Parti namına bugün 
ebediyen aramızdan ayrılmış olan-îsmail Hakkı 
Çevik arkadaşımız tarafından getirilmiştir. Ha
len Başkanvekili bulunan Fikri Apaydın tara
fından bir hayli münakaşa mevzuu olmuş, 33 
vatandaşı öldüren bu caninin adı dahi mevzuu-
bahie olmamış gerek Maliye Bakanımız Hasan 
Polatkan, ve sayın Başbakan Adnan Menderes 
bu hususta ve nihayet bunun üzerinde durulma
sı için geçici bir komisyonun kurulmasına dahi 
muvaffak olmamışlar ama takipten vazgeçeme
dikleri için nihayet iş mahkemeye aksetmiştir. 

Arkadaşlar, muhakeme saf atma 'girmeden 
evvel şunu arzetmek istiyorum ki, Muğlalı yal
nız 33 vatandaşı Özalp kazasında öldürmekle 
kalmamış; onun Birinci Cihan Harbinde Ada
na'da yaptığı suiistimaller... 

BAŞKAN — Ekinci lütfen sadede, soru ko
nusuna, lütfen konuya... Niçin tahliye edilmiş, 
niçin tatbik edilmiyor konusuna lütfen.. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Devamla) — Tarihi 
kapkaranlık olan bu adam, böyle, memlekette 
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daima suiistimal, hırsızlık, fenalıklar yapan bu 
adam, nihayet huzurunuzda $a bahse mevzu olan 
33 vatandaşı öldürmek suçu ile mahkemeye inti
kal etmiştir. Mahkemenin son safahatında zaruri 
alarak, gizlenmesi mümkün olmadığı için, suçunu 
itiraf etmiş ve idam cezası giymiştir. Ancak 
sinni dolayısiyle bu ceza 20 sene hapse tahvil 
edilmiş ve nihayet D. P. nin çıkardığı affa. nail 
olarak cezası 6 sene 8 aya indirilmiştir. 

Şimdi Türk Milletinin buna her nasılsa tev
cih etmiş olduğu paşalık titrinden istifade etmek 
suretiyle merhamet celbederek ateh' getirmiştir, 
delidir raporu almak suretiyle muameleye tâbi 
tutulmuş ve serbest bırakılmıştır. Bu husus 
efkârı umumiyede bir ukdedir. Bütün herkes ve 
bilhassa zâbitandan ve mütaaddit kimselerden 
aldığım mektuplar zinde olduğunu bildirmekte
dir. Zaten kapkaranlık bir tarihi olan bu adam -
ki başkan bunu izaha müsaade etmiyorlar - hak
kında başka birşey söylemiyeceğim. Ancak ra
pora intikal etmiştir; madem ki mahkeme kara
rma intikal etmiştir, daha fazla konuşmaya lü
zum görmem. Yalnız Hükümetten ve Bakandan 
rica ediyorum, ikinci bir muayeneye tâbi tutu
lurken bunun müsamahaya mazhar olmaması, 
bilhassa Türk Milletinin nezih tarihine uygun 
ve umumi efkârdaki ukdeyi izale edecek bir 
şekilde yeni bir muayeneye tâbi tutulması ve 
neticenin ona göre tâyin edilmesi, yani eğer bu 
adam hakikaten deli ise tımarhaneye, aciz ise 
darülacezeye ve eğer zinde ise ki, öyle iddia edi
liyor, o takdirde hapishaneye gitmesi lâzımdır. 
(Sağdan bravo sesleri) 

4. __ Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, 
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunları
nın ihtiyaçlarımıza daha uygun tir şekilde yeni
den tedvininin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Adalet Bakanı Halil özyörük'ün sözlü 
cevabı (6/182) ' 

1 5 . 1 . 1 9 5 1 
T. B. M. M.eclisi Yüksek Başkanlığına 

14 Mayıs seçimlerinin dürüst ve her türlü 
hile ve taarruzdan masun olarak yapılmış olma
sında müstakil Türk hâkimlerinin murakabesi 
nasıl en büyük âmil olmuşsa, o seçimin bu mem
lekette bir inkılâp ile neticelenmiş, totaliter 
zihniyetin yıkılıp adalet ve hürriyet, vadeden 
Demokrat Partinin iktidara geçmiş olmasında 
da, inkâr edilemez ki, halkımızın adalet usul-
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lerinden, dâvaların uzamakta olmasından duy
duğu usanç mühim bi#saik olmuştur. 

Evet, hürriyet, adalet ve demokrasi devrinin 
bir an evvel gelmesini, memleketin dört buca
ğında yaşıyan halkımızın söz birliği etmişler 
gibi, reyleriyle temin edişleri tetkika değer 
bir mevzudur. 

Bunda şüphesiz ki, eski idarenin birçok hak
sızlıkları, memurların dürüst muameleleri, Dev
let otoritesinin her şeyin üstünde tutulmasına 
mukabil, ferdin hak ve hürriyetlerine kıymet 
verilmemesi gibî mühim sebepler vardır. Fakat 
bunlar arasındaki bariz sebeplerden biri de 
mahkemelerin ihkakı hak mevzuunda usul ka
nunları yüzünden vatandaşı hakkından vaz geç
meye mecbur bırakacak kadar şekil ve merasi
me tâbi olması neticenin elde edilmesi için bir
çok zaman beklemeye ve külfetlere katlanmaya 
mecbur kalmmasıdır. 

Bütün Türk Milleti, hâkimlerimizin dürüst
lüğüne, hür, yüksek vicdanlarına hürmetkar ol: 
duğu kadar mahkemelerimizden iş çıkmaması, 
dâvaların uzaması ve herkesçe bilinmesine im
kân olmıyan birçok merasime tâbi tutulması se
bebiyle de şikâyetçidirler. 

Bu hal, dolaştığımız bölgelerde hâlâ görül
mekte ve halkımızın şikâyeti duyulmaktadır. 
Bu sebeple Adalet Bakanından aşağıdaki sual
lerimin sözlü olarak cevaplandırılması için yük
sek delâletinizi rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Halûk ökeren 

1. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun memle
ketimizin ihtiyaçlarına daha uygun ve dâvaların 
daha kolay ve çabuk netieeye bağlanmasını te
min edecek şekilde yeni baştan tedvini hakkın
da Adalet Bakanlığınca ne düşünülüyor ve ye
ni bir kanun tasarısı teklif edilecekse bu teklif 
ne zaman yapılabilecektir? 

2. Bu kanunların yeni baştan tedvini her 
halde uzun bir zamana muhtaç bulunduğu ci
hetle, bilhassa hukuk dâvalarının intacını zor
laştıran ve geciktiren usul kaidelerinden bâzı
larının kaldırılması, değiştirilmesi için şimdilik 
ve tezelden beş on maddelik bir küflün tasarısı 
hazırlayıp Mec.lise. sunmak hususunda Adalet 
Bakanının düşüneesi nedir? 

Meselâ hukuk1 mahkemelerinde dâvaların 

. 1951 0 : 1 
daha kolay ve çabuk neticeye bağlanmasını 
zorlayan hükümlerden; 

A) Vazife ve salâhiyet iddialarının daha 
çabuk ve kesin surette halli. 

B) Keşiflerin muayyen bir müddet içinde 
yapılması mecburiyeti bâzı ahvalde gayrimen
kulu ölçmeye ve taksimi kabil olup olmadığı
nı tesbite mütedair ahvalde hâkimin hâdise ma
halline bizzat gitmiyerek yeminli bir veya bir
kaç bilirkişi tayiniyle tetkikatı kendi başları
na yapmaları hususuna salâhiyet verilmesi; 

C) Gıyap kararları hakkındaki hükümlerin 
sadeleştirilmesi ve bir şekle ircaı; 

D) Hukuk mahkemelerinde taraflardan 
yalnız birinin mahkemeye gelmemesiyle dâva
nın düşmemesi ve hakkında-gıyap kararr.veril-
miş olan kimse tahkikatın her hangi safhasın
da geldiği takdirde cezada olduğu gibi kabul 
edilmesi, 

E) Bir dâva dosyasına ait kalem muame
lelerinin ikmali için ve meselâ bir evrakın Yar-
gıtaya veya salahiyetli mahkemeye şevki için 
kati müddet konulması; 

F) Tashihi karar yolunun kaldırılması ve
ya bu yola müracaatın gayrimenkule ait hü
kümlerin icrasını durdurması; 

D) Asliye mahkemelerinde lâyiha teatisi 
hakkındaki müddetlere katî olarak riayet edil
mesi ve lâyihaların teatisinden sonra kanuni 
bir zaruret bulunmadıkça ifadei şifahiye namı 
altında layiha kabul edilmemesi cevap ve ceva
ba vecap gibi yeni bir lâyiha safhasına asla mü
saade edilememesi; 

H) Delillerin hepsini ve şehit listesinin 
mahkemeye başlarken ibraz ve ikamesi mecbu
riyeti hakkında kesin hükümler konulması gibi 
dâvaların görülmesini ve neticeye bağlanmasını 
kolaylaştıracak ve çabuklaştıracak hükümleri 
ihtiva eden bir tasarı teklifi hususunda Hükü
metçe bir teşebbüs var mıdır ve acele olarak 
böyle bir tasarı teklifinde lüzum ve zaruret 
görmüyorlar mıî 

3. Ceza Kanuniyle Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda takibi şahsi dâvaya bağlı olan 
dâvalarda davacı duruşmaya gelmediği takdir
de - Âmme hukuku namına savcılıkça dâvaya 
müdahale edilmemiş olsa bile - dâvanın düşme
si hakkında müstacel bir hüküm ilâvesine lü
zum hissetmiyorlar mit 
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ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (îz-

mir) — Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Halûk 
ökeren'in sözlü sorusu daha ziyade bir kanun, ta
sarısının neleri ihtiva etmesi lâzım geldiğine 
mütedair olduğu için, bunun prensipleri üzerin
de uzun boylu münakaşa etmeden, sual konusu 
içinde kalıp diğer hususlara pek girmek istemi
yorum. 

Yalnız memlekette teminatlı ve suratlı bir 
adalet sağlamak Devlet için en başta gelen vazi
felerden birisidir. 

Biliyorsunuz ki, Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanunu İsviçre'den, Ceza Muhakemeleri Ka
nunu Almanya'dan alınmıştır. Bunlar üzerinde 
bâzı tadil ve tashihlerin yapıldığı da yüksek 
malûmunuzdur. Esas itibariyle Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun İsviçre'den alınma
sının tarihi olan 1927 den bugüne kadar ki, za
man içerisinde üzerinde kâfi derecşde münaka
şa edilmiş ve sabık iktidar zamanında Hukuk 
ve Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu tadili ta
sarıları hazırlanmış ve her iki lâyiha Büyük 
Meclise tevdi edilmişti. Bu tasarılar üzerinde 
kısmen de müzakereler başlamış olduğu halde, 
yeni seçimlere gidilmesi ve iktidarın değişmesi 
üzerine bu kanunlar kadük olmuş ve geri alın
mışlardır. 

Bunlar üzerinde ' yeniden Bakanlığımızca 
tetkikler yapılmış ve bir kısmınjn değiştirilmesi 
ve yeni hükümler vaz 'edilmesi suretiyle daha 
ziyade maksada uygun tasarı ihzar edilmesine 
çalışılmıştır. Her iki tasarı bugün müstahzar 
haldedir. Bunlardan Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununa ait değişikliği ihtiva eden tasarı 
başbakanlıktan 19 . I . 1951 de sevkedilmiş, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa ait olan ta
sarı da daktilo edilmiş ve bugünlerde sunulma
sı mukarrer bulunmuştur. Bunların bugüne ka
dar geeikmesinin sebebi, her iki tasarının üze
rinde ayrı ayrı tarafımdan yapılmış olan reviz
yonun gerektirdiği zamandır. Hiç şüphe yok 
ki, 3 - 5 gün içerisinde bu tasarıların kendi gö
rüş ve kanaatıma uygun bir şekilde hazırlanma
sı mümkün olamazdı. Çünkü her iki usulü mu
hakemede de ihtisas çok ehemmiyetlidir ve ya
pılacak tâdiller de asıl kanun kadar değerlidir. 
Arkadaşımın temas buyurdukları hususlardan 
bir kısmını nazara almış bulunuyoruz. Şöyle ki; 

1. Vazife meselesi; âmme nizamiyle alâka-
kadar olmıyacak ve bu sebep ancak itirazatı 
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iptidaiyeden olarak ileri sürülecektir. Almanya'
da vaziyet budur. Alman otoritelerinden Ru-
zenberg'in noktai nazarına göre, hâkimlerimiz 
ihtisas esasına göre yetiştirilmemekte olduğuna 
göre, yalnız şahsi haklara ve aile hukukuna 
taallûk edenler âmme intizamı ile alâkalı oldu
ğu için bunlarda ihtisasa riayet zaruridir. 

2. İhtisas esasına göre ayrılmayan tek ha
kimli yerlerde muhtelif salâhiyetler birleştiril
miştir. Kararlarında ve ilâmlarında hangi sıfat
la baktıklarını göstermemiş olmaları nakız sebe
bi olmıyacaktır. Temyizde de hangi mahkeme
den sâdır olmuşsa onun temyiz mercii olan da
irede bakılacaktır. 

3. Boşanma dâvalarında salâhiyet meselesi 
kolaylaştırılmıştır. Dâva müddeinin oturduğu 
yerde veya bundan evvel müşterek hayatın altı 
ay devam ettiği mahalde görülebilecektir. 

4. Tasarının 30 ncu maddesinde enteresan 
• bir hüküm vardır. Bir mahkeme görevsizliğini 
söyler ve görevli mahkemeyi kararında göste
rirse hüküm katîleştikten sonra dâvayı görecek 
mahkeme görevsizlik kararı veremez. Şu kadar-
ki haddizatında görevsiz mahkeme o dâvada ta
kip edilecek usulü takip eder. 

5. Ret talebinin kabulü hakkındaki karar 
kesindir. Ret talebi reddedilmişse temyizi kabil
dir. Tashih talebi ve ısrar burada cari değildir. 

6. Vakit kazanmak için reddi hâkim talebi 
ileri sürülmüş ise yani suiniyetle ise para cezası 
400-600 liradır. 

7. Lâyiha teatisi yalnız bir defaya münha
sırdır. 

8. Islah müessesesi ıslah edilmiştir. 
9. Feragat, kabul ve sulh müesseseleri ıslah 

edilmiştir. 
10. Kısmî sulh diye bir müssese kabul edil

miştir. Muhtelif sebeplere, dayanan dâvada bir 
kısım talep halledilmiş ise diğerinin tetkikatı 
bitmeden buna göre karar verir ve diğerlerinin 
tetkikatma devam eder. 

11. Tatilde görülecek işler halledilmiştir, 
tatild« görülecek işlere vüsat verilmiştir. 

12. Haciz tedbir taleplerinde itiraz esası 
kabul edildi. Şu kadar ki, başka bir yerde me
selâ bir vilâyet mahkemesinde itirazen görüle-
cekse yalnız evrak suretlerinin gönderilmesiyle 
iktifa edilecektir. 

.13. Şahit adedi fazla gösterilmişse bunu 
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Daâkul hadde indirmeye karar verir ve kâfi şa
hadet gösterilmiş ve dinlenmiş ise bakiyesini 
dinlemekten vazgeçebilir. Bunda ihsası rey mah
zuru yoktur. 

