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1. - - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, İç

tüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nei maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki tüzük teklifinin gündeme. 
alınmasına dair önergesi okundu; İçtüzüğün bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ait ti'zük teklifle
rinin Anayasa Komisyonundan bir hafta içinde 
Kamutaya sunulacağının anlaşılması üzerine 
önerge sahibi önergesini geri aldı. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
O. H: P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'in, Lon
dra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında Hü
kümetin ne düşündüğüne dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusuna Başbakan Adnan Menderes, Dış
işleri-Bakanı Fuad Köprülü ve Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu * cevap verdiler. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Gündemin birinci-defa -görüşülecek işler, kıs

mındaki 7̂  8, 9 ve; 10 ncu maddelerin öncelikle 
görüşülmesi onaylandı. 

Başbakan, • ve.-, Bakan - makam ödenekleri hak

kında kanun tasarısı ivedilikle görüşülerek tü
mü kabul olundu. 

İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı makam ödeneği, hakkın
da kanun teklifinin akçalı işlerden, olması do-
layısiyle bir kere de Maliye Komisyonunca tet
kiki kabul edildi.-

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit; ve Te
adülüne. dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel.; ile. tadil ve eklerinin.: Adalet*Ba
kanlığı merkez ve illpr kısımlarjnda değişiklik 
yapılması hakkında; kanun, taşarılarnaın?tümü 
üzerinde görüşüldü ve, 

Vaktin gecikmiş olmasından 14 . I .1952 
Pazartesi günü saat 15 te; toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Manisa Milletvekili 

Muhlis Tümay 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 
îbrahim KirazoğlU 

Kâtip 
istanbul> Milletvekili. 

Füruzan Tekil 

Sorular 

A — Sözlü sorular 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, çeltik 

ekimi ve,tohumluk tevziatı hakkındaki sözlü 
sorusu, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/529) 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Seyhan 
İlindeki sıhhi hâdiseler hakkında sözlü sorusu, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/530) . 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, va-
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tandaşlara karşı iyi muamele yapmıyan ve 
demokratik idareye intibak edemiyen memurlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/532) 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin, 
muayyen mesai saatlerinde vazifeleri başında 
bulunmıyan ve devamsızlıkları görülen memur
lar hakkında ne muamele yapıldığına dair 
sözlü sorusu, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/533) 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin, hu-
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kuk ve boşanma davalariyle fora •işlerinin bir 
an evvel netieelendirilmesi için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/534) 

B •— Y.azilı sorular 
Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 

Trabzon Hava Alanında ilk mütaahhit zamanın
da çalışan işçilerin bugüne kadar alamadıkları 
istihkakları hakkındaki yazılı sorusu, Bayın
dırlık' Bakanlığına gönderilmiştir. (6/531) 

2 . — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif ' 
1. — idareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 

195İ yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/328) (Bütçe Komisyo
nuna); 

Rapor 
2. — Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Esat 

Kerimol'un Seçim-tutanağı hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları inceleme Komisyonu raporu (3/243) (Gün
deme). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı (Ağrı) 
KATİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), Ömer Mart (Çanakkale) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(boklama yapıldı). 

BAŞKAN 
yorum. 

Ekseriyet vardır. Birleşimi açı-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. ^-. Erzurum ile Pasinler îlcesi köylerinde 
vuküayeleri zelzele dölayısiyle B. Millet Meclisi
ninteessürlerini felaketzedelere bildiren telgra
fın cevabı 

BAŞKAN' — Efendim, deprem vesilesiyle 
Heyeti Celilenizin aldığı karar üzerine Erzu-
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rum'a yazılan telgrafın cevabı gelmiştir. Oim 
okutuyorum. 

Sayın Celâl Yardımcı 
T. B. M. M. Başkanvekili 

Ankara 
Erzurum'un mâruz kaldığı zelzele felâketin

den dolayı T. B. M. Meclisinin duyduğu teessür 
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bu bölge halkına ve bütün vilâyete duyurulmuş- I şılanmaktadır, arzederim. 
tur. Vatandaşlarımızın bu acı günlerinde Büyük Erzurum Valisi 
Millet Meclisimizin gösterdiği alâka, teessür ve Cemal Göktan 
hassasiyet muhitimizde samimî bir şükranla kar- | BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SOBÜLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Devlet radyosu ile yayımlanan Meclis müzakere
leri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığından olan sorusuna Başkanvekili Fikri 
Apaydın, Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü ve Baş
bakan Adnan Menderes'in sözlü cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
, 1. Devlet Radyosu ile yayımlanan Meclis 

. müzakerelerini hangi makam tesbit, tertip, kon
trol ve neşrettirmektedir? 

2. Meclis Başkanlık Divanı bu neşriyat ile 
ilgili midir? 

3. Bu yayımları veya bu yayımlar esnasın
da okunan bültenleri tetkik ve takip ediyor mu? 
Bu işle vazifelendirilmiş memurları var mıdır? 

3. Meclis müzakerelerinin gerek Devlet Rad
yosuna, gerekse devlet bütçesinden tediye yapı
lan ajansa ve devletten ilân alan -gazetelere ba
tılı demokrasilerdeki gibi objektif bir şekilde 

, âdilâne ve tarafsız intikali için Meclis Yüksek 
Başkanlığı ne düşünmektedir? 

4. Hükümet in bu vasıtalarla Meclis müza
kerelerini kendi arzusuna göre yayımla masını, 
muvafık, muhalif veya müstakil milletvekilleri
nin muhtelif mevzular hakkındaki beyanlarını 
tek taraflı , ters veya eksik aksettirmesini önle
mek için ne gibi ciddî tedbirler alınacak ve bu 
işe ne vakit başlanacaktır . 
•-•'• Seyhan Milletvekili 

Cezmi Türk 

B A Ş K A N — Söz Başkanvekili F ik r i Apay
dın'mdır. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN
VEKİLİ FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Sey
han Milletvekili arkadaşımız Cezmi Türk Mec
lis müzakerelerinin radyoda yayımlanması me
selesiyle ilgili olarak Meclis Başkanlığından söz
lü soruda bulunmuşlardır. Başkanlık adına ce
vaplarımı arzediyorum. 

Başkanlık Divanının görevlerini ihtiva eden 

İçtüzüğün 198 nci maddesi ile başlıyan metinde 
arkadaşımızın sözlü sorularında mevzuubahis 
ettikleri hususlar için bir vazife zikrü tadat 
edilmemiştir. Bu itibarla Başkanlık Divanının 
sözlü somda yazıldığı gibi bu işle ilgili ve va
zifeli bir memuru yoktur. 

Bilindiği gibi, Meclis müzakerelerinin taze 
havadis olarak umumi efkâra, intikal ettiril
mesini teminen her birleşimde tutulan zabıtlar
dan bir nüsha Ajansa tevdi edilmektedir. Ajans 
Haberler Servisinde, zabıtların hacmma göre 
bu yayımlanmakta ve umumi efkâra bildiril
mektedir. Arkadaşımızın sorularında bahsettik
leri gibi, bu yayımların tek taraflı veya iltizam-
kâr yahut hakikat hilâfına bir neşriyat bugüne 
kadar vâki olmadığı, gerek beyanda bulunan 
milletvekillerinden, gerek muvafık, muhalif her 
hangi bir arkadaş tarafından itirazen serdedilme-
diğinden anlaşılmaktadır. (Sağdan yoo sesleri). 
Böyledir. 

Bu itibarla Başkanlık Divanını ilgilendirecek 
ve Başkanlık Divanını harekete geçirecek hilafı 
usûl bir neşriyat da vukubulmadığmdan hiçbir 
veçhile ajansın bu haber verme işine müdahale 
edilmemiştir. Kemakân Meclis müzakerelerinin 
umumi efkâra nakli için gelenek halinde tees
süs eden bu vaziyete devanı olunacak, yani tu
tanaklardan bir nüshası Ajansa tevdi edilecek
tir. ' . . / ' • • 

Arkadaşımızın sözlü sorusu için arzedeceğim 
malûmat bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Cezmi Türk! 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, her 

şeyden önce ben bu sözlü sorumu Meclisimizin 
Yüksek Başkanına tevcih etmiştim. Kendileri na
mına Sayın ve Sevgili Fikri Apaydın cevap ver
diler. Fakat bendenizin tahassürümü dindireme-
diler. Malûmu devletinizdir ki, Saym Başkanı
mızın, aylardan beri yüzünü göremiyoruz. Pem
be tebessümlerine mutahassir kaldık. Bu sözlü so
ru vesilesiyle olsun kendilerini başınızda bize ri-
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yaset eder vaziyette göreceğimizi ummuştum. I 
Maalesef bugün de göremedim. Gerçi, Allah uzun 
ömürler versin, sağ ve var olduklarını gazeteler 
akseden türlü beyanatlarından anlıyoruz... 

BAŞKAN — Soru hakkında Cezmi Bey! 
CEZMt TÜRK (Devamla) — Fakat siyasi 

bir tahassür olarak başımızda görmek itsiyorum. 
BAŞKAN — Soru hakkında Başkan vekili ce

vap vermiştir. 
CEZMI TÜRK ((Devamla) _ İçtüzüğün 

203 ncü maddesi Tutanak Dergisi ile tutanak 
özetinin hazırlanmasını gözetmek vazifesini Mec
lis Başkanına vermiştir. Gözetmek vazifesi Baş- I 
kanındır. İçtüzüğün 205 nci maddesiyle de gö
rüşmelerin tutulmasını gözetmek, tutanak özetini 
düzeltmek, tutanak özetini imzalamak ödevini 
de Meclis kâtiplerine tevdi etmiştir. Yani Meclis 
başlar, biter. Kâtipler tutanakları gözden geçirir 
imza ederler, ondan sonra Meclis tutanakları İç
tüzük hükümlerine göre tekemmül etmiş ve bir 
hukuki kıymet iktisap etmiş olur. Ama neşredile-
bilir mi?. Daha edilemez. 

O halde Meclis saati adı ile Devlet radyosun
da yayınlanmakta olan tutanak veya özetlerinin 
de Meclis murakabesi altında, Meclis kâtipleri 
tarafından tetkik ve imza olunmaları zarureti 
vardır. İçtüzük hükümlerine göre mahdut mik
tarda basılan ve millî efkâra pek mahdut sayı
da akseden tutanaklarda dâhi Meclisin bu tasar
ruf ve murakabe hakkının tanındığı düşünülürse; 
yüz binlerce vatandaşın simai olarak, yani kulak
la dinlemekte oldukları radyolardaki Meclis sa
atini aksettiren bu müzakerelerin metinlerinin 
yine Meclis makamları tarafından murakabe edil
mesini zaruri kılmaktadır. Kaldı ki, söylevlerin 
tam bir metin halinde ilânı şarta muallâktır. 

İçtüzüğün 115 nci maddesi mucibince Tutanak 
Dergisinin yayınlanmasından sonra söylevin neş
ri kabil olduğu hükümle kabul edildiğine göre, 
metnin tümünün neşredilmesi de oyla kabul olu
nabilir. 

Aynı maddenin, altındaki 60 numaralı notta | 
«metnin ajansla ilânı dâhi böyledir» diyor. I 

Halbuki, Meclis saatinde yayınlanan bâzı 
söylevlerin tümü ve bilhassa Başbakan ve bakan
ların söylevlerinin burada daha müzakere bitme
den radyodan geçtiğini görmekteyiz. Tatbikat bu 
şekildedir. Şu halde ajans veya Hükümetin di
lediği söylevler nasıl o akşam ilân edilebiliyorsa, 
İçtüzüğün sarahatine rağmen. Meclis müzakera- j 
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! tını endirekt olarak tesir altında bırakmaya te

şebbüs ̂ edebiliyorsa, kendi yani Meclisin İçtüzük 
hükmüne göre, iç salâhiyet ve vazifelerine dair 
olan hükme dayanılarak; söylevlerin neşredilme
sinde büyük itina ve hassasiyetin gösterilmesi lâ
zımdır. İşte demokratik Meclis olarak İçtüzük hü
kümlerinin murakabesi ve kontrolü da bu derece 
lüzumludur. Bunun nasıl olduğunu belki anla
mak kolaydır. Ama bunu, benim için kabul et
mek imkânsızdır. 

Batılı demokrasilerde mevcut radyo istas
yonları çokluğuna rağmen bu gibi neşriyatın 

i çok âdilâne objektif ve tarafsız olduklarını gör
mek ve dinlemek insana haz veriyor. Bizim 
millî benliğimizi ve vicdanımızı ezaya düşürmi-
yecek şekilde bu neşriyatın tanzim edilmesini 
gönül istiyor. Sayın Başkanvekili bu işle ilgi
li ve vazifeli memurlarımız yoktur dediler. Tu
tanaklarla ilgili memurlar bu işle vazifeli me
murlardır. Taze havadis olarak ajansa ver
mekteyiz, diyorlar. Meclis müzakeratımn haki
ki ve samimî bir şekilde aksi ile alâkalıdır. Doğ
ruluk daha önce gelir. Memurlarımız yoktur,-
dediler ve zorluğundan bahettiler. Bu işi yap
mak için bir celsenin zabıtlarının bir gün son
ra da tevdii mümkündür. Bugünkü şekilde tu
tanakların ajansa tevdiine İçtüzük formalitele
rinin aykırı olduğunu bir defa da. bu kürsüden 
Sayın Başkanvekiline arzederim. 

Kaldı ki bu taze havadis olarak verildiği 
söylenen beyanat hacme göre yayınlanmam ak
tadır. Bir seneden beri dinlediğim radyolar, 
beyanların basına akisleri ve ajansa intikal şe
killeri tarafımdan uzun bir tetkika tâbi tutul
muştur. Bunlar hacme göre olmadığı gibi, şah
sa göre, muvafakat ve muhalefete göre bir de
ğildir. Bâzı mevzularda hükümetin hoşuna git
miştir ve muhalefet milletvekillerinin sözleri 
etraflı bir şekilde çıkmıştır; diğer tarafta ko
nuşması hoşa gitmiyen bir muvafakat milletve
kilinin beyanatı ise basma eksik veya ters ak
settirilmiş olduğu da görülmektedir: (Soldan 
teessüf ederiz sesleri). Bu yayımın tek taraflı 
ve iltizamkâr bir yayın olmadığı hakkında şim-. 
diye kadar itiraz yapılmadı diyorlar. Eğer bu
güne kadar itiraz yapılmamışsa, zabıtların tet-
kikmdan çıkacaktır, bugünden itibaren itiraz 
yapmış vaziyetteyim. Etrafiyle arzediyorum. 
Halbuki Sayın Başkanvekili peşinen hükme var-

j dil ar, bendenizi dinlemeden evvel dediler ki 
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Başkanlık Divâıii eskiusulde devam edecektir. 
Demek ki bu işte ne söylesem, boşuna olduğunu 
ve Başkanlık Divanının bu sesleri havada uçur
tarak bu işe devam edeceğini göstermektedir. 
Ben, boşuna çene çalmaktan ziyade, tarihimize, 
tutanaklarımıza hitap etmek için ve Yüksek 
Meclisiniz vasıtasiyle efkârı umıımiyeye söy
lemekten ziyade dikkatinizi çekmek için arze-
diyorum. 

Arkadaşlar; radyo yayınlarına ait tesbit et
tiğim vakıalar çoktur. Bunun ancak Meclis 
müzakerelerine tesadüf eden kısmı üzerinde ko
nuşmak ve bu sahada dikkatinizi teksif etmek 
istiyorum. Çünkü demokratik olarak lâzım 
olan evvelâ budur. Evvelâ Meclis müzakeratı-
na sahip olabilelim. Ondan sonra bu radyo ya
yınlarını murakabeye cesaret bulabilelim. 

Yalnız Sayın Başkanımıza şu kadar arzede-
,yim ki, bugün ses alma makineleri vardır, l'ş 
inada binerse ve ben de mecbur olursam bir ses 
makinesi tedarik ederek radyonun başına geçer 
ve Meclis saati yayınını bu makine ile tesbit 
ederek gelir size 'dinletebilirim. Bugün, teknik 
bize bu imkânı bahşetmektedir. O vakit bu 
mâruzâtımı ses olarak da size ispat etmiş olu
rum. 

Evet, hükümet Meclis müzakerelerini kendi 
arzusuna göre istismar etmektedir. Muvafıkı, 
muhalifi dinlemeden kendi ekip politikasına gö
re istismar etmektedir. Hattâ nadir olmakla 
beraber tesbit ettiğim birkaç vaka vardır: Ken
di bakanlarının, içinde de şahsi tercihler yap
maktadır. 

Devri sabık iktidarı devri hâzır ikti
darına veya devri hazır muhalefeti, devri sa
bık muhalefetine boyuna radyo neşriyatı yü
zünden aynı temle, aynı motifle ve hattâ aynı 
kelimelerle, çatıp duruyor. Fakat bu millî ha
yatımız ve istikbalimiz bakımından tehlike ar-
zeder, bu hususta dikkatli olmaya ihtiyacımız 
vardır. Ben devri sabıkta bu Mecliste bulun
madığım için pek iyi tesbit edemedim; fakat 
devri, hazırda, iki yıldır, bu Meclisin müzake
relerini hem içinden hem de radyo ve basında 
tam metin veya hulâsa olarak dikkatle takip 
ettim. Buna nazaran radyolar ajans ve ilânla 
beslenen basın, Meclis müzakerelerini umumi 
efkâra aksettirmekte, muhalefetin veya mu-
vafakattan ziyade hükümetin ileri gelen erkâ
nının mütalâa ve menfaatlerine göre hareket 

1.1952 0 : 1 
I etmektedir. Gün oluyor ki, bir muhalif millet

vekilinin mütalâası hükümet ekibinin boşuna 
gidiyor ve dilediği şekilde verdiyor, eski de
mokratlardan mücahit bir milletvekili. gayrete 
gelip, de hükümetin hoşuna gitmiyecek şeyler 
söylemişse aksetmiyor veyahut doğru dürüst bir 
mâna çıkacak şekilde aksetmiyor. Müstakillerin. 
beyanatından bahsetmiyeceğim, işin bu kada
rını hudutlandırmak istemiyorum, buna lüzum. 
ve zaruret ve ihtiyaç görmüyorum arkadaşlar. 

Ancak serin kanlılıkla, objektif olarak a re
zedeyim, bu acıları biraz lâtife gibi arzetmek is
tiyorum. Yoksa bu acıklı olaylar zokâvetli bir 
dirayetle idare edildiği zamanlar devlet radyo
sunun bilhassa millî gaye ve istikbalimiz bakı
mından mühim olan kanunların müzakerelerinde 
oynadığı rol iyi değildir. Bâzı kanunlar bura
dan çıkmadan radyo ile onlara tesir yapıldığım 
tesbit etmiştir. 

Eadyo, basm, bültenler, tutanaklar 'günlük 
müzakereleri karşılaştırarak böyle bir komisyon 
seçilecek olursa burada gönülden, çalışmaya 
•r/azıyım. Hafıza ve hatıralarınıza müracaat ede
rek, şimdilik şu kadarını arzedeyim; Atatürk 
Kanununun müzakeresinde, Denizcilik Banka
sının müzakeresinde, Türk Ceza Kanunu tadili 
yapılırken, Gelir Vergisi Kanunu, Hayvan Ver
gisi tadilleri Kanunu, îş Kanununa ait mütaad-
dit tadiller, 2311 sayılı Kanun ve Halkevleri 
Kanunları çıkarken bunların Meclis müzakerele
rinin radyoya, akislerinde türlü garibelerle karşı
laştık. Garibeler kelimesiyle neler arzetmek iste
diğimi demindenberi arzettim; Uzatmıyorum, bu 
yalnız bunlara münhasır kalmamaktadır arkadaş
lar. Sözlü soruların müzakeresine ait hususlar 
dahi böyle oluyor. Hattâ bâzı bakanların beyan
larında bile Başbakanlığın hoşuna gimiyecek 
şeyler bulunursa radyolarda aksi görülüyor. Bn 
mevzu içinde bilhassa toprak reformuna, topraksız 
vatandaşlara, Karadeniz kıyılarındaki halkın ıstı
raplarına, çeltik ekimine, orman, işçi mesele
lerinde hükümetin plansızlık veya programsızlı-
ğına, Devlet iktisadi Teşekküllerinin rasyonel ol-
mıyan durumuna ve ilfıh... taallûk eden mevzu
lar, sözlü sorularda geçon mufassal mütalâalar 
bazan tamamen, bazan kuşa benzetilerek bu rad
yoda neşredilmektedir. Takdir buyurursunuz 
en uzun metni, tablet veya komprime haline;•ge
tirmenin usulleri vardır. Bu uzun mütalâa-ve 

I beyanlar dahi komprime haline getirilebilir, Er-
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babı isterse pekâlâ bunu yapar, ve icabettiği za~ 1 
man yapacak kafalar olduğunu da yine bu radyo 
neşriyatından kolayca anlaşılmaktadır. 

Bütün bunlarla beraber hatta bâzı garip 
cilveleı de oluyor. Bazan bakıyorsunuz bir mil
letvekilinin sözünü vermiyelim derken, bakanın 
milletvekiline mukabeleten söylediği sözü muhak
kak nakletmek lâzımgeldiğinden, bakanın sözü 
olduğundan dokunulamıyor ve endirekt olarak 
o milletvekilinin de sözü geçiyor, dinleyiciler de 
bundan bir fikir edinmeye çalışıyorlar. 

Hükümet kendi ekseriyeti ve kendi milletve
killerine karşı da bu taktiği kullanmaktadır. Ba, 
cidden yer yüzünde başka yerlerde görülür 
birşey değildir. Hele benim takip edebildiğim. 
Batılı radyolarda böyle birşeye rastlanması im
kânsız olan bir garibedir arkadaşlar. 

Artık Başkanlık Divanından istirham ederim; 
Tüzüğün üç maddesi sarihtir. Kendileri vc! hep
si de hukukçudur. İstidlâlen Tüzüğün meskût kal
dığı yerlerde dahi tutanakların nasıl tedvin ve 
neşredileceği hususunda kendileri tam manâsiy-
le sahibi salâhiyettirler. Bunlar iyi alâmetler 
değildir arkadaşlar. Bir Meclis kendi müzakeratı-
nı bütün fikirlerini muvafık, muhalif, müstakil 
bütün azasının fikirlerini kendi umumi efkârına 
arz edemezse bu iyi bir alâmet değildir, arkadaş-
lar.Hangi devir olursa olsun, hangi iktidar olur
sa olsun bu. iyi bir, şey değildir. Onun için 
istirham ediyorum; bugünlerde çok söylentisi 
olan eski diktatörlüklerden bahsi bırakalım da 
bizi yeni yeni direktuvarlara götüren . bu işler
den vaz geçelim. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN. — Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü 
buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Efendim, bendeniz radyonun Mec
lis müzakerelerini nasıl neşrettiği veya nasıl neş
retmesi lâzımgeldiği hakkındaki meselelere temas 
edecek değilim.. Yalnız, Cezmi Türk arkadaşımız 
mütalâalarını serde başladıklarından: biraz son
r a .geldim, orada, «Başbakanlık ekibi, bunun ha
ricinde kalan bakanlar, dâhilinde kalan bakanlar» 
gibi çok. garip mütalâalar ileri sürdüler. 

öyle anlaşılıyor* ki, kendileri yalnız radyo 
neşriyatını,takip etmekle kalmıyor, tıp ve diğer. 
bildikleri birçok ilimlerin dışında ulumu gaybu-
beye,de ;valnf bulunuyorlar. (Gülüşmeler). 

Meclis ve Meclis Divanı Riyaseti buradaki î 
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müzakeratm neşri hakkında her hangi bir karar 
alır ve onu radyoya tebliğ ederse, gayet tabiîdir 
ki, o tarzda neşriyat: yapılır. 

Yine kendileri itiraf ettiler; radyo neşriyatın
da sözün muhalif veya muvafık tarafından geldi
ğine bakılmıyor, Hükümetin arzusuna göre ve 
hangi şey hoşuna giderse onlar radyodan fazla
ca söyleniyor, başkaları söylenmiyor, dediler. 
Böyle şey mevzuu bahis değildir. Yalnız burada
ki müzakeratm : Muvafık, muhalif, müstakil, 
rayodan aynen neşrine de imkân olmadığı mu
hakkaktır ve kendilerinin bu tetkikini daha ev
velki zamanlara da teşmil ederek hiç olmazsa bu
gün muvafık milletvekilleri ve bakanlar kadar, 
hattâ bazan onların sözlerinden de daha geniş 
daha etraflı olarak muhalefet tarafından yapılan 
beyanatın aksettirildigini.de söylemek insaflılığın 
da bulunmalı idiler. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Yalnız sözlerime nihayet verirken bir noktayı, 
Meclisin bir ferdi olarak; vekil olarak değil, Mec
lisin bir ferdi olarak asla kabul etmiyorum..Ken-
.dilerine hatırlatmak isterim : Radyoda Hükü
metin şu veya bu tarzda neşriyat yaptırarak, is
tedikleri sözleri kısaltıp, istediklerini uzatarak, 
buradaki müzakereler üzerinde, yani Meclis ef
kârı umumiyesi üzerinde tesir yapmaya kalkması 
hakkındaki sözlerini şiddetle reddederim. Bu 
Meclisin âzasından hiçbir, kimse radyonun.neşri
yatından müteessir olup fikirlerini değiştirecek 
değildir, arkadaşlar. (Alkışlar) 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKÎLÎ FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — 
Efendim, arkadaşımızın sözlü soruları Meclis 
Başkanlığına tevcih edilmiş olduğu için bende
niz İçtüzüğün sarahati dairesinde, Başkanlık 
Divanının görevlerini nazarı dikkate alarak o 
suretle arzı malûmatta bulunmuştum. Fakat 
arkadaşımız konuşmaları ile sözlü.soruyu ver-
melerindeki maksatlarını da açıklamış oldular. 
Radyo Hükümet elinde, hükümet organı bulun
duğu için Meclis Başkanlık Divanının bir vası
tası olmadığı için, sözlerimi İçtüzüğe tevfikan 
arzettim. Eğer konuşmamış olsalardı, evvelki 
mâruzâtım çerçevesi içinde kalacaktım. Fakat 
kendileri maksatlarını izah ettikten sonra bende
niz de işi tavzih mecburiyctindc^kaldım. 

Sayın Cezmi Türk vermiş oldukları bu sözlü 
soru önergesi ile Hükümete çatmayı tasarlamış
lar ve nitekim,konuşmaları da o suretle vuku-
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bulmuştur. Meclis tutanakları İçtüzüğün sara- i 
hati dairesinde zabıtlar tekemmül ettirildikten 
sonra; Heyeti Celilenize tevzi edilmektedir. Yal
nız soruda Meclis müzakerelerinin radyoda ya
yımı dolayısiyle Başkanlık Divanının bu işi mu
rakabe ve kontrol eden bir memuru var mı dır? 
diye soruyorlar. Olmadığı yine Tüzük sarahatin
den anlaşıldığı gibi kendileri de bunu pekâlâ bi
lirler. Anlaşılıyor ki, bu suali Meclis Başkan
lığına sorarak, Hükümete çatmak istiyorlar. Bi
naenaleyh, bu soruya muhatap olmadığımızı ve 
sorularını yanlış yere tevcih ettiklerini ve kul
landıkları taktiğin iyi olmadığını da müsaadele
riyle kendilerine hatırlatmak yerinde olur. Eğer, 
sözlü sorularını Hükümetten sormuş olsalardı, 
daha sarih cevap almış olurlardı. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, her 
iki yüksek hatibin beyanlarını dinlediniz. Ben
denizin daha evvelki mâruzâtım da, ümit ve 
tahmin ederim ki, henüz vicdanlarınıza intikal 
etmiş durumdadır. Yüksek vicdanlarınızı ha
kem tâyin ediyorum, iddia ve müdafaacılarm 
beyanlarını karşılaştırır, bundan sonraki radyo 
yayınlarını bilhassa konuştuğumuz günler biraz 
daha yakinen dikkat ve alâka ile takip ederse
niz zannediyorum ki, hakikat vicdanlarınızda 
ebedi ve lâyemut olarak âbideleşecektir. 

Bu arada Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın 
Profesör Fuad Köprülü bana, doktorluktan baş
ka daha birçok, mütehassıslık, tevcih ettiler. 
Haydi yüksek hatırları için bunu kabul edeyim 
ama kendileri bu ulûmu mütegayyibenin bir de 
fahrî doktorluğunu lütfederlerse daha çok mem
nun olurum. 

Sayın Meclis İkinci Başkanımızın da ithamla
rını mukabele ile karşılıyacak değilim. İçtü
züğün maddeleriyle peşin hükme varmadan, bir 
eski hâkim itiyadiyle mevzuatın meskût kaldığı 
yerlerde bir hâkim nasıl düşünürse o hâkim vic
danını harekete getirirler ve nihayet Meclis ta
rafsız İkinci Başkanı sıfatiyle işi tetkik buyu
rurlarsa bana ergeç hak vereceklerine eminim. 
(Sağdan alkışlar). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) —• Muhterem arkadaşlar; soru, Meclis Ri
yaset Divanından vâki olmuştur. Fakat biraz 
evvel Fikri Apaydın arkadaşımızın açıkça be
lirttiği veçhile, bu arada yine Hükümete sataş: 
mak hususu asla ihmal edilmemiş, hattâ soru-
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nun asıl gayesini bu teşkil etmiş olduğu açık
ça yüksek heyetinizce anlaşılmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; eski diktatörlüğü bı
rakalım, yeni diktatörlüğü şöyle yapalım falan 
gibi sözlerini şiddetle kendisine reddediyorum. 
Bu sözler efkârı teşviş etmek için her gün etek 
dolusu sarf olunan isnatlardan başka- bir şey 
değildir. Geçen gün ben burada konuşurken 
sözlerimin Anayasaya muhalif olduğunu iddia 
ederek ve demokrat ruhunun tahammül edeme
diğini söyliyerek salonu terkedip gitti. Bu jesti, 
isminin gazetelerde neşrini sağlamak ve tesir
lerini yaymayı temin etmek maksadiyle yaptı
ğına şüphe yoktur. Bu hareketlerle nereye gö
türmek istiyorlar bu cemiyeti, bilmiyorum. 