14. Veraset senedi yeni hükümlere tâbi tu
tulmuştur. 

15. Yabancı mahkemelerde verilen hüküm
ler daha esaslı bir şekilde ve daha kolaylıkla 
tatbik etmek imkânı olacak hükümlerle beslen
miştir. 

Hukuk Usulü mahkemelerinin esaslı had ve 
prensipleri bundan ibarettir. 

Ceza Muhakemeleri Usulünde yapılan tadilât 
esasları yüksek malûmunuzdur. 

1. Duruşmanın bir celsede bitirilmesi usu
lün esaslı hükümlerinden biridir. Fakat bunu en-
gelliyen tatbikatta bâzı ihtiyari hareketler var
dır. Bunları ortadan kaldırmayı ve duruşmayı 
beeyyihal bir celsede bitirmeyi temin için hü
kümler konmuştur. Bu arada şahitlerin ilk celse
de bulundurulmasını gerektiren resmî kuyutlar 
vaz'edilmiştir. 

2. Duruşmadan vareste tutulmak bilindiği 
gibi suçlunun arzusuna bağlıdır. Fakat ilk otu
rumda gelmezse talike sebebiyet veren bir hal 
olarak ortaya çıkan bu durumu ıslah için yapıla
cak tebligatta şayet duruşmaya gelmezse vareste 
tutulmasını talep etmiş telâkki edileceğinin gös
terilmesi gibi yeni bir müeyyide konulmuştur. 

3. Meşhut suçlarda ilk tahkikat yapılmaksı
zın mahkemeye sevkedilir. Almanların kendi 
kanunları ki, şimdi bizim tercüme edip el'an tat
bik ettiğimiz kanundur. Bunun üzerinde 1935 se
nesinde yeni tadiller yapmışlardır.. 

Biz de bu tadilleri aynen Kanunumuza almak 
üzere tercüme ettik. Bu tadiller arasında suçun 
önşmi, şümulü ve delillerin zıya'dan vikayesi lâ-
zımgeliyorsa bu halde ilk tahkikat ister. Sorgu 
yargıcı savcının bu takdirini kabule mecburdur. 
Yalınız bundan iki nokta hariç kalıyor. Vazife ve 
salâhiyet meselesi ve bir de fiilin suç olmaması. 
halleri. Bu takdirde sorgu yargıcr ilk tahkikata 
-muhalefet edebilir. 

4. Bir de biliyorsunuz ki, dâvanın uzama
sını intaç eden bir sebep, müdafaa keyfiyetidir. 
Suçlu- mütemadiyen şahit gösterebilir. Gerçi esa
sen usulümüzde mahkemeye bir hakkı takdir ve
rilmiştir. Fakat bunu daha takyit edici yeni hü
kümler konulmuştur. Evvelden müdafaa şahit
lerini göstermesi mecburiyeti. 
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5. Temyizde, bir hüküm bozulup da beraet 

kararı verilmesi gerekiyorsa Başsavcılığın iste
ğiyle bu karar verilebilir. Bu hüjriim biraz daha 
genişletilmiş ve Temyiz Mahkemesine daha geniş 
salâhiyetler tanıyan hükümler konulmuştur. 

6. Başsavcılığın itiraz ve tashih hakkı, an
cak tasdik veya bunu tazammun eden kararlara, 
daha doğrusu dâvanın bir daha Temyiz Mahke
mesine gelemiyecek işlere hasrü tahsis edilmiştir. 

7. Şahsi dâvaya bağlı fiiller tmgünkü usu
lümüzde dört hale inhisar etmiştir. Bunu 12 ye 
çıkardık. Meselâ hudut tecavüzü ve jnaddi zararj, 
müstelzim bâzı fiiller şahsi dâva ikamesine bağlı 
tutulmuştur. Yani âmme hukukundan ziyade 
şahsi zarara . uğratan haller nazara alın
mıştır. 180 küsur maddede tadilât yapıl
mıştır. Her iki tasarıda güttüğümüz gayeye 
göre, behemmehal duruşmaların en kısa bir 
zamanda ve tarafları yormıyaeak bir şekilde in
tacını temin edecek müeyyideler konmuştur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Halûk ökeren. 
HALÛK ÖKEREN (Tokad) — Sayın Ada

let Bakanı üstadımız Halil özyörük'ün sualime 
verdiği cevaplar bendenizi tatmin etmiştir. Ken- * 
bilerine teşekkür ederim. Yalnız, tömenni ede
rim ki, bu hazırladıkları kanun tasarıları Ba
kanlar Kurulundan daha evvel çıkıp Adalet Ko-
misyomıma tevdi edilmiş olsun. 

Orada müfredat hakkındaki fikirlerini arze-
der ve uğraşırım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

5. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-
tn, İller Bankasının durumu hakkındaki sorusu
na İçişleri Bakanı Eukneddin Nasuhioğlu'nun 
sözlü cevabı (6/192) 

19 . I . 1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı taralın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletini-
zi sa^gilanıala afzederim. 

1. tlier Böiıka^m Pusumu hJsmetkrini de
vam ettirebilecek kabiliyette midir? 

2. Devam ettiremiyecek durumda ise bunun 
ıslahı hususumda içişleri Bakanlığınca ne gibi 
tedbir düşünülmekte ve alınmaktadır! 

İsparta Milletvekili 
Kemal Demiralay 

— .11 
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BAŞKAN — Söz İçişleri Bakamnmdır. 
ÎÇİŞLJERÎ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HlOĞLU'(Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
İsparta Milletvekili Kemal Demiralay arkadaşı
mızın İller Bankasının vaziyeti hakkında sormuş 
olduğu sual bu mevzuu yüksek huzurunuzda ko
nuşmaya imkân verdiğinden dolayı kendilerine 
teşekkür ederim. Çünki İller Bankasının durumu 
ve malî vaziyetini ele almak, bu bankanın mem
lekete yapnrş olduğu ve yapacağı hizmetler için 
çok mühim bir mevzudur. 

Banka bütün sermayesini ve fondan olan ge
lirlerini evvelce girmiş olduğu birçok taahhüt
lere bağlamış olduğundan 1953 senesi başına ka
dar ancak mevcut taahhütleri ifa etmekle iktifa 
etmek zorunda-kalmıştır. Bugün bu bankanın 
malî takatinin artırılması yolunda çalışmakta
yız. Elimizdeki tetkikata nazaran, bilhassa mu-
tahassıslar heyetinin vermiş olduğu rapora na
zaran bâzı malî hareketler ve. bâzı işlerle malî 
hareketler ile önümüzdeki sene içinde 26 milyon 
lira bir sermaye tezyidi hâsıl olacaktır. Bu tak
dirde önümüzdeki sene için, yani 1951 senesi için 
yeni teşebbüsler temin olunacaktır. Yapmış ol
duğumuz etüdlerde. bir buçuk milyon lira bir 
membadan para bekliyoruz. Beş milyon lira ka
dar bir istikrazdan, 10 milyon lira kadar da bir 
obligasyondan, 10 milyon lira kadar da belediye 
ve hususi muhasebelerin İş ve Ziraat Bankasın
daki mevduatına mukabil kendilerinden istedi
ğimiz bir fondan istifade etmek istiyoruz. 

Eğer bunlar tahakkuk edecek olursa banka
nın ileriye ait bulunan hareketleri daha iyi bir 
hale gelmiş olacaktır. Her gün muhterem arka
daşlarımız tarafından, birçok belediye başkanları 
tarafından bankaya ve bendenize müracaat vâki 
oluyor, su ve elektrik istiyorlar, yapılmış olan 
taahhütlerin ikmalini istiyollar, belediyeler su 
ve elektrik bakımından ıstıraplı durumdadırlar. 
Bunun tanzimi için bir sermayeye ve bir paraya 
ithiyaç vardır. Biz 26 milyon lira kadar bir para 
bulacağız bununla hiç olmazsa 1953 senesine ka
dar bankaya bir hareket imkânı vermek kabil 
olacaktır. 1953 te, bağlanmış olan sermaye tek
rar kendisine döneceği için tekrar harekete geç
me imkânı hâsıl olacaktır. Bendenizin bu husus
taki mâruzâtım bundan ibarettir. Yüksek Mec
lisçe ilerde vâki olacak teklifimizin mazharı ka
bul olması, bankaya hayat verecektir. 
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KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — Efen

dim, İller Bankasının içtimai hayatımızda mü
him vazifeleri vardır. Mahallî idarelerimiz va
zifeleri çerçevesine giren büyük hizmetleri, bu
günkü bünyeleri dolayısiyle yapamıyacaklarm-
dan İler Bankasının kendilerine yardım zaru
reti aşikârdır, bu sebeple İller Bankasının du
rumunu çok dikkatle ele almayı lüzumlu bir me
sele olarak telâkki ederek bu sualimi huzurunu
za getirmiş bulunuyorum. 

Sayın Bakanın bu mevzuu çok büyük bir 
hassasiyetle ele aldıklarını görmekle kendileri
ne teşekkür etmeyi vazife sayarım. 

Ancak; İsparta'da, mahallî idarelerimizin 
içtimai varlığımıza hizmetinde görülen aksak
lıkların bize verdiği his ve gösterdiği durum 
müspet değildir. İller Bankasının malî bünye
si her ne kadar sağlam ise de, şimdiye kadarki 
tarzı hareketi maalesef yanlış bir programla ça
lışmakta olduğu kanaatine bizi vardırmıştır. Bu 
itibarla bu noktayı yüksek huzurunuzda kısaca 
ikaz bakımından Sayın İçişleri Bakanına izah 
etmekte fayda görüyorum. 

Mesele ,şudur : İsparta'nın Yalvaç İlçesinin 
elektrik mevzuu etüd edilmiş, İller Bankasınca 
bu etüd 1 milyon 700 bin lira olarak keşiflen-
dirilmiş ve 135 kilovatlık bir hidroelektrik ener
jisi alınmasına imkân vermiştir. 

Şarki Karaağaç'a elektrik mevzuunda 400 
bin lira, İller Bankasından yarısı fon, yarısı da 
ödünç olarak tevdi edilmiştir. İsparta hidro
elektrik mevzuu 150 kilovat olarak etüd eplil-
miş, 1 milyon liraya ihtiyaç olduğu görülmüş
tür. Bunların yekûnu olan nihayet 300 - 400 
kilovatlık bir elektirik enerjisi için 3 milyon li
ralık bir ihtiyaçla bizi karşı karşıya bırakmak
tadır. Halbuki İsparta Eğridir Gölü ayağının 
tathiri işi münasebetiyle Nafıa Bakanlığının 
Etüd idaresi uzmanları ile yaptığı teşriki me
saide karşımıza şöyle bir vaziyet çıkmıştır: Göl 
ayağının Kovada hizasında saniyede 30 ton su 
alan kanalnım yaptığı 100 metre sütten 3 mil
yon liraya 8 000 kilovatlık elektrik istihsal et
mek mümkün görülmektedir. 

Bu mesele, Bayındırlık Bakanlığı Elektrik 
Etüd idaresince tetkik ettirilmiş ve elimdeki şu 
raporla bu işi müspet olarak bağlanmıştır. Bu 
rapora göre 8000 kilovatlık elektrik İsparta -
Eğridir - Yalvaç - Şarki Karaağaç şehirlerini 
tenvir etmek kabiliyetinde olacaktır. Bunun 
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için de 2 700 000 liraya ihtiyaç gösterilmekte
dir. Bu bize hatırlatmaktadır ki, İller Banka
sının bu işlerinde müspet bir yol tutabilirsek, 
buna doğru bir istikamet verebilirsek memleket 
hizmetlerinde daha faydalı bir hale getirilmesi 
kolay olacaktır. Bayındırlık Bakanlığı ile yap
tığımız temaslardan da şu kanaate vardık, fen 
heyetleri bize resmî olarak şunu ifade ediyor
lar, diyorlar ki: îller Bankası bir banka bünye-
sindedir, Teknik vazifeler görmesi mümkün de
ğildir... Bunun misalini yine kendileri verdiler: 

Şarki Karaağç'ta küçücük kasaba içinde 
İller Bankasının esasen 4 mahalleden ibaret 
,olan bu yerde yaptığı keşifte, mahallenin biri 
unutulmuştur. Nafıa Vekâletinde yüz milyon
luk inşaat keşif ve projelerinden dört ayaklı 
bir köprünün bir ayağı elbette unutulmamış
tır. Bu tedbirleri alırken, Sayın Bakana şunu 
söylemeyi muvafık bulurum ki; İller Bankası
nın daha faydalı bir hale gelebilmesi için bün
yesindeki fen heyetlerini Nafıa Bakanlığına 
devretmek zaruridir. Bu devir yapılmadığı 
takdirde bütün işler bizim İsparta'daki gibi 
noksan olacak, parça parça para verilecek, 
küçük küçük işler yapılacak, mahallî belediye
lerin kaldıramayacakları işlere para sarfedile-
cektir ki, bu da hizmetten daha çok, mahallî 
belediyelere, bir külfet olacaktır noktai naza-
rmday:m. Binaenaleyh, bu gayet yerinde ve 
memleketin âmme hizmetlerinde çok büyük 
faydası olan İller Bankasını ele alırken bu hu
susun da nazara alınmasının faydalı olduğu 
hakkındaki kanaatimi kendilerine arzederim 
efendim. 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanmmdır. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, bendenizin 
deminki maruzatım yalnız bankanın malî duru
muna ait idi. Hakikaten malî durumu üzerinde 
çalışıyoruz. Arkdaşımızın buradaki sözleri de 
haklılır. Yalvaç 'in vaziyetini burada arzede-
cek durumda değilim, bilmiyorum. Fakat Ban
kanın yapmış olduğu taahhütler ve işler üzerin
de durulacak şeyler de vardır. Bu gibi büyük 
sermaye ile küçük enerji elde edilecek vaziyet
ler varsa, bunları tetkik etmek zaruretindeyiz. 
Bendenizin bu hususlardaki çalışmam ve bil
hassa malî vaziyetin artması ve aynı zaman
da ıslahına müteveccihtir. Bankanın bünyesini 
de tanzim ve ıslah etmek vazifemizdir. 
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Fen heyetinin Bayındırlık Bakanlığına bağ

lanması meselesi ayrı bir mevzudur. Bundan 
birkaç sene evvel bu mesele ele alınmış ve o 
tarihlerde Meclise bir Kanun teklif edilmiş 
ve bu teklif Meclisin birkaç encümeninde dolaş
mış bilâhara Bayındırlık Encümeninde kalmıştır. 

Arz*ettiğim gibi bankanın heyeti fenniyesi-
nin Nafıa Bakanlığına bağlanması ayrı bir mev-
zuzudur. Binaenaleyh bankanın gerek malî 
vaziyeti bakımından ve gerekse hünyesi ve ça
lışması bakımından Yüksek Meclisin itimadına 
lâyık bir hale getirilmesi için çalışarak işi tan
zim edeceğiz. 

6. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, 
Polis ve Jandarma kuvvetlerinin motorlu vası
talarla teçhizi, jandarma karakol komutanları
nın bilgilerinin artırılması, terfie hak kazanan 
polis memurlarının durumu ve muamele sınıfın
da bulunan memurların üniformalı kısımla bir
leştirilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/193) 

BAŞKAN — Çorum. Milletvekili Baha Kol
daş buradalar mı efendim? (Burada sesleri) 

Sözlü soruyu okutuyorum." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek-
Başkanlığına 

1. Yurtta emniyet ve asayiş işlerinin daha 
iyi bir şekille sağlanması; önleyici zabıta işlerine 
ve murakabe vazifelerine önem vermekle müm-, 
kündür. Bu da zabıtanın hareket kabiliyetinin 
arttırılmasına bağlı bir iş olduğuna göre, zabıta 
kuvvetlerimizin başka memleketlerde olduğu gibi 
her türlü motorlu ve fenni vasıtalarla teçhiz ve 
takviyesi hususunda ne düşünülmektedir? 

Bu arada Hükümetçe lüzum görülecek ve 
yolları müsait karakol ve birlik merkezlerinde 
vazife gören subay, gedikli ve karakol komutan
larına 1706 sayılı Kanunun hükmü tevsi edile
rek at yerine motosiklet parası verilmek sure
tiyle motosikletlerle mücehhez nüvelerin doğma
sına yardım etmek kabjl değil midir? Kanuna 
böyle bir hüküm ilâvesine hükümetçe lüzum ve 
ihtiyaç hisselilmekte midir? 

2. Yurdun büyük bir çoğunluğunu teşkil 
eden köylülerimizle her yönden sıkı münasebet-. 
leri bulunan jandarma karakol komutanlarının 
vazifelerini daha iyi yapmaları ve bilhassa de-
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mokmsi ie&plaTjm daha iyi kavramaları ve daha 
antayaşlı kâreket etmeleri, bu husustaki bilgile-
mitt'«r^ılııaasına bağlı olduğuna göre bunların 
bu sahaââ dafea ölgün yetişmeleri için alınmış 
her bâmgi bir tedbir var mıdır? 

3. Mecburi hizmete tâbi Polis Kolleji me-
zuMarı.ile lise mezunlarından polise alınanların 
$201 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine müste
niden Polis Enstitüsündeki iki yıllık meslekî 
tahsili mütaftkip komiser muavinliklerine tâyin
leri kanuni mecburiyeti karşısında muhtelif 
menşelerdçıı evvelce kadroya alınıp teşkilât ka
nununa göre polis mektebinde okutulan ve ay
rıca polis enstitüsü meslekî kursuna tâbi tutu
lan ve imtihanda komiser muavinliğine terfi 
hakkını kazanan 300 e yakın çok güzide ve haki
katen meslekin iftihar edebileceği polisimiz 9-10 
yıla yakın zamandan beri kanunun kendilerine 
bahşettiği bu mertebeyi alabilmek için sıra bek
lemekte; mütevali müracaatier karşısında müspet 
netice -alamadıklarından yese düşmektedirler. 

Gerek Kollej ve lise mezunları hakkındaki 
amir hükümler muvacehesinde gerekse kadro 
TsarUKstleriyle bunların daha uzun yıllar huku-
kan iktisap «ittikleri rütbe ve derecelerinin veril
mesine kanuni ve maddî imkân bulunmadığına 
göre binbir tecrübeden geçerek olgunlaşmış olan 
sicilleri düzgün polis memurlarının durumları
nın ıslahı ye rütbelerine alınmaları için ne dü
şünülmektedir! 

4. Kanuni durumları ve mahdut miktarları 
ile» bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyen ve 
4ar çerçevesi yüzünden bir kısım kıymetli men
suplarına yükselme imkânı bulunamıyan mua
melât memurluklarının üniformalı kısımla bir-
leştiriimasi hakkında her hangi bir tasavvur 
mevcut mudur? 

t$ güvenimizin feragatli ve fedakâr koruyu
cuları hakkındaki bu sorularımın sözlü olarak 
Sayın içişleri Bakanı tarafından cevaplandırıl-
BMtsmı saygılarımla rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş 

» 
BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanınmdır. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

ffîOĞhV (Edime) — Muhterem arkadaşlar; Ço-
• fum Milletvekili Sayın Baha Koldaş 'm sorularına 

mrasiyle cevaplarımı arzediyoruîn: 
G. 1. —^Zâfe^ kuvvetlerinin motorlu vesaitle 
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teçhiz edilmesi her bakımdan lüzumlu ve zaruri 
görülmektedir. Esasen zabıta teşkilâtının çalışma
larını zamanın inkişaf ve isteklerne göre yeniden 
ayarlamak kabil olduğu kadar az mevcutla daha 
faydalı ve randımanlı mesai sistemi kurmak 
amaeiyle Bakanlıkta çalışmalara devam edilmek
tedir. 

Bir yönden kadro tasarrufunu sağlamak diğer 
taraftan suçların önlenmesini temin etmek için 
zabıtanın hareket kabiliyetinin artırılması ile ele 
alınan mevzular arasındadır. 

Zabıta kuvvetlerimizin diğer memleketlerde 
olduğu gibi her türlü motorlu - ve teknik vasıta
larla teçhiz ve takviyesi hareket kabiliyetinin te
mini için zaruri ve şayanı temenni bulunmak
tadır. Ancak bu yılki bütçenin tanziminde pren
sip olarak ele alman tasarruf fikri dolayısiyle 
emniyet hizmetine tahsis edilmek üzere alın
ması icabeden metörlü vesaitin mubayaa bedeli 
§imdilik bütçeye konulamamıştır. ıSene içindeki 
imkânlardan istifade edilecektir. Jandarma büt
çesine (50) jip mubayaasına yetecek miktarda 
tahsisat konulmuş bllunmaktadır. Esasen bu mev
zuda jandarmamızın hareket kabiliyetini büyük 
ölçüde artıracak bir tasarı da yakında Yüksek 
Meclise sunulacaktır.. Bu tasarı halen Bakanlıkta; 
tetkik edilmektedir. 

Seferde ordunun bir ihtiyatını teşkil edecek 
ve dahilî emniyet, asayiş ve nizamım» devamını 
mümkün kılacak olan jandarma ve polisin bu 
yardımdan faydalanması, hem seferdeki hizme
tinin hem de hazardaki zabıta görevlerinin daha 
iyi yürütülmesini Bağlıyacaktır. 

1706 sayılı Jandarma Kanunu malûmdur ki, 
1930 senesinde kabul edilmiş ve o zamanki şart
lara göre bu kanunun/ 15. maddesi ile jandarma 
subaylarına müsait şartlarla at temin etmek im
kânları verilmiştir. Halbuki o zamandan beri 
yolların artması, seyahat ve nakliyatın büyük 
ölçüde motörleşmesi dolayısiyle atın her zaman 
her yerde kâfi bir kabiliyete sahip olmadığı mü
şahede edilmektedir. 

Bu tasarıda memleketin yeni şartları düşünü
lerek bu madde değiştirilmiş ve kanuna ayrıca iki 
yeni madde eklenmiştir. Bu değişiklik ve eklerle 
subay ve gedikli erbaşlara bedeli dört yılda öden
mek üzere motosiklet temin olunmakta ve bunla
rın bakım ve ikmalleri ile sair gider-
'lerinin Devlet tarafından ödenerek mün
hasıran zabıta hizmetlerinde kullanılabil-
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mesi hususu sağlanmaktadır. Bulundukları 
ve vazife gördükleri bölgelerin icaplarına gö
re subay ve erbaplar at ve motosikletler temin 
edebileceklerdir. Bu tasarı kabul edildiği takdir-» 
de birlik ve karakollardaki Subay ve Gedikli Er
başlar Kanununun vereceği bu imkândan fayda
lanacaklar ve jandarmanın motörleştirilmesi sa
hasında büyük bir adim atılmış olacaktır. 

0. 2. — Yurdun büyük bir kısmında halkın 
Hükümetle olan temaslarında vazifeli bulunan 
jandarma komutanlarının yetiştirilmeleri için 
halen mevcut eğitim müesseseleri mevzuata 
göre verimli olarak çalışmaktadırlar. Karakol 
komutanlarının adlî, askerî, mülki vazifelerinin 
bütün icapları «Gedikli Erbaş Hazırlama Orta
okulu» ve «Gedikli Erbaş Okulu» ndaki öğret
menler tarafından Millî Eğitim Bakanlığının 
kabul etmiş olduğu programlarla öğretilmekte
dir. 

Gedikli erbaş yetiştiren okulların hedefleri: 
Bunların ahlâk, bilgi ve feragatle çalışmaları ve 
ilerde mesuliyet alacakları Hükümet işlerini 
selâmetle ve dürüstlükle yürütebilmeleri için 
iktisap etmeleri gereken bütün ruhi, fikrî ve be
denî terbiyeyi verebilmektedir. 

Malûmdur ki, üst gözünden uzak, mahrumi
yetler içinde başlı başına vazife görecek jandar
ma gedikli erbaşlarının Devlet kanun ve nizam
larının jandarmayı ilgilendiren kısımları hak
kında tam bir vukufu olmakla beraber bunla
rın yürürlüğünü temin için feragatkâr, cesur ve 
dürüst olmaları da lâzımgelmektedir. 

Mesleğin bu çetin ve şerefli vazifelerine ta
mamen intibak edebilmesi için gedikli erbaş ola
cakların küçük yaştan itibaren eğitime tâbi tu
tulup .yetiştirilmesi maksadiyle «Gedikli Erbaş 
Hazırlama Ortaokulu» kurulmuş ve bu okulun 
programı Mîllî Savunma Bakanlığı emrindeki 
askerî ortaokullarda tatbik edilmekte olan Millî 
Eğitim Bakanlığı Ortaokullar Talimatnamesinin 
aynıdır. 

Bu okulun ihzari kısımlarını başarı ile biti
renlerle ilkokul mezunları hazırlama ortaokulu
nun birinci sınıfına alınırlar. Ortaokul 3 sı
nıftır. Talimatına göre ihzari sınıfına girmiş 
olan okurlar 14 yaşından itibaren tatbik edil
mekte olan program gereğince yetiştirilmeye 
başlanırlar. 

Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulunu ba
şarı ile ikmal edenler meslekî ve askerî tâlim 
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ve terbiyeye tâbi tutulmak üzer© ctoğrpç&.jatt»' 
darma er okullarına göaâeriUrler vê iHraıdaı o®* 
baş* kurslariiidft yetiştirilerek, kum devresi SÖ?-
nunda imtihana tâbi tutulurlar, aıu^afiak olsa* 
)ar onb&şdağa terfi ederek; il veya iie^ jantların* 
birlikleri merkea ktaftksltondaı & ay bü|al 
jandarma hi^saetl^'İBde kullanıldıkta» soş*€fc 
Jandarma Qe4iMi EshaşOkufttnun birinci sınıf 
tahsiline gönderilirler. Bu sınıf tahsÜJiîi mıavai-
fakiyetle bitirenler aynı okulu®,.-ikinci sınıf taf
silini de ikmal ettikten sonra gedikli çavuşlu
ğa nasıp ve karakol h&metleriiift t â ı ^ e r i yakı
lır. 

Hazırlarla ortaokulunu muvaffakiyetle bi
tirmiş ve gerek er okalla#in<Jâ ve- gerekse iHeg* 
deki jandarma görevlerinde is&bdam e<IÜ«r«& 
denenmiş ve esas Gedikli Erbaş Okulumun bim-
ci sınıfına getirilmiş olan- okurlara bu ilk sanıl-
ta tatbik edileeek tedtf s^taa gtyesi, er okulla
rında ve sabit ja&daMPia hirMklednde* öğrenilen 
hususların takviyesi ve meslekî nıüınarese ka
zandırmak ve onların apgft zamanda askerî be* 
kım4a»bir takımı sevk; v«; idare edebilecek bil
giyi iktisiap edebilmeleridir. Bu SBII&Ü pro#» 
ramı daha ziyade umumi ve askerî hilgÜeri ih
tiva etmekledir. 

Jandarma Gedikli Erbaş Okuiuoun b&iifcet 
sınıfındjakj tedrisatın hedefi ise, okuriara jan
darmanın mülki, adlî askerî vazifesini salâhiyet 
ve mesuliyetlerini kanun ve nyşaıalarım jen4«r-
mayı ilgilendiren k*$a»fer&ia, takifr v# mâ»** 
deme usullerini öğretmek ve onlar* Hv jandar
ma karakolunu idare edebilecekb|r komutan 
yapmak ve bir üst rütbe vaz4le$iıwi deyapacak 
kudret ve kabiliyete eriştirmektir. Bu sebeple 
bu sınıfta tedrisat meslekîdir. Görülüyor ki., 
yeni yetişmekte olan ve karakol kemutaaı va
zife ve mesuliyetiyle memleketi» geniş t kısımla* 
rmda çalışan bu erbaşların e&ittşfrleribu sureV 
ledir. 

Jandarma karakol komuta»* olacak ola» btt 
gedikli erbaşların terfihleri zat işlerinin bunla
rı tatmin ve temin edecek mahiyette tanzimi 
için 1950 yılında Yüksek Meeüsee kabul ve 
neşrolunan «5619» sayılı GecSkli Erbaş Kanunu 
bugünkü ihtiyaçlarına göre tekrar ele alınacak 
ve bunlara daha geniş bir refah ve istikbal Şağ* 

j lanaeaktır. Her iki okutun programlarında mev-
j cut «âdabı muaşeret» dersleriyle karakol ko»Ur 
j tanlarının halkla olan temaslmruıa bir vsçhe v*. 
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rilmekte v# bugünkü demokrasi zihniyetine uy
gun hareketleri ve bilhassa halka iyi muamele 
etmeleri ve onların huzur ve istirahatlerini sağ
lamak için feragat ile çalışmaları yolunda ders
ler ve konferanslar devam etmektedir. Buna çok 
itina ediyoruz. Bu, jandarmada bir fikrî inkilâp 
meselesidir. Buna ehemmiyet veriyoruz. 

C. 3. 1937 yılında kabul «dilen 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 18 nci maddesi 
gereğince Polis Enstitüsünde komiser sınıfı yetiş
tirmek üzere orta tahsil kısmı açılmış ve 1938 
yılından 1945 ders yılı nihayetine kadar (699) 
ve 1949 sonuna kadar da (221) ki ceman 920 
memur bu tahsil kısmına iştirak ettirilerek me
zun olmuşlardır. 1945 yılına kadar bu miktardan 
629 unun komiser muavinliğine terfi işlemleri 
yapılmış geriye kalan 291 memur ise kadrosuz
luk ve aşağıdaki hususlar yüzünden terfi ettiril
memiştir. 1938 tarihinde Polis Kolejine hariç
ten orta okul mezunları alınarak bunlara lise 
derecesinde tahsil gösterilmek suretiyle Enstitü
nün orta ve yüksek kısmında lüzumlu eleman 
yetiştirilmeğe başlanmıştır. Teşkilât Kanunu
nun 29 ncu maddesi gereğince kolej ve bilâhara 
enstitünün orta ve yüksek kısımlarını görmüş 
olanlar otomatikman komiser muavinliğine terfie 
hak kazanmış bulunmaktadır. 1938 yılında Polis 
Kolejine girip te 1941 yılında bu okulu bitiren 
ve enstitünün orta ve yüksek kısmını da 1943 
yılma kadar ikmal edip kanunun kendilerine 
vermiş olduğu komiser muavini hakkını iktisap 
etmiş olan kolej mezunları da teşkilât içinde yer 
almağa başlayınca komiser sınıfında kendiliğin
den yeni bir ahenksizlik doğmuştur. 

Bu tarihte, kadrodan enstitünün orta kıs
mına sevk muamelesi durdurulması icabeder-
ken bu hususa riayet edilmiyerek kadrodan ens
titünün orta kısmına komiser muavini olmak 
için memur gönderilmiş 1949 yılma kadar de
vam edilegelmiş, böylece her iki kanaldan âmir 
yetiştirmeye devam olunmuştur. 

Bu aksak âmir yetiştirme usulü karşısında 
kolejli olanlarin Emniyet Teşkilât Kanununun 
29 ncu maddesi gereğince diğerlerine takdimen 
ve tercihaıı, münhal bulunmadığı ahvalde de 
2919 sayılı Kanuna tevfikan komiser muavinli
ği stajyerliğine tâyinleri zarureti hâsıl olmuş
tur. Diğer taraftan teşkilâta hariçten sivil li
se mezunu olarak girip de iki yıllık polis Ensti
tüsü orta ve yüksek tahsil kısımlarını gören-
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lerin Devlet Şûrasının 6 . I I . 1950 gün ve 50 - 20, 
50 - 38 sayılı kararına ve bu karara atfen Teşki
lât Kanununun 29 ncu maddesine göre kadro
dan orta tahsile gönderilenlere takdimen terfie 
tâbi tutulmuşlardır. 

Tevali eden bu artış karşısında birinci fık
radaki müessese 1949 da kaldırılmıştır. Fakat 
bu tarihe kadar da : 

1937 -1938 de 102, 
1938 - 1939 da 83, 
1939 - 1940 da 92, 
1940-1941 de 92, 
1941 -1942 de 59, 
1942 - 1943 de 47, 
1943 - 1944 de 108, 
1944 - 1945 de 116, 
1945 - 1946 da 122, 
1948 - 1949 da 99 ki ceman 920 talebe me

zun olmuştur. 
Yukarda belirtildiği gibi bunlardan ancak 

629 unun terfii sağlanabilmiş, 291 inin ise bu 
güne kadar terfileri cihetine gidilememiştir. 
Kalejin yetiştirdiği elemanlardan 1943 yılından 
bugüne kadar kadroya iltihak eden miktar ise; 

1943 de 21, 
1944 » 21, 
1945 » 28, 
1946 » 24, 
1947 » 2 5 , 
1948 » 37, 
1949 » 51, 
1950 » 36, 
Ki, ceman 243 ve Emniyet Teşkilât Kanunu

nun 29 ncu maddesine göre de lise mezunu ola
rak alınıp yine enstitünün yüksek tahsil bölü
münden mezun 115, ki, ceman 358 e baliğ olan 
lise ve kolejlilerden 248 inin münhallere tayini 
sağlanmış ve 110 kişi de mecburi hizmete yüküm
lü bulunmalarından dolayı 2919 sayılı Kanuna 
göre komiser muavini stajyeri olarak istihdam
ları cihetine gidilmiştir. 

İhtiyaçtan fazla olan bu mezunların takdimen 
terfilerini sağlıyabilmek ve teşkilâtla irtibatları
nı kesmelerine mâni olmak için 2919 sayılı Ka-
!nün gereğince ilk açılacak münhal kadrolara tâ
yinleri yapılmak Ü2e%e komiser muavinliği maa
şına tekabül eden 25 liranın emsali hasılı ücret 
olarak verilmek' suretiyle stajyer komiser mua
vinliğine tâyini zarureti hâsıl olmuştur ki, böy-
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İse* stajyer komiser muavinliği kendiliğinden 
değauaştur. 

Jfel kanuni zaruretlei' karşısında orta kışımdan 
mezun olanlardan 2&L kişinin te^ineş bugüne 
k%dar imfeân bulunamamıştır. Bunların mağdu-
riy^tlejâne nihayet vermek ve yalnız bunların 
te<lftlf|nmaliaı?ını sağlamak üzere yeni bir kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. Yakında Yüksek Meclise 
suaulaoaktır. Tasarıda bütçeye yeni bir malî kül
fet tahl i l edilmemesi birinci plânda düşünül-
mıU§tür. Ayni zamanda Enstitünün orta ve yük
sekkjsmı ile koleje bu yıldan itibaren talebe* 
alınmıyaeak, mevcut şişkinliğin izalesine çalışı
lacaktır. 

C. 4. — Muamelât memurlarının durumu: 
1^50 yılında muamelât sınıfının polise devri 

için bir kanun tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı 
Büyük Millet Meclisi Dahiliye Encümenine ka
dar getirilmiştir. Ancak bu encümende 9 Mart 
1§5Ö tarihinde tasarı üzerinde yapılan inceleme 
neticesinde : 

A) Toptan intibakın temin edilemiyeceği, 
B) Bu sınıfa orduda olduğu gibi emniyet 

teşkilâtında da lüzum ve zaruret olduğu, 
O) İntibakın bu sınıftaki memurları mağdur 

etmiyeeek tarzda ve silâhlı vazife görebilecek 
olanların polise alınmasının mümkün olabileceği, 

D) Maaş durumları itibariyle! komiser ve 
daha yukarı derecelere geçirilmesi icabedenlerin 
de bu sınıftaki memurların görmüş oldukları 
kursları görmemiş olmaları hasebile intikalin 
yapılamıyacağı, 'gibi mâniler ve noksanlar yü
zünden bu tasarı yürümemiş ve geri çevrilmiştir. 
Bakanlığın bu mevzuda bugünkü noktai nazarına! 
gelince: Muamelât sınıfının umumi kadroya ilâ
vesi düşünülmektedir. İntibak şekli ise yeni ha
zırlanmakta olan Emniyet Teşkilât Kanununun 
tadil tasarısında nazarı itibara alınmış bulunmak
tadır. Sıhhi durumları fiilî kadroda istihdama 
müsait olanlar maaşlarına tekabül eden polis 
sınıflarına ^geçebilecektir. Ve sıhhi arızaları bu-
ranaatar tekaütlüklerine kadar bulundukları va
zifece bırakılacak ve bunlardan açılacak kadro
lara tâyin yapılmamak suretiyle bu sınıf tasfiye 
-edüecektİT. Bu mevzular etrafında tetkiklara 
devam edilmektedir. 

Mârazatım bundan ibarettir. 
BAHA KOLDAŞ (Çorum) ~ Muhterem ar-

kadi^lar- iç^güvenliğimizin feragatli ve feda-
-k&r ilsoüayıusö^urv hakkmdaki «özlü sorumdaki 
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•esasların ve sayın Bakanın lütuf buyurdukları 
cevapların yüksek alâkalarınızı çekmiş olduğu
nu sanıyorum. Muhterem İçişleri Bakanımız lû-
tufkâr izahlariyle heyeti aliyenizi tenvire, soru
yu cevaplandırmaya çalıştılar. Kendilerine bil
hassa teşekkür ederim. Eşsiz inkılâbımızın mem
leket bünyesinde yapıcı, koruyucu ve kurtarıcı 
neticelerini bir an evvel verebilmesi ve hür bir 
demokrasi hayatının tam ve kâmil olarak ta
hakkuk edebilmesi için her şeyden'önce içgü-
venliğimizin tam mânasiyle ve müstakar olarak 
daima üstün vasıfta tutulması gerekeceği yük
sek malûmlarıdır. Bu lâzimenin tahakkuku 
için de«bu şerefli vazifeyi üzerine almış olan za
bıta kuvvetlerimizin bugünkü durumu ve ihti
yaçları üzerinde titizlikle durmamız mutlak bir 
zarurettir. Bendenizi bu sözlü soruyu vermeye 
sıevkeden sebep ve saik de bu lüzum ve zaruret
ten doğmaktadır. 

1. Sayın arkadaşlar; Cumhuriyet zabıtası
nın vatandaşa her suretle mutlak bir emniyet 
telkin eden varlığını hakkiyle duyurabilmesi; 
onun itimat yaratan kudret ve otoritesinin sı
nırda, dağda, kırda ve hattâ en ıssız, ve yahşi 
yerlerde bile his edilebilmesi.. Muhakkaktır ki 
kötü niyetli, ve sinsi ruhlu yaradılışlar üzerinde
ki nüfuz ve icraatını çok seri bir surette bütün 
kanuni hak ve vecibeleriyle tecelli ettirebilme
sine vabestedir. Nasıl ki zabıta otoritemizin bâ
zı zamanlarda her hangi bir sebeple zayıf kaldı
ğı yerlerde her an huzursuzluk duyulmuş; va
tandaşın ve matbuatımızın haklı şikâyetleri Hü
kümetimizin çok yerinde titizlik ve hassasiyetini 
tahrik etmiştir. Bu vakıalar dolayışiyledir ki 
.zabıta kuvvetlerimizin daima hâdiselere hâkim 
olacak surette uyanık bulunması; en küçük hâ
diselerde bile dakikası dakikasına vaka mahalli
ne yetişerek mâni zabıta vazifesini tereddütsüz 
-ve hakkiyle yapmasını istemek ve görmek en ta
biî bir hakkımızdır. Ayrıca: 

A) İç güvenlik mesuliyetini üzerine almış 
otoritelerin yurdun her tarafındaki büyük, kü
çük *her çeşit vakaları ânında haber alması ve 
âcil tedbirlerini hemen alabilmesi ve gerekiyor
sa motorize emniyet .birliklerini hâdise ânında 
mahalline .yftiştirebiimesi muhakkak ki en bü
yük bir zarurettir. 

B) Yabancı devletler hesabına çalışmaya 
cüret edebilecek gizli tesislerin yerlerini fennî 
-ve teknik 'Vasıtalarla kolagea rtâ^in ve tesbit 
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ederek derhal tedbirlerimizi almaktaki âcil ve 
hayati zaruret ise aşikârdır. 

C) Bu arada coğrafi durumumuz itibariy
le bâzı yıllarda muayyen mevsimlerde yurdun 
bâzı bölgeleriyle irtibatımızın güçleştiği malûm
dur. Deprem ve seylâp gibi âfetlerde ise bu gi
bi yerlerle irtibatımızın, muvakkat da olsa, ke
sildiği görülmektedir. Bu durumlar karşısında 
da teknik imkânlardan faydalanarak her türlü 
irtibatı ânında tesisteki lüzum da apaydın ola
rak önümüzdedir. 

Bu lüzum ve icaplara mukabil bir hakikattir 
ki, teknik muhabere vasıtalarından mahrum 
oluşumuz dolayısiyle çok zamanlar mühim vaka
ları bile zamanında haber alamamakta;' vasıta 
yoksulluğundan süratli hareket imkânlarına 
malik olamadığımız için de hâdiselere ekseri
yetle geç vaziyed etmekteyiz. Netice ne kadar 
müspet olarak elde edilirse edilsin ( vatandaşın 
bu mahrumiyet ve imkânsızlıklar yüzünden az 
çok azap ve ıstırap içinde kaldığı da bir vâkı^ 
adır. Bunun bilhassa çok geniş olan sınırları
mızdaki saman zaman vukua gelen hudut hâ
diselerinde acı ve elem verici misallerini gör
mek .mümkündür. Bunları bir lâhza -olsun ha-
hatırlarsak azabını içten duymamıza imkân yok
tur. 

Bunun içindir ki bugüne kadar Türk Mille
tine has bir feragat ve başka milletlerde görül-
miyecek ölçüsüz fedakârlıklarla bütün bu im
kânsızlıklar telâfi edilmek suretiyle elde edilen 
muvaffakiyetli neticelerin büyük yükünü bun
dan böyle kısmen olsun - muasır milletler zabı
ta kuvvetlerinde olduğu veçhile - teknik vasıta 
ve imkânlara devretmeye, bu enerji ve haslet
leri daha mühim ve hayati günler için tasarru
fumuzda bulundurmaya şiddetle zaruret vardır. 

Gerçi 'aziz Hükümetimiz küçük çapta da ol
sa, plânlı ve metotlu bir surette, motorlu vası
talarla; asri muhabere ve teknik malzemelerle 
zabıta kadrolarını teçhiz yoluna girmekle dar 
bütçenin âzami imkânlarından faydalanmakta
dır. Ancak arkadaşlar; iç güvenliğimizin daima 
müstakar ve bugünkünden daha üstün vasıfta 
bile korunabilmesi, haricî- tesirlerden mütees
sir olmasına imkân verdirilmemesi ve bilhassa 
hudutlar üzerindeki emniyetin bütün sızıntıla
rını önliyecejk tarzda ve her endişeden azade 
olacak şekilde korunabilmesi için polis ve jan
darmamızın ve bu»&ra seyyar jandarma' kuv-
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vetlerimizin her türlü teknik ve fennî vasıta-
larla daha süratle ve daha kısa bir zamanda 
teçhizini hayati bir mesele olarak telâkki etmek 
zaruretindeyiz. 

İnkişaf etmekte olan dünya şartları içinde 
iç emniyetin her yönden değer ve ehemmiyeti
ni ve bundaki âcil zarureti muhterem dostları
mızın da takdir edeceğinden eminiz. Bu durum 
muvacehesinde harikalar mâkesi olan tarihimizi 
göğüs kabartan muhayyerilukul yeni yeni hari
kalarla donatan büyük milletimizin eşsiz ordu
sunun arka cephesinin biricik koruyucusu olan 
zabıta kuvvetlerimizin de teknik icaplara göre 
süratle teşkilâtlanabilmesi için Meteoroloji Mües
sesemiz gibi Marshall Yarchmından faydalanma
sı imkânlarını tabiî ve yerinde göreceklerine emi
niz. 

Bu vadide her sahada geniş yardım imkânla
rı sağlıyan Saym Menderes Hükümetinin bu ha
yati mevzu için de bir imkân ve bir çare arayıp 
bulacağına kuvvetle inanıyoruz. 

Bu imkân üzerinde durulurken bir taraftan 
da 1706 sayılı Kanunun 15 nci maddesi buyru-
ğıınca jandarma subaylarına tahsis edilen hayvan 
taviz bedelinin Hükümetçe lüzum görüleu ve 
münhasıran yolları müsait bulunan yerlerdeki ge
diklilere ve fiilen karakol komutanlığı yapanla
ra da* teşmili suretiyle, sürat mefhumunun hâ
kim olduğu bu devirde, at yerine motosiklet sa
hibi olabilmeleri için bir ek fıkra ile tatbikatın 
tevsii imkânını verebilecek bir teklifin Meclisi 
Âlinize verilmesi sanıyorum ki, çok az zamanda 
jandarma karakol ve birlik merkezlerinde asayiş 
ve emniyetin çok seri ve cezri nigehbanı olmak 
imkânını sağlıyacak ve bu sayede şahsi motorlu 
vasıtalardan mürekkep çok faydalı bir nüve de 
kolaylıkla doğabilecektir. Bunun ayrıca bütçeye 
ferahlık verebileceğini de umuyorum. 