Meselenin esasına gelelim. Yüksek heyetiniz 
burada toplanıyor, saat 3 te, saat 15 te. Sekize, 
dokuza kadar müzakereler cereyan ediyor. Ya
rım saat konuşan hatip var, bir saat konuşan 
hatip var, çeyrek saat konuşan hatip var. Se
kizde iş bitiyor. Radyo memuru gelecek, bütün 
bu konuşanların hepsinin ifadelerini zabıtlardan 
çözecek, hulâsa yapacak, şunu mu yazayım, bu
nu mu yazayım, şunu söyledi, bunu söyledi, bun
ları tağyir edeceğim diyecek; bir iki saat içinde 
beş saatlik müı-ıkerenin zabıtlarına bu suretle 
tasarruf edecek, bu neticeleri elde edecek. Bu
nun maddeten imkânı olmadığı meydanda. 

Hükümetin, bu şekilde hareket edilmesi için 
emir verdiğine gelince; hayır arkadaşlar. Sure
ti katiyede Başbakanlık, böyle bir emir verme
miştir. Bunlar sizlerin efkârını tağşiş etmek için 
vehlei ûlâda hakikat gibi görünen sözler söyle
yip, muayyen neticeler istihsal etmek için sis
temli olarak takibedilen bir tertibin tatbikatın
dan başka bir şey değildir. Faik Ahmed Barut
çu arkadaşımın konuşmalarından kaç satır çık
tı, benim konuşmalarımdan kaç satır çıktı, bun
ları bilemem. 

Eğer neşriyat ile hakikatların başka türlü 
olduğuna milletimizi inandırmak mümkün ol
saydı Halk Partisinin 20 senedir mütemadiyen 
yaptığı dağlar gibi neşriyatın yekûnu bu mille
tin ruhunda tesirler yaratır, ve Halk Partisi bu 
memleketin başından uzaklaştırılmazdı. Hattâ 
biz, sözde, aleyhimizde söylenen birçok sözlerin 
efkârı umumiyece aynen malûm olmasını bile 
çok arzu ederiz. Bunların muzır tesirlerini par
timiz, Hükümetimiz lehine olacağında hiç şüp-

I hemiz yoktur. (Soldan şiddetli alkışlar) 
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CBZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sayın Başbaka

nımızın şahsıma izafe ettikleri fuzuli kudrete 
teşekkür ederim. 

Geçen günkü mesele, mühimdir. Ben bura
dan, tamamen Anayasaya muhaliftir diye dışarı 
çıktığım zaman, tamauıcn haklı idim. I nurun için 
yaptıkları itha,mlı ifadelerine aynen cevap ver
meye benim nezaketim müsait değildi.?. 

Yalnız şunu arzetmek isterim ki, geçen günkü 
münakaşalarda ileri sürdükleri tamamen Ana
yasamıza muhaliftir, bunlar neşredildikten son
ra bir sual mevzuu yapacağım ve tekrar huzu
runuza geleceğim. Ve bunu isterlerse derhal ve 
şu anda dahi ispat ederim. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Ay
dın) — Lütfen, lütfen. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Yeri değil, bir 
parça sabırlı olmanızı temenni ederim, ben sab
rediyorum. 

Eğer bir milletvekili olarak Meclis müzake
relerinin radyoya intikalini murakabe etmek 
istiyen bir insanın sözü Hükümete sataşma o-
larak kabul edilirse arkadaşlar, biz murakabe
yi nasıl yapacağız? Murakabe ile sataşmanın 
başka, başka şeyler olduğunu zannediyorum. 
Hükümetten sormak istediğim şeyler için bir
kaç sözlü sorum var, Hükümete taallûk eden 
şeyleri sorarım. Hükümetin icraatı hakkında so
ru getirmek lâzımgelse kucak, kucak her gün 
on iki tane sözlü soru getirmem lâzım. Hüküme
te sataşma değil, doğrudan doğruya Hükümeti 
murakabe için istediğim zaman yollar açık, söz
lü soru sorarım. Zaten birkaç sorum var, bir
kaç gün sonra huzurunuza gelir. 

Bütün bunlardan sora sayın Başbakanı din
ledik, sayın Dışişleri Bakanını dinledik, sayın 
ikinci başkanı dinledik; İçtüzük buradadır, 
bendenizin beyanlarını da hatırlarsınız, artık 
radyo neşriyatını dinlerken dahi vicdanınız 
hükmü verir. 

BAŞKAN — Başbakan buyurun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan-

bul) — Muhterem arkadaşlar; tezadın açıkça 
farkına varıyorsunuz. Hem hükümeti muraka
be etmek isteseymiş sual takriri ile gelirmiş, 
hem hükümet icraatım murakabe etmek lâzım
gelse her gün kucak kucak takrirlerle huzuru
nuza çıkarmış... Böyle diyorlar. 

Hemen arzedeyim ki, bu iki şeyi telif et-
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mek imkânı yoktur ve derhal söyliyeyim ki, 
hükümet; icraatının bütün safhalarında hesap 
vermeye amadedir. Dilerlerse, lütfen ihsanı 
mahsusla suallerini tekrar etmekten içtinap et
mesinler, kucak kucak takrirle gelsinler. Fa
kat hüsranla karşılaşacaklardır, bunu emniyet
le söyliyebilirim. 

Diktatörlükten bahsettiler. 1948 tarihine 
kadar diktatörlüğün müdafii olarak kalem kul
lanmış bir insandır. (Soldan bravo sesleri). 
Hükümete sataşmadım, diyor. Sataşmayı sis
tem ve itiyat haline getirmiş olduğunu bir de
fa daha tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Ar-' 
zettiğim. gibi radyoyu murakabe etmek istiyor
larsa hangi neşriyatta, ne zaman, ne bozukluk 
gördülerse haber versin, haber veriniz, düzelt
meye amadeyiz. Biz radyoyu kullanarak ikti
darda kalmayı kararlaştırmış veya böyle zayıf 
bir dala tutunarak hükümet icra etmekte olan 
insanlar değiliz. (Soldan şiddetli alkışlar). 
Müspet icraatımızla iş başındayız arkadaşlar. . 

BAŞKAN — Cezmi Türk. (Soldan, gürültü
ler, kapak vurmaları, yeter sesleri). 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Siz denemez
seniz milletime söyliyeceğim arkadaşlar. (Sol
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Ben 1949 a 
kadar diktatörlüğü müdafaa etmiş bir insan 
değilim. Başbakanın iddiası yalandır, bir. 

Ben 1931 den beri bu memlekette, Türkiye'
de Türk Ulusu içinde demokrasinin kurulması 
uğrunda sözle, yazı ile fiilen mücadele etmiş 
bir insanım. Bunu 1931 den itibaren Adnan 
Menderes'in faaliyetleriyle beraber sözle, yazı 
ile karşı karşıya getirmeye her zaman hazırım. 

BAŞKAN — Başbakan. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Asıl 

şimdi yeter. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) —- Muhterem arkadaşlar; yalanı, «kendisi 
yalan söylüyor» şeklinde aynen kendisine iade 
ederim ve bugüne kadar nezaketten bahsettiler; 
ahlâklarının müsait olmadığından bahsettiler, 
Sırası geldiği zaman, fakat «Başbakan yalan 
söylüyor» demekten geri kalnnyacak bir insan 
olduğunu da gösterebiliyorlar. 
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Muhterem arkadaşlar; açık olarak söylüyo

rum ki, Adana'da karşımıza bütün ceberrutiy-
le çıkan bu zat idi. Kargı tarafın adamı iken... 

• CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Ben kimsenin 
adamı olmadım. 

: 1 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Müsaade ediniz. Evet karşı tarafın 
adamı, oranın mensubuyken gelip kendi men
sup olduğu partinin aleyhinde konuşup, komp-
lote eden insan kendisiydi arkadaşlar. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

t, 

1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit-
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve elüerinin Ada
let Bakanlığı merkez ve iller kısımlarında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarıları ve 
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (1/289, 
1/291) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Salâhattin Hüdayioğlu'nundur. 

SALÂHATTİN HÜDAYİOĞLU (Maraş) — 
Muhterem arkadaşlar, kanun mevzuu olan bilhas
sa Adalet Bakanlığının iller teşkilâtını alâkadar 
eden mahkemelerin artırılması ve iş hacmi faz
la olan vilâyetlerde birtakım yeni mahkemelerin 
kurulması hakkındaki mahkeme teşkilâtının tev
sii hususundaki kanun tasarısı önümüzde bulun
maktadır. Bugünkü mevcut mahkemeler teşkilâ
tının memleketin bugünkü adalet tevzii ihtiyacını 
karşılamaması itibariyle Adnan Menderes Hükü
metinin bu ikinci bütçe yılında önümüze getirmiş 
olduğu tevsii teşkilât tasarısından ötürü Hükü
metlerini tebrik etmek isterim. 

Bugün memleketimizde fazla ihtiyaç hissedi
len mevzulardan birisi vicdanı âmmenin adalet 
ihtiyacını karşılamak ve işlerin her gün artması 
dolayısiyle mahkemeler lebalep işle dolu bir ha
le gelerek vatandaşların adalet kaygularmı ar
tırmaktadır. Bu itibarla her hangi bir sebeple 
geciktirmenin önüne geçilmesini bilhassa dikkate 
ve ehemmiyete şayan bulmaktayım. 

Memleketin coğrafi ve iktisadi vaziyeti ve yol 
durumu göz Önüne alındığı takdirde bugünkü 
mahkeme teşkilâtının kifayetsiz olduğu aşikârdır. 
Ancak Adalet Bakanlığının getirdiği tasarıda 25 
nahiye de mahkemeler tesisi hususunun, memleke
tin çok arızalı bulunması itibariyle kifayetsiz bu
lunduğunu berveçhi peşin arzetmek isterim. 
1932 tarihine kadar bu memlekette yüz nahiyede 
mahkeme teşkilâtı bulunuyordu. Bugün gerek 
toprak kıymetinin artması ve bu yüzden mahke
melere birtakım toprak mülkiyeti dâvalarının 

fazla getirilmiş olması ve gerekse bugünkü ikti
sadi durumumuz itibariyle yeni bir takım dâva
ların her gün mahkemeleri işgal etmiş olması, 
nahiye teşkilâtında tasarıda ileri sürülen miktar
dan daha fazla olarak yüz nahiyede daha yeni 
mahkeme teşkilâtının kurulması lâzımdır. Mev -
cut kazalarımızın da tamamında asliye mahkeme
leri bulunmamaktadır. Halbuki kazaların nüfusları 
mütemadiyen artmaktadır. Buralarda birtakım 
asli mevaddın her gün artan bir hızla çoğalan bir 
şekilde bulunması, bu mahkemelerin adedinin art
masını icabetmektedir. Bu itibarla da birinci 
madde olarak nahiyelerdeki mahkeme teşkilâtı
nın hiç olmazsa yüz nahiyeye çıkarılması esastır. 
İkinci madde olarak da, halen 75 kazamızda sulh 
mahkemesi bulunmaktadır, bu 75 sulh mahkeme
sinin asliye mahkemesine ifrağı icabetmektedir. 
Bundan başka halen asliye mahkemesi bulunan 
vilâyet ve kaza merkezlerinde işlerin fazla miktar
da çoğalmasını da göz önüne alarak, mevcut as
liye mahkemelerinin yanında yeni birtakım kad
roların da ilâvesi zaruri bulunmaktadır. Bu iti
barla da Adalet Bakanlığı tasarısında 25 bucak
ta sulh mahkemesi teşkili ve diğer mahkemeler 
için icabeden 215 yeni hâkim kadrosunun artırıl-
rak bunun 390 a çıkarılmasını arz ve teklif ede
ceğim. Bu hususta yüksek başkanlığa bir de öner
ge sunuyorum. Kabulünü Yüksek Meclisinizden 
rica ederim. 

BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAIIMAN FAHRİ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar; evvelki otu
rumda bu tasarı için bir tadil tekilfi takdim et
miştim.. Bu teklifim üzerine gerek muhterem 
Adalet Bakanı ve gerekse Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü benimle esas bakımdan aynı fikirde 
olduklarını söylediler. Dâvada ihtilâf yoktur. 
Diyoruz ki, Türkiye adliye teşkilâtı noksandır, 
bunu ikmal etmek lâzımdır. Yalnız aramızda 
bunun tatbik ve tahakkuku bakımından bir fark 
vardır. Adalet Bakanı ve Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü; bu noksanı bir senede ikmal edeme-

122 



B : 26 14. 
meyiz, mütaakıp senelerde ikmal edebiliriz, di
yorlar. 

Adalet Bakanının bu sözünü, Hükümetin bir 
va'dı olarak kabul etmek hakkımızdır. Ancak 
bu fikre iştirak etmiyorum. Bu sene içinde ya
pılması için bütçeye 3 - 4 milyon liralık zam 
yapmak, mutlaka bu parayı sarfetmek demek 
değildir. Hükümet bütçe senesi içinde ihtiyaç 
karşısında yeni bir kodro tasarısı ile gelmek 
arzusundadır. Halbuki şimdi benim teklifim 
kabul edilirse her hangi bir ihtiyaç karşısında 
derhal bu kadrolara tâyinler yapar ve mesele de 
hallolunur. 

Bu itibarla meseleyi kısaca bir kere daha 
tekrar edeceğim. 

Arkadaşlar; nüfusu 4.0 000 i geçen kazaları
mızla, vilâyet merkezlerimizde teşkilâtımız ka
tiyen kâfi değildir ve Hükümetin istediği kad
roda da bilhassa 120 hâkim karşılığı kâtip bu
lunmaması büyük güçlüklere, haklı şikâyetlere 
sebep olacaktır. Takdir Büyük Millet Meclisi
ne aittir, sözlerimi burada kesiyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz 
arkadaşlar; Hükümet tarafından gelen bu ta
sarı üzerinde geçen celsede tartışma yapılmış, 
arkadaşlar noktai nazarlarını belirtmişlerdi. 
Fakat o gün ekseriyet olmadığından ve aradan 
da zaman geçtiğinden ben aynı şeyleri bugün 
tekrar etmek mecburiyetini hissediyorum. Ge
len tasarıda 215 hâkim kadrosu ilâve edilmekte
dir. Bu da şu sebeplerden ileri geliyor; mev
cut kanunlar bize her ilçede bir mahkeme teşkil 
etmemizi emretmektedir. Halbuki böyle olma
sına rağmen 75 ilçemizde bugün mahkeme yok
tur. Diğer taraftan 25 bucakta da yeni mah
kemeler tesis etmek isteniyor. Fakat 900 bu
cağımız vardır, ve bu bucaklar içerisinde 300 
tanesi nüfusu on binden, yukarı bucaklardır. 
İhtiyaçlar pek çok fakat imkânlar dardır. Bu 
imkânların müsaadesi nispetinde adaleti vatan
daşların ayağına götürmek maksadiyle Hükü
met, bütün imkânları kullanarak, bu seneki büt
çeye 215 hâkim kadrosu tahsis eylemek suretiy
le huzurunuza bir kanun tasarısı ile gelmekte
dir. 

Bâzı arkadaşlar bunun ihtiyaca nispeten çok 
az olduğunu, 215 hâkim kadrosunun kâfi gelmi-
yeceğini; bu itibarla bunun hiç olmazsa 500 e 
çıkarılmasını ve ona mütenazır olarak da 500 kâ
tip kadrosu ilâvesini istemektedirler. Arkadaş-
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i larm bu talebine iştirak e/tmemek elden gelmi

yor. Fakat ne yapalım ki imkânlarla mukayyet 
olmak icabediyor. İmkânların müsaadesi nispe
tinde bu işleri karşılamak esasen hükümetimizin 
programı icabıdır. Bu itibarla mümkün olmı-
yan şeyi hükümeti zorlıyarak istemek, istihdaf 
edilen gaye ve neticeyi teminden uzaktır. 

Bâzı arkadaşlar da bu teklif dolayısiyle şu 
şekilde talep ve beyanda bulundular: Dediler ki, 
hâkimlik derecelerinde tıkanıklık vardır. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Meclisten istiyoruz. Hükümet getirebileceğini ge
tirmiş. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Biz 
bu tıkanıklığı gidermek için kadroları yüksel
telim. Bu arkadaşlarıma şunu hatırlatmak mec-; 
buriyetini hissediyorum: Bir kere bu gelen tek
lif bir terfih ve terfi teklifi değildir. Bu, sırf 
adaleti vatandaşların ayağına götürmek için ka
nunun bizi mecbur tuttuğu hallerdir, yani ilçe
lerde mahkemo açmak mecburiyeti halinde, bu 
ihtiyaçlara biraz olsun cevap verme bakımından 
hükümetin getirmiş olduğu bir tekliftir. Bu 
itibarla biz, teklifin mahiyetini değiştirip, buna 
terfi ve terfih nazariyle bir tasarı şeklinde bak
mak hakkına malik değiliz. Daha doğrusu, böyle 
yapacak olursak doğru hareket etmemiş oluruz. 
Esasen Terfi Kanunu gelecek olsa dahi o zaman 
söyliyecek sözlerimiz olacaktır. 

Bizim, bilhassa mahrumiyet bölgelerindeki-, 
lcrin, hâkim yönünden biraz bağrımız yanıktır. 
Bu fakir milletin hâkimliğe verdiği ehemmiyeti 
ve o ehemmiyet neticesinde fakir kesesinden ver
miş olduğu imtiyaz ve parayı tekrar hatırla
mayı vo hatırlatmayı bir vazife biliyorum. 

Sırf hâkimlere mahsus olan bu imtiyaz ve 
farklar meselâ şunlardan ibarettir : Hiçbir dev
let memuruna tanımadığımız teminatı hâkimle
re tanıdık. İki senede bir terfii yalnız hâkimle-
ro tandık. Mümtazcn terfi sırf onlar için kon
muştur. Bunlara ilâveten bir de devlet memur
larının mahrum bulundukları ödenek meselesi 
sırf hâkimlere verilmiştir. Hâkimlere bu kaçlar 
imtiyaz tanıyan bu fakir millet onlardan birço1 

şeyler beklemektedir. Öyle zannediyorum ki, bir
çok hâkimlerimiz bu fakir milletin takatini bil
diklerinden zaten onlar da terfih ve terfi tale
binde bulunmazlar ve bulunamazlar. 

Şunu da Yüksek Meclisinize açıklamak mec-
| buriyetindeyim ki, biz bu imtiyazı Mecliste da-
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hi hâkimlikten gelen arkadaşlarımıza vermekte, I 
diğer mesleklerden gelmiş arkadaşlarımızdan ay
rı olarak, milletvekilliğinde geçirdikleri müd
deti otomatikman terlilerine saymaktayız. Gö
rüyorsunuz ki hâkimlere bu milletin verdiği 
kıymet ve fakir kesesinden ödediği para azımsa-
naeak gibi değildir. Bunun için bendeniz bu 
kanun münasebetiyle hükümetten şu temennide 
bulunacağım: Adalet Bakanlığı da, Millî Savun
ma ve İçişleri bakanlıklarında olduğu gibi, hâ
kimlerin mahrumiyet bölgelerinde çalışmaları 
için bir teklif getirsin, bu suretle o bölgelerimi
zi de kıymetli hâkimlerimizden mahrum bırak-
mıyalım. (Bütçe Kanunu mu müzakere ediyo
ruz sesleri). Bütçe Kanunu da olmasa ben te
menni ediyorum. Bu itibarla hükümet teklifi
nin müzakeresi ilo aynen kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da verilmiş takrirler vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakerenin ki

fayetini teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

Ali Fahri İşeri 

Yüksek Başkanlığa 
Kâfi derecede aydınlandık. Müzakere kâfi

dir, kifayetin oylanmasını arz ve teklif ederim. 
Çorum Milletvekili 

H. Ortakcıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Lüzumu kadar tavazzuh eden bu işin mü

zakeresi kâfidir. Oya konması arzolunur. 
Zonguldak Milletvekili 

Rifat Sivişoğlu 

ADALET BAKANI EÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Efendim; bu meselenin 
iki safhası hakkında da geçen celsede konuş
muştum. Bugün bir noktayı ilâve edeceğim. 

Sayın Süalp arkadaşımız hâkimlerin terfi
hi meselesini mevzuubahis ederek mahrumiyet 
mmtakasma temas etti. Hâkimlerin terfihi işi 
elimizde işlenmekte olan Hâkimler Kanununa 
ğore esaslı bir surette tanzim edilecektir. Ora
da bu mahrumiyet mmtakası da ele alınacaktır. 
Onun için bu kanunda mevzuubahis edilmiyen 
terfih meselesinin bugün mevzubahis edilme
mesi ye kanunun olduğu gibi aynen çıkması | 
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muvafık olur. Fakat takdir Yüksek Meclisindir. 

Bu, hâkimlerimizin terfii noktasından menfi 
düşünmek değil, bilâkis onların ilerisini müda
faa etmektir. 

Teşkilât kadrolarının daha geniş tutulması 
hakkındaki arkadaşlarımın temennilerine gelin
ce; çok teşekkür ederim. Ancak ihtiyaçlarımız 
bunun çok üstündedir, ilerdeki günlerin, ayla
rın göstereceği ihtiyaçlara göre ve başlamış ol
duğumuz bu mevzuun bu sene bu kadarını al
mak istiyoruz sene içinde hâsıl olacak malî 
imkânlar içerisinde bunun gelişmesinin kabil 
olduğunu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririn
den evvel Bakan söz almışlardı, kifayeti müza
kere takririni... 

NECİP BİLGE (Niğde) — Son söz milletve
kilinin değil midir sayın Başkan? Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Bu kanunun es

babı mueibesi arasında mahkemelerin takviye
si babında yeni kadroların alınmasının bütçeye 
2 423 000 liralık bir masraf açtığı söylenmek
tedir. Bütçe Kanununu tetkik ederken görüle
ceği üzere gerekçesinde şöyle bir cümle geçmek
tedir: Yargıtaya iki hukuk dairesi ilâvesi, asli-
yo mahkemelerinin çoğaltılması, 25 bucakta 
sulh mahkemelerinin ihdası, ücretli müba
şirlerin aylıklı kadrolara geçirilmesi, yar
gıç kadrolarının takviyesi maksadiyle 
2 950 000 lira konduğu söylenmektedir. 
İki rakam arasındaki tefavüt ne şekilde telif 
edilmektedir? Bunun hangisi hâdiselere daha 
uygundur? 

ADALET BAKANI EÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — Şimdiki vaziyeti izah 
edecek durumda değilim. Bir şey söyliyemem, 
belki yanlış olabilir. Arzettiğim şekilde bir ra
kam hatası varsa tetkik ederiz. 

BAŞKAN — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Hâkimlerin kadro 

sıralarına göre bir terfi cetveli var mıdır? Var
sa neşrine lüzum görmüyorlar mı? Birçok hâ
kimlerden mektup almaktayız. Benden sonra 
terfi etmesi lâzımgelen hâkim filân, daha evvel 
terfi ediyor deniyor. Böyle kadro cetveli var da 
bu cetveli neşrettiler mi? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HtOĞLU (Edirne) — Geçen celsede de arzet-
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mistim, bizdeki hâkimlerin terfi şekilleri, ka- ] 
mm icabı olarak; mümtaz, tercihli ve âdiyen 
terfi serisi diye üç kısma ayrılmıştır, bunların 
cetvelleri vardır. Bunların tabedilmesini istiyo
ruz. Çünkü biz de bu gibi şikâyetlere mâruz 
kalıyoruz. Fakat, terfi zamanı gelmiş bir arka
daşın üzerine diğerinin tercih edilmesi vâki de
ğildir. 

Bu cetvelleri niçin neşretmedik? Bazan bir 
hâkimin şuradaki buradaki kısa bir hizmetinin 
yanlış hesap edilmesi bilâhara tabloda değişik
lik yapılmasını icabettireeektir. Zatişleri bunun 
üzerinde dikkatle çalışıyorlar, yakında neşrede
ceğiz efendim. (Reye sesleri) 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakere takrirlerini 
okutacağım. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Son söz millet-
vekilinindir. 

BAŞKAN — Necip Bey siz söylediniz, mü
saade buyurun önergeleri okutayım. 

(Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin 
önergesi tekrar okundu). 

(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğhr-
nun önergesi tekrar okundu). ı 

(Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nuıı 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakerenin aleyhin
de konuşmak üzere söz Necip Bilge'nindir. \ 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; bu kanunun müzakeresiyle ilgili olarak 
bâzı noktaların açıklanması icabeder kanaatin
deyim, bu bir. 

İkincisi; İçtüzüğe göre son söz milletvekili 
nindir. Onun için Adalet Bakanına nasıl söz 
verilmişse kifayeti müzakere takriri reye konma
dan evvel sıradaki bir milletvekiline de söz veril
mesi lâzımdır. Bundan evvel kifayeti müzakere 
teklifinin oya konmasını ve konduğu takdirde 
reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. (Takrir var sesleri). 
Müsaade buyurun, Riyaset vazifesini bilir. 

Efendim Komisyonun raporunda öncelikle be
raber ivedilik kararı teklifi de vardrı. İvediliği 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz efendim, 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı mer
kez ve iller kısımlarında değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylşkları-
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısımları
na, ilişik cetvelde derece, sayı ve unvanları ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN •— Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Efendim, meselenin tümü hakkında mâruzâtta 
bulunduğumuz zaman Adalet Bakanlığının yeni 
ihdas ettiği bu kadrolara 17 aded 80 liralık, 15 
aded 70 liralık kadronun ilâvesini rica etmiştik. 

Arkadaşlar, bu kadro ilâvesiyle birtakım 
hâkimleri derakap terfi ettirecek değiliz. 20 -
25 hâkimin terfii için burada kalkıp Heyeti Ce-
lilenizin sabrını da isuiistimal edecek değiliz. 
Hâdiseyi Heyeti Celilenize belki yanlış inikas 
ettirmiş bulunuyoruz, bu itibarla buna biraz 
vuzuh vermek zaruretini duyuyorum. 

70 küsur kazada sulh mahkemesi vardır, bu
nun 35 tanesi asliye mahkemesine irca edilecek 
ve buna mukabil 25 nahiyede sulh hâkimliği ih
das edilecek. Asliye • mahkemelerine 60-liralık, 
70 liralık hâkimin tâyini de mümkündür. Bâ
zı. yerlerde Adalet Bakanlığı bundan tasarruf 
edip, nıürettep ağır ceza mahkemesi bulunmı-
yan yerlerde nıürettep ağır ceza teşkilâtı yap
mak imkânlarına malik olacaktır. Ancak nıü
rettep bir mahkeme reisini 50 lira, 60 lira ile 
tâyin edemeyiz. Binaenaleyh biz bu kadroları 
kabul edersek Adalet Bakanlığının kadrosunda 
bir ferahlık olacak ve ileride nıürettep mah
kemeler teşkilinde müşkülât çekilmiyecektir. 
Yoksa 20 - 25 hâkimin terfiini temin için kal
kıp bu kürsüden söz söylemeyi elbetteki lüzum
suz addederiz. Bütün maksat kadrolarda bir 
ferahlık husule getirip Adalet Bakanlığına 
mahkeme teşkilinde yeni imkânlar vermektir. 
Adalet Bakanlığının yarın yeni bir kadro ile 
gelmesine imkân yoktur. Çünkü bütçe, imkân
ları buna mânidir ve teklifimiz nihayet 117 bin 
lira bir para tutmaktadır. Biz 120 tane 40 li
ralığın 25 ini tenzil ediyoruz. Buna mukabil 
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on yedi 80 ve 15 te 70 lik kadro istiyoruz. Bu
nun tutarı da 117 bin küsur liradır ki, bunun 
da Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak ta
sarrufla temin edilmesi imkânı vardır. Bu iti
barla bu kadrolar hakkında bir de takririmiz 
vardır. Bu takrir kabul edildiği takdirde Ada
let Bakanlığı, yeni bir imkâna mâlik olacaktır. 
Yoksa her hangi bir hâkimin terfihini temin 
maksadı katiyen varit değildir. Takdir Heyeti 
Celilenizindir. 

BAŞKAN — Emin Kalafat. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Çok muh

terem arkadaşlarım, geçen gün bu mevzu üze
rinde icabettiği kadar etraflı konuşup izahat 
vermeye çalıştım. Fakat bugün sayın arkada
şımız Kemal Yörükoğlu'nun burada Tüzük hi
lâfına vâki olan konuşması üzerine tekrar ko
nuşmak lüzumunu hissettim. Hepinizce ma
lûmdur ki ; sayın arkadaşımız Bütçe Komis
yonu âzasıdır ve huzurunuza sunulmuş olan 
Bütçe Komisyonuna ait mazbatanın 18 sıra nu
marasında da kabul şeklinde imzası bulunmak
tadır. Nedense bilâhara duyduğu lüzum üzeri
ne kanaat değiştirmiş olacaktır. Kanaat değiş
tirmiş olsa bile burada ifade etmemesi lâzımdı. 
Fakat aksi bir istikâmet tutmuş bulunuyor. 
Bunu bu şekilde izah ettikten sonra esasa ge
çiyorum : 

Geçen gün geniş bir şekilde izahına çalışmış 
olduğumuz, huzurunuza sunulmuş olan tasarı, 
isabetinde hepimizin ittifak ettiği, hâkimlerin 
terfi ve terfihlerindeki noksanlıkların telâfisine 
matuf bir tasarı değil, gerek konuşmalarla ve ge
rekse gerekçede sarahaten tebarüz ettirildiği veç
hile ,adlî teşkilâtın birazcık olsun, genişlemesini 
istihdaf eden bir kanundur. Zaten arkadaşları
mızın konuşmalarında mesnet ittihaz ettikleri 
nokta, maalesef kendi dâvalarının en zayıf oldu
ğu bir noktadır. Bu arkadaşlar; 40 lık kadro
lardan 20 - 30 tanesini 70 - 80 - 90 lık kadrolara 
nakletmek ve terfi sıraları geldiği halde terfi 
edemiyen hâkimlerden yine 20 - 30 adedinin bir 
üst dereceye terfi imkânını sağlamak maksadına 
matuf teklifte bulunuyorlar. Her zaman tekrar 
ettiğim gibi, yine tekrar edeceğim, rakamlar yi
ne hakikatlarm en beliğ bir ifadesidir. Hüküme
tin istemiş olduğu 215 kadrodan 120 tanesi kırk
lık, 80 tanesi elli liralık, 15 tanesi altmış liralık
tır. 

Sayın arkadaşlarım, 40 lira maaşı aslisi bulu-
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nan bir memurla 70 - 80 lira maaşı aslisi bulu
nan bir memurun eline geçen para miktarları 
arasında epeyce bir fark bulunduğunu ve bunun 
da, tabiî olarak yüksek maaşlılar lehine bulun
duğunu ve nihayet aynı efradı aileden mürekkep 
olmaları aileler için, çok muhtemel olarak 
farklı, bir geçim durumu yarattığı izahat
tan varestedir. Bu itibarla izah ederken dedim 
ki : Hükümetin gayet isabetli bir görüşle tasarı
nın sevk sebebini teşkil eden, adlî hizmeti vatan
daşın ayağına götürmek istihdaf edilirken, bu
nun yanında, arkadaşlarımızın dahi işaret etmiş 
oldukları, hâkimlerin kısmen terfi ve terfihleri 
de temin edilmiş bulunmaktadır. Hepiniz tak
dir edersiniz ki, 80 liralık bir memurun 90 lira
ya terfi için gecikmiş olan hakkını yerine getir
menin sağlıyacağı içtimai fayda ve geçim farkı, 
aynı miktar nüfusa malik olan 35 liralık bir me
murun, 40 liraya geçirilmesi suretiyle sağlıya
cağı içtimai fayda, muhakkak ki, küçük memu
run lehindedir. Hakikaten memurların aile ge
çimlerini daha farklı bir şekilde temin etmeye 
matuf bir dâvanın sahibi isek, 70 liralık bir me
muru 80 ne geçirmektense, 35 liralık bir memuru 
40, kırk liralık bir memuru da elliye geçirmemiz 
icabcder. Bu itibarla Hükümetin istemiş ol
duğu 40 lira maaşı asliye tekabül eden 120 lira
lık kadro ekle edildiği takdirde, senelerden beri 
35 lira alıp 40 liraya geçmemiş olan hâkimleri
mizden hiç olmazsa 120 tanesi, 40 lira almak im
kânını elde etmiş olacaktır. 40 lira alırken kad
rosuzluk yüzünden terfi edemiyen 80 hâkimimiz 
de elli liraya geçirilecektir. Ve yine elli lirada 
sırasını doldurmuş olan 15 hâkimimiz de 60 lira
ya geçecektir, önümüze gelen tasarıyı aynen 
kabul etmek suretiyle dâvanın daha sarih bir şe
kilde tahakkukunu sağlamış olacağız. Bu itibarla 
geçen birleşimdeki sözlerime ilâveten, Sayın Ke
mal Yörükoğlu'nun vesile verdiği bu konuşmala
rımla, zannediyorum ki, vaziyeti tekrar tebarüz, 
ettirmiş ve tavzih etmiş bulunmaktayım. 

Bunun içindir ki, tasarının aynen kabulü, 
muhakkak ki, dâvanın isabeti bakımından çok da
ha üstün faydalar Bağlıyacaktır. Tasarının ay
nen kabulünü rica ederim. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
ismim geçti ve imzamdan bahsedildi, cevap ve
receğim. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — S a t ı m a 
yok. 
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BAŞKAN — Eaporu getirtiyorum, bakaca

ğım. Söz Mazhar özsoy'un. 
MAZHAR ÖZSOY (Mara§) — Adalet Ba

kanlığının Yüksek Meclise sunmuş olduğu §u 
kanun ne bir terfi ve ne de bir terfih kanunu
dur, deniliyor. Doğrudur. Bu bir teşkilât ka
nunudur. Bu teşkilât kanununun esası üzerinde 
durmadan evvel biraz hâkimlerin terfi ve tâyin
leri üzerinde durmak istiyorum. 

Arkadaşlar; bizim mahkemeler iki esas üze
rine kurulmuştur. Birisi asliye teşkilâtı, diğe
ri de sulh teşkilâtıdır. Sulh teşkilâtı dediğimiz 
şudur: Savcısız tek hâkimle muhakeme yapmak 
usulü. Muhakemeye savcı iştirak ettimi ona 
asliye teşkilâtı derler. Asliye teşkilâtı da bir 
ağır ceza, bir de asliyeye ayrılır. 

Şimdi hâkimlerin derecelerine gelelim. Yek-
nazarda Mecliste şöyle bir zihap hâsıl oldu ka
naatindeyim : Yeni teşekkül eden sulh mahke
melerine 35 - 40 liralık bir hâkim tâym edilir 
kanaati vardır. Halbuki vaziyet böyle değildir. 
Her hangi bir bucakta teşekkül edecek sulh 
mahkemesine 60 liralık bir hâkim de tâyin edi
lebilir, her hangi bir ağır ceza âzası olarak da 
40 lira asli maaşlı bir zat tâyin edilebilir. Bun
da hiçbir mahzur yoktur. Sulh mahkemesine 40 
liralık bir hâkim tâyin edilebileceği gibi, da
ha yüksek maaşlı bir hâkim de tâyin edilir. 

Şimdi esas meseleye geliyorum. Muhtelif bu
caklarda, muhtelif kadrolarda bulunan hâkim
lerin listesini size okuyorum : 

40 lira asli maaş olan hâkimlerin adedi 
609 tanedir. 

60 lira asli maaş alan hâkimlerin adedi 
288 tanedir ve dikkat ederseniz gittikçe azal
maktadır. 

80 lira asli maaş alan hâkimlerin adedi 
.89 tanedir. 

90 lira asli maaş alan hâkimlerin adedi 
79 tanedir. 

100 lira asli maaş alan hâkimlerin adedi 
5 tanedir. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar 100 lira alan 
hâkimlerimiz yalnız beş tanedir. Niçin böy
le azdır? Hâkimlerimiz yok mudur, terfi müd
detleri gelmemiş mi? Hayır, hepsi sıra bekliyor. 
Nasıl ki, şu merdivenden rey vermek için 
yalnız iki kişi çıkar ve diğer arkadaşlarımız 
sıra beklerlerse terfilerini bekliyen hâkimleri
miz de kadrosuzluk yüzünden böyle beklemek-
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tcdirler. Çünkü 80 ve 100 e atlamak için kadro 
lâzımdır. Binaenaleyh gerek Adalet Bakanı 
ve gerek Bütçe Komisyonunda kendi görüşleri
ni müdafaa eden arkadaşlar çok yanılmışlar
dır. Arkadaşlar, şimdi bucaklarda 25 sulh mah
kemesi teşekkül ediyor. 35 sulh mahkemesi de 
asliye mahkemesi oluyor. Şimdi biz burada 80 
liralık kadroya 10 tane ilâve edersek, 70 ten 
80 e çıkacak, terfi edecek hâkimlere imkân ver
miş olacağız. 15 tane 70 liralık ilâve edersek, 
60 liraya 70 şe ve aşağı derecedekilerin bir 
derece daha atlamasına zemin hazırlamış ola
cağız. 

Nihayet bu bir milyarı aşan Devlet Bütçe
sinde ancak ve ancak 117 bin 650 lira! fark hâ
sıl etmektedir. Esasen biz bunu böyle ceffelka
lem ileri sürmüş değiliz. Bu bundan sonra 
daha rasyonel bir şekilde çalışılmasını ve işin 
daha ideal bir surette halledilmesini temin 
edecektir. 

Yalnız şunu da arzetmek isterim ki ; sözleri
me nihayet verirken, malûmu âliniz İçtüzüğü
müz Anayasa esaslarına göre tanzim edilmiştir. 
İçtüzüğümüzde en son söz milletvekilinindir. 
der. Başkan da hukukçudurlar. Her hangi bir 
vatandaşın, her hangi bir milletvekilinin hak
kının zayi olması beni son derecede üzdüğü, 
gibi benden fazla kendilerinin de üzüldüğüne 
kanaatim hâsıl olmaktadır, biz milletvekillerine 
söz vermelerini hatırlatırım. 

ADALET BAKANI EÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
hâkimlerimizin terfih ve terfiini, hepiniz ka
dar bendeniz de isterim, hattâ bu teşkilâtın ba
şında olmaklığım itibariyle, istemek benim va
zifemdir. Bir defa bunu böylece arzetmek iste
rim. 

Bir noktayı arzedeyim, takdir yine yüksek 
Meclisindir. Bizim teşkilâtımızdaki hâkimlerin 
kısmı âzami işgal ettikleri kadronun üzerinde 
bir, hattâ ikinci üst derece maaşını almak sure
tiyle terfi etmişlerdir. Yalnız iki üst dereceyi 
bitirdiği halde daha üst dereceye terfi için sı
ra bekliyen henüz 217 kişi vardır, bunlar kad
ro maaşının bir üst derecesini almış, ikinci ter
fii de almıştır. . . Eğer kadrosu değişirse bir 
üst derece daha alacaktır. Bu mevzu, takdir bu
yurursunuz ki, diğer Devlet dairelerinde de var
dır, aynı vaziyettedir. Şimdi teklif edilen terfi 
meselesi ele 'alınacak olursa; 217 den ancak 30 
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kişiyi kurtarmış olacağız. Esasen almış olduğu- I 
muz kadrolarla her günkü tebeddüller dolayı-
siyle belki 50 -G0 kişi terfi etmiş olacaktır. Şu
nu da arzedeyim ki; hâkimlerin terfii her gün 
değişmektedir. Her iki sene bitince her ayın mu
ayyen günlerinde terfi zamanı gelen hâkimler 
vardır. Bunların hepsinin terfiini yapmak lâ-
zımgelir. Bu ihtiyacı karşılamak için döviz gi
bi açık kadrolar bulundurmak icabeder. 

Binaenaleyh tensip ederseniz; Hâkimler Ka
nuniyle terfii mevzuubahs olan hâkimlerin 
terfii işini, esasen radikal bir şekilde tanzim 
etmeye çalışmakta olduğumuzdan, bu terfi me
selesini talik etmek daha isabetli olur, takdir 
sizindir. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına Emin 
Kalafat. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ EMlN KALAFAT 
(Çanakkale) —Muhterem arkadaşlar; arkadaş
larımızın huzuruna sunulmuş olan gerekçenin 
aksi şekilde pek değil de, hakikaten üst kade
melerdeki imtisalleri cevaplandırmak maksadı
na matuf olan tekliflerini hüsnü telâkki etme
mek, bu dâvanın bu gerekçe haricinde tahak
kukuna yardımcı olmamak hiç şüphesiz elimiz
den gelmez. Yalnız hepinizce malum olan bir 
hakikat vardır ki, âmme ihtiyaçları karşısında 
Devlet teşkilâtında noksanlık, terfilerde gecik
meler, yalnız adlî kadrolarda değil, maalesef 
maddi imkânsızlık yüzünden is'af cdilemiyerı 
ihtiyaçlar hemen hemen bütün Devlet kadrola
rında müşterektir. Bilhassa bugünlerde mü
zakere mevzuu olan Bütçe konuşmalarında, bi
linen bu ihtiyaçlar bir defa daha önümüzde tek
rar edilmektedir. Meselâ, her zaman ve her 
vesile ile tekrar ettiğimiz gibi, huzurunuza su
nulmuş olan gerekçe bu noksanları ikmale ma
tuf bir gerekçe değildir. Devletten beklenen 
hizmetleri aded itibariyle biraz daha fazla yer
lerde karşılamak içindir. Bugün için 9 nahiye
de bulunan sulh mahkemesi adedini 25 e çıkar
maya çalışıyoruz. 75 kadar olan asliye mahkeme
sini 100 e iblâğ etmek istiyoruz. 

Demek ki, bu teşkilât olmıyan bâzı kaza ve 
nahiyelerde bu teşkilâtı kurmaya çalışıyoruz. 
Bundan başka 15 - 2 0 - 30 tane hâkimi de bir 
derece daha terfie imkân bulacağız. Arkadaş
larımızın talepleri is'af edildiği takdirde bir
çok yerlerde yeniden kurulması derpiş edilen 
hizmetlerin kurulmaması gibi menfi bir netice 
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tevlit edecekitr. (öyle bir şey yok sesleri). Bu 
itibarla Hükümetin gerekçesi fevkalâde isabet
lidir. 

Sözüme başlarken işaret etmiş olduğum, gibi, 
arkadaşlarımızın işaret ettiği lüzumlarda ken
dileriyle beraberiz. Kendileri bütçenin umu
mi müzakeresi sırasında veyahut ondan hariç 
olarak yakînen bildikleri muayyen sınıftaki ter
fileri teinin edecek şekilde ayrıca bir teklifle 
Büyük Millet Meclisine gelirlerse, kendileriyle 
beraber olmamak için ortada bir sebep yoktur. 
Bu itibarla küçük bir çerçeve içinde olan bu 
hizmetin teminine matuf olan bu gerekçenin ve 
bu kanunun aynen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN —.Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, biraz evvel Mazhar özsoy arkadaşımı
zın hatırlattığı gibi, eğer kadrolarda, yani Hü
kümetin getirmiş olduğu kanuna ilişik listede 

i bir tadilât yapılacak olursa âdeta o kadrolara 
bucak hâkimleri tâyin edilemezmis gibi yani, sulh 
veya asliye hâkimlerine 70 - 80 lik kadro veri-
lemezmiş gibi bir kanaat hâsıl olduğu için Büt
çe Komisyonu sözcüsü ısrar etmektedir. Mazhar 
özsoy'un belirttiği gibi 70 lik kadrosu olan bir 
hâkim de nahiyeye veya bu kadroya tâyin edile
bilir. 120 kadrodan yirmisi veya otuzunun 70 -
80 e çıkarılması haddizatında mahkemelerin şu
rada veya burada kurulması meselesine katiyen 
tesir etmez. 

Diğer taraftan bir az evvel Adalet Bakanına 
tevcih etmiş olduğum bir suali burada. açıkla
mak mecburiyetindeyim. Kanaatimce bâzı kadro
ların 70, 80 liraya çıkarılması az önce arkadaş
ların da beyan ettikleri gibi, 117 bin liralık bir 
masrafı icabettirmektedir, ama gerek bütçe ta
sarısının gerek işbu tasarının gerekçesindeki 
sözler birbirine uygun vaziyette ise keyfiyet yeni 
bir para sarfını icabettirecek vaziyette değildir; 
yani bütçeye yeni bir ödenek konmasını gerek
tirecek mahiyette değildir. Sebep? Bütçe tasa
rısı gerekçesinde şöyle bir cümle vardır: Bu se-
neki bütçede bâzı rakamların fazlalaştığı beyan 
edilerek bunların neden ileri geldiği esbabı mu-
cibesi beyan edilmekte ve Adalet Bakanlığı kıs
mında yani bütçe gerekçesinin 9. sayfasının 
1. satırında şöyle denmektedir: 

«Yargıtaya iki Hukuk Dairesi ilâvesi, asliye 
mahkemelerinin çoğaltılması, 25 bucakta sulh 

I mahkemesi ihdası, ücretli mübaşirlerin aylığa 
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geçirilmesi yargıç kadrolarının takviyesi»; bu 
maksatla 2 milyon 950 bin lira fazlalık vardır. 

Şimdi, kadro verilmesi hakkındaki şu kamı- j 
ıran esbabı mueibesinde de aynı şeyleri görmek- j 
teyiz. Aynı şeyler burada da mevzuubahis olmak- I 
tadır: 25 bucakta sulh mahkemesi teşkili," 35 
ilçedeki sulh mahkemesinin asliye mahkemesine 
kalbi; 120 yargıç kadrosu verilmesi yani mah
kemelerin takviyesi. Bunlar bütçe tasarısında da 
mevcuttur, burada 'da vardır. Bundan başka üc-
retli mübaşirlerin maaşa kalbi; burada da ay
nen mübaşirlerin aylığa geçirilmesi şeklinde I 
vardır 

Demekki aynı esbabı mucibe satırı satırına, j 
kelimesi kelimesine iki yerde de geçmektedir. 
Bunların malî portesi olarak bir yerde 2 423 000 
lira, Bütçe tasarısında, da 2 950 000 lira göste- I 
rilmiştir. Bütçe ile gerekçe arasında ortada bir | 
aykırılık mı vardır ki rakam arasında böyle bir 
fark bulunmaktadır? Eğer arada bir fark yok
sa 117 bin lira gibi yeni bir ödenek konmasını | 
istiyen arkadaşlarımın bu arzusunu yerine ge
tirmekte hiçbir zorluk yoktur. Çünki bunun 
fazlası Bütçe Kanununa konmuş bulunmaktadır. 
Fakat arada bir hata varsa ona söyliyecek bir-
şey yok. Mamafih 2 milyarlık koca bir bütçe 
içinde 117 bin lira gibi bir paranın karşılanma
sı da. o kadar zor olmıyaeağı aşikârdır. Bunun ı 
için arkadaşların teklifi veçhile 70 ve 80 liralık 
kadroların ilâvesi lâzımgeldiği ve bu şekilde ta- j 
sarının kabul edilmesi lüzumuna kailiz. 

Emin Kalafat arkadaşımız diyor ki ; bu ka- j 
nun bir terfi ve terfih kanunu değildir. Haki
katen öyledir, fakat önümüze gelmiş mahkeme
lerin takviyesi tasarısında, bu müzakerede bun- j 
dan âzami şekilde istifade sağlamak imkânını da ' 
ortadan kaldırmak hiçbir zaman doğru değildir, j 
Kanaatim budur. Binaenaleyh bu kadrolara se
nelik kadroların ilâvesi adlî cihazımızın takvi- j 
yesi zımnında daha uygun ve daha emin bir va- i 
ziyet ihdas edecektir. Çünkü biraz evvel de ı 
Mazhar Özsoy arkadaşımızın belirttiği gibi ön- j 
taraflar açılmadıkça, aşağıdan terfi etmeye im- | 
kân yoktur, adetâ tıkanmış vaziyettedir. Önden ; 
seksenlik kadro açmak demek hem yetmişlik \ 
hem de altmışlık kadrolara aşağıdan terfi im- | 
kânım sağlıyacağız demektir. Binaenaleyh yet- j 
miş ve seksenlik kadroları açmak ve genişlet- j 
mek demek aşağıdan bir grup kadroyu yukarı 
doğru yükseltmek ve bu suretle takviyeyi da-
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ha geniş bir sahaya teşmil ettirmek demektir. 
Bu bakımdan kanaatimce 70 lik've 80 lik kad
roların, evvelce teklif edilmiş olduğu şekilde, 
zannederim Müfit Erkuyumcu teklif etmişlerdi, 
kabulünü bilhassa rica ederim. Bu teklifin ka
bulü, biraz önce de arzettiğim gibi yalnız bir 
terfi Bağlıyacak değil, aynı zamanda mahkeme 
kadrolarının takviyesini de sağlıyacağmdan bir 
tedbirle iki fayda birden temin etmiş olacaktır. 
Bu bakımdan teklifin kabulü lâzımgeldiği ka
naatindeyim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, bendeniz 
sözlerime Sayın Necip Bilge arkadaşımın son 
sözleriyle başlıyacağım. Dediler ki, «huzurunuza 
sunulan teklif bir Terfi Kanunu değildir ve fa
kat bunun, buradaki müzakeresi sırasında haki
katen daha üst dereceler içinde birtakım terfi ve 
terfih imkânları sağlamak mümkünse bunları bu
rada konuşup temin etmemek için hiçbir sebep 
yoktur.» 

Huzurunuza sunulan gerekçede istihdaf edi
len prensip ve gayeler muvacehesinde mani mev
cuttur. Şöyle ki; buyurdukları gibi yeni teşkil 
olunan sulh ve asliye mahkemelerine 60 ve 70 
liralık hâkimlerin tâyini için bir manii kanuni 
yoksa da 60 dan itibaren hâkimlerimizin temi
natlı olduğu hepimizin malûmudur. Yine hepimi
zin malûmu olan bir hakikat vardır ki, her nevi 
memurlarda olduğu gibi, hâkimlerde de, maaş de
receleri yükseldikçe nahiyeden kazaya, kazadan 
vilâyetlere doğru gitmek arzusu hâkimdir ve tat
bikat da bunu müeyyittir. Bu itibarla yeni teş
kil edilecek bir nahiye veya kazadaki bir hâkim
lik için sıra bekliyen birçok 30 - 35 liralık hâkim 
mevcutken 60 - 70 lik hâkim gönderilmesinin, tat
bikatta ve fiiliyatta bir muvaffakiyet sağlıyamı-
yacağı izahtan varestedir. Hâdiseleri yalnız mev
zuat bakımından mütalâa etsek de böyledir. Bir 
de, onun üzerinde realiteleri gözden uzak bulun
durmamak lâzımgelir. Maksadım temini için han
gi yol salimse, en doğru tarik ne ise bunu ihtiyar 
etmek ve bunu ihtiyar etmek için de bizim yardım
cı olmamız bizim vazifemizdir. 

Necip Bilge arkadaşımız dediler ki; Müfit Er
kuyumcu'nun ileri sürülmüş olan teklifinin ka
bulü bütçeye farklı bir külfet yüklemiyecektir. 
Yalnız maaş bakımından, kendilerinin de ifade 
etmiş olduğu gibi, istigar ettikleri bir külfet 
vardır. 117 bin lira, bunun, haricinde üst derece-
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ye geçecek memurlardan kesilecek emekli aidatı 
ile kendilerine verilecek tazminat farkları bütçe
ye farklı bir külfet yükleyecektir. Fakat, bende
niz Cuma günü burada konuşurken, bu gerekçe
nin isabetini müdafaa ederken, bütçeye yüklene
cek olan maddi külfetin farkını işaret etmekle be
raber bunun üzerinde durmadığımızı ve müdafaa 
sebebimizin, bütçeye yüklenecek olan maddi kül
fetleri önlemek gibi bir düşünceden uzak bulun
duğunu betahsis işaret ettim. Bu itibarla aynı lü
zum ve aynı görüşümüzü tekrar etmeyi lüzumlu 
buldum. 

Arkadaşlarımızın hareket mebdeini hepimiz 
kabul ettiğimiz takdirde, yapılacak olan en 
basit şey, en yüksek derece maaşlı hâkim kad
rosuna, 100 veya 150 kadro ilâve etmektir. O 
zaman 90 dan 100 e terfi etti mi, 80 dekiler 
• 90 a, 70 dekiler 80 e ve 60 dakiler de 70 e yük
seleceklerdir. Müsaade ederseniz bunu 85 e ka
dar aletderecat tevali ettirmek pekâlâ müm
kündür. Fakat huzurunuza sunulmuş olan ge
rekçenin istihdaf ettiği gaye bu değildir. Ka
za ve nahiyelerde hâkim ihtiyacını karşılama
ya matuf, dar çerçeveli, maksadı dar olan bir 
gerekçedir. Bu itibarla gerekçeyi bu şekilde 
mütalâa etmek lâzımgelir. önümüze sunulmuş 
olan gerekçenin tamamen haricine çıkıp, bunu, 
bütün hâkimlerin müşterek ıztıraplarma teşmil 
etmek ve bunu aletderecat yukarıya doğru çı
kartmak, müsaadenizle bir parça hakikatten 
uzaklaşmak demektir. Gene tekrar ettiğimiz 
gibi, hâkimlerimizin terfi ve terfihini istihdaf 
edecek ve.35 - 150 ye kadar bütün derecelere 
şâmil olacak bir terfi ve terfih kanununu, tam 
bir anlayış ve zihniyetle mütalâa edip huzuru
nuza getirip müzakereye her zaman amadeyiz, 
fakat bu, o değildir. Artık bu kadar izahatla 
ne olduğu anlaşılmıştır, aynen kabulünü rica 
ediyorum. 

ÖMER BİLEN (Ankara) —Arkadaşlar ; bu 
müzakereyi çok dikkatle dinledim. Kibarca 
adalete fazla hücum edildi. (Yok, yok sesleri). 
Hâkimlere diğer memurlardan ziyade imtiyaz 
verdik, deniyor. Niçin, imtiyaz verdik? Eğer 
verdiğimiz imtiyaz bildiğimiz ve duyduğumuz 
hâkimi âdil ise adalet başa kakılmaz. Yok eğer 
bir lütuf ve ihsan ise buna men derler, ki hiç 
hoşa gitmez. Çünkü babamızın hayrına yapıl
madı. Onlar tuttuğu işi adaletle ifa ettikleri 
için buna istihkak kesbettiler, haklarını aldı-
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ı 1ar. Binaenaleyh, şimdi biz adaleti köylere ka

dar götürelim, daha mi iyidir, yoksa adaleti 
i köylere kadar götürürken bir de o adalet yo

lunda yıpranmış, hareketsiz kalmış hâkimlerin 
terfihini ihmal edecek olursak bu da haknaşi-
naslık olur. 

Evet arkadaşlar, hükümet ve arkadaşları-
! mız diyor ki : Biz bunu, bu kanunu terfi ve ter

fih için getirmedik, daha başka sebeplerle, bir
çok yerlerde mahkemeler teşkil etmek için ge
tirdik. Güzel. 

Birçok arkadaşlar belirttiler, yukarısı yü
rümeyince aşağısı yürümez. Binaenaleyh bu,< 
hem teşkilât için kolaylık olsun ve hem de kad
rosuzluk yüzünden, esasen yıpranmış hâkimle -

ı rimiz yerinde sayacak olursa Allah da razı ol
maz, Türk Milleti de razı olmaz. Binaenaleyh 
yukarı kadrolardan bir miktar açık verelim. 
70 - 80 lik kadrolardan alarak elimizdeki im
kânlar nispetinde bâzı kazalara, bâzı nahiye
lere yeni yeni hâkimler gönderirsek iki taraflı 
bir adalet takip etmiş oluruz. Rey ve takdir 
Yüksek Meclisindir. Adalet de her halde bura-

j da olsa gerek. (B.ravo sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu arkadaşımı• 

zm raporu imza ettiğinden bahsedildiği için Di
vanı alâkadar etmesi sebebiyle rapor tetkik edildi. 
Kemal Yörükoğlu arkadaşımız imzasını geri al
dığı için kendisine söz veriyorum. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Efendim, çok muhterem ve kıymetli arkadaşım 
Emin Kalafat, benim Bütçe Komisyonunda âza 
bulunduğum ve raporda da imzam olduğu halde 
rapor aleyhinde olduğuma işaret buyurdular. 

Bendeniz evvelâ bu tasarının müzakeresi sıra
sında encümende bulunmadım. Bu itibarla bir 
imzam yoktur. 

Saniyen; Adalet Bakanlığının Bütçe Komis
yonu raportörüyüm. Bu raporda aynı tezi müda
faa etmişizdir. Binaenaleyh Adalet bütçesi rapo
rundaki tezimizi burada müdafaa ediyoruz. Bu 
tasarının müzakeresi sırasında esasen bendeniz 
komisyona iştirak etmemiştim. Bu itibarla im
zam hilâfına burada herhangi bir muhalif fikir 

i ve kanaatte de bulunmuş değilim. Bunu böylece 
tavzih etmek isterim. Muhterem Kalafat arkada
şımız buyurdular ki, 35 liradaki hâkimi 40 li
raya terfi ettirirsek onun da çoluk çocuğu vardı»;'. 

I Ona bakılırsa 70 liradakinin de vardır. Yani 
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bunu çocuk adedi ile ölçersek 35 liradakilerin % 
90 bekârdır, 70 - 80 lirada bekliyenlerin evlâdü 
ayali daha fazladır. Biz zaten şu şahsı, bu şahsı 
terfi ettirelim diye böyle bir noktai nazar ileri 
sürmüş değiliz. Bizim bütün gayemiz şudur : 
Adalet Bakanlığında kadrolar kaideye geldikçe 
genişlemektedir, 35 - 40 lira arasında kadro ge
niştir. Fakat kaideden zirveye çıktıkça kadro 
daralıyor. Eğer biz bu zirvede biraz genişlik 
yaparsak aşağıdaki kadroda ittisa kesbedecektir. 
Bu itibarla biz bu tezi ileri sürmüş bulunuyoruz. 
Tekrar ediyorum bizim şu veya bu kimsenin, filân 
70 lirada şu zamandan beri bekliyor, yahut 80 
lirada şu aclam bekliyor diye şahısları nazarı 
itibara, almadık, katiyen böyle bir noktai nazar 
ileri sürmüyoruz. Hâdiseyi tamamen objektif 
olarak buraya, getirmiş bulunuyoruz takdir heyeti 
celilenizmdir. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresinin kifa
yeti takriri vardır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Oya konulmasını rica 

ederiz. 
Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili 

Mazhar Şener Ali Naci Duyduk 

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

Maddenin reye vaz'mdan evvel maddeyle il
gili takrirler vardır. Bunları birer birer okutup, 
hakkında söz istiyen arkadaş bulunursa, söz ve
receğim. 

Yüksek Başkanlığa 
(Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
«1» sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı merkez ve iller kısmında değişiklik ya
pılması) hakkındaki kanun tasarısının gerekçe
sinde izah olunduğu gibi : Bu cetvelin iller kıs
mına yapılan «120» yargıç kadrosu ile her yıl 
artan dâva adedi karşısında büyük bir cehd ve 
feragatla çalışan yargıçlarımızın müşkül durum
larını biraz olsun hafifletmek istihdaf edilmek
tedir. 