4. Saygı değer arkadaşlar, Hükümetin bütün 
icraat ve faaliyetinin, yurdun kırk bin küsur kö
yünde yaşıyan 16 milyon köylü vatandaşa, aşa
ğı yukarı ilk olarak ve birinci safta jandarma ile 
aksetmekte olduğu yüksek malûmlarıdır. Yine 
malûmları olduğu veçhile Selanik Umumi Müfet
tişliğinde esaslı ve cezrî bir ıslah ve tensika ka
vuşan zaptiye teşkilâtı meslekî karakterine Türk 
milletine has kabiliyet, kudret ve disiplini de kat
mak suretiyle yalnız vatandaşın se.vği ve saygı
sını değil, bütün dünyanın hayranlık ve takdir-
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leriiıi de kazanan ve yalnız vazife, aşk ve imanını 
duyan dünya milletleri^ jandarması üstünlüğürı-
de-bir jandarma teşkilâtına inkılâp etmişti. 

Kanunların tatbikatında ve her icraatında bü
yük, bir sevgi ve saygı içinde köylünün kalbini 
çalarak titiz bir itina ile vazifesini yapan o Ör
nek ve pratik bilgili jandarmayı onu yakmen ta
nıyan her vatandaş ve meslek erbabı tahassürle 
ve hürmetle bugün bile arıyor ve» anıyor. 

Sonradan jandarmayı bir meslek değil; ordu
nun bir sınıfı sayan ve onu her yönden çok cazip 
olan meslekî vasıflarından uzaklaştran ve münha
sıran bir kolordu talim ve terbiyesine tâbi tutan 
o zamanki Jandarma Umum Kumandanı acaba 
şimdi bu hatasının ıstıraplarını duyuyor mu?. 

Hepimiz bugünkü karakol ve onun başındaki 
mükellef ve muvazzaf onbaşının idaresini yakın
dan biliyor ve tanıyoruz. 14 Mayısta büyük in-
kilâbmı yapan köylü artık istiyor ki, her yerde 
kendini içten tanıyan; kalbinin ne için çarptığı
nı bilen ve duyan; ıstırabını yakınen sezen, lü
zumunda onunla beraber gülen ve icabında ağ-
lıyan ona iyiyi, kötüyü gösteren ve her işinde 
rehberlik eden karakolunu görsün ve onun sıcak 
muhitinde büyük varlığını her an duysun ve her 
şefkati; ana baba saydığı ve tanıdığı Hükümeti
nin ilk sıcak kucağı olan karakolunda daima bul
sun. 

Büyük varlığı da ancak buna göre yetiştiril
miş; meslek aşkı ve ruhunu bu esaslara göre al
mış jandarma köylüye tattırabilir ve yaşatabilir. 
İşte bu ruh haletinin yaratacağı kaynaşma ve 
karşılıklı sevgidir ki, köylünün maddi ve mânevi 
enerjisini şahlandırır ve o, rejime bağlılığını an-
ca'k; bu karakolun sıcak ve şefkat dolu emniyet 
havasında duyar ve hayatnın her safhasında bu
nu yaşatır' ve ancak böyle bir çelik temelde 
Hükümet ve millet kaynaşır ve betonlaşır, Bun
dan doğacak varlık ve bütünlük yanında çelik 
kaleler ancak gölgelenir. Bu suretledir ki, Se-
nirkentler, Çatalcalar... Silinir. 

Bu maruzatımla demek istemiyorum ki, Sa
yın İçişleri Bakanımız ve Umum Komutanımız 
bigânedir. Bu konu üzerinde alâka ile durduk
larını görüyorum. Ancak kaynak ve talim ve 
terbiye itibariyle bu teşkilâtın başkaca idari 
irtibatlarının bu aksaklıkları yarattığına ve 
onların elini kolunu bağladığına kaiim. İşi tem 
esastan ele almalar! zaruridir. Aksi halde bir
çok himmetler yine nakıs neticeler verecektir. 
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Meslekin hususiyetlerini artık kabul etmek; 
jandarmanın bütün hüviyetleriyim' tamamen 
ayrı bir meslek olduğunu takdir eylemek, özel
liklerine göre haklarını vermek; jandarma era
tını bütçe imkânları elde edilinceye kalar yine 
bugünkü kaynağından buna göre ayırmak* jan
darma er ve kafakol komutanları okullarını bu 
esaslara göre tanzim ve ıslah e^mek; talim ve 
terbiyede kolordu amaç ve zihniyeti icapların
dan önce meslek zaruret ve icaplarına uygun' 
pratik ve basit idari, adlî ve askerî bilgilerle 
bunları tf çhiz etmek ve hassatan köylünün kal
binde se^gi ve saygı yaratacak şekilde ve onun 
haklarını, her hareket ve icraatiyle sağlıyacak 
karakter ve kabiliyette ve kabiliyette ve demok
ratik hayatın köyde yer almasına ve canlanma
sına imkân verecek keyfiyette yetişmelerine ça
lışmak ve ancak bu meslekî karakterde olan
ların vazife başlarına geçmeleri üzerinde ısrarla 
durmak Hükümetimiz için hasta gelen bir vazi
fe sayılmalıdır. . 

Halk ruhiyatının terbiyesinde Cumhuriyete, 
inkılâba ve demokrasiye sevgi aşıhyacak ilk be
şik karakollarımız olacaktır. Bunun ninnisini 
de bu ruh ve imana göre inanla yetiştirmeye 
mecbur olduğumuz ormancı ve tahsildarların 
söyliyeceğini burada söylemeden geçemiyece-
ğim. Onun için dünün, bugünün ve yarının 
manzaralarını canlandırmakla muhterem hu
zurlarınızı ihlâl ettim, özür dilerim. 

3. Arkadaşlar;.Emniyet Kuruluş Kanunu 
polise iki menşe göstermiştir. Bunlardan biri 
lise veya polis koleji kültürlü olup da polis 
enstitüsünün iki yıllık orta kısmınlan mezun 
olanlar1, diğeri muhtelif menşelerden alınıp po
lis okulunda ve polis enstitüsünün ilk kısmın
da tahsil görmüş olanlardır. 

Lise ve kolej kültürünü alanlar enstitüyü 
bitirdikten sonra Kuruluş Kanununun 29 ncu 
maddesinin âmir ve hükmüne göre .diğerlerine 
tercihan muavinliğe tâyin edilirler ve hattâ 
kadroda münhal yoksa bile açıklara alınmak 
şartiyle muavinliğe aday sıfatiyle tâyin edilir. 
Bütçelerinin maaşlarını da bütçe tasarrufundan 
alırlar. 

Bu emri kanuni Çarşısında birinci kısma 
dâhil talip ve adaylar bulundukça muhtelif men
şelilerden polis okulunu ve enstitüsünü bitiren
lerin terfi haklar^ Verilememektedir. Bu su
retle bu gibilerin terfi imkânları nazari ve ha-
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yali bir d&frum almış ve her yıl muavinlik kad
rosunda e8İ çok açılan 2i münhal ile bu hakkın 
ihkakı muhal bir hal iktisap etmiştir. Bundan 
dolayıdır ki üç yüze yakın muavinliğe istihkak 
kazanmış memur 9 - 1 0 yıldanberi sıra' gelme
diğinden terfi ettirilememiştir, • 

Arkadaşlar; yirmi küsur yıldanberi mesleğe 
ve memleket işlerine fedakârane emek vermiş 
bu'arkadaşları bugünkü yeis ve ıstıraplarından' 
kurtarmak; kendilerini mesleke; mesleki kendi
lerine kazandırmak Hükümet için çok kadirşina-
sâne bir hareket olur. Aksi halde bu âmir îlü-
kümler karşısında bu üç yüz memuru^ tahdidi 
sinne uğramadan haklarının ihkakı ;fİmkânsız 
olacak ve mesleklerinin manevi ve maddi mü
kâfatını almadan çok sevdikleri ve sırasında 
hayatlarını bile vakfettikleri vazifelerinden 
teessürle ve büyük bir aile kalabalığiyle veda 
etmeleri cidden elim ve hazin olacaktır. 

Kadirbilir Sayın İçişleri Bakanımızdan ha
zırladıkları bu çok yerindeki teklifi kailuniyi 
biran önce yüksek huzurunuza getirmelerini ve 
bu feragat timsallerinin hizmetlerini bugünkü 
iktidarın karşılıksız bırakmıyacağını bu suretle 
de teyit eylemelerini rica ederim. 

•4. «*- Arkadaşlar, aynı kuruluş kânunu, büro 
işleri için bir muamelât sınıfı ihdas etmiştir. Ne 
yazıktır ki, bu sınıf, kanuni kârekterini idari 
müdahalelerle kaybetmiş ve bu gün her yerde 
ünüforma sınıf mensubu ile - kanun müsait ol
madığı halde - bu sınıfın takviyesi cihetine gi
dilmiştir. • 

Yedi yüze yakın* kadro işgal eden bu sınıfın 
üniformalı kısımla tevhidi kadroyu hem kemi
yet ve hem de keyfiyet yönünden takviye ede
cek bu suretle bu kısımdaki bir kısım değerli 
personelin yükselme yolu açılabileceği gibi tev
hit dölayısiyle elde edilecek münhallerin demin 
arzettiğim muavin namzetlerine yeni bir hü
kümle hasrı ve tahsis imkânları da sağlanmış 
olabilecektir. 

Arkadaşlar; iç güven; dış güveni daima bes
ler ve kuvvetlendirir. Bu itibarla bu mevzûdaki 
yüksek hassasiyetinizin daimî bilançosunu i her 
vakit tam bir huzur ve güvenli bir iktisadi'inki
şaf olarak iktitaf etmek mümkün olabileceğine 
emin ornıariızı rica eder hepinizi hürmetle selâm
larım. 

ÎÇİŞLERÎa©AKANI RÜKNEDDÎN NASU 
IIÎOĞLU (Edime) — Muhterem arkadaşımız 
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Baha Koldaş'm emniyet teşkilâtı ve mensupları 
hakkında ki yakın alâkalına şükranlarımı atfe
derim. - ' u 

Arkadaşlar; 'bizde jandarma ve polisi yahut 
birleşik mânada zabıta kuvvetlerimizin ıslah ve 
tanzimini iki bölüme ayırmak lâzımdır. 

Birisi, bu teşkilâtı; bugünkü, muasır devlet
lerin teşkilâtına uygun mücehhez, vasıtalı, her 
türlü teknik vasıtalara malik bîr halde üstün ve 
maddi bir vasfa getirmek, ki demin bunlar üze
rinde çalıştığımızı ve lâzımgelen kanunları ha
zırladığımızı arzetmiştim. 

İkinci kısım, asıl kısım, bu zabıtanın meSal 
kamıdır. Yani zabıta teşkilâtının, halk ahvali 
ruhiyesinde, bugünkü Devlet teşkilâtının mania
sını tamamen idrak etmiş, disiplinle mânayı, ksv-
vet ile mânayı bir ele almış olarak teçhiz etmesi 
zarureti vardır. Bilhassa bu ikinci kısmı, yani 
zabıtanın moral olarak yükselmesini, Demokrat 
Hükümetin en esaslı bir vazifesi olarak telâkki 
etmek yolundayız ve zaruretindeyiz. Gerek ensti
tüler, gerek diğer talim ve terbiye müesseseleri
nin vazifeleri zabıtayı bu cihetten teçhiz etmek
tir. Bu bakımdan yapmakta olduğumuz kanun
lar - ki yakında Büyük Meclise arzedilecektir -
zabıtanın hem maddi, hem de mânevi, moral ba
kımdan: kuvvetlenmesine matuf hükümleri ihtiva 
edecektir. 

Zabıta teşkilâtımızda mağdur vaziyette olan 
arkadaşların bu mağduriyetlerini telâfi etm«ye 
çalışıyoruz ve Koldaş arkadaşımızın talep ettiği 
kanun derdesti takdimdir. 

7. — Urfa Milletvekili Necdet Açanal'm, 
Süne haşeresi ile mücadele için ne gibi tedbirlejr 
alındığına ve bü hususta bir plân tatbik edilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/194) 

BAŞKAN - i Tarım Bakanı bulunmadığı için 
gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

. 8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekvliöğlu'-
nun, Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri geçen 
müessese ve şahıslardan Veraset ve İntikal Ver-
gisinın tahsil edilip edilmediği hakkındaki sofu
suna Maliye Bakanı Hasan Polat%anfın 0zlü'ce
vabı (6/198) 

. " Yüksek Başkanlığa 
I Büyük Ata'nm vasiyetnamesinde isimleri' ge

çen müessese ve eşhastan Veraset ve İntikal Ver-
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gisi tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiş midir, 
$dimıişse ayrı â^rı miktarları nedir? Edilıhemişse 
bu verginin eibâyeti için Hükümet me düşünmek
tedir. . - . ' . . 

Bu konu hakkında Türk Milletini tenvir et-
mek*özere Maliye Bakanının scfalü olarak bu soru
mu cevaplandırmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLÂTKAN 

(Eskişehir) — Seyhan Milletvekili sayın Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın Atatürk'ün vasiyetna
mesinde isimleri geçen müessese ve şahıslardan 
veraset ve intikal vergisinin tahsil edilip edil
mediğine dair olan sözlü sorularına cevap arz 
ediyorum. 

10 . XI . 1938 tarihinde ebediyete intikal 
eden Atatürk malik ve sahip olduğu bilûmum 
para ve hisse senetleriyle Çankaya'da bulunan 
menkul ve gayimenkul emvalini 5 . I X . 1938 
tarihli vasiyetname ile Cumhuriyet Halk Parti
sine aşağıdaki kayıt ve şartlarla terk ve vasiyet 
etmişti. 

1. Paralar ve hisse senetleri İş Bankası tara
fından nemalandırılacaktır. 

2. Her seneki nemadan merhum Atatürk'e 
nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça ve yaşadıkları 
müddetçe, 

Lira 

A) Makbule hanıma ayda 1 000 
B) Âfet hanıma » 800 
C) Sabiha Gökçen'e » 600 
Ç) Ülkü'ye » 200 
D) Rukiye'ye » 100 ' 
E) Nebile'ye » 100 

verilecektir. *; 
3. Musâlehlerden Sabiha Gökçen'e ayrıca 

bir ev alınabilecek para verilecektir, 
4. Makbule hanımın hayatı müddetince Çan

kaya 'daki ev emrinde kalacaktır. 
5. îsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tah

sillerini ikmal için muhtaç oldukları yardım ya
pılacaktır. 

6. Her seneki nemadan mütebaki miktar 
yarıyarıya Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına 
tahsis edilecektir. 

A) Vasiyetname gereğince, Cumhuriyet 

Halk Partisine intikal eden Ç$£feâya 'daki men
kul ve gayrimenkul emvalin kıymeti olarak gös
terilen 301 994,68 lira^matrah iizeriîîden mezkûr 
parti- nanima- esman 72 113,67 liraftk intikal 
vergisi tarh Mihniş^ve(bu vereler 20 . £ X . î#41 
tarihinde 141894 sayılı makbuz mukabifia^e 
tahsil olunmuştur. 