19öL yılında mahkemelere intikal eden iş ye
kûnunun iki buçuğu bulduğu düşünülürse bu ted
birin alınmasındaki isabeti kabul etmemek müm
kün olmaz. Ancak bu tedbirler ile derpiş edilen 
gayeye varmak için bu kadrolara alınacak yar-
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gıçlardan bir kısmının olsun, mesleklerinde. uzun 
yıllar tecrübe görmüş olanlar arasından seçilmiş 
olmaları lâzımgelir kanaatindeyim. Bilhassa bu 
cetvelde mahkeme başkanları da mevcut olup 
Bakanlığın icabında ağır ceza mahkemeleri de 
kurabileceği ve bu mahkemeler başkanlarının 
«40» liralıklar arasından seçimlerinin doğru ol-
mıyacağı aşikârdır. Binaenaleyh bugün adalet 
kadrosunda «217» yargıcın, sırf kadrosuzluk yü
zünden terfi edememek gibi cidden elem verici 
bir durumda bulundukları da nazara alınarak 
(Bütçe içinde temin edilecek tasarruflarla kar
şılanmak üzere, bu «120» kadrodan hiç olmaz
sa on beşinin (70) ve (10) unun da (80) lira ol
mak üzere cetvelin tadilen kabul buyurulmasmı 
arz ve teklif eyleriz., 

11 . 1 . 1952 
Kastamonu Gümüşane 
Fahri Keçeci Kemal Yörükoğlu 

Kastamonu Balıkesir 
Hamdi Türe Vacid Asena 

Balıkesir Kastamonu 
Müfit Erkuyumcu Said Kantarel 

İstanbul Gazianteb 
Celâl Türkgeldi Galip Kmoğlu 

Trabzon Giresun 
M. Goloğlu A. H. Pamukoğlu 

Ankara Rize 
Cevdet Soydan izzet Akçal 

Siird Bingöl 
M. D. Süalp M. N. Okcuoğlu 

Tokad Konya 
Ahmet Gürkan Hidayet Aydmer 

Kayseri Tokad 
Fikri Apaydın Muzaffer Önal 

Ağrı Urfa 
K. Küfrevi C. Öncel 

Samsun Samsun 
Ş. Uluçay Firuz Kesim 

Tekirdağ Mardin 
Şevket Mocan A. Bayar 

Seyhan Seyhan 
C. Türk Salim Serçe 
istanbul Kastamonu 

Hamdi Başar Galip Deniz 
Çorum Manisa 

A. Başıbüyük Muhlis Tümay 
Konya Antalya 

R. Alabay Akif Sarıoğlu 
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Antalya 
Ahmet Tokuş 

Çoruh 
M. Bümin 
. , izmir 
Osman Kapan i 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Sivas 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Konya 
Muammer Obuz 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Antalya 
İ. Subaşı 

Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

Çoruh 
M. Güney 
Mardin 

Kâmil Boran 
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ya ekli cetvelde yazılı 9 ncu derece olan 40 
liralık kadronun 70, ve 50 liralık kadronun 80 
ve keza 60 liralık kadronun 90 olarak tadilen 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

Muş 
F. Kılıçlar 

Aydın 
Namık Gedik 

Manisa 
Faruk ilker 
Ankara 

Ramiz Eren 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Çorum 

Baha Koldaş 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Maraş 

Mazhar Özsoy 
Kars 

Abbas Çetin 
Zonguldak 

A. Boyacı güler 

Yüksek Başkanlığa. 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı görü

şülmekte olan tasarıya bağlı cetvelin iller kıs
mının aşağıda arzolunduğu şekilde tadilen ka
bulünü teklif ederim : 

D. 

6 

7 
8 
9 

12 

13 
14 

13 
14 
13 
14 

F . 

Görevin çeşidi 

Başkan, yargıç 
(Devamı tasarının aynı) 

Başkâtibi, başkâtip yardımcı
ları, zabıt kâtibi, zabıt kâtibi 
yardımcıları kâtibi 

\ 

İcra memur ve yardımcıları 
Mübaşirler 
Başgardiyan 
ve gardiyanlar 

Konya 
Ağaoği 

Sayı 

50 

100 
150 
200 

100 
150 
250 

35 
530 
400 

1000 

u 

Aylık 

70 

60 
50 
40 

25 
20 
15 

20 
15 
20 
15 

11.1.1952 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim. sebeplere binaen tasarı-

14.1 .1951. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının birinci maddesinde yazılı ve bu 
maddeye ekli cetvelin (iller) kısmına aşağıda 
yazılı cetvelin eklenmesini arz ve teklif edi
yorum. : 

Maraş Milletvekili 
Salâhattin Hüdayioğlu 

D. 

7 
8 
9 

13 
14 

Görevin çeşidi 

Yargıç, sulh yargıcı, C. Savcı 
ve yardımcıları, icra yargıç ve 
yardımcıları, sorgu yargıçları 
ve yargıç yardımcıları 
Başkâtip, başkâtip yardımcı
ları, zabıt kâtibi ve yardım
cıları 

Sayı 

60 
40 
80 

40 
60 

Aylık 

60 
50 
40 

15 
20 

BAŞKAN — Teklifler hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bir Teşki
lât Kanununun müzakeresi sırasında mevzuu ge
nişletmeyi ve bu suretle, işi terfih bakımından mü
talâa ederek, geniş tekliflerde bulunmayı bende
niz doğru görmüyorum. 

Bütçemizin heyeti umumiyesi içerisinde, bir 
taraftan personel masraflarının baliğ olduğu 
yekûndan ve bunun ağırlığından şikâyetçi olur
ken, öte tarafta Teşkilât Kanununu vesile ittihat 
ederek kadroları genişletmeye doğru gidersek 
bunun önünü almak güç olur. 

Arkadaşlarım, takrir veren ve lehinde ko
nuşan. arkadaşlarımın bütün bu konuşmalarını 
dikkatle dinledim. Fakat bugün kadro tıkanık
lığı denen şey yalnız Adliyede mevcut olan bir 
şey değildir. Hattâ o derecede ki biz Barem 
Kanununu esasından şikâyetçi olarak bunu ye
ni bir esasa göre ayarlamak ve tertiplemek üze
re çalışıp bu hususta tetkikler yaparken Devlet 
memurlarından pek çok kimselerin Baremin 
sonuncu derecelerine kadar yükselmiş olduğunu 
gördük, ve bunun hakikaten çıkar bir yol olma-
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dığmı anladık. Çünkü memuriyete intisap et
mek demek, istisnasız olarak her kesin muayyen 
bir müddet sonra baremin sonuncu derecesine 
ulaşması demek değildir. Böyle bir esas kabul 
edecek olursak kadro ve barem denilen şeyin 
mânası kalmaz. 

Şimdi bir teşkilât kanununu vesile ittihaz 
ederek kadroyu genişletmeye doğru gitmemelerini 
ben bütün arkadaşlarımdan hassaten rica edi
yor ve tekrar arzediyorum ki, Bütçenin heyeti 
umumiyesi içinde personel masraflarının çoklu
ğundan şikâyetçi olduğumuz bir sırada böyle 
bir genişletmenin taraftarı bulunmamaktayım. 
(Alkışlar). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, biz takrirlerimizi verirken, hiçbir ar
kadaş, devlet memurlarımızın da mağdur olup 
olmadıklarım düşünerek değil, bugün elimize 
gelmiş olan bir mevzuda hiç olmazsa bir kısmının 
dertlerini bertaraf etmek için vermiş bulunuyo
ruz. Memur demek, esasen refaha kavuşmak de
mek değildir. Alâküllihal bugünkü vaziyete 
göre geçimini temin etmek demektir. Bugün hâ
kimlik mevkiini işgal eden arkadaşlar maddi dert
lerle malûl olurlarsa elbette kendilerine verilmiş 
olan çok önemli mânevi işleri lâyikiyle yapamaz
lar. Binaenaleyh bugün önümüze gelmiş bir me
sele vardır. Bu meselede halli lâzımgelen şekil 
şudur: Sayın Bakanın buyurduklarının aksine 
olarak bütçeye hiç yük olmaksızın, adedlerini 
dahi çoğaltmadan barem derecelerini yükseltmek 
suretiyle, bir çoklarını âtiyen, hiç olmazsa 1953 
senesinden itibaren terfilerine imkân vermekten 
ibarettir. Yoksa sayın bakanın dediği gibi, hiç
bir memur birdenbire baremin en yüksek dere
cesini istemez, fakat her memurun, eğer lâyıksa. 
bir derece yüksek maaşı istemesi, Yüksek Mecli
sin çıkarmış olduğu kanun muvacehesinde bittabi 
onun da en tabiî hakkıdır ve buna kendisini müs-
tehak görür, bendeniz bu kanaatteyim. (Reye, 
reye sesleri), 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Fahri 
Keçeci oğlu ve arkadaşlarının takririnin nazarı 
dikkate alınmasını kabul, edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri yani Abdurrahman Fahri Ağa-
oğiu arkadaşımızın takririnin nazarı dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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I Kemal özçoban arkadaşımızın takririnin na

zarı dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Dördüncü takrir : Salâhattin Hüdayioğlu ar
kadaşımızın takriridir. Bu takririn de nazarı 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Binaenaleyh dört takrir de 

I reddedilmiştir. 
Şimdi maddeyi ekli cetvelle birlikte reye ar

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı cetvelin me?-
kez kısmındaki kadrolarla Yargıtayda Altıncı ve 
Yedinci Hukuk daireleri kurulmuştur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1952 yılı Bütçesiyle kal
dırılan. ücretli mübaşir kadrolarında bu kanunun 
meriyeti tarihinde müstahdem bulunanlardan 
maaşlı mübaşirliğe tâyin, edileceklerin Mart 1952 
aylıkları eski istihkakları üzerinden ve aylık ter
tibinden ücret olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul' etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reyi alinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarı kanuniyet kesbetmiştir efendim. 

2. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
1221 'say\ilt Kanunun 2020 sayılı Kanunla değişen 

. 1 ve 5 nci ve 5458 sayılı Kanunla değişen 3 ncJi 
maddelerinin değiştirilmesi ve 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/290) [1] 

[1] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanunun 
2020 sayılı Kanunla değişen 1 ve 5 nci ve 5458 
sayılı Kamüıla değişen üçüncü maddelerinin 
değiştirilmesi ve 4 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı
na dair 7 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunla 25 Haziran 1932 tarih ve 2020 sayılı Ka- | 
nun ile değişen birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yargıtay jedi Hukuk, beş Ceza, bir Ticaret ve 
birinci i c r a ve iflâs dairesinden müteşekkil olup 
dairelerden her birinin vazifesi bu kanun ve Hu
kuk ve Ceza Dâvaları Usulü Muhakemeleri Kanu
nu ve îcra ve İflâs Kanunu ve mahsus kanunlarla 
muayyendir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtı
na dair 7 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunun 19 Aralık 1949 tarih ve 5458 sayılı Ka
nunla değişen 3 ncü maddesi aşağıda yazı
lı şekilde değiştirilmiştir : 

Mahsus kanununda hilâfına bir hüküm bu
lunmadığı takdirde Hukuk dairelerinden : 

Birincisi : Gayrimenkule mütaallik ayni 
haklara ait asliye mahkemelerinden verilip de j 
İkinci, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Hukuk clai- J 
relerinin vazifeleri dışında kalan hüküm ve ka
narları, 

İkincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna a-
it sulh ve asliye mahkemelerinden verilip 
de Altıncı ve Yedinci Hukuk dairelerinin va- ı 
zifeleri dışında kalan hüküm ve kararları. 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip 
de, İkinci, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Hukuk 
ve Ticaret dairelerinin vazifeleri dışında kalan 
hüküm ve kararları, 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden ve
rilip de menkule mütaallik ayni haklara ve borç
lar hukukuna ait hüküm ve kararlarla dâva
nın nakli ve yargıcın reddi ve hukuk ve tica
ret ve icra işlerine ait merci tâyini hususla- | 
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rmı ve asliye mahkemelerinden verilen ve di
ğer dairelerin vazifeleri dışında kalan hüküm 
ve kararları, 

Beşincisi : 4784 sayılı Kanunun on yedin
ci maddesi hükmü saklı kalmak üzere gayri
menkule mütaallik ayni haklara ait sulh mah
kemelerinden verilip de Altıncı ve Yedinci 
hukuk dairelerinin vazifeleri dışında kalan 
hüküm ve kararları ve kamulaştırmadan mü
tevellit dâvalara ait sulh ve asliye mahkeme
lerinden verilen hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Tesise mütaallik hüküm ve karar
larla sulh ve asliye mahkemelerinden verilip de 
kaynaklara-, hususi ve umumi sulara, şuf'a, iş
tira ve vefa haklarına, hissedarlar ve mirasçılar 
arasındaki menkul ve gayrimenkul taksim ve şu-
yuun giderilmesi dâvalarına ve sulh, asliye ve 
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağı-
tmdan doğan tahliye dâvalarına ve tahliye ile 
birlikte görülen kira bedeli ve tazminat dâvala
rına ve nişan bozmadan doğan hediyelerin iade
si ve tazminat dâvalarına ve nüfus kütüğü ve 
yaş kayıtlarının düzeltilmesi ve öz ve soyadla-
rımn değiştirilmesi dâvalarına mütaallik hüküm 
ve kararları, 

Yedincisi : Zilyedliğe dayanılarak gayrimen
kulun ayni hakkında açılan dâvalara mütaallik 
sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararları, gayrimenkul tesciline dair açılan dâ
valar hakkında sulh ve asliye mahkemelerinden 
verilen hüküm ve kararları ve 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahrir Kanununun 27 nci mad
desinde yazılı nizalar hakkında sulh ve asliye 
mahkemeleriyle 5572 sayılı Kanuna dayanılarak 
görevlepdirilen asliye yargıçları tarafından ve
rilen hüküm ve kararları ve 5602 sayılı Tapula
ma Kanunu ile teşkil edilmiş olan Gezici Arazi 
Kadastrosu mahkemeleri tarafından verilen hü
küm ve kararları, 

Ticaret dairesi : Sulh ve asliye ve ticaret 
mahkemelerinden ticarete mütaallik verilmiş o-
lan hüküm ve kararlardan Altıncı Hukuk ve 
İcra ve İflâs dairelerinin vazifeleri dışında ka
lan hüküm ve kararları, 

İcra ve iflâs dairesi: İcra takipleri hukuku
na ve iflâsa dair asliye ve ticaret mahkemeleri 
ile icra tetkik mercilerinden verilen kararlarla 
icra tetkik mercilerinin verecekleri cezai hü
küm ve kararları, 

Tetkik ve rüyet eder. 
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Yargıtay Hukuk, Ticaret ve İcra ve İflâs I 

daireleri arasında çıkan aidiyet ihtilâflarını, 
Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığı altında 
Hukuk daireleri ile Ticaret ve İcra ve İflâs da
ireleri başkanlarından teşekkül eden kurul hal
leder. 

Verilen kararlar kesindir. 
Oylarda müsavat halinde birinci başkanın ı 

bulunduğu taraf tercih olunur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 7 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunun 19 Aralık 1949 tarih ve 5458 sayılı Ka
nunla değişen dördüncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Yargıtay Ceza daireleri arasında çıkan aidi 
yet ihtilâflarını Yargıtay Birinci Başkanının 
başkanlığı altında ceza daireleri başkanlarından 
teşekkül eden kurul halleder. Verilen kararlar 
kesindir. 

Oylarda müsavat halinde birinci başkanın 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtı
na dair 7 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunun 25 Haziran 1932 tarih ve 2020 sayılı Ka
nunla değişen 5 nci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Yargıtay Birinci Başkanı genel kurullara 
başkanlık ve bu kurullara mevdu vazifeleri 
tanzim ve üyeleri dairelere tefrik ve icabında 
işi nispeten çok olan dairelere diğerlerinden 
muvakkaten üye sevkeder. 

Başkanların vazife ifa edecekleri dairenin 
tâyin ve tebdili Birinci Başkanın mütalâası 
alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafından ya
pılır. 

Dairelerden birine sene içinde gelen işler 
mûtat çalışmalar ile karşılanamayacak derece
de çok olursa takvim senesi başında Yargıtay 
Birinci Başkanının başkanlığı altında cezaya 
ait işlerde Yargıtay Ceza daireleri başkanların
dan, hukuk ve ticaret ve icra ve iflâsa ait işler
de bu daireler başkanlarından teşekkül eden 
kurul tarafından dairelerin görmekte olduk- j 
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l an iş münasebeti gözetilerek o dairenin bir 
kısım vazifesi nev'i ve mahiyeti itibariyle ta
mamen diğer bir daireye verilir. 

Bu kurul kararlarını çoğunlukla ittihaz 
eder. Oylarda müsavat halinde Birinci Başka
nın bulunduğu taraf tercih olunur. Karar Ada
let Bakanının tasvibiyle yürürlüğe girer ve 
Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Birinci başkanın göstereceği lüzum üzerine 
başkan veya üyelerden biri veya birkaçı genel 
kurul vazifelerinde kendisine muavenet eder 

Birinci başkana mazereti halinde başkanlar
dan en kıdemlisi vekâlet eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Yargıtay dairelerine 
gelmiş olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte henüz karara bağlanmamış olan işler bu 
kanun ile vazifelendirilen dairelere devrolunur. 

Karar tashih ve tavzihine ait istekler tavzih 
ve tashihi istenen kararı veren dairece ince
lenir. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — (Madde oku
nurken kürsiye geldi) 

BAŞKAN — Henüz size söz vermiş değilim. 
Söz verilmeden kürsüyü işgal etmeyiniz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balikesir) — Evvelce söz istedim. 
Başkanlık Divanına yazdırdım. 

BAŞKAN — Fakat ben size daha söz verme
dim. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Söz iste
diler. 

BAŞKAN — Riyaset davet etmeden kürsü
nün işgal edilmesi doğru olmadığı kanaatin
deyim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Devamla) —• Komisyonun her zaman 
söz almak hakkıdır. Söz istedim ve sizi davet 
zahmetinden kurtarmak için kürsüye geldim. 

BAŞKAN — Riyaset tarafından davet vâki 
olmadıkça kürsünün işgal edilmesi doğdu de
ğildir. Şimdi buyurun, konuşunuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Devamla) — Bu geçici maddede umu
miyet itibariyle bir değişiklik yapacağız. Malû
mu âliniz bu kanundan evvel kabul edilen ve 
telhisen (Barem) diye vasıflandırdığımız ka-
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nunda .Yargıtay teşkilâtının 1 Mart 1952. tari
hinde yürürlüğe gireceğine dair bir hüküm 
mevcuttur. Halbuki, bu geçici maddede demli
yor k i : «Yargıtay dairelerine gelmiş olup da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz 
karara bağlanmamış olan isler bu kanun ile va
zifelendirilen dairelere .devrolumır.»' Halbuki 
bu daireler bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
fiilen işe başlıyacak durumda bulunmıyacak-
1 ardır., işbu kanunla, yani altıncı, yedinci da
irelerin teşkilini tazammun eden hükmün me
riyet tarihi nazarı itibara, alınarak şimdi ar-
zedeceğim değişikliği yapılmıştır: 

«Yargıtay dairelerine gelmiş olup da altıncı 
ve yedinci hukuk dairelerinin fiilen işe baş
ladığı tarihte henüz karara bağlanmamış olan 
işler bu kanun ile vazifelendirilen dairelere 
devrolumır. 

Karar tashih ve tevziine ait istekler tashih 
ve tavzihi istenen kararı veren dairece ince
lenir». 

Bu tashihe nazaran muhterem arkadaşlar 
6 ncı ve 7 nci Yargıtay dairelerinin fiilen işe 
başlıyacakları tarihe kadar halen Yargıtayda 
derdesti tetkik bulunan işler kemafissabık mev
du dairelerce tetkik edilecek ve bir karara 
bağlanacaktır. Bu değişikliğin mahiyeti bun
dan ibarettir. 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) — Filhal 
elinde dosyayı bulunduran daireye bir yetki 
verelim. Aksi takdirde karışıklık olur. Tetkik 
etmiştir, Fakat karar vermemiştir. Böyle bir 
dosya ne olacaktır? 

KOMİSYON ADINA VACİD ASENA (De
vamla) — Malûmu âliniz tetkik neticesi karar
la taayyün eder Bizim için tetkik vaziyeti ma
hallî hafadır, meçhuldür. Bu itibarla bu kaide
yi bu maddeye ilâve ettiğimiz takdirde ihti-
lât husule gelir. Zazı âliniz bu nazik durumu 
.takdir buyurursunuz. Komisyonun Bu tadille 
düşündüğü vaziyet şundan ibarettir; halen der
desti tetkik bulunan mevaddan bu kanunun ka
bul ve yürürlüğe girmesinden itibaren ve bilhas
sa, 6 ncı ve 7 nci Yargıtay daireleri fiilen işe 
başlıyacakları tarihe kadar bu dairelerin vazife
leri dâhiline giren işlerin tetkiksiz kalmaması 

. için, tetkik edilmekte olduğu dairelerce karara 

.bağlanmasını temin etmektir. Teşekkülden son-

.ra bunların 6 ncı ve 7 nci dairelere şevki kanu
n i bir: zarurettir. 
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I ' FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Doğrudur biliyorum. Fakat öyle vaziyetler olur-
ki dairesi tctkikatım ikmal etmiştir, karara bağ
lamamıştır.. 

BAŞKÎAN —• Feridun Bey, müsaade buyu
run, bir mütalâa serd buyuracaksanız kürsiye 
teşrif edersiniz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Devamla) —• Bu şekilde bir vaziyeti 
tesbit etmeye imkân yok. Bu itibarla fiilen işe 
başladığı tarihi koyduk. Artık bu, Mahkemei 
Temyizin anlayışına bağlıdır, onun yüksek di
rayetine terkediyoruz. 

. FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Katı bir fikir arzedemiyorum, çünki erimde me
tin yok. öyle vaziyetler olur ki, meselâ tetkik 
edilmiş, dosyalar incelenmiş, iş hazırlanmış bu
lunabilir. Tafsilli dosyalar vardır. Onun için 
bendenizin mülâhazam şudur: Alâkadar mahke
meye, Yargıtay dairesine bir yetki.verelim. Bü
tün tetkikatı havaya gitmesin. Yani komisyon
dan rica ediyorum, bu nokta üzerinde önemle 
dursunlar. Nihayet malûm, kanun ivedilikle mü
zakere edilmektedir. Görüyorum ve bâzı hukuk
çu arkadaşlar telâşlanıyor gibi geliyor bende
nize. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Zamandan da tasarruf ederiz., 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Yargıtay, tetkikat halindeyim derse; dosya 
derdesti tetkik ise yani çıkmış, heyete gelmiş 
ve heyet bunu müzakere etmekte ise ve meselâ 
ufak bir nokta için kalmışsa.. Olabilir. Hukuk
çu arkadaşlardan rica ediyorum, bu nokta üze-
rindo ben ortaya bir şey attım, bunu işliyelim. 

ADALET Ko. ADINA YACİD ASENA 
(Balıkesir) — Efendim, Yargıtaya sevkedilen 
bütün dâva mevzuları karar verilinceye kadar 
(derdesti tetkik) vaziyetindedir. Bizim bunun 
aksine bir vaziyet mülâhaza etmemize imkân yok
tur. Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın bu
yurdukları gibi «tetkik» kelimesini koyduğumun 

I takdirde, kanunun tatbikmda ve yürüyüşünde 
j bir boşluk vücuda gelir. Bu itibarla komisyon, 
I bu noktai nazara iştirak etmiyor. 

BAŞKAN—- Efendim,, maddenin tâdili hak* 
kında başka söz istiyen yok. Geçici maddeyi tek-

I lif edilen tâdil veçhile okutuyorum: • 
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gelmiş olup da altıncı ve yedinci Hukuk daire
lerinin fiilen işe haşladığı tarihte henüz karara 
.bağlanmamış olan işler bu kanun ile vazifelen
dirilen dairelere devrolunur. 

Karar tashih ve tavzihine ait istekler, tashih 
ve tavzihi istenen kararı veren dairece incelenir. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun teklif et
tiği tâdil ile reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok, maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kaimi edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN —r- Söz içtiyen yok. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul buyuranlar../ Etmiyenler... Kabul edilmiş 
ve tasarı kanunlaşmıştır. 

3. —. Çorum Milletvekilleri Ahmet Başıbü-
yük ve Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, emirber ve se
yis erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun birin
ci ve üçüncü maddelerinin, değiştirilmelerine 
dair olan 1600 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/293) [1] 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun 
raporumi" okutuyorum.. 

(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Söz Sıtkı Atanç'mdır. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Daha 

evvel söz istemiştim. • •' • 
BAŞKAN —• Sıtkı Atane arkadaşımız üç 

gün evvel isimlerini yazdırmışlardır, ondan son-
ıvv's'ıra sizindh\ ' 
' SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; Millî Savunma Komisyonu (25) üyeden 
ibaret olup (12) üyenin iştirakiyle yapılan mü
zakerede Millî Savunma Komisyonu Başkanı ye
rine Kastamonu Milletvekili (Rifat Taşkın) yine 

[1] 31 sayılı basma yazı tutanağın sonundadır. 
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1 sözcü olarak Rifat Taşkın imzalarını taşıyan ko

misyon raporunda beş üyenin imzası bulunmakta 
(5) üye imzada bulunmamış (1) üye ele umumi 
müzakerede ihtirazi noktalar serd edeceğine dair 
şerh vermiştir. 

Bu ciheti izah ettikten sonra Millî Savunma 
Komisyonunun işbu raporunun tezadlarla dolu 
olduğunu anlatmaya çalışacağım; 

1. Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlıktan Meclise sunulan ve halen Millî 
Savunma Komisyonunda bulunan kanun tasarısı 
ile, Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakçıoğlu 
arkadaşlarımızın kanun tekliflerinin birlikte mü
zakeresine karar verildiği yazılıdır. 

2. Millî Savunma Bakam ve temsilcileri ve 
teklif sahipleri huzuriyle evvelâ milletvekilleri 
tarafından verilen teklif incelenip düşünülmüş 
ve reddine karar verilmiş. 

îşte yekdiğerine zıt iki karar; mademki, ka
nun teklifi ile tasarının birlikte müzakeresine 
karar verilmişti. Karar mucibince tevhiden müza
keresi lâzımgelirdi. Tevhit kararı mevcut iken ve 
ikinci bir karar da ittihaz edilmediğine göre'ka
nun teklifinin müzakeresiyle reddi cihetine gidil
mesi keyfiyetidir ki, bunda büyük bir istical gös
terildiği yeknazarda göze çarpar. 

3. Millî Savunma Komisyonu üyeleri tara
fından (hizmet eri yerine sübajdara bir hizmetçi 
ücreti verilmesi) teklifine karşı da : Bugünkü 
hal ve şartlar içinde hizmetçi bulmak müşkülâtı 
hizmetçinin hem parayı alacagivehem.de yemek 
içmek külfetini yükleyeceği gibi subayın haya
tında yeni bir müzayaka başlıyacağı cihetle bu
nun da pratik bir çare olamıyacağma kanaat ge
tirildiği cihetle reddine gidilmiştir. 

4. Millî Savunma Komisyonu üyeleri tara
fından (Hizmeteri müessesesinin şehirler içinde 
kaldırılması ve mahrumiyet mmtakalarında hiz
met eri verilmesi) teklifine karşı da : 

Subaylar arasında ikilik doğuracağı mülâha-
: zasiyle muvafık görmemiş ve reddine gitmiştir. 

•:;• 5. Hidematı süfliyede kullanılan hizmet er
lerinin askerî hizmet müessesesi addaden Millî 
Savunma Komisyonu kaldırılmasını değil ipka
sını talep etmekte ve Mehmetçikleri kapı kulu 
olarak kullanmayı müktesep bir hak saymaktadır. 

ASIM: GÜNDÜZ (Kütahya) — Parti -adına 
söz istiyorum. 

SITKI ATANÇ (Devamla) — Aziz ve mıtfı-
I terem arkadaşlar; 
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Demokrasi ye .hürriyet rejimi Anayasamızın 

sarih hükümleri, muvacehesinde bir an önce 
bu teşkilâtın kaldırılmasını zaruri kılmaktadır. 
Vatani vazifelerini ifa için silâh altına aldığı
mız bir kısım, vatandaşları askarî kisveler al
tında kapı kulu ve kölesi ya/pmaya hiçbir "hak
kımız yoktur. Askerlerimizin süfli hizmetler
de kullanılmasına müsaade etmek onların şeref 
ve haysiyeti ile mütenasip değildir. 

Vatani hizmet; , Türk yurdunu, Türk Cum
huriyetini, harice karşı silâhla korumak için 
harb sanatını öğrenmek ve yapmaktır. Kahra
man mehmetçikleri hizmetçi olarak hususi ve 
süfli işlerde çalıştırmak vatani hizmet sayıla
maz. 

, Ordu mensuplarının en küçüğünden', en bü
yüğüne kadar şan ve şeref bakımından birbiri
ne müsavidir. Ne Mehmetciksiz kumandan, 
ne kumandansız Mehmetçik bir ordu addedile
mez. 

(Hazarda 35 bin Mehmetçiği silâh arkadaşı 
subayın kapısında hizmetçi olarak çalıştırmak 
insan haysiyetine ve Anayasamıza aykırıdır. 
Aziz arkadaşlarım, hazarda 35 bin kişilik 
emireri kadrosu seferde 150 bin kişiye çıktığı 
nazarı dikkate alınırsa bu rakamların belagatı 
karşısında ürkmemek mümkün değildir. 

'Bir subayın yetişmesi için Kuleli'den itiba
ren Harbiye'yi ikmal edinceye kadar yemesi, 
içmesi, cep: harçlığı hulâsa bütün masrafını ve
ren Türk Milletidir, bu şekilde yetiştirdiği su
bayın evinde Türk çocuklarının, nasıl olur da 
kapı kulu olmasını kabul edebiliriz? Bunun 
ismine de vatani hizmet demek mümkün olur? 

Subayın yetişmesiyle devlet memurlarının 
yetişmesi arasındaki farklar güz önüne getirile
cek olursa maddeten ve manen subayların müm
taz bir hak sahibi oldukları tezahür eder. Şöy
le ki ; devlet memurları zatî varlıklariyle ve 
binbir müşkülâtla karşılaşarak yetişmekte ve 
büyük fedakârlıklara katlanmaktadırlar, buna 
mukabil aldıkları maaşlarla subayların aldıkla
rı maaşların mukayesesini yaparsak subayların 
avantajlariyle daha üstün durumda oldukları 
görülür. 

Muhterem arkadaşlar, emirerlerinin kaldı
rılması hakkında Çorum milletvekillerinden 
Ahmet Bâşıbüyük ve Hüseyin Ortakçıoğlu ar
kadaşlarımızın müştereken Yüksek Huzurunuza 
getirdikleri işbu kanun tekliflerinden dolayı 
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her ikisini de tebrik etmeyi kadirşinaslık bili
rim.' ; • .•',;, .,..•'•'. '' ". •>: 

Bu kanun teklifinin reddi hakkında Millî 
Savunma Komisyonunun '.' istinadettiği esbabı 
mııcibe demokrasi ye hürriyet rejimi ile Ana
yasamıza aykırı bulunduğundan reddiyle Mec
lis Gündeminde bulunan kânun teklifinin mü
zakeresini arz ve. teklif eder ve bu hususa da
ir Yüksek .Başkanlığa bir de önerge veriyorum. 
Kabulünü rica ediyorum. • 

Aziz arkadaşlar; sözlerime son verirken 'Sa
yın Millî Savunma Bakanımız Hulusi Köymen'-
den bir sual soracağım: 

Tekaüde sevkedilen ve ordu ile alâkası kesi
len subay veya generallere hizmet eri verilip 
verilmediği, eğer veriliyorsa millî savunma 
mevzuatına uygun olup. olmadığı hususunda 
tenvir buyurmalarını arz ve rica ediyorum. (Al
kışlar). " : - -

BAŞKAN" — Efendim, bir kısım arkadaş
lar söz arasında değişiklik yapıldığı tereddüdü
ne düştüler. Bu arkadaşlarımı tenviren arzede-
yim ki; söz sısarmda değişiklik yapılmamıştır. 
Riyaset Divanı söz sırasına âzami dikkat ve 
hassasiyet göstermektedir. Buna itimat buyur
manızı rica ederim. 

Sıtkı Atanç arkadaşımıza ilk olarak söz ve
rilmesinin sebebi; bu arkadaşımız ismini Riya
set Divanına yazdırmıştır. ; Diğer arkadaşlar 
vaktiyle kaleme yazdırdıkları için tereddüt hâ
sıl olmuş, bir tek kişiden ibaret olan Sıtkı 
Atan<3 arkadaşımıza bu bakımdan söz verilmiş
tir. Şimdi söz alanlara sıra ile söz vereceğim. 
Söz sırası Ahmet Bâşıbüyük arkadaşımızmdır. 
Ancak usul hakkında; istedikleri için Feridun 
Fikri arkadaşımıza daha evvel söz veriyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bu mesele hakkında birçok arkadaş
lar lehte ve aleyhte söz almıştır. Buna muka
bil karşımızda encümenin katî; bir noktai na
zarı yoktur. Gerçi bir şekil var. Vakaa orta
da bir ret meselesi vardır,«. fakat bu ret kararı 
hükümetten gelen tasarı ellerine geçmeden ev
vel yapmışlardır. Bendeniz öyle düşünüyorum 
ki, kıymetli arkadaşlarımız, bu ret meselesin
de ilk mütalâlarmın yerine masruf olabilmesi 
için, şu tezahür eden vaziyet karşısında tasa
rıyı, hükümet tasarısı ile beraber mütalâa et
mek üzere • geri alsınlar ve buna diğer arkadaş-
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tarımız da muvafakat buyursunlar. Yoksa bu 
iş burada uzun boylu sonsuz bir münakaşa ve 
müzakere konusu olacak, havada dönen bir 
çark vaziyetinde kalacaktır. İstirhamım .budur. 

MEHMET DAİM' SÜALP (Siird) —Aziz 
arkadaşlar, İçtüzüğümüzün 22 nci maddesinin 
son fıkrasını okuyarak bu maddeye istinaden 
teklifin Bütçe ve Maliye komisyonlarından geç
mesi lüzumunu yüksek huzurunuza arzedeceğim. 

Mezkûr maddenin son fıkrası şudur : (Yu-
kardaki komisyonlarla' karşılanmıyan daireler
le ilgili tasarılar ve teklifler akçalı işlerden ise
ler Bütçe ve Maliye komisyonlarından geçer.) 

Bu, şu demektir; •ibütün komisyonları sıra
lamış, bit sır allama arasında Maliye ve Bütçe 
komisyonları da vardır. Kanunen bu komisyon
lara gitmesi lâzımgeleh tasarı ve teklifler ken
diliğinden bu komisyonlara gider. Şayet kanu
nen bu komisyonlara :gitmesi lüzumlu olmıyan 
teklif ve taşanlarda :7akçalı iş 'görülüyorsa İç
tüzük bütün o teklif ve tasarıların Bütçe ve 
Maliye komisyonlarına gitmesini, âmir ve na-
tıktır. Binaenaleyh hizmet erlerini kaldırırsak 
elbette ki onlara verilen gider, ücret bakımın
dan karşımıza : bir. akçalı iş çıkmaktadır. Ve
yahut bunları kaldırdıktan sonra subaylara 
tazminat verilecekse gene karşımıza bir akça
lı iş çıkmaktadır. Bu itibarla bu mevzuu ne ta
rafından ele alırsak alalım akjÇa ile karşılaş
maktayız. Binaenaleyh tasarının Maliye ve 
Bütçe'komisyonlarına ..havale edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Saim Önlıon. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

Nİ SAİM ÖNHON (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar; dorhatır buyurursunuz, geçen sene do, 
böyle bir tasarı Hükümet tarafından hazırlanmış 
ve gelmişti. Bu sene, araya tatil girdiği için 
intaç edilemedi. Tatilden sonra arkadaşlarımızın 
bu teklifi geldi. Bunun üzerinde,.teklif sahibi 
arkadaşlarımız acele gösterdikleri için, üç hafta 
mütemadiyen, çalışıldı. -Ben bundan evvel ve 
tatil zamanında hasta idim. Bugün sırf bu tasan' 
müzakere edilecektir diye geldim. Tensip buyu
rursanız, Meclisi âlinin bugünkü tezahüratını da 
göz önünde bulundurarak,- tasarı üzerinde tekrar 
etraflıca düşünerek raporumuzu tanzim ve hu
zuru âlinize arzedelim. Nitekim bendeniz bu tekli
fin müzakeresi sırasında, hasta olduğum için bu
lunamadım. Raporda imzam da yoktur. Mü-

Î.İ952 Ö : İ 
! saade buyurursanız bu tasarıyı komisyona geri. 

alıyorum. En kısa bir zamanda tetkik ederek 
huzuru âlinize arzedeceğiz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; Millî Savunma Komisyonu Baş
kanının sözlerine cevap vermekle söze başlaya
cağım. 

Bundan dokuz ay evvel Hükümet bir tasarı 
getirdi. Bu tasarının mahiyeti şudur: yedeksu-
baylarla üsteğmenler istisna edilmek üzere yukarı 
sınıftaki subaylara emireri verilmesi hakkı tanın
maktadır. Yegâne değişiklik, yedek subaylarla 
üsteğmenlerin altındaki sınıflara emireri veril
memeğidir. 

Bu tasarı aylarca komisyonda bekledi. Niha
yet, hepinizin bildiğiniz gibi, Büyük Kongrenin 
aldığı karardan ilham alarak, bu kararı yerine 
getirmek vazifesini üzerimize aldık, bir tasan 
hazırlıyarak Büyük Meclise geldik. Teklifimiz 
Millî Savunma Komisyonuna havale edildi. Ko
misyonu teşkil eden arkadaşlarımız; sureti kafi
yede emireri müessesesinin ,kalkmıyacağı, su 
baylara para vermek suretiyle başka bir şekil ika
me cdilemiyeceği, müessesedekilerden emir erleri
ni almak ve kıtalarda ipka edilmek gibi teklif
lerin de orduda ikilik yaratacağı mülâhazasiyle 
emirlerinin kaldırılmasının kabul edilemiyeceğini 
sarahatle ifade ettiler. Netice itibariyle iş şura
ya dayandı : «emireri suiistimali vardır, suiisti
mal edenlere bir daha emireri vermemek sure
tiyle bir müeyyide hazırlanabilir. Bunu tetkik ve 
tahkik edelim ve ondan, sonra yeni bir teklifle ge
lelim» dediler. Mesele buradadır. Yoksa, Feridun 
Fikri arkadaşımızın dediği gibi, yeni bir teklif 

,ne gelmiştir, ne de geleceği vardır. Bu teklifi 
vaktiyle Millî Savunma Komisyonu kabul etme
miştir. Para esası üzerine hazırlanacak tasarıyı 
da Hükümet şimdiye kadar getirmemiştir. 

Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın, tasarının 
Bütçe ve Maliye komisyonlarına gitmesi hakkın
daki teklifi de bence yerinde değildir. Biz emir 
erleri müessesesinin tamamen kaldırılmasını is
tiyoruz. 

Bu teklifimiz yüksek heyetinizin kararma 
iktiran etmiştir. Arkadaşımızın dediği gibi tek
lifimizin Bütçe ve Maliye komisyonlarına git
mesine de lüzum yoktur, zira bütçe ile hiçbir 
alâkası yoktur, bu sebeple o komisyonlara ha
vale edilemez. (İçtüzük var sesleri) 

| Ben Saim Paşadan komisyon başkanı olma-
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l an sıfatiyle bir şeyi sormak istiyorum. Emireri I 
müessesesinin kaldırılması hakkındaki teklifi
miz komisyonda her cihetten tetkik edilmiş ve 
neticede reddolunmuştur. Artık bunu ne diye 
geriye istiyorlar, neyi tekrar tetkik edecekler
dir? Artık bu tasarı umumi heyetinize gelmiş 
ve komisyonun bir gûna tasarruf hakkı kalma
mıştır. Eğer biz işi yeniden inceledik, hata et
mişiz, şimdi bize iade edin, Büyük Millet Mecli
sinin temayülâtına da uygun olarak yeniden 
gözden geçirip getireceğiz derlerse bu teklife 
biz de iştirak ederiz. (Doğru doğru sesleri) Ar
kadaşlar bu dâva bütün millet tarafından has
sasiyetle takip edilmektedir, geciktirilemez! 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Senin 
bildiğin hassasiyet değil! 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Sizin 
bildiğiniz gibi de değil sayin Onat.. 

BAŞKAN — M/üsaade buyurun efendim. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Sonra 

arkadaşlar, bir nokta daha var: Komisyon baş
kanı burada yalnız kendi fikrini serdedebilir. 
Kendileri bulunamamışlar, imza etmemişler, ni
hayet kendisi bu kararın yerinde olmadığını 
sonradan anlamış olabilir. Fakat diğer komis
yon arkadaşları boylo bir şey söylemediklerine 
göro onlar namına mütalâa söyliyemez. 

Şimdi müsaade ederseniz esas hakkındaki 
konuşmalarıma geçiyorum. (Hayır olmaz sesle
ri) Peki, vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Sayın arka

daşlarım; bu mesele üzerinde müzakere açılmaz
dan evvel bâzı arkadaşlar usule mütaallik bâzı 
noktai nazar serdettiler. Bu arada Feridun Fik
ri Düşünsel arkadaşımız, tasarının reddedilen 
bu tasarıdan ayrı olduğunu, Hükümet tarafın- j 
dan sunulmuş ikinci bir tasarı bulunduğunu, | 
komisyonun bununla beraber ikisini müzakere 
ve karara bağlaması gerektiğini söyledi. 

Diğer bir arkadaşımız Tüzükün 22 nci mad- I 
desinin son fıkrasına temas ettiler, bu fıkranın j 
sarahati itibariyle bu meselenin doğrudan doğ
ruya heyeti umumiyeye gelmesinin yanlış ol
duğunu. ve bir defa bu işin akçalı işlerden ol
ması itibariyle («Hayır hayıf akçalı işlerden 
değildir» sesleri, gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim, akçalı işlerden olmadığım kabul etsek 
İtiraz eden arkadaşların noktai nazarının serap i 
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olduğuna bir an için iltihak etsek dahi, ayni 
tüzükün son fıkrası hükmüne göre, mutlaka 
İçişleri Komisyonundan geçmesi esastır, bu iti
barla oraya intikal etmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Usul hakkında, Hüseyin Ortak
çı, buyurun. 

Ondan sonra Kâzım Arar, ondan sonra Ali 
İhsan Sâbis konuşacaktır. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOÖLU (Çorum) — 
Sayın arkadaşlar, komisyon sözcüsü bu kanun 
tasarismı geri aldığını vo Meclisin temayülâtına 
uyularak müzakere edeceğini ifade etti. Henüz 
Meclisin temayülü bu meselede tebellür etmiş 
durumda değildir. Meclis temayülüne uyularak 
müzakere edeceğiz diye evvelden hazırlanmış bir 
sözün burada söylenmesinde bir mânasizlık oldu
ğu anlaşılmaktadır. Bir kere kendilerinin, bu ta
sarının esası doğrudur, prensibi doğrudur, biz 
hata ettik, bu prensibe uyarak, tasarıyı geri alı
yoruz, düzenleyip huzurunuza getirecektik, bu 
maksatla geri alıyoruz diye biı noktai nazar 
beyan etmeleri icabeder. Fakat ısrar etmiş ol
dukları için huzurunuza getirmiş olduğumuz 
teklifle alâkadar tasarı altı aydan beri komis
yonda sallanmakta idi. Bu, doğru değildh' arka
daşlar. (Alkışlar). Rica ederim arkadaşlar, altı 
aydan beri, geçen seneden beri Hükümetin ge-
tirmig olduğu tasarı Millî Savunma Komisyo
nunda hangi sebebe istinaden bekletilmiştir, ni
çin bekletilmektedir? Niçin şimdiye kadar intaç 
etmek lüzumunu hissetmemişlerdir? Kendilerine 
bu hususu sormak bir milletvekili olarak hakkım
dı!. 

İkincisi, bazı arkadaşlarım bir usul mesele
sini ortaya attılar, Maliye Komisyonundan, Büt
çe Komisoynuhdah geçmesi lâzimmiş. Arkadaşlar, 
bizim teklifimiz, açıkça ifade edildiği gibi deje-
nero olmuş bir müessesenin kökünden kaldırıl
ması teklifidir, akça ile ilgili değildir. Eğer bu
nun karşısında bir akça verilmek lâzımğeliyorsa, 
öyle bir tasarı getirildiği zaman Maliye ve Büt-

; çe komisyonlarına gönderilir ve Tüzüğümüze 
uygun olur Yoksa şimdi tasarımıza bir kulp ta
kıp bir sene.daha bekletmelerine lüzum yoktur, 
arkadaşlar. (Alkışlar, doğru Şeşleri). 

BAŞKAN — Usul hakkında söz Kâzım Arar'-
ındii'. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) - - M u h t e r e m 
arkadaşlar; Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
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Say m General konuşmamış olsaydı ıısul hakkın- | 
da söz almıyacâktim. 

Komisyon raporunu okuyan arkadaşlarım, 
raporun muhtevası hakkında mutlak bir kanaate 
sahiptirler. Rapor, bütün memlekette cari olan 
teamülden hattâ bütün Garp ve Şarkın hepsin
den birer misal vererek kuvvetli bir esbabı mu-
cibiyle ve kesin bir lisanla teklifi reddetmiştir. 
Bu kadar vazıh bir mevzu karşısından Millî 
Savunma Komisyonunun tekrar gelip Meclisteki 
temayülü - haricen diyeceğim, çünki dâhilden 
anlayabilmesi için burada müzakerelerin cereyan 
etmesi lâzımdır - anlayıp teklifi geri alıyorum 
şeklindeki mütalâası bu mevzuun nazik safhasını 
bir kere daha itirafına vesile olmuştur. 

Arkadaşlar, gocunacak birşey yoktur. Bu 
bir kanun teklifidir. Meclisin iradesine iktiran 
edecek olan bu kanun teklifinin müzakeresinden 
bu derece kaçınmak bilâkis bir reaksiyon yara
tır. Ben bu hususta Millî Savunma Bakanının 
sözlerine birşey ilâve etmiyeceğim. Bu kanun 
teklifi buraya gelmiştir. Binaenaleyh bugün bu
nun konuşulması lâzımdır. Buna müsaadelerinizi 
rica ediyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ali ihsan Sâbis buyurun. Lüt
fen usul hakkında konuşun. 

ALÎ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Aziz arkadaşlar, iki milletvekili arkadaşımız 
emir erleri ve seyisler hakkında bir kanun tek
lifi ile geldi ve Meclis haklı olarak büyük bir 
asabiyet göstermektedir. Fakat evvelâ usulen 
şunu arzedeyim ki, emir erleri uşak değildir. 
Eğer böyle telâkki ediliyorsa ve gördükleri hiz
met itibarîyle... (Gürültüler) («en süfli hizmet
lerde uşak gibi kullanılıyorlar sesleri) Böyle 
telâkki ediliyorsa yanlıştır. 

BAŞKAN ••—Müsaade buyurun. Ortaya 
vaz'edilen şey usule taallûk eden bir mesele
dir. Tasarının geri alınması Maliye Komisyo
nuna gidip gitmemesi meselesidir. 

Binaenaleyh usul hakkında söylemenizi ri
ca ediyorum. 

ALİ İHSAN SABİS (Devamla) — Hizmet 
eri, ordunun vazifesi düşünülerek talim olu
nur. Binaenaleyh ona göre düşünmek lâzımdır. 
Ceffelkalem itiraz edilecek olursa... (Asla öy
le değil sesleri) Ordunun müdafaa vaziyeti sek-
tedar olur. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, Riyaset makamı 
arkadaşın hangi mevzu üzerinde konuştuğuna 1 
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ıttıla kesbedemiyor. Müsaade buyurun sükû
netle dinliydim ki, vazifemizi yapalım. 

Emin Kalafat, buyurun. 
MECDET ALKİN (Kütahya) — Bütçe Ko

misyonu ile alâkası yok. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, vâzıı kanun vaziyetinde olan 
B. M. Meclisi de vazife ve mecburiyetlerini hiç 
şüphesiz ki, kendi çıkarmış olduğu hükümlere 
göre ayarlamak zorundadır. 

Emir eri denilen insanlarla müşterek vas
fımız insan olması itibariyle, haysiyetleri
nin korunmasına matuf olan bir teklife bu
radaki arkadaşlarımızın aykırı bir noktai na
zar serdetmelerini kabul etmemek muhakkak 
yerinde olur. 

Mevzuun esasına girmeden evvel şunu işa
ret etmek • isterim • ki, Jandarma, Gümrük ve Mil
lî Savunmaya ait olan kadroların, kadro ile a-
lâkalı bulunan tekliflerin Bütçe Komisyonun
dan geçmesi 1453 numaralı Kanunun 2 nci 
maddesi iktizasındandır. (Kadro değil sesleri) 
(gürültüler) Müsaade edin, izah edeyim. Si
zi dinledik, siz de dinleyin. 

Kanun teklifinin huzurunuzda görüşülmek
te olan teklifin alacağı şekil malûm değildir. E-
mirbcrlcrin kaldırılmasına karar verildiği tak
dirde Millî Savunma,. Gümrük ve Jandarma 
kadrolarından bu miktar eratın noksan askere 
celbi mevzuübahs olacağı gibi . . . (Para esası 
yok sesleri) (Devam devam sesleri) Müsaade 
ederseniz beyefendinin beni dinliyeceği âna ka
dar sükût edeyim. 

. . . Bir miktar eratın noksan celbi mevzuü
bahs olacağı gibi emirerleri alman zabitana 
bu hizmetlerini gördürmek için munzam bir pa
ra verilmesi de mevzuübahs olabilir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Bunu 
nereden çıkarıyorsunuz? (Gürültüler) 

EMİN KALAFAT (Devamla), — Efendim, 
müsaade buyurunuz. Eğer muktezayi Bahadır 
Dülger beyefendinin şahsi kanaati tâyin edecek
se o zaman Meclise böyle bir kanun sunmaya 
da lüzum yoktu. Bendeniz kanundan anladığım 
mânayı huzurunuzda söylemiye mecburum. Bü
tün arkadaşlar kendi mütalâa vo görüşlerini 
izah ettikleri gibi, bendeniz de kanunun buna 
taallûk eden maddesini zikrederek idarei kelâm 
ediyorum. Müeerradattan bahsetmiyorum. Bu 
itibarla MiUî'Savunma ve sair askerî teşekkülle-
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rin kadrosu ile alâkadar olan bu teklifin Büt
çe Encümeninden geçmesi zaruridir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bunu huzu
runuzda serdederken nihayet hepinizce malûm 
olan Bütçe Komisyonumuzun külfetlerinin bir 
miktar daha artmasını da istihdaf etmiyeceği-
ni takdir buyurursunuz. Hareketim bir kanu
ni mecburiyetin yerine gelmesi için, aksi şekil
de verilecek bir kararın, işaret etmiş, olduğum 
kanunun sarahatine mugayir bir karar olaca
ğını hatırlamayı kendime bir vazife bilirim. 
(Aslarkeşleri)^ <:•'• * . ! : 

-.BAŞKAN -s* Usul; hakkında başka arkadaşa 
söz vermek mevkiinde değilim. Tüzüğe göre bu' 
mesele hakkında dört arkadaşa söz verildi, ar
tık usul hakkında kimseye söz veremiyeceğim. 
Şimdi komisyon başkanı konuşacaklardır. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI SAÎM ÖNHON (Kocaeli) — Sayın arkadaş
lar; arkadaşlarımızın vermiş oldukları tasarı 
komisyonumuzda müzakere edildi. Bu müza
kere neticesinde hâsıl olan kanaat raporumuz
da zikredilmiştir. Ancak Millî Savunma Komis
yonu geçen sene tasarının müzakeresine geçme
den evvel, bu tasarıya doğrudan doğruya aksi 
bir tez olan teklif bulunduğu için, evvelâ bu
nu müzakere ettik. Komisyonun raporunda ar-
zettiği veçhile, teklif sahibi arkadaşlarımız bu 
tasarının Meclise muayyen müddeti zarfında 
getirilmesinde ısrar ettiler. Bu kanaate muka
bil biz menfi kanaatimizi arzettik. ve Millî 
Savunma Bakanlığının vermiş olduğu tasarıyı 
müzakereye geçtik. Meselenin bugünkü safhası 
budur. 

Millî Savunmadan gelen tasarıya gelince; 
bu, komisyonumuzda yatmış değildir. Geçen 
sene Millî Savunma Bakanının huzuriyle defa
larla müzakereye alınmıştır, ki o zaman Millî 
Savunma Bakanı sayın Refik Şevket İnce idi
ler. Komisyon, tasarının bâzı yerlerinin tadile 
muhtaç olduğu! kanaatine varmıştı. Millî Sa
vunma Bakanı bü kanaatleri dikkate alarak ye
ni bir tasarı ile gelmeye söz verdiler. Sonra 
kendileri bakanlıktan ayrıldılar ve. bu tasarı 
gelmedi. Yeni Millî Savunma Bakanına, hatı
rımda kaldığına göre, iki defa yazılı olarak bu 
husustaki tasarının süratle gönderilmesini ar
zettik. Bunun üzerinde de ehemmiyetle çalışıl
dı ve bugün büyük bir tasarı meydana getiril
miş bulunmaktadır. Bü bize gelmedi, fakat 

l.İâtfe. 6 : 1 ; 
I arkadaşlarımızın tekliflerinin muayyen 'olan 

müddeti de dolmuştu. Bunun üzerinde biz ko
misyonca lâzımgelen hususları tetkik ettik, mü
nakaşa ettik, arzettiğim gibi kanaatimiz ra
porda da yazılmış plan şeklini aldı. Ancak 
imzada ben bulunamadım, çünkü hasta idim. 
Müddet dölayışiyle kanun teklifleri Başkan
lığa' takdim; edilmiştir. Mâruzâtım şudur ki, 
bunun hakkında ka t i bir karara varmak için 
Millî Savunma Komisyonunun ve Millî Savun
ma. Bakanlığının vermiş olduğu tasarı da dik
kate, alınmak suretiyle; bu işin . ehemmiyetiyle. 
ve icaplariyle.hazırlanacak teklif en kısa bir za-

J manda huzurunuza arzeçlilebilir. 
Şu noktai,nazarımı da, şunu da arzıma mü-

• saado buyurun. Komisyonunuza havale edilmiş 
olan hiçbir teklif ve tasarı komisyonumuzda 

. muayyen müddeti aşacak kadar kalmamıştır. Ge
çen seneden komisyona intikal eden işlerin hepsi 
huzurunuzdadır. Komisyona her halde yerilen 
teklif veya tasarıya lâyik olduğu ehemmiyet mut
lak .surette sarf edilerek zamanında yapılmakta
dır. Bu tasarıyı da komisyona iade buyurduğu
nuz takdirde Millî Savunmanın tasarısiyle bir
likte bunu lüzumu olduğu şekilde kısa zamanda 
huzurunuza getiririz. Karar Yüksek Heyeti
nizindir. 

BAŞKAN —• Sayın başkan sualler var, lüt
fen cevaplandırınız.. Buyurun Hüseyin Ortak-
çıoğlu; sorunuzu sorunuz. 

HÜSEYIN ORTAKÇIOÖLU (Çorum) — 
Millî Savunma Bakanı komisyona geldiği zaman 
komisyon başkanı kendilerinden «Geri aldığınız 
bu tasarıyı tekrar Meclise getirecek misiniz» Di
ye sormuşlardı. Acaba ne cevap almışlardır? 

BAŞKAN — Sualinizi sorunuz. 
HÜSEYİN ORTAKÇİOÖLU (Devamla) ~-

Evet sualim budur: 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı bir sual 

sormuş ve «Geçen sene sizin iade ettiğiniz tasa
rının yeni esaslarla yeniden Meclise getirecek 
misiniz?» demişti. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI SAÎM ÖNHON (Kocaeli)•—, Millî Savunma 
Bakanı şifahen cevap verdiler. Çalışma üzerin-. 
deyiz, 'kısa zamanda getireceğiz dediler. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Mezce-
deceğiz, diyorsunuz. İki taraf birbirine zıt olursa, 
burada mezcetmek imkânı mevzuübahis olur 

I mu? 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI SAİM ÖNHON (Kocaeli)— Yeniden tetkik 
edeceğiz, telif edeceğiz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Raporu
muz gayet sarihtir. Halbuki : 

Madde 1. — Emir erleri müessesesinin kal
dırılmasına komisyonunuz taraftar değildir. 

Madde 2. — Komisyonunuzun mütalâası; mü-
essasattan dahi emir erlerinin kaldırılmasına ta
raftar değildir, para ciheti asla mevzuubahis 
olamaz ve nihayet suiistimali önlemek için belki 
bir şey düşünülebilir şeklindedir. 

Eğer zatiâliniz emir erlerinin kaldırılmasının 
şu veya bu şekilde düşünüleceği kanaaatiyle ve 
arkadaşlarınızın reylerinin inzimam etmesi şar-
tiyle bu beyanatta bulunuyorsanız beraberiz. 

BAŞKAN — Y a l n ı z sual sorunuz. ! 

• AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Bera
ber miyiz? - . 

Yani kararınızdan rücu ediyor musunuz? "' 
BAŞKAN — Ahmet Beyefendi, sual sorunuz. 
SAİM ÖNHON (Kocaeli) — Müsaade buyu

run, komisyondaki bütün arkadaşlarım da bu
radadırlar, zati âliniz komisyonda, «bu kanunu 
mahzurları kaldırıcı şekilde tâyin ve tadil ile 
çıkarırsanız ve bunu bugünün icaplarına uygun 
müeyyidelerle teçhiz ederseniz ben de buna ta
raf tarım» diye buyurmadıhız mi? r 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bugün- ' 
do söylerim. 

SAİM ÖNHON (Devamla) — Benim de bu
gün arzettiğim budur. Bu rapor tâyin edilen 
müddet dolduğu için gelmiştir. İtimat buyurun 
mümkün olan kısa müddetle kanun (icaplarını 
haiz olarak huzurunuza gelecektir. (Bravo ses-

1952 O .:- İ 
lcri) (Alkışlar) .' • ' 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun. 
Efendim, Başkanlık Divanı usule mütaallik mü
zakereler neticesinde iki meseleyi halletmek 
mevkiindedir. Bu vesile ile s u n u d a arzedeyim, 
gündeme taalluk ettiği için arzediyorum, yoksa 
her hangi bir ihsası rey mevzuubahis değildir: 

Efendim, nizamnamenin 22 nci maddesine 
göre akçalı işlerden olduğu iddiası ile tasarının 
Bütçe ve Maliye komisyonlarına tevdii talep 
edilmektedir. (Doğru sesleri, hayır sesleri) Mü
saade buyurun efendim. Nizamnamenin 22 nci 
maddesinin son fıkrası: «Yukardaki komisyon
larla karşılanmıyan - yani heyeti celilece ma
lûm bulunan Adalet, Maliye ve sair - dairelerle 
ilgili olmıyan tasarılar ve teklifler akçalı işler
den iseler komisyonlarına gider» demektedir. 

Hâdisemizde karşılanan komisyon vardır; 
Millî Savunma Komisyonudur. (Gürültüler) Mü
saade buyurun efendim, sözlerimi bitireyim. Bi
naenaleyh talep İçtüzüğün 22 nci maddesinin 
son fıkrasına aykırı olduğu için reye koymuyo
rum. (Alkışlar, Bravo sesleri) 

İkinci mesele: 
Millî Savunma Komisyonu adına başkan, ta

sarının komisyona iadesini istemektedir. Korniş1-
yona iadesi keyfiyeti ve talebi karşısında iade 
edilmesi lâzımgelmekte ise de, mesele heyeti 
umumiye kararı ile gündeme alınmış olduğun
dan ancak heyeti umumiyenin kararı ile komis
yona iadesi mümkündür. Binaenaleyh komisyo
nun bugünkü teklifi dairesinde tasarının komis
yona iadesine karar verilmesini kabul buyuran
lar... Etmiyenler..; Kabul edilmiştir. 

Teklif komisyona iade edilmiştir. (Alkışlar). 

7. SEÇİMLER 

1.— Açık bıdunan Danıştay Başkanlığı için 
seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulun Kar
ma Komisyon raparu (3/252) •••[•!] 

2. •— Danıştay da açık bulunan Üçüncü Daire 
Başkanlığı için seçim yapılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri komisyonla
rından kundan Karma Komisyon raporu (3/21Ö) 
[ 2 ] • " • 

[1] 26 sayılı basmayazi tutanağın sonundadır. 
[2] 27 sayılı basmayazi tutanağın sonundadır.' 