Merhum Atatürk 'fiîi İş Bankasında bulunan 
1.519 892 lira parasiyîe, müeasis hisse senetteki > 
hariç, itibarî kıymeti 1 44} 25$ lira tuta» çeşitli 
hisse senetlerinin o zaman yalnız mülkiyetiöİH 
Cumhuriyet Halk Partisine vasiyet e4ümîş/ol
duğu, partinin, bu metrukâtınintîfamdan mah
rum Mlunduğu mülâhazasiyk, veraset tarikiyle 
vâki intikallerde olduğa gibi, vasiyet tarikiyle 
vâki bu intikal dolayısiyie Halk Partisi adına 
vergi tarh edilmediği anlaşılmıştır. Bu mütalâa 
ve mülâhazaya itibar olunsa büe vasiyet olunan 
para ve hisse senetlerinin intifa hakkı da Cum
huriyet Halk Partisine gedince, partiden intikal 
vergisi alınması lâzımgehnekte idi. Fakat, mef
hum Atatürk'ün metrtflcâtından olup Halk^Par
tisine intikal etmiş olan ve müessis his.se senet
leri hariç olmak üzere miktar ve tejjiaeti 
3 000 O00 liraya yakın bulunan para ve hisse 
senetlerinin intikal vergisini Hazineyi; verme
mek düşüncesiyle 15 . I .1944 tarihinde 4509 
sayılı Kanun çıkarılmış, 797 sayılı Veraset ve 
İntikal Vergisi Kanununun 1836 Sayılı Kanunla 
değiştirilmişolan ikinci maddestee bir fıkra 
eklenmiş, bu suretle siyasi) partilere vâki umum 
intikaüeT bu vergiden istisna editoiştir. 1944 
senesinde-Ha& PfttFtSsiâd.en başka bir -siyasiparti 
bulunmadığı için 4509 sayıb Kanunun Halk 
Partisinin Hazineye İntikal Vergisi vermemesi 
için çıkarılmış oldnğu kolayca anlaşılacaktır. 

B) Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkeme
sinden sâdır olan 7 . XI I . 1938 tarihli ve 38/2509 
esas ve 1627 karar sayılı Veraset İlâmı gereğin
ce ; Atatürk 'ün yegâne kanuni mirasçısı olan 
hemşireleri Makbule Boysan'a miras suretiyle 
intikal eden muhtelif il ve ilçelerdeki 17 parça 
gayrimenkul emvalin vergide kayıtlı kıymetleri
nin mecmuu olan 42 726,60 lira ^ayrhueBkul ve 
mahkemece tesbit ve tahrir edilerek değer konur 
lan menkul emvalin kıymetini teşkil eden 
34 416,73 Ura'da menkul nıatrahr- üzerinin 
mumaileyh enamına ceman 6 385^43 liralık Vera* • 
set ve İntikal Vergisi tarhedilmiş ve bu vergiler
den Ankar»'daki mallara İsabet=eden 3 295,51 
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liralık ve diğer Âl ve ilçelerdeki gayrimenkul em
vale taallûk e^en 3 089,92 liradan ibaret vergiler 
muhtelif târmlerde tahsil^dilmiştir. 

Yine Makîmle Boysan *a vasiyetname gere
ğince, îs Bankasındaki nemadan her ay öden
mekte #l$n 1 000 liralık tahsisat miktarı 
31 . XI I .105.0 tarihine kadar 145 000 liraya 
baliğ olmuş _ve bu tahsisattan dolayı, her ay 
ödenen miktar üzerinden, tarhedilen ceman 
7 375 liralık Veraset ve İntikal Vergisi de İş 
Bankası tarafından Maliyeye yatırılmakta bu
lunmuştur. 

C) Diğer Musalehlerden olan Bayan Âfet Uz-
may'a, vasiyetnamenin infaz tarihi olan 1.XH.1938 
tarihinden 31.XII.1950 tarihine kadar ödenen: 
116 000, Bayan Sabiha Gökçen 'e ödenen: 87 000, 
Bayan Ülkü'ye ödenen: 29 000, Bayan Rukiye'ye 
ödenen 14 500 ve Bayan Nebile'ye vefatı tarihine 
kadar ödenen 5 100 liradan tarh olunan, sıra-
siyle 12 470, 8 990, 2 900, 2 115, 765 liralık Ve
raset ve întikal vergileri de İş Bankası tarafın
dan Maliye veznesine yatırı'iniştir. 

Ç) Vasiyetnamenin 3 ncü maddesine tevfi
kan Musalehlerden Sabiha Gökçen'e Ankara'da 
Kâzım Özalp caddesinde kâin ve 35 000 lira 
kıymetinde bir ev satın alınmış ve mezkûr evin 
bedeli üzerinden adı geçen namına ayrıca 6 380 
liralık Veraset ve întikal Vergisi tarh olunarak 
tahsil edilmiştir. 

D) Vasiyetnamenin 5 nci maddesinde is
met İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini 
ikmal için muhtaç oldukları yardımın yapılaca
ğı arzu biayurulmuş ise de böyle bir yardımın 
yapıldığı tesbit edilmemiş olduğundan Veraset 
ve întikal Vergisi bakımından da her hangi bir 
muameleye mahal görülmemiştir. 

E) Türk Dil ve Tarih kurumlarının duru
muna gelince: 

İ. Türk Dil Kurumu 15 . I . 1940 tarihli ve 
2/12665 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle me-
nafii umumiyeye hadim'cemiyetler meyanına 
alınmış bulunduğundan mezkûr kurum namına 
ancak 15 . İ . 1940 tarihine kadar ödenmiş olan 
51 553,16 lira tutarındaki nemadan dolayı ce
man 9 47Ş,99 liralık vergi tahakkuk ettirilebil-' 
miş ve kararname tarihinden sonra yapılan öde
meler ise, 797 sayılı Veraset ve întikal Vergisi 

"Kanununun 1836 sayılı Kanunla muaddel ikin
ci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, bu ver
giden istisna edilmiştir. u 
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2. Türk Tarih Kurumu da Bakanlar Kuru

lunun 2 . X . 1940 tarihli ve 2/14556 sayılı ka
rariyle keza menafii umumiyeye hadim cemiyet
ler meyanına ithal .edildiğinden kurum namina 
kararname tarihine kadar yapılan 157 740 lira
lık ödemelerden dolayı inicin 36 05Q liralık 
Veraset ve întikal Vergisi tarh ve tahakkuk 
ettirilebilmiş ve umumim hıenafiine hadim ol
duğu tasdik edildikten sonra yapılan ödemeler
den, bir evvelki fıkrada İşaret edilen muafiyet 
hükmüne istinaden, Veraset ve İntikal Vergisi 
alınmamıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; Büyük Atatürk'ün Türk Milletinin 
felâketli zamanlarında onun maddi olan ihti
yaçlarını karşılamak üzere kendilerine Hindis
tan'dan gelen aşağı yukarı o zamanki para ile 
11 milyon lirayı îş Bankasına vererek onu Türk 
Milletinin ihtiyat parası olarak saklamayı ka
rarlaştırmış olduğunu o zaman işitmiştim. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, İş Bankası eski 
İtibarı Millî Bankasını 3a devralmıştır. Demek 
ki, bu bankanın sermayesi aşağı yukarı Türk 
Milletinin ihtiyat parasını ihtiva etmiş oan Ata
türk 'e aitti. Bu paranın ne suretle millete in
tikal edeceği son günlerde Atatürk tarafından 
düşünülmüştür. O zaman bu müessesenin yani 
Hükümetin başına kendisinin itimadını kazan
mış olan zatı getirmek gerekiyordu. Bunun için 
Celâl Bayan getirdi. O zaman îsmet İnönü iş 
başından çıkarılmıştı. Acaba bu para Atatürk'
ün vasiyeti dâhilinde sarf edildi mi? Yoksa se
çimlerde şunu, bunu zengin edecek şekilde mi 
dağıtıldı? Biz görüyoruz ki, artık Halk Partisi 
mensupları ve bilhassa müfettişlerinin 200 - 300 
bin liralık apartmanlar kurmakta hiç tereddüt 
göstermemişlerdir. Bu para Türk Milletinin ih
tiyat akçası olan o paradan gidiyordu. 

Arkadaşlar; ben bu suali sorduktan sonra 
vatandaşlar bana niçin bu Veraset Vergisini de 
sormadın dediler. Acaba Veraset Vergisi tam 
mânasiyle bunlardan alındımı? Çünkü o zaman 
Halk Partisi yegâne parti idi. İstediğini yapa
bilirdi. Halk Partisi istediği insanı Meclise ge
tirir, istediği kararı alırdı. Halk Partisine olan 
bağış dolayısiyle Veraset Vergisi vermemek için 
bir maddelik bir kanun çıkarmakta dahi tered-

1 düt etmemişlerdir. (Sağdan, hafif gürültüler). 
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BÇalk Partili arkadaşlar darılıyorlar; ama, ben 
evvelce o partide ik<şn de bu kürsüde yine bu
günkü gibi konuşmaktan çekinmedim. Çünkü 
mesele memleket meselesidir, parti meselesi de
ğildir. Türk Milleti ilâyevmilkıyame bakı, ka
lacak ve dünyada şeref ve şan ile yaşryacaktir. 
Biz hepimiz göreceğiz, (Alkışlar). Baknız dün 
şurada'oturanlar Halk Partililerdi, bugün orada 
Demokrat Partililer oturuyor. Halk Patililer de 
onların dünkü yerinde oturuyor. Yarın Demok
rat Partinin geleceğini kim temin edebilir. (Bra
vo sesleri)^ Bravo diyenler yarın gelmiyeceklerini 
bilsinler. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; Türk Milleti reşittir.Fakat yal
nız Türk Milletinin bir şiarı vardır, Türk Mil
leti müslüman olduğu için kendi dininin kanu
nu ilâhisi (Etiüllahe . . . . . . . . ) fehvasın
ca hareket etmiştir. Halk Partisi istediği gibi 
kamın çıkarmıştır, ulülemir otur demiş ve itaat 
etmiştir. Halkın hukukuna tecavüz edilirse yani 
ülûlemir millet malına el uzatır ve istediği gibi 
sarf ve israf edenlere artık itaat etmemek lâzım-
geldiğini Türk milleti öğrenirse ona artık itaat 
etmez, netekim etmemiş Cumhuriyet Halk Par
tisini reylerini onların aleyhinde kullanmakla 
iktidardan atmıştır. 

işte arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisinden 
'biz istiyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi de bu 
milletin bir ferdi olarak bizim gibi çalışsın ve 
yine Cumhuriyet Halk Partisinin fuzuli olarak 
almış olduğu paraları Türk milletine, asıl malın 
sahibi olan Maliye Bakanlığına, Hazineye dev
retsin. 

Son zamanlarda işittiğime göre bu paralar
dan bir kısmını 500 bin lirasını îşbankasmdan 
Cumhuriyet Halk Partisi çekedekmiş, bilmiyorum 
hakikat mı? Yine ihbar ediyorum, Maliye Bakanı 
bunu tetkik etsinler (Soldan göçmenlere verecek
ler sesleri) 

Halk Partisi göçmenlere para vermez. Göç
menlerin bir şeyi varsa onu alır. Bundan evvel 
göçmenlere ait birçok yerleri zaptetmelerdir. 
(Sağdan sadada gel sesleri) 

Sadadm içindeyiz. Türk miHetinden gaspe-
dilen aşağı yukarı yüz milyon liralık bir servet
ten bahsediyoruz. Bu para Türk milletinindir. 
Atatürk bunu kız kardeşine bile bırakmamıştır. 
Türk milletinin ihtiyat akçesi olsun diye Cumhu
riyet Halk Partisi bunu israf etmiştir. 

Lİ051 0 : 1 * 
Öir kanun hazırla4|m getirdim» [jfi$M ederse- . 

niz buna Maliyeye devrederiz. Bu^ı^tleinillet 
de feraha kavuşmuş olur, 

9. —OrduMUletvekiUHüsnü AkyoVun, Cfitnt-
huriyet Ham Partisi Hükümetinin Anayasanın 
81 net maddesini ihlâl ettikleri hakkındaki h%a-
natın mahiyetine dair sofusuna Ulaşhrma Baka
nı Sey fi Kurtbek'in sözlü cevabı (6/199) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum ı 

o; Yüksek Başkanlığa 
22 Kasım 1950 tarihli gazetelerde intişar 

eden begbanatmda, Ulaştırma Bakanı Sayın Kurt-
bek, C."H. P. Hükümetlerinin, muhabere gizlili
ğini ihlâl etmek suretiyle Anayasanın 81 nei 
maddesini hükümsüz bıraktıklarını iddia ve ifa
de etmişlerdir. 

Anayasanın 81 nci maddesini ihlâl eden Hü
kümet âzalariyle memurlar kimlerdir ve hakla
rında Bakanlıkça ne muamele yapılmıştır! 

Bu hususların Sayın Ulaştırma Bakanı tara
fından sözlü olarak açıklanmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Hüsnü Akyoî 

BAŞKTAN — Söz Ulaştırma Bakanınıhdır. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl KUBTBEK 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; muhabere 
gizliliğinin muhafazasını emreden Anayasa mad
desinin tatbikatı üzerinde yaptığım incelemeler 
neticesinde bu maddenin de - diğer bir kılön 
Anayasa maddeleri gibi - sabık iktidar tarafın
dan ihlâl edilmiş olduğu kanaatine varmış ve 
bunu basma açıklamıştım. 

Sayın arkadaşımız, Anayasaya aykırı hare-
ket edenlerin kimler olduklarını ve haklarında 
ııc gibi muamele yapıldığını soruyor. 

Bu gibi hareketlerin ne zamandan beri ve kj* 
min emriyle yapılagelmiş olduğunu tesbit etmek 
müminin değildir. Bunların yapılması şüphesiz 
yazılı emirler verilmek ve ortaya bir sürü vesi
kalar bırakmak suretiyle olmamıştır. 

Biz yalnız vakıayı tesbit etmiş bulunuyoruz. 
öğrendik ve kanaat getirdik ki geçmişte muha
berenin kontrolüne imkân veren usuller ihltas 
edilmiş ve zaman zaman tatbik edilmiştir. 

Üfa ifadelerimi teyit için şuifffr da arzetülek 
, isterim; sayın arkadaşım Anayasanın yalnız bîr 
I tek maddesinin tatbik edilmemiş olması üzenin-
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de 4urtîyo4ftr. Takdir edersiniz ki; geçmişte 
Anayasam»* ihlâl edilmiş maddeleri pek çoktur 
ve bu, yalnız 81 nci maddeye münhasır değildir. 
Burada saymayı ve tafsil etmeyi faydasız telâk
ki ettiğim birçok hususlarda Anayasa hükümleri 
geçmişte tatbik mevkiinden kaldırılmıştı ve bu 
hakikat cümlece malûmdur. 

İşte Anayasanın birçok maddeleri nasıl ihlâl 
edilmiş ise, Anayasaya aykırı kanunlar nasıl çı
karılmış ve tatbik ettirilmiş ise 81 nci madde de 
böylece ihlâl edilmiştir. Bu sözlerimin sayın ar
kadaşımı tatmin etmiş olacağını ümit ederim. 

HÜSNÜ AICYOL (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Ulaştırma Bakanının izahatına te
şekkür ederim. Fakat çok büyük teessürle kar-
şıladığmıı ve çok da kifayetsiz bulduğumu arzet-
mek durumundayım. Bu sebeble bir iki noktayı 
izaha çalışacağım. 

Sekiz aydan beri devam eden bu ithamları 
muhalefette iken edinilmiş bir itiyadın devamı 
olmaktan ziyâde muhalefeti çürütmeğe matuf 
bir zihniyetin ifadesi olarak görmekteyim. (Sağ
dan bravo sesleri). 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Vehim, 
vehim... Vehim. 