3. — Danıştayda açık bulunan Dördüncü 
Daire Başkanliğ\ı için seçim yapılması "hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri ko
misyonlarından kundan Karma Komisyon raporu 
(3/211) [11 . 

4. — Danıştay da açık bulunan beş üyelik için 
seçim yapılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/212) [2] 

[1] 28 sayılı basmayazi tutanağın sonundadır. 
[2] 29 sayılı basmayazi tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Efendim, gündemimizin müta-

akıp kısmında Devlet Şûrası Reisi evveli ile 
Üçüncü ve Dördüncü daireler başkanlıkları ve 
beş üye seçimi vardır. Fakat daire reislikleri hak
kındaki raporlara itiraz vardır. Bunun reyinize 
iktiranı zaruridir. Bu meselenin halli kargışında 
olduğumuz için sayın üyelerin dışarıya çıkmama
sını istirham etmek mevkiindeyim. (Gürültüler). 

Efendim, tekrar ediyorum: Gündemimizin 
mütaakıp dört maddesinde Danıştay Reisi evveli 
ile Üçüncü ve Dördüncü daireler başkanları ve beş 
azanın seçimine ait fasını• vardır. Ancak Üçüncü 
ve Dördüncü daire başkanlıklarının seçimi hak
kında bir itiraz mevcuttur. Heyeti Gelileniz bu 
itirazı hallettikten sonra, itiraz varit görülür ve 
bunlara ait seçimin itiraz dairesinde ifası karar 
altına alınırsa Birinci Başkanla beş azanın birden 
seçimine geçilmesini Yüksek Heyetinizin reyine 
arzedeceğim. 

Müsaade buyurursanız, şimdi usul hakkında 
söz istiyorlar, söz vereceğim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü Vacit Asena,_ bu
yurun. 

ADALET^ KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA {Balıkesir), ^Muhterem arkadaşlar, 
mevzuu kısaca hujâşa edeyim, : 3546 sayılı 
Devlet Şûrası; Kanununun, yeni terimle Danış
tay Kanununun 3 ncü maddesinde şu sarahat 
mevcuttur: Devlet Şûrasına reis, daire reisi 
veya âza intihabı için beş. mislinden az olma
mak üzere Başvekâletçe namzet listesi tanzim 
edilir ve Meclise gönderilir. Büyük Millet Mec
lisi Adalet ve İçişleri komisyonları, Adalet ve 
İçişleri bakanlarının da huzurlariyle toplana
rak, listeyle mukayyet olmaksızın, açık bulu
nan yerler için üç misli namzet seçer ve Meclis 
Umumi Heyetince bu namzetler arasından nihai 
seçim yapılır, ki bu h'ükmü kanuniye göre Baş
bakanlıktan S ve 4 ncü daireler için iki liste 
tertip .olunarak Meclis Başkanlığına tevdi edil
miştir. Başkanlık da muhtelit komisyona hava
le etmiştir. Bu komisyon toplandı ye namzet
leri ayırmak için çalışmaya başlamışken bu sı
rada Ankara milletvekillerinden Hâmid Şevket 
İnce, Üçüncü Daire Başkanlığına namzet gös
terilen Baha Arkaç namludaki adayın dahi 
Dördüncü Daire için aday gösterilmesini teklif 
etmiş ve teklif de Tüzük hükümlerine uygun 
bulunmuş olduğu için komisyonca okunmuş, se
çime geçilmiştir, Daha evvel arzettiğim gibi, 

.1052 0 : 1 
I Danıştay Kanununun üçüncü maddesindeki sa

rahate göre muhtelit komisyon liste ile bağlı;ol
maksızın seçim yapmak salâhiyetini haiz oldu
ğundan, seçime geçmiş ve seçim neticesini mü-

> beyyin iki zabıt varakası tanzim etmiştir. 
Üçüncü, Daire için aday güsterilen Baha Ar

kaç tasnif neticesinde Dördüncü Daire için de 
seçilmesi lâzımgel.en üç namzet arasında yer al
mıştır. Bu neticeye nazaran kanuni; nisap için 
uygunluk ve isabet görmüyoruz. Komisyon bu 
işi tezekkür ederek kanuni nisaba uymıyan 
Üçüncü ve Dördüncü daireler başkanları seçi
minin yenilenmesi zımnında raporları .geri alma
yı düşünmüştür. Yüksek Meclisin ıttılaına ar-
zediyorum. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Örerek, -usul; gerek esasa müta-
allik olarak emir buyurulduğu şekilde soz vere
bilmemiz için evvelâ gündemi halletmemiz lâ
zımdır. Gündemde Danıştay seçimleri hakkın
da dört madde vardır. Evvel emirde bu dört 

. maddenin tevhit edilerek bir arada görüşülme
si için yüksek kararınızı almak mecburiyetin
deyim.. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
J mistir. 

•(Şimdi efendim Danıştay seçimlerine ait Mvl 
maddenin tevhiden görüşülmesi karar altına 
alındığına göre, üçüncü ve dördüncü daireler 
.başkanlıklarının seçimi hakkında bir teklif 
vardır. 

KEMAL TÜEKOĞDU (Mardin) — Komis
yon geri istedi. Artık liiztım kalmadı. 

i BAŞKAN — Üçüncü ve dördüncü daireler 
[ seçimloriııe ait olan •raporları komisyon geri al

dığına göre komisyona iade etmeyi oya arzede-
i ceğim. Bu kısmın komisyona iadesini kabul 
I buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
S iŞimdi efendim Danıştay Birinci Başkanlığı 

ile beş âzanm seçimine geçiyoruz: Raporlar 
okunacak ondan sonra mâruzâtta bulunacağım. 

I (Her iki rapor da okundu.)' 
I BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı,?. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın arlın-

I daşlar, Danıştay a başkan ve üye seçiyoruz. En 
I mühim bir müessesemize seçtiğimiz üyeler hak-
I kında katı bir kanaata sahip ve malik olmadan 
I bir seçime gidiliyor. Vakıa dolaplarımıza konan 
I hususi mektuplarla bâzıları hakkında malûmat 
I alıyoruz ama, bu da tam değildir. Sicilleri, tercü-
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mei halleri; kıdemleri belli değildir. Sayıştay 
seçimlerinde olduğu gibi, bunların da kıdemleri, 
sicilleri ve tercümei hallerinin bize bildirilmesini 
reylerimizi daha iyi bir şekilde kullanmamız için, 
bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Danıştay Birinci Baş
kanlığı için tasnif heyeti seçeceğiz. Ondan sonra 
da azalar için tasnif heyeti ayıracağız. 

Heyeti celilenize şunu arzedeyim ki, Danış
tay Birinci Başkanlığına namzet gösterilenler için 
yalnız bir kişi oy pusulasına yazılacak , 

Azalık için ise beş kişinin ismi yazılacaktır. 
Şimdi tasnif heyetlerini seçiyoruz. 
Danıştay Başkanlığı için verilecek oyları tas

nif edecek olan heyet : 
Süleyman Süruri Nasulıoğlu (Kütahya) (Yok 

sesleri). 
Suat Hayri Ürgüblü (Kayseri) (Yok sesleri) ; 
Mehmet Enginün (Edirne) 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) 

. 1952 O : 2 
İsmet İnönü (Malatya) (Yok sesleri) 
Salih Torfilli (Afyon Karahisar) 
BAŞKAN — Birinci Başkanlık için tasnif 

heyeti ayrılmıştır. 
Âzalıklar için tasnif heyetini ayırıyorum •: 
Nazif i ŞerifNabel (Antalya) 
Halûk Şaman (Bursa) (Yok sesleri) ' 
Mehmet Fahri Mete (Rize) 
Hıdır Aydın (Tunceli) 
Buraya iki sepet konacaktır, birisi Reisi evvel 

için, diğeri azalar içindir. 
Gümüşane seçim çevresinden oyları toplamaya 

başlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 

varsa lütfen kullansınlar. Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Tasnif neticesine intizaren oturumu yarım sa
at tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

î K î N C î O T U R U M 
Açılma saati : 19,15 

BAŞKAN — Başk'anvekili Celâl Yardımcı 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Muzaffer önal (Balıkesir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
.,Sayıştay Birinci Başkanlığı için seçime 275 

arkadaş iştirak etmiştir. Seçim sonunda aday
lardan Hazım Türegün 144, Kemal Galip Balkır 

• 9liVe; îhsari Aktürel: 36 şar rey almışlardır. 

Bunlardan Hazım Türegün 144 rey almak 
suretiyle Danıştay Birinci Başkanlığına seçil
miştir. Keyfiyeti.arzeder, kendisine başarılar di
lerim. 

Danıştay âzalıkları seçimine 307 arkadaş iş
tirak etmiştir. 

Bunlardan; 
Celâdet Barborosoğlu 168 
M. Nedim öğüt 147 
Kâmil Kayam 145 
Şükrü Gilisralıoğlu 132 
Celâl Önen 131 

Kemal Aral 82 
Abdullah Mayadağ 63 
Lûtfi Hakeri 58 
Yusuf Vardar ' • , 5 2 
Celâlettin Göydün 50 
Hikmet Kümbotlioğlu . • 39 
Osman Cemil Batır " 3 6 
Salih Aktan , 3 5 
Ferit ' Ayıter 33 
oy almışlardır. 

(Ali Rıza Ünal'ın ismini okumadınız, sesleri). 
Efendim; tasnif neticesinde Riyaset Divanı

na gelen mazbatada Ali Rıza Ünal'ın 120 oy al
dığı yazılıdır. Müsaade ederseniz listeyi tekrar 
okuyayım. 

(Tasnif listesi Ali Rıza Ünal'ın ismi ve al
dığı oy sayısı da dâhil olmak suretiyle tekrar 
okundu)1. 
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BAŞKAN — Efendim; bu arkadaşlardan Ce- I 

lâdet Barbarosoğlu 168 rey almak suretiyle Da
nıştay âzalığma seçilmiştir. | 

Keyfiyeti ıttılaınıza arzeder, kendisine başa
rılar dilerim. 

Diğer isimlerini ve rey adedlerini okuduğum | 

B — YAZILI 

1. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, Denizyolları İdaresi tarafından 
1945 yılından itibaren bugüne kadar satınalı-
narak hizmete konmu§ gemilerle siparişleri ve
rilmiş ve teslim alınmamış olan gemilerin to
najına ve Türk Lirası olarak bedellerine dair 
sorusuna Ulaştırma Bakanı 8 ey fi Kurtbek'in 
yazılı cevabı (6/506) 

17 . XII . 1951 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Denizyolları idaremiz tarafından 1945 yılın

dan itibaren bugüne kadar satmalınıp hizmete 
konmuş olan gemilerin her birinin satınalmdık-
ları memleketi, tonajını, . Türk Lirası olarak 
bedelini, 

Keza sipariş verilmiş olup da henüz teslim 
alınmamış olan gemilerin her birinin hangi 
memlekete sipariş verilmiş olduğunun, tonajı
nın, Türk Lirası olarak bedelinin, 

Birer cetvel halinde mümkün mertebe kısa 
bir zamanda Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Trabzon Milletvekili 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

,1952 O : 2 
arkadaşlar üzerinde nısab hasıl olmadığından 
ikinci tura kalmışlardır. 

Vaktin gecikmiş olmasına binaen 16 Ocak 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak ve gün
demin mütaakıp maddelerine devam etmek üzere 
toplantıyı kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

• • • 

SORULAR 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Lim. ve Dz. iş. Da. Başkanlığı 
Şube: Ulaştırma Md. 
Sayı : U - 5/4-72/ 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

K : Genel Kâtiplik 19 . XII . 1951 gün ve 
6/506/2794/6187 sayılı yazıya: 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü tarafından 1945 yılından iti
baren bugüne kadar satınalmarak hizmete 
konmuş gemilerle siparişleri verilmiş ve teslim 
alınmamış olan gemilerin tonajı ve Türk Lirası 
olarak, bedellerinin bidirilmesine dair Trabzon 
Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 
verdiği yazılı soru önergesi incelendi. 

Mumaileyhin talep ettiği malûmatın ilişikte 
sunulan listede belirtilmiş olduğunu saygı ile 
arzederim, 

Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Kurtbek 



B : 26 14.1,1952 O : 2 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 

Gemilerin maliyet tablosu 

Satmalmdığı Kıymeti 
Geminin ismi memleket Groston T. L. 

Kars 
Kastamonu 
Malatya 
Rize 
Ardahan 
Hopa^ 
Sivas 
Kocaeli 
Yozgad 
Çoruh 
İstanbul 
ödemiş 
Tarsus 
Ankara 
Adana 
Trabzon 
Ordu 
Giresun 
Bandırma 
Uludağ 
Samsun 
İskenderun 
Büyükdere 
Büyükada 
Anadoluhisarı 
Rumelihisarı 
Haydarpaşa 
Yalova 

Amerika 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İsveç 
Amerika 

» 
» 
» 
» • . • ' , 

» 
italya 

» 
» 
» 

Holânda 
> 
» 
» 
» 
» 

3805 
3805 
3805 
3805 
1865 
1865 
3160 

10448 
7612 
7612 
5236 
3652 
9359 
7198 
5236 
7279 
6789 
7279 
3000 
3000 
7000 
7000 

561 
561 
561 
561 
.561 
561 

3 115 972.10 
2 784 034.08 , 
2 807 920.13 
2 820 816.30 
1 809 211.66 
1 776 082.11 
3 334 096.56 
6 612 713.20 
4 114 553.25 
4 158 639.74 
5 828 146.86 
2 346 796.65 
9 916 073.67 
9 684 661.53 
Ö 722 002.20 
5 746 698.53 
5 748 707.65 
5 894 606.77 
3 004 001.99 
3 010 786.81 

• 6 546 977.88 •• 
6 492 676.18 
1 619 148.96 
1 577 629.13 
1464 280.74 
1 484 342.81 
1 578 308.14 
1 619 171.65 

113 619 057.28 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 

1949 - 1950 Marshall yardımı tahsisatından muhtelif Avrupa tersanelerine sipariş edilen gemi ve 
, deniz vasıtaları ; ;; 

1951 yılında servise giren Sipariş edildiği 
vasıtalar memleket • Aded Tonaj Beheri T. L. Tutarı 

Amele motörü Almanya . 4 41,91 69 633,20 278 532,80 
Klavuz » » 4 13/J5, 41 672,40 166 689,60 
Palamar » italya 4 7,50 16 800 67 200 
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1951 yılında servise giren 
vasıtalar 

Ahırkapı römorkörü 
Yenikapı » 

Tesellüm edilip* yurda getiril
mekte olan vesait : 
Su tankeri 
Dalgıç motörü 
Efes tipi gemi 
Büyük araba vapuru 
400 Hp romoror 

1952 senesinde tesellüm edile
cek vesait : 

Büyük araba vapuru 
Küçük » » 
Suvat tipi gemi 

» » \ »i."";- '.;••;; r. 

Marmara » » '". 
Cankurtaran motora 
500 kişilik Yalova; tipi gemi 
150 Hp römorkör 

700 » » 
300 kişilik küçük şehir Kattı ge
misi 

' ' :::% ^ i 

B : 26 14.1 
• Sipariş edildii 

memleket 

Holânda 
•» - • " 

Almanya 
» ' • " • ' • • ' 

» 
Fransât 
Almanya 

• • • i 

Fransa 
» 

italya 
ingiltere 
Holânda 
ingiltere 
Holânda 

» 
Almanya 

» 

Holânda 

. 1952 O: : 

Adec l Tonaj 

59 
1 59 

1 " 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

' 3 : 

8 
1 

, 1 

2 J 

- [1] 

Yeldin 

2 

Beheri T. L. 

71 366 
••--•.• 71 366 

390i 731,60 
179 331,60 
840 000 

2 087 400 ; 
294 000 

2 087 400 
1 722 000 
2 746 800 
2 767 520 
4 519 200 

101 316,32 
1 182 632 

156 211 
294 000 
382 933,60 

716 211 

Tutarı 

71 366 
71 366 

390 731,60 
179 331,60 

1 680 000 
2 087 400 

294 000 

2 087 400 
3 444 000 
2 746 800 
5 535 040 
9 038 400 

101 316,32 
3 547 896 
1 249 688 

294 000 
382 933,60 

1 432 422 

35 146 513,52 

[1] - Tonaj sertifikaları* henüz gelmemiştir. 

DÜZELTÎŞLER 

Bu Birleşim tutanak dergisinin sonuna bağlı 29 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler 
yapılacaktır. • . . , . - . . 

Doğru Sayfa 

2 
2 
2 
2 
3 
3 

Sütün 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Satır 

18 
19 
27 
30 

rj 

15 

Yanlış 

Başkan yardımcıların 
Kâmil Kayan 
Kâmil Kayan 
Saİâhattin Göydün 
Şükrü Gilisralioğlu 
Celâdet Barbarasoğlu 

Başyardımcılarından 
Kâmil Kayam 
Kâmil Kayam 
Celâlettin Göydün 
Şükrü Gilisralioğlu 
Celâdet Barbarosoğlu 

\>&<i 

T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI 26 
Açık bulunan Danıştay Başkanlığı için seçim yapılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından ku

rulan Karma Komisyon raporu (3 /252) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . XI. 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 4845, 6/3748 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Danıştay Başkanlığı için 3446 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre düzenlenen liste ilişik ala
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

HÜKÜMETİN LÎSTESl 

Danıştay Başkanlığı aday listesi 

1. Hazım Türegün Danıştay İkinci Daire 
Başkanı 

2. Fazıl özelçi Danıştay Altıncı Daire 
Başkanı 

3. Faiz Yörükoğlu Yargıtay Ticaret Dairesi 
j3aşkanı 

4. Aziz Yeğer Yargıtay İcra ve İflâs 
Dairesi Başkanı 

5. İhsan Aktürel Danıştay Beşinci Daire 
Başkanı 



Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve içişleri Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon 

Esas No. 3/252 
Karar No. 1 

28 . XII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Açık bulunan, Danıştay Başkanlığı için se
çim yapılması hakkındaki Başbakanlık tezkere
si ve eki aday listesi, Karma Komisyorfûmuza 
havalo edilmekle 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun üçüncü maddesi gereğince Adalet ve İçiş
leri Bakanları ve komisyondan 36 zat olduğu 
halde toplanıldı. 

Hükümetten gelen tezkere ve eki aday lis
tesiyle Karma Komisyon üyelerinden İstanbul 
Milletvekili Celâl Türkgeldi ve arkadaşlarının, 
Danıştay Başkamın sözcüsü Kemal Galip 
Balkır'm da Danıştay Başkanlığı adayları me-
yanma ithalini telep eden önergesi okundu. Ve 
bu önergenin 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
3 neü maddesi ahkâmına muvafık olduğu görü
lerek seçim yapıldı. 

Oyların, tasnifi sonunda, Hazım Türegün'ün 
34, İhsan Aktürel'in 30, Kemal Galip Balkır'm 
17 şer oy kazandıkları görüldü. 

Buna göre düzenlenen cetvel mütaakıp ka
nuni muamelesinin ifası için Kamutayın yüce 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Adalet ve içişleri Komis
yonlarından kurulan Kar
ma Komisyon Başkanı Bu rapor sözcüsü 

İzmir Balıkesir 
II. Özyörük V. Asena 

Ankara 
O, $. Çiçekdağ 

Aydın 
N. Geveci 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

Çoruh 
M. Güney 

Çorum 
-.8. Özer 

İçel 
.-. Ş.Tol 

İstanbul 
G. Türkgeldi 

Kars 
A. Çetin 

Konya 
M. Obuz 

Niğde 
F. Ecer 

•Sivas 
- N. Ertürk 

Yozgad. 
A. Doğan 

Kâtip 
V. Asena 
Ankara 

OT. îltekin 
.Balıkesir 
S. Başkan 

Bursa 
A. E rozan 

Çoruh 
• Z. Ural 

r Erzurum 
E. Karan 
İsparta 
T. T ola 

İzmir 
P. Arat 

Kırklareli 
E. Üstün 

Mardin 
M. K. Boran 

Ordu 
/ / . Şarlan 

Ankara 
/ / . §. İnce 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Bursa 

İV. Yılmaz 
Çorum 

B. Koldaş 
Gümüşane 

II. Tokdemir 
İstanbul 

A. Moshos 
Kars 

L. Aküzüm 
Konya 

/ / . Aydıner 
Muğla 

Y. Başer 
Sinob 

M. Acar 
Trabzon 

II. Orlıon 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

Danıştay Başkanlığı için Adalet ve İçişleri komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyonda yapılan seçim sonucunu gösteren cetvel 

Adı ve Soyadı 

Hazım Türegün 
İhsan Aktürel 
Kemal Galip Balkır 

Memuriyeti 

Danıştay İkinci Daire Başkanı 
Danıştay Beşinci Daire Başkanı 
Danıştay Başkamın Sözcüsü 

kazandığı oy 

34 
30 
17 

«as®ı». 

( S. Sayısı : 26 ) 
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nıştaycla açık bulunan 
İması hakkında Raşjbak 

misyon 

Üçüncü Daire Başka: 
k tezkeresi ve 

,oraisyon 

w • • 

ıgı ıçm seçim ya* 
ve içişleri ko-

Karma 

T.C. 
Başbakanlık 13 . VII . 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 5/2 - 277A, 6/2350 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Danıştayda acık bulunan Üçüncü Daire Başkanlığı için 3546 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre düzenlenen liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
' Başbakan 

A. Menderes 

HÜKÜMETİN LİSTESİ 

Üçüncü Daire Başkanlığı 

1. Feyzi Ercin 
2. Vasfi Şensözen 

3. Cudi Özal 
4. Baha Arkaç 
5. Tevfik Gerçeker 

Danıştay Üyesi 
Maliye Bakanlığı Hukuk 
Müşaviri . " 
Danıştay Üyesi 
Danıştay Üyesi 

• Danıştay Üyesi 

Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
-Adalet ve İçişleri komisyonlarından 

kundan Karma Komisyon 
Esas No. 3/210 
Karar No. 2 

28 . XII . 195.1. 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştayda acık bulunan Üçüncü Daire Baş
kanlığı için seçim yapılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkçresi ve eki aday listesi, Karma 
Komisyonumuza havale edilmekle 3546 sayılı 
Danıştay Kanununun 3 ncü maddesi gereğince 
Adalet ve İçişleri Bakanları ve komisyondan 

36 zat hazır olduğu halde toplanıldı. 
Hükümetten gelen tezkere ve eki aday lis

tesi ile, Karma Komisyon üyelerinden Ankara 
Milletvekili Hamid Şevket Ince.'nin Danıştay 
Üçüncü Daire Başkanlığına aday gösterilen 
Baha Arkaç'm, Dördüncü Daire Başkanlığı 
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aday listesine ve yine Dördüncü Daire Baş
kanlığı için Aday gösterilen Sadık Arda'nın da 
Üçüncü Daire Başkanlığı aday listesine, nakil
lerini teklif eden önergesi okundu ve bu öner
genin 3546 sayılı Danıştay Kanununun 3 ncü 
maddesi ahkâmına muvafık olduğu görülerek 
seçim yapıldı. 

Oyların tasnifi sonunda Cudi özal'm 30, 
Feyzi Ercin'in 29, Baha Arkaç'm 17 şer oy ka
zandıkları görüldü. 

Buna göre düzenlenen cetvel mütaakıp mu
amelesinin ifası için Kamutayın Yüce tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve içişleri, komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
İzmir 

Halil Özyörük 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Balıkesir 
Vacid Asena 

Ankara Ankara Ankara 
Ö. §. Çiçekdağ O. T. tltekin H. Ş. İnce 

Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı için Adalet m İçişleri 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyonda yapılan seçim 

sonucunu gösteren cetvel 

Kazandığı 
Adı ve soyadı Memuriyeti W 

Cudi Ozal Danıştay Üyesi 30 
Feyzi Ercin Danıştay Üyesi 29 
Baha Arkaç Danıştay Üyesi 17 

+ ^> »-

Aydın 
İV'. Geveci 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

Çoruh 
M. Güney 

Çorum 
8. Özer 

îçel 
Ş. Tol 

İstanbul 
G. Türkgeldi 

Kars 
A. Çetin 

Konya 
M. Oluz 

Niğde 
F. Ecer 

Sivas 
N. Ertürk 

Yozgad 
A. Doğan 

Balıkesir 
S. Başkan 

Bursa 
A. E rozan 

Çoruh 
Z. Ural 

Erzurum 
E: Karan 

İsparta 
T. Tola 

İzmir 
P . Arat 

Kırklareli 
E. Üstün 

Mardin 
M. K. Boran 

Ordu 
/ / . Şarlan 

• 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Bursa 
N. Yılmaz 

Çorum 
B. Koldaş 
Gümüşane 

II. Tokdemir 
İstanbul 

A. Moshos 
Kars 

L. Aküzilm 
Konya 

II. Ay diner 
Muğla 

T. Başer 
Sinob 

M. Acar 
Trabzon 

/ / . Orhon 
Yozgad 

N.Ü.Alcıh ' !
: 

( S. Sayısı : 27 ) 



S SAYISI 

Damştayda açık bulunan Dördüncü Daire Başkanlığı için seçim 
yapılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri 

komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /211) 

T. G. 
Başbakanlık 13 . VII . 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No, 5/2- 2775,6/2349 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Damştayda açık bulunan Dördüncü Daire Başkanlığı için 3546 sayılı Kanunun 3 ucu madde
sine göre düzenlenen liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

HÜKÜMETİN LİSTESİ 

Dördüncü Daire Başkanlığı aday listesi 

1. İhsan Pırnar 

2. Cemal Yorulmaz 
3. İbrahim Senil 
4. Ekrem Şahenk 

5. Sadık Arda 

Vergiler Temyiz Komis
yonu Başkanı 
Danıştay Üyesi 
Danıştay Üyesi 
Maliye Bakanlığı Başhu-
kuk Müşaviri 
G. Merkez Bankası Yöne
tim Kurulu Üyesi 

Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve İçişleri komis
yonlarından kurulan kar

ma komisyon 
Esas No : 3/211 

Karar No : 3 

38. XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Damştayda açık bulunan Dördüncü Daire 
Başkanlığı için seçim yapılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresi ve eki aday listesi, Karma 
Komisyonumuza havale edilmekle 3546 sayılı 

Danıştay Kanununun 3 neü maddesi ge
reğince Adalet ve İçişleri Bakanları ve komis
yondan 36 zat hazır oldukları halde toplanıldı. 

Hükümetten gelen tezkere ve eki aday listesi 
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ile, Karma Komisyon üyelerinden Ankara Mil
letvekili 'Hâmid Şevket înce'nin, Danıştay 
Üçüncü Daire Başkanlığına aday gösterilen Ba
ha Arkaç'in Dördüncü Daire Başkanlığı aday lis
tesinin: ve yine Dördüncü Daire Başkanlığı için 
aday gösterilen Sadık, Arda'nın da Üçüncü Da
ire Başkanlığı aday listesine nakillerini teklif 
eden önergesi okundu ve bu önergenin 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun 3 ncü maddesi ahkâ
mına muvafık olduğu görülerek seçim yapıldı. 

Oyların tasnifi sonunda, îhsan Pınar'in 28, 
İbrahim Senil 'in 24, Baha Arkaç 'm 20 şer oy ka
zandıkları görüldü. 

Buna göre düzenlenen cetvel mütaakıp-mu
amelesinin ifası için Kamutay'm yüce tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve İçişleri komis- . 
yonlarmdan Kurulan Kar-
"ma Komisyon Başkanı Bu rapor sözcüsü 

İzmir Balıkesir 
H. özyörük V dcıd Asena 

Ankara 
Ö. Ş. Çiçekdağ 

Aydın 
N. Geveci 

Vacıd Asena 
Ankara 

O. T.îltekin 
Balıkesir 
Muhalifini 
S. Başkan 

Ankara 
/ / . Ş. ince 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 

Bingöl 
. N. Okcuoğlu 

Çoruh 
M. Güney 

Çorum 
S..özer 

İçel 
£• Tol 

İzmir 
Muhalifim, 

P. Arat 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

M.Obuz 
Niğde 

F. Ecer 
Sivas 

N. Ertürk 

Bursa 
A. E rozan 

Çoruh 
Z. Ural 

Erzurum 
E> Karan 

İsparta 
T. Tola 

' 
L. 

Kırklareli 
F. Üstün 

Mardin 
M. K. Boran 

Ordu 
/ / . Şarlan 
Yozgad 

A, Doğan 

Bursa 
N. Yılmaz 

Çorum 
B. Koldaş 
(lümüşane 

/ / , Tokdemir 
İstanbul 

A. Moshos 
Kars 

Aküzüm 

Konya 
/ / . Âydıner 

Muğla 
Yi-Bâşer 

Sinob 
M. Acar 
Yozgad 

N. tf. Alcûı 

Dördüncü Daire Başkanlığı seçimi hukuki ve 
kanuni değildir. Muhalifiz. 