HÜ&NÜ AKYOL (Devamla)™ Siz öyle 
takdir edersiniz Beyefendi... 

Yeni iktidarı nasıl ve nihayet ne zamana ka
dar besliyebileceğini merak ettiğim bu itham tar
zı bu memlekette yerleşmesinin milletçe teha'ük-
le beklediğimiz hakiki bir demokrasinin tesisine 
imkân vermiyeceği kanaatindayim. • 

Hükümet azaları için Yüce Divan memurlar 
için mahkeme kararı olmadan veya adalet mer
cilerine sevk edilmeden Anayasanın ihlâli gibi 
çok ağır bir suçla ithamda bulunan Sayın Ba
kan asıl bu hareketiyle masumiyeti asıl olarak 
kabul eden Anayasanın «Türk vatandaşı prensip 
itibariyle afif ve namusludur» şeklinde ifade 
edebileceğim o ruhunu ihlâl etmişlerdir. 

BAŞKAN — Lütfen konuya. 
HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Arkadaşlar, 

takdir buyurursunuz ki hiçbir idare melek ka
natları üzerinde kurulmamıştır. Her devirde 
cemiyetin 4iğer kısımlarında olduğu gibi idare
de de suçlular görülmüştür. Aşıl mesele şahıs
lara ait olan bu suçların müsamaha görüp gör
memesi ve nihayet bunların bir deyre hüküm 
verdirecek kemiyet ve keyfiyette olup olmama
sıdır. Bir Hükümet âzası için bile adalet mer-
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eiinden alınmış elde bir karar olmadan bütün 
bir devri ve onun hükümetlerini mahkûm et
mek, vatandaşların Hükümetlerine karşı besle
dikleri emniyet ve itimad hislerini sarsacağı 
gibi... (Sarstı zaten sesleri) (Artık mevzuubahis 
değil sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Takdir buyu

rursunuz ki, bu kararın hukuk Devleti anlayı-
şiyle de telifine asla imkân yoktur. Çok ehemmi
yet verdiğim bir noktan1-n izahına da çalışaca
ğım. Zannedildiği gibi ahlâki bir netice istihsali 
mümkün olmıyan bu topyekûn itham ve mah
kûmiyet usulü millî bünyeyi sarsacağı gibi... 
(Söyle söyle sesleri) Tereddüdüm başka nokta
dadır, nasıl karşılıyabileceksiniz, diye düşünü
yordum, onun için durdum efendim. Partiler 
arası iktidar değişmelerinde mümasil yolla adam 
çürütmeğe yol açılması ve böylelikle bu vatanda 
bir gün çürümemiş bir kıymet bulamamak gibi 
çok acı neticeler doğurabilir. Bunun millî bün-
yeyi ne hale getireceği ve bu şartlar içinde müş
terek idealimin olan demokrasimizin kurulması 
na imkân olup olmıyacağım yüksek takdirinize 
arz ederken hangi endişe ile bu mevzuu huzuru
nuza getirmiş olduğumu ifade etmiş bulunuyo
rum. (Sağdan akışlar). 

Bırakın hükmü kanun versin. Bırakın hük
münü tarih versin. 

BAŞKAN ~ Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 

(Ankara) — Sayın arkalaşlar, bir vazifeyi de
vir aldıktan sonra, bu millet vazifesinin bizim 
devir aldığımız zaman kadar nasıl tahakkuk et
miş olduğunu açıklamak bir defa daha vazife
mizdir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 'Bizim 
bu vazifeyi yaparken nasıl opjektif hareket 
ettiğimizi, kimseyi kötülemek niyetinde olmadı
ğımızı belirtmek isterim. 
, • Biz bunu delillere istinat ederek tesbit «ttik. 
Anayasa ihmal edilmiş midir 1 Edilmiştir. Ben 
bunları gözlerimle gördüm ve tesbit ettim, arze-
deceğim: Vatandaşların mektubu kontrol edil
miş midir? Edilmiştir. Postahanelere mektup 
atmak için konulan kutuların arkası .delin
miş, buraya gizli adamlar konulmuş ve bu adam
ların ellerine liste verilmiştir. Arzu ederlerse 
bu listeyi de gösteririm. Bu listelerden başka 
postahanenin içine gizli polis memuru da kon-

— 24 
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muş. Mektubu atan vatandaş bundan bihaber, 
mektubu attıktan sonra bunu kontrol eden me
mur yanındaki bir düğmeye basıyor ve taharri 
memurunu haberdar ediyor. Lambası yanan ta
harri memuru o vatandaşın peşine düşüyor. 
Hem mektubu açılıyor, hem de o mektubu açan 
vatandaş takip ediliyor. Aramızda buna şah
san mâruz kalan arkadaşlarımız belki vardır, 
General Ali İhsan Sâbis bunu pekâlâ bilirler. 
(Var var sesleri) 

Bundan başka Ankara'da muhtelif telgraf ve 
mektupların açılıp okunduğu, telefon muha
verelerinin muntazaman dinlenip kontrol edil
diği tesbit -edilen bir vakıadır. Bunlar mesnet
sizdir diye iddia edilirse,* vatandaşın mektup
ları okunmak için tertibat alınmıştır, telefonlar 

5. —GÖRÜ! 

1. — Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi 
ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (1/102) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, geçenlerde bu ta
sarı konuşulurken Yüksek Heyetiniz, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanının huzuriyle görüşülme
sine lüzum gördü ve karar aldı. Bugün de Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı mazeretine binaen bu
lunamadığı için tasarının görüşülmesini bir hafta 
sonraya bırakıyoruz. 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Gedikli Erbaş Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve MillA 
Savunma Komisyonu raporu (2/74) [1] 

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

Buyurun Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, Feridun Fikri Bey arkadaşımı
zın vermiş olduğu bu teklif Yüksek Mecliste ka
nunlaştırılacak olursa hakikaten çok büyük bir 
haksızlık tamamiyle önlenmiş olacaktır. Bendeniz 
Millî Savunma Komisyonunun bir üyesi sıfatiyle 
bu işle, diğer arkadaşlar gibi, Yüksek Meclisi 

[1] 74 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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için hususi tertibat alınmıştır, bütün bunların 
delilleri elimizdedir. 

Bugün bütün bu usuller kaldırılmıştır, bun
dan sonra kamu haklarına tecavüz eden bu gibi 
haller asla görülmiyeeektir. (Bravo sesleri) Bü
tün bu hareketler emirle olmuş, fakat emirler 
şifahi verilmiştir. Bu emirleri veren eğer bun
ları yaziyle vermiş olsaydı tabiî elimizde delili 
olacaktı, hoş o da Af Kanunundan istifade 
edip kurtulacaktı. Bu şifahi emirler vermek su
retiyle bir siper arkasına gitmek suretiyle ceza 
talep etmek oesurane bir hareket değildir. (Sol
dan bravo sesleri) Biz bunu kötülemek için 
söylemedik, ama bunu siz tekrar deşecek olursa
nız biz de bunu, vatandaşlara, millete arzetmek 
mecburiyetindeyiz. (Bravo sesleri; alkışlar) 

ÜLEN İŞLER 

temsilen esaslı şekilde meşgul oldum. Kanun 
teklifinin istihdaf ettiği gaye şudur : 

| Aynı sene gedikli okulundan mezun olan ta-
ı lebe arasında, rütbe tevcihi bakımından, ikilik 
I yaratılmıştır. Yani Mayıs ayında imtihanını ve-
| rip de mezun olanlar başçavuş olarak nasbedil-
| >miş, ikmale kalan mahdut miktardaki gedikli ta-
j lebe de, o aralık çıkan hususi bir kanun icabı, 
i çavuş olarak mezun edilmişlerdir. 
j Komisyonumuz bu mevzuu mütaaddit cephe

den inceledi. 
Bir kere; iknial imtihanı, diğer esas imtiha

nın bir devamıdır. Çünkü bunlar 8 - 10 dersten 
imtihan vermişler, muvaffak olmuşlar ve ancak 
muvaffak olamadıkları birkaç dersten ikmal im-

| tihanı vermişlerdir. Binaenaleyh, derslerin ekse-
| riyetinin imtihanını verdikten sonra diğer arka-
j daşlarmm haklarına sahip olmaları icabederdi, 
j ki, bu cihet düşünülmemiş ve bu çocuklar mağ-
j dür edilmişlerdir. Komisyon bütün bunları teem

mül ederken aynı zamanda şunu da düşünmüş
tür ki, bu arkadaşlar mektebe girerlerken başça
vuş olarak çıkacaklarını nazarı dikkate alarak 

I mektebe girmişlerdir. Her ne kadar mektep ida-
j resi ile talebe arasında açık bir mukavele yok ise 
; de, aşağı yukarı mektebe girişi bir mukavele ma-
| niyetinde telâkki etmek mümkündür. Bu itibar-
| la, ilk defa mektebe girdikleri zamanki kanunun 
! bunlar hakkında da tatbiki lâzım iken, tam me-
i zun olacakları bir sırada ikmale kalmak bahtsız-
! lığına uğradıkları için, arkadaşları başçavuş ola-
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rak çıktıkları halde, bunlar çavuş muamelesine 
tâbi tutulmuşlardır. 

Tekrar arzediyorum, Yüksek Heyetiniz namı
na Komisyonumuz vaziyeti incelemiştir. Bu ka
nun teklifini kanunlaştırmak suretiyle büyük*bir 
haksızlığın önüne geçmiş olacağız, bunu arzet
mek isterim. 

SÎNAN TEKELİĞOLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu kanun hakikaten yerinde bir ka
nundur. Bendeniz de Millî Savunma Komisyo-
nundayım. Bu kanun müzakere edilirken biz 
yalnız, onu, bir bakımdan müzakere ve intaç 
etmiş olduğumuzu sonradan almış olduğumuz 
mektuplardan anladık. Biz burada yalnız Millî 
Müdafaa Bakanlığı hesabına okuyan sanat ens
titüsü mezunlarına hak veriyoruz. Halbuki Mil
li Müdafaa Bakanlığı hesabına okurken ayni 
zamanda vazifeye geçmiş ve halen istihkâm oku
lunda okuyan sanat mektepleri mezunları ile 
köy enstitüsü mezunları vardır ve bunlar da 
ayni seki' ve şeraite tabidirler. Binaenaleyh bu 
kanun müzakere edilirken biz esasa vâkıf olma
dığımız için, yalnız Millî Savunma Bakanlığı 
hesıabma okuyanlara hak vermiş oluyoruz, hal
buki ayni tahsili görmüş, ayni şekil ayni şera
ite tâbi olması lâzımgelen sanat enstitüsü me
zunlarının, istihkâmda okuyan arkadaşların 
haklarını unutmuş bulunuyoruz. Bu birinci mad
denin ne suretle tashih edilmesi lâzımgeleceği-
ni madde müzakere edilirken ayrıca arzetmek 
üzere şimdi bunun umumi mahiyette kabul edi
lerek maddelere geçilmesini ve bu haksızlığın 
sona erdirilmesini Heyeti aliyenizden rica ede
rim. 

BAŞKAN — Daim Süalp buyurun. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Arka
daşlar, durumu Süreyya Bey arkadaşımız açık
ladılar. Vaziyet şöyledir: 

30 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe giren 
5619 sayılı Kanun sanat okulundan mezun olan 
kimseleri üstçavuş değil, gedikli çavuş vazi
fesine kabul ediyor. Fakat bu kanundan evve1-
ki talimatnameye göre bu çavuşlar, yani sanat 
okulundan mezun olanlar üstçavuş nasbedili-
yorlardı. Şimdiki kanun meriyete girdiği ta
rihten itibaren muteber olduğuna göre, Haziran
da imtihana girip muvaffak olanlar üstçavuş olu
yor, fakat ikmale kalanlar, yani Eylülde imti
hana girip muvaffak olanlar, kanun meriyete 
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' girdiği için, üstçavuş değil gedikli çavuş olu-
! yorlar. 
! Şimdi kanun vazıı 5619 sayılı Kanunu yapar-
: ken bunu düşünmemiştir, öyle bir şeyin mev

cut olduğunu nazarı itibara almamış ve bunlar 
için hususi bir hüküm koymamıştır. Halbuki bu 
arkadaşların talimatnameye göre müktesep hak
ları vardır. Binaenaleyh müktesep hak mevcut, 
şerait aynıdır. Şu halde bunların da aynı hak ve 
menfaattan istifade etmeleri lâzımdır. Zira ik
mal imtihanları müstakil, başlı başına bir imti
han değildir, asıl imtihanın' bir mütemmimidir, 
ona muzaftır. Hattâ ikmal imtihanında muvaf
fak olanlarla asıl imtihanda muvaffak olanlar 
aynı yıl mezunu ad4edilerek, aynı hak ve men-
faata tâbi tutuluyorlar. Yalnız Muhterem Fe
ridun Fikri Düşünsel arkadaşımız." tekliklerinde 
(Eylûi imtihanına girenler) demiştir. Eylül im
tihanına girenler iki kısımdır. Birincisi Eylülde 
imtihana girenler, ikincisi bu imtihanda kalanlar
dır. Bunu Millî Savunma Komisj^onu nazarı iti
bara almış, maddeyi tadil etmiştir. 

Kanun, Haziran imtihanına giripte muvaffak 
olamıyanlar Eylül ikmal imtihanına girip mu
vaffak oldukları takdirde, onlara da teşmil edil
mektedir. Binaenaleyh Millî Savunma Komis
yonunun tadili gayet yerindedir, teklif muhik-
tir, teklifi getiren arkadaşımıza teşekkür ederim. 
Millî Savunma Komisyonunun raporunun kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, arkadaşlarımın, arzettikleri gibi, teklif 
gayet yerindedir. Bendeniz de lehinde idarei 
kelâmda bulunacağım. Ancak, bana takaddüm 
eden Sinan Tekelîoğlu arkadaşım bir noktaya te
mas ettiler. Ben de daha evvelden o noktanın 
mevcudiyetine vakıfım. 15 - 20 günden beri 
almış olduğum belki 80 den fazla mektupta, ço
cuklarımız bir dileklerini belirtmektedirler, on
lar dileklerinde, mantıksız ve gayri adilâne olan 
bir hükmün düzeltilmesini mevzuubahis ediyor
lar. Tabiî bu dilek müzakere etmekte olduğu
muz bu kanunun mevzuu dâhilinde olduğu için, 
ben de yüksek huzurunuzda bunu tekrarlamak 
zaruretinde bulunuyorum. Bu, şudur arkadaş
lar : Bir mektepte iki türlü talebe varmış; birisi 
kendi parası ile okuyanlar, diğeri de Devletin 
parası ile okuyanlar... Kendi parası ile okuyan
lara, mezun oldukları takdirde, bir derece aşağı 
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rütbe veriliyormuş, Devlet parası ile okuyanlara 
bir derece fazla. 

Arkadaşlar; bence bunun aksi yapılmalıydı. 
Millet tarafından madem ki, bir külfet deruhte 
edilmiş, külfetten maksadım, vergiler ve buna 
mümasil sair şeylerdir, Bunu kastediyorum, bu 
suretle elde edilen paralarımızla bu yavrularımızı 
yetiştiriyoruz, şu halde kendi parası ile okuyan
lar millete, Devlete yük olmaksızın yetişiyorlar. 
Hiç olmazsa âdilâne ve seyyanen bir muameleye 
tâbi tutulmaları lâzımgelirdi. 