İstanbul Trabzon 
O. Türkgeldi II. Orhon 

Balıkesir İzmir 
S. Başkan P. Arat 

Danıştay Dördüncü Daire Bas.kanli(j<a için Adalet ve içişleri 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyonda yapılan seçim 

sonucunu göstereni cebvel' 

Adı ve soyadı 

İhsan Pırnar 
İbrahim Senil 
Baha Arkaç 

Memuriyeti 

Vergil er Temyiz Komisyonu Başkanı 
Danıştay Üyesi 
Danıştay Üyesi 

Kazandığı 
oy 

28 
24 
20 

( S . Sayısı: 28:) 



S. S A Y I S I : i ö 

Danıştay da açık bulunan beş üyelik için seçim yapılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından ku

rulan Karma Komisyon raporu (3 /212) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . VII . 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 5/2 -2776, 6/2351 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Danıştayda açık bulunan beş üyelik için 3546 sayılı Kanunun 3 neü maddesine göre düzenle
nen liste ilişik, olarak sunulmuştur. . 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Adı ve Soyadı 

Kemal Hayırlıoğlu 
Osman Cemil Batır 
Lûtfi Bayrak 
Celâl önen 
İhsan Erkal 
Abdullah Mayadağ 
Ali Rıza Ünal 
Hikmet Kümbetlioğlu 
Kemal Arel 
Suphi Tanığ 
Ferit Ayıter 
Dr. Şevket öğen 

Pertev Duru 
Nedim öğün 
Nurettin Erel 
Halit Tüzel 
Danış Yurdakul 
Edip Yavuz 
Rauf înan 
Nihat Şenman 
Celâdet Barbarosoğlu 
Pertev Çingi 
Memdüb Payzin 
Kenan Tuna 
Mustafa Türker 

HÜKÜMETİN LİSTESİ 
.Danıştay üyeleri 

Görevin adı 

Bayındırlık Teftiş Heyeti Başkanı Y. Mühendis 
Maliyo Temyiz Komisyonu Daire Başkanı 
Tarım Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
İçişleri Bakanlığı Zatişleri Umum Müdürü 
Millî Eğitim Bakanlığı Zatişleri Müdürü 
Belediye Hukuk Müşaviri 
İller İdaresi Genel Müdürü 
Çankırı Valisi 
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Bayındırlık Bakanlığı Fen heyeti Âzası 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü Mütehassıs Mü
şaviri 
Gümrük ve Tekel Teftiş Kurulu Başkanı 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Muavini 
Tarım Bakanlığında Mütehassıs Veteriner 
İşçi Sağlık Genel Müdürü 
Merkez Valisi 
Ordu Valisi 
Burdur Valisi 
Siird Valisi 
Gümrükler Umum Müdürü 
Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi 
Trabzon Valisi 
Arşiv Umum Müdürü (Başbakanlık) 
Başbakanlık Yazı İşleri ve Sicil Müdürü 



Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Ad. ve İçiş. Ko. Ku. Kar. Ko^ 28.12.1951 

Esas No. 3/212 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa , 

Danıştayda açık bulunan, beş üyelik, için se
çim yapılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi 
ve eki aday listesi Karma Komisyonumuza ha
vale edilmekle 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
3 ncü maddesi gereğince Adalet ve İçişleri Ba
kanları ve komisyondan 36 zat hazır olduğu hal
de toplanıldı 

Hükümetten gelen tezkere ve aday listesi ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Da
nıştay üyelikleri için dilekçe ile müracaatta bu
lunan Danıştay Kanun sözcülerinden Salih Ak
tan, Danıştay Başkan yardımcılarından Kâmil 
Kayan, Şükrü Gılisralıoğiu ve YusUf Vardar, 
Maliye Bakanlığı eski Müşavir Avukatı Lûtfi 
Hakeri, Türkiye Cumhuriyeti Eemekli Sandığı 
Sağlık Kurulu Başkanı Doktor Hilmi Barem ve 
Danıştay Kanun sözcülerinden Celâlettin Göy-
dün,ün dilekçeleri okunduktan sonra seçim ya
pıldı. 

Oyların tasnifi sonunda, Celâl Önen'in 34, 
Lûtfi Hakeri'nin 33, Kâmil Kayan'm 33, Şükrü 
Gılisralıoğiu'nun 32, Kemal Arel'in 31, Hikmet 
Kümbetlioğlu'nun 31, Nedim Öğüt'ün 30, Salih 
Aktan 'm 30, Salâhattin Göydün'ün 30, Yusuf 
Vardar 'm 28, Celâdet Barbarosoğlu'nun 26,. 
Osman Cemil Batır 'm 24, Abdullah Mayadağ'm 
23, Ferit Ayıter'in 22, Ali Rıza Ünal'ın, 12, şer 
oy kazandıkları görüldü. 

Buna göre düzenlenen cetvel mütaakıp mua
melesinin ifası için Kamutayın yüce tasvibine ar-

zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kuru

lan Karma Komisyon Başkanı 
İzmir 

H. özyörük 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Ankara 
0. Ş. Çiçekdağ 

Aydın 
N. Geveci 

Bingöl 7 

M. N. Okcuoğlu 
Çoruh 

M. Güney 
• Çorum 

Sr.özer 
İçel 

§. Tol 
İstanbul 

G. Türkgeldi 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

M. Obuz 
Niğde 

E. E cer 

Ankara 
OT. tltekin 

Balıkesir 
S. Başkan 

Bursa 
A. Erozan 

Çoruh 
Z. Ural 

Erzurum 
E. Karan 
İsparta 
T. Tola 

İzmir 
P. Arat 

Kırklareli 
F. Üstün 

Mardin 
M. K. Boran 

Ordu 
/ / : Şarlan 

Ankara 
II. Ş.İncö 
Balıkesir 

M. Ertiuyumcu 
Bursa 

İV. Yılmaz 
Çorum 

B. Koldaş 
Gümüşane 

B. Tokdemir 
İstanbul 

A. Mosho's 
Kars 

L. Aküzüm 
Konya 

H. Aydıner 
' Muğla 

Yv Başer 
Sinob 

M. Acar 
Sivas Trabzon 

N. Ertürk II. Orhon 
Yozgad Yozgad 

A. Doğan N. Ü. Alçılı 

(S'. Sayısı.:. 29) 
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Danıştayda açık bulunan böş üyelik için Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulan Karma 

Komisyonda yapılan seçim sonucunu gösterir cetvel 

Adı ve soyadı Memuriyeti Kazandığı oy 

Celâl Önen 

Lûtfi Hakeri 
Kâmil Kayam 
Şükrü Gılisralioğlu 
KemalArel 
Hikmet Kümbetli-
oğlu 
Nedim öğüt 
Salih Aktan 
Celâlettin Gröydün 
Yusuf Vardar 
Celâdet Barbaras-
oğlıı 
Osman Cemil Batır 
Abdullah Mayadağ 
Ferit Ayıter 

Ali Rıza Ünal 

İçişleri Bakanlığı Zat işleri 
Umum Md. 
Maliye Ba. Eski Müşavir avukatı 
Danıştay Başyardımcısı 

» » 
içişleri Bak. Hukuk Müşaviri 

Çankırı Valisi 
Ulaştırma Bak. Müsteşar Muavini 
Danıştay Kanun Sözcüsü 

» » » 
Danıştay Başyardımcısı 

Gümrükler Umum Müdürü 
Maliye Temyiz Ko. Daire Başkanı 
Belediye Hukuk Müşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Bak. Hukuk 
Müşaviri 
İller İdaresi Genel Müdürü 

34 
33 
33 
32 
31 

31 
30 
30 
30 
28 

26 
24 
23 

22 
12 
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S. S A Y I S I : 

Çorum Milletvekilleri Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun emirerleri ve seyis erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun î 

' ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması -hakkında kanun teklifi ve Millî Savun

ma Komisyonu raporu (2 /293) 

8 .11.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Emirber ve seyis erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 1600 sayılı Kanunda'değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesi 
ile birlikte sunuyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla dileriz. 
' ( ' Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili 

A. Başıbüyük H. Ortahçıoğlu 

Emirerleri hakkındaki 203 ve 1600 sayılı kanunların değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve mu
cip sebepleri 

203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla değişen birinci maddesi hükmüne göre; hazarda, Tür
kiye Cumhuriyeti Ordusu subaylarından Asteğmenden Maraşale kadar şahsi işlerde gerekli yar
dımı, yapmak için birer emireri verildiği malûmdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, komisyonlarında, birçok gazetelerde, parti kongrelerinde ve 
halk arasında ileri sürülen birçok suiistimaller, artık dejenere hale gelen emirerleri müessesesi
nin ayakta durmamasını gerektirdiği gibi, kökleştirmeye» çalıştığımız demokrasi ve hürriyet rejimi 
vo bilhassa Anayasamızın sarih hükümleri bir an önco bu teşkilâtın kaldırılmasını zaruri bir hale 
koymuş bulunmaktadır. 

Anayasa hükümleri muvacehesinde 203 sayılı işbu Kanun, kölelik sistemini idame ettiren, to
taliter rejimlere mahsus. aristokrat, antidemokratik bir kanun olarak tavsif olunabilir. 

Anayasa, bütün vatandaşları, sınıf, grup ve aileleri imtiyazsız, sınıfsız bir kitle olarak .kabul 
ettiği vo böylece yurttaşların her türlü hak ve hürriyet ve izzeti nefislerini teminat altına al
dığı halde, 203 sayılı Kanun, Orduya mensup subay ve efradı ailelerini , diğer sınıflar üzerinde 
imtiyazlı bir sınıf olarak kabul edip bir kısım vatandaşları askerî kisveler altında kapı kulu 
yapmıştır. Bu kanunun yürümesine göz yummak, bir kısım askerlerin süfli hizmetlerde kullanıl
masına müsaade etmek, onların şeref ve haysiyetleri ile mütenasip değildir. Başbakandan kâti-

' be, milyonerden hamala kadar bütün memur vo vatandaşlar Anayasa bakımından nasıl birbiri
ne müsavi ise, teğmenden generale kadar bütün subay ve aile efradının da bu vatan toprak
larında ancak bu vatandaşlar kadar hak-ve imtiyazları olabilir. 

Ordunun vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilen Türk Cumhuriyetini kollamak 
vo korumaktır. 

«Ordu; Askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmekle vazifelidir. 
Askerlik; Türk vatanını, istiklâl ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek 

ve yapmak mükellef îyetidir.» 



- — • 2 — . 

Hususi kanunundan alınan şu açık tarifler karşısında emir erliğinin, ordu ve askerliğin ruhu 
ilo taban tabana zıt olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Askerlerin kalblerinde yalnız vatanın istiklâli ve Cumhuriyetimiz yaşamaktadır. Onlar bu mukad
des vazifelerini kanı ile canı ile hudutlarda elde süngü ifaya ahdetmişlerdir. Onu askere çağırdıkları 
zaman yaptığı yemin şudur : (Hazarda, seferde, denizde, karada, havada, her yerde ve her zaman mil
letime ve Cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve askerliğin namusunu ve Türk Sancağı
nın namusunu ve şanını canımdan aziz bilip icabında vatan ve Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve 
seve canımı feda edeceğim). Şu yemin ve ahit ile orduya "giren kahraman Mehmetçikleri hizmetçi 
olarak hususi işlerde çalıştırmak insan haklarına ve hukuk prensiplerine aykırıdır. • 

Şurasını da bilhassa kayıt ve işaret etmek isteriz ki, Türk Yatanının ve- Cumhuriyetinin yegâne 
müdafii Türk Ordusunun Mehmetçikleri ile subayları şan ve şeref halamından birbirine müsavidir. 
Ne Mehmetçiksiz subay ve ne de subaysız Mehmetçik, bir ordu addedilemez. Bu iki laymetli /varlık 
birbirine mezcedilmiş olarak ordu şeklinde yaşamaktadır. Bunlardan 35 bin Mehmetçiği silâh arka
daşı olan subayın kapısında hizmetçi olarak çalıştırmak Anayasaya ve insan haysiyetine mugayir
dir. 

Miktarları az da olsa aşağıdaki "hususların i-zerinde durulmasına elbetteki ihtiyaç vardır : 
Askerlerin kalblerine yurt, cumhuriyet, milliyet, meslek ve vazife sevgisini sokmak lâzımdır. 

Halbki bâzı emirerlerinin bu mukaddes mefhumlarla alâkalarını sarsacak fiilî sebepler mevcuttur. 
Onlar subayın evinin içinde ve dışında silip süpürmek, odun kırmak, dadılık yapmak gibi süfli iş
lerle meşguldürler. / 

Bu işleri yaparlarken evin subayından, hanımından çocuğuna kadar-her kesin azarını işitti
ği bir vakıadır. Şu şartlar altında bunalan Mehmet'çiğin bu mukaddes mefhumları düşünmeye 
fırsat bulup bulamıyacağınm takdiri zor değildir. 

Yurt ve millet saadet ve selâmetini ve istiklâlini temin etmek, Cumhuriyeti korumak ancak 
disiplini mükemmel bir ordu ile kabildir. Tam ve sağlam bir disiplin için âmir ve maiyetin 
karşılıklı sevgi ve saygı ile birbirlerine .itimat beslemeleri şarttır. Hanımım arzu ettiği cinsten mal 
almadığı için birkaç defca kovularak kasaba, bakkala gidip gelen ve kapı kulu durumuna dü
şen erde elbette disiplin ve askerlik ruhu gevşiyccektir. 

Askerlik meslekinin istediği mutlak itaati, her astın gönül isteği ile yapması şarttır. Emir
erlerinin hamallık, çamaşırcılık-, bulaşıkçılık gibi süfli işleri gönül arzusu ile yaptığını, farzu 
muhal olarak, kabul etsek bile askerlik ile kabili telif olmadığı meydandadır. 

Askerlerin şahsi şeref ve haysiyetlerine dokunacak sözler söylemek, şahsiyetlerini hor ve ha
kir görmek doğru olamaz. Halbuki subayların evlerinde hizmet etmek üzere gönderilen erlerin 
birçoğu ev işlerini istendiği şekilde başaramadığı için subayın değil, aile efradının muahazesine 
mâruz kalmaktadır. Bu konuda subay aileleri tarafından emirerlerine yapılan muameleleri bura
da saymaya lüzum görmüyoruz. 

203 sayılı Kânunun ikinci maddesi mucibince, seferde vazifei askeriye dolayısiyle ailelerini yan
larına, getiremiyenlerin geride bıraktıkları ailelerino bulundukları hanede mahrem muini olmadığı 
takdirde hizmeti gayrimüsellaha erbabından keza bir emir eri verilmesi icabetmektedir. 

Bu maddenin de birinci" madde ile birlikte kaldırılması yerinde olur. Zira, bugünün topyekûn 
harbi ve harpde kullanılan çeşitli silâh ve malzemelerin inkişafı ve bilhassa'atom devrinde artık har
bin cepheye inhisar ettiğini, ve gerideki yurttaşların harbin musibetlerinden masun bulundukları 
iddia olunamaz. Şu vaziyet karşısında, düşünülecek tek çare, milletçe hazırlanmaktan ibaret bulun
maktadır. Memleketin münevveri, şehirlisi, köylüsü, sakatı, sağlamı hayat memat savaşında çeşitli, 
vazifeler yükleneceklerdir. Bunlardan bir kısmı cephede savaşırken, diğer bir kısmı da gerideki hiz
metleri başaracak ve böylece ilerinin muvaffakiyetini saglıyacaklardır. Kaldı ki birçok ahvalde, cephe 
gerileri de kanlı savaşlara sahne olabilir. Şu hale göre bugün için gayrimüsellâh bir sınıf ayırmak 
ve bunları emir eri olarak subayların evine vermek yersizdir. . 
. Şurasını da belirtmek icabeder ki, dağ başında, köyde, çiftlikte,, çoluğunu çocuğunu yalnız başı

na bırakıp vatan hizmetine koşan Mehmetçiğin. • evine bir muin verilmezken, asgari polis, jandarma, 

( S. Sayısı: 31) 



ve diğer Devletin emniyet ve asayiş kuvvetlerinin daha çok bulunduğu şehirlerdeki subayların evle
rine birer emir eri vermek elbette doğru olamaz. 

Saniyen, seferde celbedilen subayların adedi hazerdekinden üç beş misli fazla olacağına göre 
asgari 150000 kişilik bir 'kuvveti memleket müdafaasına iştirak etmekten alıkoyraak büyük bir 
hata olur. 

Teklifimizin bir maddesinde de, işbu kanun hükümlerine göre emirlerindeki askerleri şahsi 
işlerinde kullananlara verilecek cezanın umumi hükümlerden ağır bir müeyyideye bağlanması 
derpiş_ edilmiştir. öteden beri itiyat haline gelmiş olan ve hattâ bir suç dahi telâkki edilmiyen 
bu gibi suiistimallerin böyle bir müeyyide ile önlenebileceğine kaaniiz. 

Bir muvakkat madde ile yalnız Kore Harbinin devamı müddetince Kore'ye giden subayların 
eski hükümlerden istifadelerinin devamı düşünülmüştür. 

Yukarda arzettiğimiz sebeplere binaen Anayasa ve insan haklarına aykırı olan 203 ve 1600 
sayılı kanunların iki maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

— • • - - • : - * » 8 . XI . 1951 
s4*; Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili 

Ahmet Başıbüyük Hüseyin Ortakcıoğlu 

ÇORUM MİLLETVEKİLİ AHMET BAŞI-
BÜYÜK VE HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU'-

NUN TEKLİFİ 

203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesiyle ikinci maddesi
nin kaldırılması ve biri muvakkat olmak üzere 

iki madde ilâvesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 203 sayılı Kanunun • 1600 sa
yılı Kanunla değiştirilen birinci maddesiyle 
ikinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — İşbu kanun hükümlerine mu
halif hareket edenler hakkında altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası verilir. 

"MUVAKKAT MADDE — Kore Harbinin 

devamı müddetince Kore'de bulunan subaylar 
203 ve 1600 sayılı kanunların bir ve ikinci mad
deleri hükümlerinden eskisi gibi faydalanırlar. 

MADDE 3. — İşbu Kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

- ( S. Sayısı-: 31) 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

1\ B.M.M. 
Millî Savunma Komisyonu ı . 8,1, 1952 

Esas No. 2/293 
Karar No, 6 

Yüksek Başkanlığa . ' 

Çorum Milletvekilleri Ahmet Başıbüyük ve. 
Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, Emir ve Seyis Erleri 
hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve üçün
cü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun, teklifleri ve gerekçeleri ile yine emir er
leri hakkındaki bahsi geçen kanunlarda değişik
lik yapılmasına* dair Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlıktan Büyük Meclise 
sunulmuş ve komisyonumuza havale buyurulmuş 
plan kanun tasarısının birlikte müzakeresi ka
rarlaştırıldıktan,' sonra Millî Savunma Bakanı 
ve temsilcileri ve teklif sahipleri huzuriyle ko
misyonumuzca evvelâ milletvekilleri tarafından 
verilen kanun teklifi incelenip görüşüldü. 

Değiştirilmesi teklif edilen 1600 sayılı Kanu
nun birinci ve üçüncü maddelerinin zabit veki
linden müşire kadar her subaya bir emir neferi 
ve atabinmek hakkına malik olan ve bilfiil kıta
da bulunan subayların nizamnamesine tevfikan 
bulundurdukları kendi malları bir veya iki 
hayvan için bir ve üç hayvan için iki se
yis neferi verilmesine dair olduğu ve ka
nun teklifinin ise bu maddelerin tamamen 
meriyetten kaldırılmasını ve hilâfına hareket 
edenlerin altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zası ile cezalandırılmalarını tazammun ettiği an
laşıldı. 

Bütün dünya ordularında olduğu gibi Türk 
ordusunda da hizmet erleri müessesesi, subay
ların vazifelerine bağlılığını temin için subay
lara ve evlerine yardım maksadiyle meslekî za
ruretin doğurduğu bir teamül ile başlanmış ve 
bunun meşruiyetini sağlamak için 1313 tarihli 
Dahilî Hizmet Nizamnamesinin 413 ncü mad
desi ile ilk defa mevzuatımız içine alınmış ve 
bilâhara 203 ve 1600 sayılı kanunlarla bu mü
essesenin hakiki bir ihtiyaca tekabül ettiği 
teşriî mahiyette kabul ve teslim edilmiştir. 

Bu müessesenin hakiki bir ihtiyaç olarak 
haleıi de işlememesi icap edip etmiyeceği hak
kında, ordumuzun 1313 senesindeki teşkilâtı 

ile bugünkü teknik hizmet sahası ve subayları
mızın vazife hacmi da nazara alınarak komis
yonumuzca yapılan incelemeler neticesinde : 
Bugünkü İç Hizmet Kanunu ve Talimatname
sinin âmir hükümlerine göre bir subayın asga
ri iki günde bir evine gidebileceği ve hattâ de
niz subaylarının normal olarak 15 günde iki de
fa ve gemilerin harekâtı zamanında gayrimu-
ayyen zamanlarda evlerine gidebildikleri ve 
nöbet zamanı hitama eren bir subayın nöbet 
almadığı günlere ait hizmetleri tanzim ettik
ten sonra geç vakitlerde kışla veya kıtasını 
terkedebileceği ve'sabahları saat 6,5 ta kışla 
veya kıtasında bulunmak mecburiyetinde ol
duğu ve gene talimatnamenin katî hükümleri
ne göre haftada iki defa gece talimi yapmak 
ve geceleri ders vermek ile mükellef oldukları 
ve yüksek rütbedeki subayların da murakabe 
vazifesi ile evlerine gidcmiyecekleri, ordumu
zun inkişafı maksadiyle bâzı munzam hizmet
ler de mevcut olup meselâ beş ay devam eden 
tekâmül kurslarına sevkolunaıı subayların bu 
müddet içinde ve bulundukları hizmet mevki
inden yüzlerce kilometre mesafede evlerinden 
uzak yaşamaş ıstırarında kaldıkları anlaşılmış 
ve müessesenin bu günde mühim askerî bir ih
tiyacı karşılamakta olduğu tahakkuk etmiştir. 

Hizmet erleri müessesesi hakkında yabancı 
ordularda halen tatbik edilmekte olan. usul ve 
mevzuat üzerinde Millî Savunma Bakanlığınca 
yapılan tahkikat neticesinde daimî ordularda 
meselâ İngiltere'de , mülga Alman ordusunda, 
Fransa'da, Bulgaristan'da bu müessesenin ha- * 
len mevcut olduğu Rusya'da kaldırılmış iken 
sonradan tekrar ihdas edildiği ve daimî ordusu 
olmıyan İsviçre'de kaldırılarak bunun yerine su
baylara maddi yardım yapıldığı, Amerika'da j ya
kın zamanlara kadar mevcut olan bu müessese 
son zamanlarda kaldırılmış ise de bunun yerine 
hizmet kıtaları ihdas edilerek bu kıtalar tarafın
dan subayların evlerine yardım yapıldığı anla
şılmıştır. 
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Komisyon üyelerinden bâzı milletvekilleri ta
rafından hizmet eri yerine isviçre'de olduğu gibi 
subaylara bir hizmetçi ücreti verilmesi yolunda 
bâzı teklifler yapılmış ise de yukarda bildiril
diği gibi İsviçre ordusu Türk ordusu gibi daimî 
bir ordu olmadığı gibi, daimî orduların mahru
miyet mmtakalarma nispetle ordumuzun mahru
miyet mmtakaları da çok geniş olduğu ve bu
günkü hal ve şartlar içinde hizmetçi bulmak müş
külâtı aşikâr olmakla beraber hizmetçinin hem 
parayı alacağı ve hem de evde yeyip içeceği vo 
subayın hayatında yeni bir müzayaka bağlıyacağı 
düşünülerek'bunun pratik bir çare olamıyaca-
ğma komisyonumuzca kanaat getirilmiştir. 

Bâzı üyeler tarafından hizmet erleri müesse
sesinin şehirler içinde kaldırılması ve mahrumi
yet mmtakalarmda hizmet eri verilmesi teklif 
edilmişse de bu halin subaylar arasında bir 
ikilik doğuracağı ve ayni zamanda emir erlerinin 
hizmet eri suretiyle kullanılmasına yol açacağı 
ve kanun üstü harekete meydan vereceği düşü
nülerek bu teklif de, muvafık görülmemiştir. 

Komisyonumuz, yukarda izah olunan mu
cip sebepleri ve millî müdafaa hizmetlerinin 
ehemmiyet ve nezaketini ve bugünkü inkişafın 
icabettirdiği mesaiyi de göz önüne alarak su
bayların hizmet dışı hususi hayatlarında endi
şelerden azade kalb ve fikir huzuru ile asli va
zifelerini ehemmiyetiyle mütenasip olarak iyi 
görmelerini temin maksadiyle yerli ve yabancı 
ordularda askerî teşkilât içine alınmış olan 
hizmet erleri müessesesinin de askerî bir hizmet 
müessesesi olduğuna ve bu müessesenin askerî 
vazifelerin olağanüstü ehemmiyet ve nezaket 
kesbettiği bir zamanda kaldırılmasını değil, bi
lâkis ipkasının zaruri bulunduğuna ve kaldı
rıldığı takdirde maddi ve mânevi bakımlardan 

ordu maksat ve menfaatlerine çok zararlı tesir
ler yapacağına kanaat getirerek bu sebeplerle 
adı geçen milletvekilleri tarafından verilen 
kanun teklifinin reddine mevcut üyelerin oy 
birliği ile karar vermiştir. 

Hizmet erleri müessesesinin kaldırılmasını 
askerî icaplara uygun bulunmıyan komisyonu
muz, suiistimaline de asla taraftar olmadığın
dan komisyonda görüşülmekte olan Hükümet 
tasarısı üzerinde her türlü suiistimali, ordu 
mevcutlarına halel getirmiyecek halleri önleyi
ci ciddî ve cezai tedbirler alacağını da ayrıca 
arzeder. 

Kamutayın 7 . I. . 1952 tarihinde ittihaz et
tiği karar veçhile onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma K. Başkanı 

yerine Sözcü Sözcü 
Kastamonu Kastamonu 

Bifat Taşkın Riîat Taşkın 
Kâtip 
Niğdo Denizli 

H. N. Yurdakul Fikret Karabudak 
İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Erzurum istanbul 
M. Zeren H. Yaman 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
istanbul Kastamonu 

Umumi müzakerede ihtirazi G. Deniz 
noktalar serdetmek üzere esasa 

muarıa değilim 
S. Yaver 

Kayseri Kırşehir . Kütahya 
/. Berlcoh R. özde§ B. Besin 

Kütahya Rizo 
A. Güdüz K. Balta 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 31) 





S. SAYISI : 32 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 2020 
sayılı Kanunla değişen 1 ve 5 nci ve 5458 sayılı Kanunla deği
şen 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve 4 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra

poru (1 /290) 
« r r e . : • • • • • • • . • • • 

••'" ""-T.'ür 
Başbakanlık . 22 .XII . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . . . . 
Sayı : 71 -2179 x . 

Büyük, Millet Meclisi Yüksek* Başkanlığına 

•Temyiz .Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanun ile değişen 
l<ve5 nci ve 5458 sayılı Kanun'ile değişen 3 ncü maddblerinin değiştirilmesi ve 4 ncü maddesine 
bir.jfıkra -eklenmesi î hakkında* Adalet' Bakanlığınca- hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . XII . 
1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun1 tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş'olduğunu saygılarımla arzederim. 

Barbakan 
A.Menderes 

•".".' GEREKÇE 

Yargıtaya gelen işlerin her sene .muntazaman artması yüzünden: bilhassa hukuk dairelerinde ola
ğanüstü mesai ile dahi işleri karşılamaya Jmkân kalmamıştır. .Temyiz teşkilâtına dair 1221- sayılı 
Kanunnun değişik 5 nci maddesine dayanılarak muayyen zamanlarda sıkışık durumda bulunan 
bâzı dairelerden bir, kısım dosyalar alınıp başka dairelere verilmek suretiyle, o dairelerin durumu 
ıslah edilmek istenmiş ise de; bu hal o dairelere yenniden gelen işlerin .birikmesine engel olmaçhğı 
gibi kendisine dosya verilen dairelerin asli vazifelerini ehemmiyetli surette sarsmış, diğer taraftan 
içtihat ihtilâflarının artmasına sebep olmuştur. Son senelerde gayrimenkule mütaallik aynî haklara 
ait asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararların temyiz mercii olan Birinci Hukuk Da
iresine gelen işlerin kemiyet ve keyfiyeti mevcut teşkilât ile bu dairedeki terakümün önlenmesini 
imkânsız bir hale getirmiş, dosyaların senelerce tetkik sırası, beklemesi işe iş sahiplerinin haklı 
sızlanmalarına sebebiyet vermiştir. 

Bu sebeple Yargıtay teşkilâtının genişletilmesi ve hukuk dairelerine iki ̂ dairenin ilâvesi bir zaru
ret halini almış bulunmaktadır. 

1221 sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla değişen birinci maddesi bu esas dâhilinde - .değiştirilmiş. 
(Beş hukuk dairesi) yerine (Yedi hukuk dairesi) konulmuş ve dairelerin.vazifeleri yalnız bu mad
dede zikredilen temel kanunlarla muayyen hususlara münhasır olmayıp hususi kanunlar tarafından 
da Yargıtay dairelerine vazife verildiğinden maddeye (Mahsus kanunlarla) sözü ilâve edilmiştir. 

Yargıtay Hukuk, Ticaret ve iflâs daireleri, arasında vazife taksimini, gösteren değişik üçüncü 
madde, Hukuk daireleri adedi yediye çıkarıldığının göz önünde tutularak değiştirilmiş ve her da
irenin vazifesi yeniden tâyin ve tanzim olunmuştur. 

Dairelerin vazifelerini tâyinde: a) Birinci;Hukuk.Dairesinin vazifesini azaltmak, b) Çeşitli 



. ..— z —. 
mahkemelerden verilen kararlardan mahiyet itibariyle aynı olan işleri bu dairede toplamak 
e) Her daireye intikal edecek işler arasında kemiyet ve keyfiyet bakımından muvazene temin et
mek maksadı güdülmüş ve 1951 yılında Yargıtay Hukuk ve Ticaret dairelerine gelen işlerin eded 
VG mahiyeti göz önünde tutulmuştur. < 

Gayrimenkule mütaallik ayni haklara ait asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar, 
Birinci Hukuk Dairesi vazifesi içinde bulunmakla beraber bu nevi hüküm ve kararlardan bir kısmı 
aile ve miras hukuku münasebetinden mütevellit ihtilâfa taallûk etmesi bakımından İkinci Hukuk 
Dairesinin vazifeleri içinde bulunduğundan her türlü tereddüdü izale etmek maksadiyle bu gibi 
işlerin Birinci Hukuk Dairesinin vazifeleri dışında kaldığı işaret edilmiş ve 4783 sayılı Kanunun 
17 nci maddesiyle Beşinci Hukuk dairesine mevdu asliye işleri, tesise, kaynaklara, hususi ve umumi 
sulara, şuf'a, iştira, vefa haklarına mütaallik dâvalar hakkında asliye mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararlar, zilyedliğe dayanılarak gayrimenkulun aynı hakkında açılan dâvalara ve gay
rimenkul tescil dâvalarına, kadastro ve tapu tahriri ve tapulama işlerinden doğan nizalara müta
allik olup asliye mahkemelerinden ve özel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar bu dairenin 
vazifeleri dışında bırakılmış ve bu suretle Birinci Hukuk Dairesinin işleri ehemmiyetli surette azal
tılmıştır. 

İkinci Hukuk Dairesi: Esas itibariyle şahsi, aile ve miras hukukuna ait işlerle vazifelendirilmiş 
ve fakat bu kere mirasçılar arasındaki menkul ve gayrimenkul taksim ve şüyuun giderilmesi ve mi
rasçılar arasındaki gayrimenkul tescili dâvalarına müteallik hüküm ve kararla bu dairenin vazi
feleri dışında bırakılmak suretiyle bu daire işlerinin azalması temin edilmiştir. Mer'i kanunda 
İkinci Hukuk Dairesinin vazifesi gösterilirken nafaka, vesayet, kayyımlık, müşavirlik, ölüme bağlı 
tasarruflardan bahsedilmiş ise de; (Aile ve miras hukuku tâbiri bunları da ihtiva ettiği cihetle ay
rıca tekrarına lüzum ve mahal görülmemiştir. 

Üçüncü Hukuk Dairesi: Sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararların esas tetkik mer
ciidir. Evvelce; olduğu gibi bunlardan şahsi aile ve miras hukukuna ve gayri menkule müteallik ayni 
haklara ve ticarete ait işler bu dairenin vazifesi dışında bırakıldığı gibi kira bağıtmdan doğan 
tahliye dâvaları ve 5458 sayılı Kanun ile bu daireye verilen nişan bozmadan doğan dâvalar ve nü
fus kayıtlarının' düzeltilmesi dâvaları bu daireden alınmıştır. Bilhassa tahliye dâvaları bu dairenin 
vazifesi dışında bırakılmakla daire işlerinde esaslı bir ferahlık temin edilmiştir. 

Dördüncü Hukuk Dairesi: Asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararların esas tetkik 
merciidir. Diğer dairelerin vazifeleri dışında kalan asliye hüküm ve kararlarını tetkik edecektir. 
Mer'i kanunda olduğu gibi dâvanın nakli, yargıcın reddi, merci tâyini yine bu dairenin vazifeleri 
içinde bırakılmış ve bu kere kamulaştırılmadan mütevellit dâvalara ait hüküm ye kararlar bu da
ireden alınmıştır. , .... 

Beşinci Hukuk Dairesinin esas vazifesi: 4784 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle kendisine veri
len işlerle sulh mahkemelerinden verilen ve gayrimenkule mütaallik ayni haklara ait hüküm ve ka
rarları incelemektedir. 

Birinci Hukuk Dairesine ait işlerde olduğu gibi sulh mahkemesinden verilen ve gayrimenkule 
mütaallik bir kısım işler bu daireden alınmış ve buna karşılık Dördüncü Hukuk Dairesinden alman 
kamulaştırma işleri bu daireye verilmiştir. 

'•' Ticaret Dairesinin vazifesi : Esas itibariyle mer'i kanuna uygun olarak tesbit edilmiş yalnız tica
ret mahkemelerinden veya ticaret sıfatiyle sulh ve asliye mahkemelerinden verilen ve kira ;bağıtma 
müstenit tahliye dâvalarına mütaallik hüküm ve kararlar bu dairenin-vazifeleri dışında bırakılmış
tır. Bu suretle bu daire işlerinin azaltılması temin edilmiştir. 

İcra ve İflâs Dairesinin vazifeleri : Mer'i kanunda olduğu giM bırakılmıştır, 
Altıncı ve Yedinci Hukuk dairelerinin vazifeleri tahdidi bir şekilde tesbit edilmiştir. Şöyle ki : 
Mer'i kanuna göre Birinci Hukuk Dairesinin vazifesi içinde bulunan tesise mütaallik hüküm ve 

kararlarla Birinci ve Beşinci Hukukun vazifeleri içinde bulunan kaynaklara ve sulara, şuf'a, iştira 
ve vefa haklarına, İkinci ve Beşinci Hukukun vazifeleri içinde bulunan taksim ve şüyuun giderilme
si dâvalarına, Üçüncü, Dördüncü Hukuk ve ticaret dairelerinin vazifeleri içinde bulunan tahliye 
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dâvalarına, ve Üçüncü Hukuk Dairesinin vazifesi içinde bulunan nişan bozmadan mütevellit dâva-
lrala nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, ad değiştirme dâvalarına mütaallik hüküm ve kararlar, Al
tıncı Hukuk Dairesinin vazifesi içine alınmıştır. Bu işlerin siklet merkezini taksim ve şüyuun gide
rilmesi, tahliye ve şuf'a dâvaları teşkil etmektedir. Diğer işler aded itibariyle daireyi fazla işgal ede
cek durumda değildir. Sulh, asliye, ticaret mahkemelerinden verilen, ve. ayni mahiyette bulunan işlerin 
bu suretle bir dairede toplanmasiyle içtihad ihtilâflarının mümkün olduğu kadar azaltılması sağlan
mıştır. 

Yedinci Hukuk Dairesine : Mer 'i kanuna \ göre Birinci ve Beşinci Hukuk dairelerinin vazi
feleri içinde bulunan ve zilyedliğe dayanan gayrimenkul dâvaları hakkında sulh ve asliye mah
kemelerinden verilmiş hüküm ve kararlarla Birinci, İkinci ve Beşinci dairelerin vazifeleri için
de bulunan gayrimenkul tesciline ait dâvalar, kadastro ve tapu tahrir işleri ve Tapulama Kanu
nu ile ilgili dâvalar hakkında çeşitli mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar bırakılmıştır. 

Bu işlerin siklet. merkezini kadastro ve tapu tahrir işleri ile tapulama ve tescil işleri teşkil 
etmektedir. Yargıtay esas defterlerinde zilyedliğe müstenit dâvalar meni müdahale dâvaları 
arasında tesbit edildiği için zilyedlik dâvalarının adedini ayrıca tâyine imkân olmamıştır. Çeşitli 
mahkemelerden gelen aynı mahiyetteki işleri bu dairede toplamakla içtihat • ihtilâflarının' müm
kün olduğu kadar önleneceği umulmaktadır. , <, ,\ 

Mer'i kanunda daireler arasında çıkan aidiyet ihtilâflarını hal usulü tâyin edilememiştir. Bu 
sebeple iki daire arasında bu yolda bir ihtilâf çıktığı takdirde içtihadı birleştirme yoluna gidil
mektedir. Yargıtay bir kül olduğuna ve bir işin şu veya bu dairede görülmesi maddî hukuk ba
kımından önemli bulunmadığına ve içtihadı birleştirme yoluna gidilmesi işleri geciktirdiğine ve 
genel kurulun işlerini çoğalttığına binaen aidiyeti ihtilâflarının halli birinci başkanın başkanlığı 
altında toplanacak daire başkanlarına bırakılmış kanunun üçüncü ve dördüncü maddelerine bunu 
sağlıyacak yeni fıkralar eklenmiştir. " 

İncelenen iş cetvellerine ve yapılan tahminlere göre hukuk daireleri arasında bu şekilde va
zife taksimi her daireye muvazeneli iş intikalini temin edecektir. Ancak: birçok sebep ve saik-
ler altında Yargıtaya gelen muhtelif mahiyette işler arasındaki muvazenenin bozulması bâzı 

1 dairelere bugünkü durum ile mukayese edilemiyecek derecede çok veya az iş intikal etmesi müm-
' fcürigörülmektedir/ Meselâ Millî Korunma Kanununun üzerinde yapılacak bir tadil tahliye dâva-
Mriıli azaltacak ve kadastro ve tapulama işlerinin genişletilmesi ve hızlandırılması da bunlarla 
ilgili dâvaları artıracak ve buna karşılık zilyedlikten mütevellit dâvalara makûs bir tesir yapa-

""..''.'" caktıri Bu gibi hallerde Teşkilât Kanunu üzerinde yeniden tadilât yapmak zarureti baş göstere-
[".'' çektir. ' 

Her ne kadar bâzı dairelere tahminin üstünde iş intikali hali göz önünde tutularak mer'i kanun
da beşinci maddenin üçüncü fıkrası sevkedilmiş işe de tatbikatta bu. fıkra hükmü yanlış tefsirlere 
yol açmış ve iş mahiyeti gözetilmeksizin bir kısım dairelerden, dağıtılmak şeklinde ve muvakkat ma
hiyette muameleler yapılagelmiştir. 

.,-• Yanlış tatbikleri ve. muayyen iş terakümünü esaslı, şekilde önlemek ve zaman zaman teşriî ve 
.İdari mercileri işgal etmemek maksadiyle beşinci maddenin üçüncü fıkrası yeniden gözden geçiri
lerek tadil olunmuştur. Yapılan değişiklik ile tatbikatta olduğu gibi bir daireye fazla gelen işler
den belli sayıda bir miktarının diğer bir daireye verilmesi yerine bu daire vazifesine giren işler
den bir kısmını nevi ve mahiyet itibariyle tamamiylo o daireden alarak diğer dairenin asli vazi
fesi fmeyanına konması ve takvim senesi başında Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığı altında 
cezaya ait işlerde Yargıtay Ceza daireleri başkanlarından ve hukuk ve ticaret ve icra ve iflâsa ait 
işlerde bu daireler, başkanlarından teşekkül eden.kurul tarafından bir kısım vazifelerin diğer da
ireye verilmesi ve keyfiyet alâkalılarca haberdar edilmesi temin için de Resmî Gazete ile ilân 

.olunması esası, kabul edilmiştir. Bu suretle daireler arasında vazife tevziine devamlı muvazene 
,, ... sağlanmıştır. ' 

Yargıtay daireleri arasında yeniden vazife bölümü yapıldığına göre Yargıtaya intikal etmiş 
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olup darlıenüz karara bağlanmamış olan işler rhakkında, ne ;gipi bir işlem yapılacağı üzerinde .du
rulmuştur. 

Yeni vazife bölümünün eski işler üzerindeki tesiri doktrinde münakaşa.konusu: olmaktadır,, Bu 
husustaMıer türlü tereddüdü; bertaraf etmek maksadiyje muvakkat madde sevkedilmesinde zaruret 
görülmüştür. 

Müterakim işleri yeni dairelere derhal intikal ettirmek için eldo bulunan ve henüz karara bağ
lanmamış olan işlerin bu kanun ile vazifelendirilen dairelere devri bu kanun ile ıgüdülen gayeyi 
şağlıyaeak burumdadır. 

Karar tashihi ve tavzih istemlerinin tashihi .ve tavzihi istenen .karan veren dâirece »incelenmesi 
lüzumuna Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununa uygun; olarak takdimen işaret olunmuştur. 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M: 
Adalet 'Komisyonu 
Esas No. 1/290 

Karar No. 18 

8TP.195& 

Yüksek Başkanlığa 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 
sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla değişen bir 
ve :beşinci ve 5458 sayılı Kanunla değişçn 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi ve dördüncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında Adalet Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
15 . XII . 1951 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulmasına karar verilen kanun ta
sarısı komisyonumuza havale edilmekle Adalet 
Bakanı hazır olduğu halde incelendi. Hükümet 
mümessili tasarının esbabı mucizesini izah et
ti. Esasen tasarı gerekçesinde uzun boylu ifa
de edildiği veçhile bilhassa hukuk mahkemele-
rindeki işlerin çokluğu ve Yargıtay daireleri
nin bugünkü ihtiyaca cevap verecek âdedden 
noksan olduğu için Yârgıtaya gelen işlerin 
uzun müddet mezkûr dairelerde kaldığı ve hu
kuki ihtilâfların bu sebeple kısa bir zamanda 
hal ve intacına imkân bulunamamasmdan mü
tevellit şikâyetlerin çoğaldığı bir realite halino 
gelmiş olması sebebiyle, Yârgıtaya iki daire 
daha ilâve edilmesiyle yeniden yapılan vazife 
taksimini havi kanun tasarısının büyük bir ih
tiyaca cevap vereceği kanaatini vermiş bulun
maktadır. 

Tasarının birinci maddesinde evvelce beş 
hukuk, beş ceza, bir ticaret ve bir icra ve iflâs 
dairesinden teşekkül eden Temyiz Mahkemesi 
hukuk dairelerinin yediye çıkarıldığı ve vazi

felerinin bu kanun ile hukuk' ve, Ceza. Muha
kemeleri Usulü kanunlariyle ve İcra ve İflâs 
Kanuniyle muayyen olduğu- yazılı bulunmak
tadır. 

Tasarının ikinci maddesiyle Hukuk, daire
lerinin vazifeleri tatbikatta gprülen ihtiyaçla
ra göre yeni baştan ayarlanmış ve üçüncü mad
desiyle Yargıtay Ceza daireleri arasında çıkan 
aidiyet ihtilâflarının hal şekli gösterilmiş,bu
lunmaktadır. 

Tasarının dördüncü maddesiyle Yargıtay 
Birinci Başkanının Genel Kurula başkanlık 
edeceğini ve bu kurullara verilen vazifeleri tan
zim ve üyeleri dairelere tefrik ve icabında 
işi çok olan dairelere diğer dâirelerden.muvak
kat üye verilebileceğini ve sene içinde mûtat 
çalışmalarla bir takvim yılında bitirilemiyen iş
lerin diğer dâirelere ne yolda tevzi edileceğini 
açıklamakta ve geçici madde ile de bu kanunun 
yürürlüğe girdiği anda henüz karara bağlanma
mış olan işlerin kanun ile vazifelendirilen daire
lerine tevdii usulleri zikredilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının beşinci maddesi kanunun yürürlüğe 
girmesi tarihini ve altıncı maddesi de kanun hü
kümlerinin Adalet Bakanlığınca yürütüleceğini 
ifade etmektedir. 

Tasarının ikinci maddesinin ikinci fıkrasında
ki (aksine) kelimesinin (hilâfına) olarak, ve yine 
aynı maddenin altıncı daireye ait vazif elerr teba-
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rüzrettiren:' kısımlarda,; (nüfusıkütüğü kayıtları
nın) ibaresi yerine (nüfus kütüğü ve yaş kayıt
larının) Î ibaresinin' ikamesine ve yedinci daireye 
ait s kısımda1 da (savunma; sebebi ne olursa olsun) 
cümlesinin-kaldırılması Î ve icra iflâs dairesinin 
vazifelerine ^ait* kısımda dav (oy; çokluğiyle) keli-
melerininr kaldırılması ve üçüncü maddedeki (oy 
çokluğiyle) kelimelerinin de kaldırılması suretiy
le yukarda bertaf sil izah edilen kanun tasarısı Hü
kümetin de esbabı mucibesinde zikredilen mucip 
sebeplere dayanılarak kabul edilmiş olmakla be
raber komisyonumuz bu tasarının temyiz mah
kemesinin teşkilâtına ait olup kadro kısmı ay
rıca bir kanunla gelmiş ve komisyonumuzdan 
geçerek Bütçe Komisyonuna tevdii için Yük
sek Başkanlığa gönderilmiş olduğunu nazarı 
itibara alarak, bu tasarının ise Bütçe Komisyonu 
ile her hangi bir ilgisini müşahede etmediğin
den mezkûr komisyona havale edilmeden doğ
ruca .öncelik,vve ivedilikle görüşülmesi ricasiy-

le Heyeti Umumiyeye havalesi cihetini karar al
tına almıştır. 

Kamutayın • yüce tasvibine > arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur: . 

Adalet K. Başkam Sözcü 
îzmir 

Halil özyörük 
Amasya 

îsmetiOlgaa 
Ankara 

0. Şj Çiçekdağ 
Edirne 

M. Enginim 
îçel 

Şahap Töl 
Kara 

A. Çetin 
Mardin 

M. K. Boran 

Manisa Balıkesir 
Semi Ergin Vacid Asma 

Ankara Ankara 
Hâmid '-§.•• İnce. 0. T. îltekin 

Bingöl Çoruh 
Af: N. Okcuoğlu Mı Güney 
Erzurum Gümüşane 

Enver Karan H. Tokdemir 
İstanbul İstanbul 

F.'II. D emir elli AhilyaMoshos 
Konya Kütahya 

M.Olıuz S. S. Nasıihoğlu 
Sivas Yazgad 

İV. Ertürk. N. Ü, Mcıh 
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HÜKÜMETİN TEKİLFİ 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 say ıh 
Kanunun 2020 sayılı Kanun ile değişen 1 ve 5 
nci ve 5458 sayılı Kanun ile değişen.3 ncü mad
delerinin değiştirilmesi ve 4 ncü maddesine bir, 

fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

* MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı
na dair 11, Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunun 25 Haziran 1932 tarih 2020 sayılı Ka
nun ile değişen birinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Yargıtay yedi Hukuk, beş Ceza bir Ticaret 
ve bir İcra ve İflâs dairesinden müteşekkil olup 
dairelerden her birinin vazifesi bu kanun ve 
Hukuk ve Ceza Dâvaları Usulü Muhakemeleri 
Kanunu ve îcra ve iflâs Kanunu ve mahsus ka
nunlarla1 muayyendir. 

MADDE 2. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı
na dair 11 Nisan 1928 tarih 1221 sayılı Kanu
nun 19 Aralık 1949 tarih ve 5458 sayılı Kanun 
ile değişen üçüncü maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir : 

Mahsus kanunda aksine bir hüküm bulun
madığı takdirde Hukuk dairelerinden : 

Birincisi : Gayrimenkule mütaallik ayni hak
lara ait asliye mahkemelerinden verilip de İkin
ci, Beşinci, Altıncı, Yedinci Hukuk dairelerinin 
vazifeleri dışında kalan hüküm ve kararları; 

İkincisi : Şahıs aile ve miras hukukuna ait 
sulh ve asliye mahkemelerinden verilip de Al
tıncı ve Yedinci Hukuk dairelerinin vazifeleri 
dışında kalan hüküm ve kararları; 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip de 
İkinci, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Hukuk ve Ti
caret dairelerinin vazifeleri dışında kalan hü
küm ve kararları. 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden veri
lip de menkule mütaallik aynî haklara ve borçlar 
hukukuna ait hüküm ve kararlarla dâvanın nakli 
ve Yargıcın reddi ve Hukuk ve Ticaret ve İcra 
işlerine ait merci tâyini hususlarını ve Asliye 
mahkemelerinden verilen ve diğer dairelerin va
zifeleri dışında kalan hüküm ve kararları. 

Beşincisi : 4784 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi hükmü saklı kalmak üzere gayrimenkule 
mütaallik aynî haklara ait Sulh mahkemelerin
den yerilip de Altıncı ve Yedinci Hukuk daire
lerinin vazifeleri dışında kalan hüküm ve karar-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair1221 sa
yılı Kanunun #020 sayılı Kanunla değişen 1 ve 
5 nci ve 5458 sayılı Kanunla değişen üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesi ve 4 ncü maddesi

ne bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin teklif i aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtı
na dair 11 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunun 19 Aralık 1949 tarih ve 5458 sayılı Ka
nun ile değişen 3 ncü maddesi aşağıda yazı
lı şekilde değiştirilmiştir. 

Mahsus kanununda hilâfına bir hüküm bu
lunmadığı takdirde Hukuk dairelerinden : 

Birincisi : Gayrimenkule mütaallik ayni 
haklara ait asliye mahkemelerinden verilip de 
ikinci, Beşinci, Altıncı, Yedinci Hukuk daire
lerinin vazifeleri dışında kalan hüküm ve ka
rarlar, 

İkincisi • Şahıs, aile ve miras hukukuna a-
it Sulh ve Asliye mahkemelerinden verilip 
de Altıncı ve Yedinci Hukuk dairelerinin va
zifelerinin, dışında kalan hüküm ve kararları. 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip 
de, İkinci, Beşinei, Altıncı ve Yedinci Hu
kuk ve Ticaret dairelerinin vazifeleri dışın
da kalan hüküm ve kararları. 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden ve
rilip de menkule mütaallik ayni haklara ve borç
lar hukukuna ait hüküm ve kararlarla dâva
nın nakli ve yargıcın reddi ve hukuk ve tica
ret ve icra işlerine ait merci tâyini hususla
rını ve Asliye mahkemelerinden verilen ve di
ğer dairelerin vazifeleri dışında kalan hüküm 
vo kararları, 

Beşincisi : 4784 sayılı Kanunun on yedin
ci maddesi hükmü saklı kalmak üzere gayri 
menkule mütaallik ayni haklara ait Sulh mah-
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Hü. 

lan ve kamulaştırmadan mütevellit dâvalara ait 
sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararları. 

Altıncısı : Tesise mütaallik hüküm ve karar
larla sulh ve asliye mahkemelerinden verilip de 
kaynaklara; hususi ve umumi sulara; şuf'a, iş
tira ve vefa haklarına, hissedarlar ve mirasçılar 
arasındaki menkul ve gayrimenkul taksim ve 
şüyuun giderilmesi dâvalarına ve sulh, asliye ve 
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtm-
dan doğan tahliye dâvalarına ve tahliye ile bir
likte görülen kira bedeli ve tazminat dâvalarına 

. ve nişan bozmadan doğan hediyelerin iadesi ve 
tazminat dâvalarına ve nüfus kütüğü kayıtları
nın düzeltilmesi ve öz ve soy adlarının değiştiril
mesi dâvalarına mütaallik hüküm ve kararlara. 

Yedincisi: Savunma sebebi ne olursa olsun 
zilyedliğe dayanılarak gayrimenkulun ayni hak
kında açılan dâvalara mütaallik Sulh ve Asliye 
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 
gayrimenkul tesciline dair açılan dâvalar hak
kında Sulh ve Asliye mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararları ve 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahrir Kanununun 27 nci maddesinde ya
zılı nizalar hakkında Sulh ve Asliye mahkeme
leriyle 5572 sayılı Kanuna dayanılarak görev
lendirilen asliye yargıçları tarafından verilen 
hüküm ve kararları ve 5602 sayılı Tapulama 
Kanunu ile teşkil edilmiş olan Gezici Arazi Ka
dastrosu mahkemeleri tarafından verilen hüküm 
vo kararları. 

Ticaret Dairesi Sulh ve Asliye ve Ticaret 
mahkemelerinden ticarete mütaallik verilmiş 
olan hüküm ve kararlardan Altıncı Hukuk ve 
icra ve İflâs dairelerinin vazifeleri dışında ka
lan hüküm ve kararları. 

icra ve iflâs Dairesi: icra takipleri huku
kuna ve iflâsa dair Asliye ve Ticaret mahke
meleri ile icra tetkik mercilerinden verilen ka
rarlarla icra tetkik mercilerinin verecekleri ce
zai hüküm ve kararları ; 

Tetkik vo rüyet eder. 
Yargıtay Hukuk, Ticaret ve icra ve İflâs 

daireleri arasında çıkan aidiyet ihtilâflarını 
Yargıtay Birinci Başkanının Başkanlığı altında 
Hukuk daireleriyle Ticaret ve İcra ve iflâs da
ireleri başkanlarından teşekkül eden kurul hal
leder. Oy çokluğu ile verilen kararlar kesindir. 

Ad. K. 

kemelerinden verilip de Altıncı ve Yedinci 
hukuk dairelerinin vazifeleri dışında kalan 
hüküm ve kararları ve kamulaştırmadan mü
tevellit dâvalara ait Sulh ve Asliye mahkeme
lerinden verilen hüküm ve kararları, 

Altıncısı •: Tesise mütaallik hüküm ve karar
larla sulh ve asliye mahkemelerinden verilip de 
kaynaklara; hususi ve umumi sulara, şu'fa, iş
tira ve vefa haklarına hissedarlar ve mirasçılar 
arasındaki menkul ve gayrimenkul taksim ve şü
yuun giderilmesi dâvalarına ve sulh, asliye ve 
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağı-
tmdan doğan tahliye dâvalarına ve tahliye ile 
birlikte görülen kira bedeli ve tazminat dâvala
rına ve nişan bozmadan doğan hediyelerin iade
si vo tazminat dâvalarına ve nüfus kütüğü ve 
yaş kayıtlarının düzeltilmesi ve öz ve soyadla-
rmm değiştirilmesi dâvalarına mütaallik hüküm 
ve kararlara, 

Yedincisi : Zilyedliğe dayanılarak gayrimen
kulun aynı hakkında açılan dâvalara mütaallik 
sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararları gayrimenkul tesciline dair açılan dâ
valar hakkında sulh ve asliye mahkemelerinden 
verilen hüküm ve kararları ve 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahrir, Kanununun 27 nci mad-
desindo yazılı nizalar hakkında sulh ve asliye 
mahkemeleriyle 5572 sayılı Kanuna dayanılarak 
görevlendirilen asliye yargıçları tarafından ve
rilen hüküm ve kararları ve 5602 sayılı Tapula
ma Kanunu ile teşkil edilmiş olan Gezici Arazi 
Kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm 
ve kararları, 

Ticaret dairesi' : Sulh ve asliye ticaret mah
kemelerinden ticarete mütaallik verilmiş olan 
hüküm ve kararlardan altıncı hukuk ve icra ve 
iflâs dairelerinin • vazifeleri dışında kalan hü
küm ve kararları,, 

icra ve iflâs daireleri : icra takipleri huku
kuna ve iflâsa dair asliye ve ticaret mahke
meleri île icra tetkik mercilerinden verilen ka
rarlarla icra tetkik mercilerinin verecekleri ce
zai hüküm ve kararları tetkik ve rüyet eder. 
Yargıtay Hukuk, Ticaret ve icra ve iflâs daire
leri arasında çıkan aidiyet ihtilâflarını, Yargı
tay Birinci Başkanının başkanlığı altında hu
kuk daireleri' ile ticaret ve icra ve iflâs daireleri 
başkanlarından teşekkül ederi kurul halleder. 
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Oylarda müsavat halinde birinci! başkanın 
btılnnduğui taraf tercih olunur. 

MADDE 3. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtı
na dair 11 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunun 19 Aralık 1949 tarih ve 5458 sayılı Ka
nun ile değişen 4 ncü maddesine aşağıda fıkra 
eklenmiştir. 

Yargıtay Ceza daireleri arasında çıkan 
aidiyet ihtilâflarını Yargıtay Birinci Başkanı-
nm başkanlığı altında Ceza daireleri,başkanla-; 
rmdan teşekkül eden kurul halleder. Oy çoklu-
ğiyle verilen kararlar, kesindir. 

. Oylarda müsavat halinde Birinci Başkanın 
bulunduğu .taraf tercih olunur. 

MADDE 4. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtı
na- dair ll f Nisan' 1928 tarih ve 1221 sayılı Ka
nunun 2020 sayılı Kanun ile değişen 5 nci mad
desi aşağıda yazılı s şekilde değiştirilmiştir: 

Yargıtay Birinci Başkanı Genel kurullara 
başkanlık:ve bu kurullara, mevdu vazifeleri 
tanzim /ve üyeleri; 'dairelere'tefrik, ve icabında 
işit nispeten; çok : olan dairelere diğerlerinden 
muvakkaten üye sevkeder. 

Başkanların : vazife :ifa? edecekleri . dairenin 
tâyin^ve; tebdili i Birinci Başkanın mütâlâası 
alındıktan sonra Adalet -Bakanı tarafından ^ya
pılır. 

«Dairelerden birineseno içinde gelen 'işler 
mûtat çalışmalar ile 'karşılanamıyacak 'derece
de, çok olursa takvim: senesi'başında Yargıtay 
Birinci Başkanının başkanlığı altında : eczaya 
ait işlerde Yargıtay Ceza daireleriibaşkanlarm-
dan; ihukuk ve ticaret ve icra ve iflâsa: ait işler
de bu daireler başkanlarından teşekkül f eden' 
kurul; tarafından ;:dairelerin ;' görmekte Ü olduk
ları iş münasebeti gözetilerek o : dairenin bir' 
kısım vazifesi nev'i ve mahiyeti itibariyle 
tamamen diğer bir daireye-verilir. 

Bu kurul'kararlarını çoğunlukla I ittihazv 

eder.'Oylarda müsavatıhalinde'Birinci'Başkanın! 

bulunduğu* taraf tercih olunur. Karar ; Adalet • 
Bakanının tasvibiyle.yürürlüğe girer ve Resmî 
Gazete ile ilân;;olunur. 

Birinci; başkanın^göstereceği lüzum üzerine 
Başkan? veya; üyelerden: biri v veya birkaçı Genel 
Kurul vazifelerinde 'kendisinermuavenet" eder/ 

A d ; ^ . 

Verileri kararlat kesindir. 
Oylarda müsavat ;halinde'birinci "başkanın 

bulunduğu taraf tercih olunur. 

MADDE, 3. — Temyiz Mahkemesi, .Teşkilâtı
na dair. 11 Nisan..1928 tarih ve 1228 sayılı. Ka-
nımım 19 Aralık J949,:tarih ve 5458,sayılı.Ka
nunla değişen ...dördüncü, maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Yargıtay Ceza 'daireleri, arasında, çıkan, aidi- , 
; yet. ihtilâflarını Yargıtay 'Birinci: ..Başkanımın 
' başkanlığı -altında ceza daireleri başkanlarından 
teşekkül eden: kurul .halleder. : Yerilen• kararlar 

i kesindir. 
Oylarda ..müsavat, halinde birinci ;: başkanın 

; bulunduğu taraf tercih1 olunur. 

MADDE 4. — Hükümetin^ teklifi" aynen ka-
\ bul edilmiştir. 
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Birinci başkana mazereti halinde başkanlar
dan en kıdemlisi vekâlet eder. 

GEÇİCİ MADDE — Yargıtay dairelerine 
gelmiş olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte henüz karara bağlanmamış olan işler bu 
kanun ile vazifelendirilen dairelere devrolunur. 

Karar tashih ve tavzihine ait istekler tavzih 
ve tashihi istenen kararı veren dairece incelenir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıdkı Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbeh 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
j ^ . L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı vo 
işletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

M. K. 

GEÇİCİ MADDE 
nen kabul edilmiştir. 

Hükümetin tekli f'i ay-

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

MADDE 6. 
bul edilmistii'. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

— Hükümetin teklifi aynen ka-
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