Sırası gelmiş iken arzediyorum ve Heyeti Âli-
yenizin de aynı noktada beraber olacağınıza 
kaniim. Bana takaddüm eden Sinan Tekelioğlu 
eğer bir değiştirge hazırlamamışlarsa bendeniz 
hazırlayıp takdim edeceğim. Böylece bu haksız
lığın önüne geçmiş olacağız. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlarımız vaziyeti tavzih ettiler. Bendeniz 
fazla bir teşriha lüzum görmüyorum. Hele Millî 
Savunma Komisyonumuz mütalâa buyurmuşsu-
nuzdur, vaziyeti gayet güzel ve esaslı bir şekilde 
teşrih etmiştir. Bu nokta hakkında bir arzda bu
lunmuyorum. Yalnız sayın arkadaşlarımızın ile
riye sürdükleri bir nokta var ki; tamamen iştirak 
ederim. Bendeniz de o vaziyeti yakından takip 
etmişimdir. Hakikaten arkadaşların yürüttükleri 
mütalâalar musiptir. Mesele şudur •. 

Sanat enstitülerinde iki türlü talebe vardır. 
Birisi Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan
lar ki; şmdi elde olan tasarı bunlara mütedairdir. 

Bir de, sanat okullarında kendi paraları ile, 
kendi nam ve hesaplarına okumakta bulunan 
gençlere mütaallik olan kısımdır ki, bunlar hak
kında son kanunda, bendeniz öyle arz ve ifade 
edebileceğim, bir zühul vâki olmuştur. Yani 5619 
numaralı kanun, kendi paraları ile bu mektep
lerde okuyanlara mütaallik olan' 5430 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası ile onlara 
verilen üstçavuşluk hakkından mahrum ediyor. 
Bendeniz bunu araştırdım, tetkik ettim, bir türlü 
sebebini anlıyamadım. Binaenleyh iki yolumuz 
vardır. Görüyorum ki, Yüksek Heyetinizde arka
daşların ileri sürdükleri noktai nazarlar da gayet 
yerindedir. Bu çocuklar çok muztariptirler. Ken
dilerine bir kanunla verilen hak, diğer kanunla 
ellerinden alınmaktadır. Bu muamele bütün 
hayatları boyunca bunları zehirliyecek derecede 
elimdir. Onu da tensip ederseniz, bu kanuna bir 
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madde koyarak beraberce intaç etmek mümkün 
olduğu gibi, ıbu kanun çıktıktan sonra ikinci bir 
kanunla da bu konuyu ele alarak komisyonda 
müzakere ve bir neticeye varmak imkânı vardır. 

Bendeniz arkadaşların müdahalelerini bekle
meksizin, kendi parasiyle sanayi mekteplerinde 
okuyan gençlerin haklarının kendilerne iadesi 
hakkında bir teklif müsveddesi hazırladım. 

Bendeniz bunu Yüksek Heyetinizin takdirine 
arzediyorum. Eğer Eylül devresi işinin şimdi 
bitirilmesini ve diğer teklifin, komisyonda müta
lâa edilerek onun da ayrıca Yüksek Huzurunuza 
getirilmesini tensip ederseniz o suretle hareke ı 
ederiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Maddeden bir, 
iki kelime çıkarmakla bu meseleyi halletmiş 
oluruz. 

ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 
Sinan Tekelioğlu ve Kemal özçoban arkadaşla
rım gibi ben de istihkâm okulunda kendi he
saplarına okumuş talebelerden mektup aldım. 
Eski bir isitihkâm subayı sıfatiyle bu işle ilgi
lenmeyi vazifelerim arasında saydım. Çok gü
zel izah edildiği gibi kendi hesabına okumuş 
olan bu çocuklarımız ancak takdir edilmek, teı-
gip edilmek lâzımgelir. Onun için bu kanun çı
karken bunun hükümleri arasında mutlaka bun
ları da düşünüp tam ve kâmil bir kanun çıkar
mamız esasına doğru gidilmesini arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Efendim, esas müzake
re mevzuu, Millî Savunma Bakanlığı hesabına 
yetiştirilenlere mahsus olanlardır. Halbuki bu
rada cereyan eden müzakerede kendi hesabına 
okuyanların ayrı muameleye tâbi tutulduğu ve 
bunların istihkâm bölüğünde şu veya bu şekilde 
mesali bulunduğu gibi birtakım mütalâalar 
dermeyan edildi. 

Gerek teklif sahibi olan arkadaşım ve gerek 
Millî Savunma Komisyonunun müzakeratında 
bunlara ait mütalâat yoktur. Tensip buyurur
sanız, maksadımız gedikliler arasında âdilâne 
bir tedbir almak ve şimdiye kadar yapılmamış 
bir halde boş bulunan yeri doldurmak olduğu
na göre, bu mütalâatı nazarı dikkate alarak 
âdilâne bir formülle huzurunuza gelmek için, 
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tensip ederseniz, bir kere daha müzakere için, 
komisyona verilsin. (Evet, evet şeşleri) 

* BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel, buyu
run! 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Sayın Savunma Bakanının mütalâasına itira
zım yoktur. Bendeniz de zaten yüksek heyetin 
tezahür eden noktai nazariyle beraberim. İstir
hamım şudur: Yüksek Heyetin noktai nazarı 
aşağı yukarı taayyün etmiştir. Müspettir. Bina
enaleyh teklif komisyona havale edildiği tak
dirde biran evvel intaeı ile her iki kısım arka
daşların intizar vaziyetinde bırakılmaması hak
kında yüksek lütuf lan nm teminidir. 

B. M. Meclisii Yüksek Başkanlığına 
Yeni yapılan tekliflerle birlikte formüle 

edilmesi için teklifin komisiyona iadesini teklif 
ederim. 

Tokad Milletvekili 
Ahmet öürkan 

BAŞKAN — Sinan Bey, siz teklifinizi geri 
alıyor musunuz % 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, usulen verilen takrirler hep birlikte ko
misyona gider. Orada teklif sahipleri de müta
lâalarını dermeyan ederler. Binaenaleyh benim 
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takririm komisyona gitmezse belki komisyonda 
bulunmıyabilirim, benim mütalâamı orada kim 
dermeyan edecektir? Onun için müsaade eder
seniz takririm de beraber gitsin, komisyon hep
sini tetkik etsin. 

BAŞKAN — Efendim; maddelere geçmedi
ğimiz için usulen maddeler üzerinde şimdiden 
değiştirge verilemez. Ben onun için arkadaşım 
önergenizi geri alıyor musunuz dedim. Esasen 
tasarının komisyona iadesi de bu noktadandır. 
Meclisi âlinin kanaati ise tebellür etmiştir. 
Maddelere geçmiş olsaydık madde ile birlikte 
arkadaşımızın önergesini de komisyona havale 
edebilirdik. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Pekâlâ, 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerini geri 
almaya muvafakat ediyor. 

Şu halde bu teklifi nazarı dikkate alanlar.. 
Almıyânlar.. Alınmıştır. 

Tasarının komisyona iadesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bugünkü gündemimizde başka işimiz kalma
mıştır. 

5 . I I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı:74 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in Gedikli Erbaş Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma 

Komisyonu raporu (2/74) 

5 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Erkek Sanat Enstitüsü 1949-1950 Ders yılı Eylül mezunlarına da 4779 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tatbiki hakkında tanzim ve teklif ettiğim Kanun tasarısının kanuniyet kesbetmesi için 
gereken muamelenin ifasını rica eylerim, Hürmetlerimle, 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünsel 

" ' ^ GEREKÇE 

1. 4779 sayılı Kanunun 4. maddesi Erkek Sanat Enstitüsünü bitirenler üstçavuş nasbedilirler 
demektedir. 

2. 1949-1950 Ders yılı Haziran mezunu olan enstitü mezunu üstçavuş nasbedildiği halde 5619 
sayılı Kanun 30 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 1949-1950 Ders yılı Eylül mezunları 
5619 sayılı Kanun gereğince gedikli çavuş nasbe dilmiştir. 

S. Enstitüyü bitiremiyenler Eylülde enstitüyü bitirenler bir duruma gelmişlerdir. 
Halbuki Eylülde imtihana girebilmek ancak Haziranda yani henüz 4779 sayılı Kanunun yü

rürlükte olduğu zaman imtihana girmiş olanlara kabul olunmuş bir hak olup Haziran ve Eylül 
bir tek devre sayılması zaruri ve tabiîdir, binaenaleyh Haziran ve Eylül devresine girenleri ayır
mak imkânsız ve hakkı müktesebi ihlâl ve birçok vatan evlâdının mağduriyetini mucip olacaktır. 
Kanun vâzıınm böyle bir farkı kasdetmemiş olduğu ise açıktır. 

Feridun Fikri Düşünsel 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 30 . I . 1951 

Esas No. 2/74 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu namına erkek sanat enstitüsünde sa
natkâr yetiştirilen talebeden 1949 - 1950 ders 
yılı Eylül mezunlarına da 4779 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tatbiki hakkında Bingöl 
Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel tarafından 
tanzim ve teklif ve 6 . XII . 1950 tarihinde ko
misyonumuza havale olunan Kanun tasarısı 

17 . 1 . 1951 Çarşamba günkü oturumumuzda 
teklif sahibi Feridun Fikri Düşünsel ve Millî 
Savunma ve Maliye Bakanlıkları mümessilleri hu-
zuriyle okunup görüşüldü. 

Millî Savunma Bakanlığı mümessilinin ver
diği izahlara göre: 

Hâdisenin 4779 sayılı Kanun ile ilgisi olma-



yıp Bakanlar Kurulunun 2/18819 sayılı, 30 . 
IX . 1942 tarihli Kararnamesi ile değiştirilen 
Erbaş ve Onbaşı Talimatnamesinin 13 ncü mad
desi gereğinre Millî Eğitim sanat okullarında 
ordu namına sanatkâr yetiştirilen talebeye ta
allûk ettiği ve bunlardan 1949 - 1950 ders yılı 
(Haziran imtihanları neticesinde 205 talebenin 
muvaffak olarak adı geçen talimatnamenin 13 
ncü maddesi hükmüne göre Gedikli üstçavuş 
nasbedildikleri ve bunlardan bir kısmının Ha
ziran imtihanında ikmale kalarak aynı ders yılı
nın Eylül ayında yapılan ikmal imtihanlarınr 
da muvaffak oldukları ve fakat ikmal imti
hanları başlamadan önce 30 Haziran 1950 ta
rihinde yürürlüğe giren 5619 sayılı Gedikli Er
baş Kanunu yukarda bahsi geçen talimatname
yi ortadan kaldırarak birinci maddesinin (A) 
fıkrası ile üçüncü maddesi gereğince bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sanat 
okullarını bitiren talebenin artık gedikli üst 
çavuş değil, gedikli çavuş nasbedileceklerini âmir 
olması dolayısiyle Eylül ayında ikmal imtihan
larında muvaffak olan talebenin gedikli çavuş 
nasbedilmiş oldukları ve bu suretle aynı ders 
yılının yetiştirdiği talebeden bir kısmının ge
dikli üstçavuş ve bir kısmının da gedikli çavuş 
olarak farklı bir muameleye tâbi tutuldukları 
anlaşılmıştır. 

ikmal imtihanları, müstakil bir imtihan ma
hiyetinde olmayıp daima asıl imtihana muzaf 
olarak yapılan ve muvaffakiyet halinde asıl im
tihanın bahşedeceği bütün hak ve menfaatleri 
mahfuz tutan mütemmim bir imtihan usulünden 
ibaret olmasına ve bütün okullarda aynı ders 
yılında ikmalsiz ve ikmal imtihanları ile neşet 
eden talebenin kâffesi o sene mezunu sayılarak 
bu mezuniyetin bahşettiği hak ve menfaatler
den seyyanen müstefit olduklarına ve bilhassa 
ordu namına sanat okuluna girmiş olan bahis 

konusu talebeler, yukarda bahsolunan talimat
namede yazılı (Gedikli'üstçavuş olmak) vait ve 
teklifine istinat ederek bu mesleğe intisap 
etmiş olmalarına göre kendileri için müktesep 
hale gelmiş olan bir haktan mahrum edilerek ve 
aynı ders yılı mezunlarından farklı bir muame
leye tâbi tutularak diğer arkadaşlarından daha 

dun bir rütbe ile gedikli çavuş nasbedilmeleri 
adalete de uygun düşemiyeceğine ve 5619 sa
yılı Kanun hazırlanırken ilerde, yukarda arzö-
lunan şekilde bir hâdisenin vukua geleceğinin 
pek tabiî olarak düşünülmediğine ve bu sebeple 
kanunda müktesep haklar hakkında bir hüküm 
konulmamış olduğuna Komisyonumuzca kanaat 
getirilmiş olduğun.1 binaen teklif olunan ve 
Millî Savunma Bakanlığınca da muvafık görü
len kanun tasarısı esas itibariyle ve oybirliği 
ile Komisyonumuzca kabul edilmiş ve yalnız 
bu talebeler 4779 sayılı Kanununa göre değil,, 
yukarda arzolunan talimat hükmüne göre ordu 
namına sanat okuluna girmiş olduklarından tek
lif olunan tasarı bu maksatla değiştirilerek Ko
misyonumuzca yeniden hazırlanan Kanun tasa
rısı Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Gl. S. Önhon 
Sözcü Kâtip 

Kastamonu Niğde 
Gl. R. Taşkın H. N. Yurdakul 

Afyon K. Bolu 
GL A. îhsan Gl. F. Belen 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Çanakkale Denizli 

8. Endik Gl. F . Karabudak 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır Eskişehir 
Y. K. Aktuğ Gl. A. F. Cebesoy 
İstanbul Kars 
S. Yaver H. Tugaç 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kayseri 

Gl G. Deniz Gl. 1. Berkok 
Kırşehir Konya 

Amiral B. Özdeş Z. Barlas 
İmzada bulunamadı 

Kütahya Rize Seyhan 
Gl. B. Besin K. Balta S. Tekelioğlu 

Sinob Sivas 
C. K. încedayı B. Taner 

Trabzon Van 
Gl N. Altuğ Gl, K. Özalp 

( S. Sayısı : 74 ) 



BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN FİKRÎ 
DÜŞÜNSEL 'İN TEKLİFİ 

5619 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 . I I I . 1950 gün ve 5619 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Erkek Sanat Enstitü
sünün 1949 - 1950 ders yılı Eylül mezunları hak
kında 4779 sayılı Kanunun 4. maddesi bir de
faya mahsus olmak üzere uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî Savunma 
Bakanlığı yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

5619 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 . I I I . 1950 gün ve 5619 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Millî Eğitim sanat 
enstitülerinde Millî Savunma Bakanlığı hesabi-
na sanatkâr yetiştirilen talebeden 1949 - 1950 
ders yılının Eylül ayında yapılan ikmal imti
hanlarında muvaffak olanlar da bir defaya 
mahsus olmak üzere gedikli üstçavuş nasbe-
dilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADİDE 3. -— Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

( S. Sayısı : 74 ) 




