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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Mebrure Aksoley'in, 
Dilekçe Komisyonundan çekildiğine dair olan 
önergesi, okunarak bilgi edinildi. 

Bitlis Milletvekili Muhtar Er tan 'm Türki
ye haritaları hakkındaki sözlü sorusu, Başba
kan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu'nun tekli
fi üzerine, başka Birleşime bırakıldı. 

Çoruh Milletvekili Asım Us'un, Merkez 
Bankasına Mark olarak yatırılmış bulunan 
Türk alacakları hakkındaki sözlü sorusuna, 
Maliye ve Dşişleri Bakanları; 

Konya Milletvekili Rasim Erel'in, Beledi
yelere yapılacak yardım hakkındaki sözlü so
rusuna, İçişleri Bakanı; 

Bolu Milletvekili ihsan Yalçın'm, linyit 
kömürleri hakkındaki sözlü sorusuna. Ekonomi 
Bakanı; 

Bolu Milletvekili Ilışan Yalçın'm, halkın 
kereste ve odun ihtiyacı hakkındaki sözlü so
rusuna, Tarım Bakanı; 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koeagü-
ney'in, bazı vatandaşların yabancı bankalara 
yatırılmış paraları bulunup bulunmadığına dair 
olan sözlü sorusuna da, Maliye Bakanı cevap 
verdiler. 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Al-
dokan'ın, Milletvekilliği dokumum azlığının 
kaldırılması hakkındaki Karına Komisyon ra
poru üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra 
bu konudaki kovuşturmanın Dönem sonuna bı
rakılmasına dair olan önergeler kabul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Al-
doğan 'm; 

içel Milletvekili Saim Ergenekon'un; 
Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in; 
Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan'm, 

Milletvekilliği dokunulmazlıklarının Dönem so
nuna bırakılmalarına dair olan Karma Ko
misyon raporları kabul olundu. 

Cemaloğlu Ali ihsan Sâbis'in affı hakkın
daki kanun tasarısının tümü üzerinde bir müd
det görüşüldükten sonra 

16 . II . 1948 Pazartesi günü saat 15 te top
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı (1/304) (Ulaştırma ve Bütçe K o 
misyonlarına) ; 

2. — 61. Kâzım Karabekir'in eşi lelâl Ka-
rabekir ile Kızları Hayat, Emel ve Timsal Ka-
rabekir'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanuı tasarısı (1/303) (Büt
çe Komisyonvna); 

3. — İspirto ve İspirtolu İçkiler Tekeli hak
kındaki 4240 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve 2460, 3828, 4040 ve 
4226 sayılı kanunların bazı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı (1/305) (Mali
ye, Bütçe ve Gümrük ve Tekel Komisyonla
rına) ; 

4. — Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihin
de kabul ve imza edilen ' 'Dünya Meteoroloji 
Teşkilâtı,, hakkındaki Sözleşmenin onanmasına 
dair kantin tasarısı (1/306) (Dışişleri ve Ulaş
tırma Komisyonlarına); 

Teklif 
5. — Zonguldak Milletvekili Emin Erişirgil 

ve Sabri Koçer'in, işçilere hafta tatilinde gün
delik ödenmesi hakkında kanun teklifi (2/91) 
(Millî Savunma, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Devlet memuriyetinde kullanılan altmış yaşından 
aşağı emekliler hakkında yeni Emeklilik tasarısı
na bir hüküm konulup konulmadığına dair soru
suna Devlet Bahanı ve Başbakan yardımcısı Fa
ik Ahmed Barutçn'nuiı sözlü cevabı, 

Ekonomi, Bütçe ve Çalışma Komisyonlarına); 

Tezkere 
6. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Umumi İdaresi Memurları Emekli San
dığı hakkındaki Kanuna ek 2904 sayılı Kanu
nun 13 neü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/202) (Ulaştırma, Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
7. — Danıştayda açık bulunan Dördüncü 

daire Başkanlığı için seçim yapılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri Ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/183) (Gündeme) ; 

8. — Danıştayda açık bulunan altı üyelik 
için seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından 
Kurulan Karma Komisyon raporu (3/184) 
(Gündeme); 

9. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) bendine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları (2/30) 
(Gündeme); 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
Meclis Huzurunda cevaplanmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekeüöğlu 

B Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) Sait Koksal (İsparta) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3 --SORULAR VE CEVAPLAR 
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Bütçe açığını kapatmak maksadiyle memur

lar arasında tensikat yapılmakta ve bu tensikat
ta bilhassa emeklilerin meveut bulunduğu söy
lenmektedir. 

Türkiye'de emekliler iki kısımdır: 
A) Altmış yaşını dolduran emekliler. 
B) Her rütbedeki yaş haddi veya askerliğe 

yaramayıp diğer Devlet hizmetlerinde istihda
mı caiz görülen altmış yaşından daha çok aşağı 
yaşta bulunan subay ve askerî memurlardır. 

(B) Bendinde zikredilen bu mağdur sınıfın 
altmış yaşını dolduran (A) bendindeki emekli
ler gibi tasfiyeye tâbi tutulmaları halinde mağ
duriyetleri tezauf edecektir. 

Bunların tasfiyeye tâbi t utulmama! arı ile be
raber yeni gelecek Emekli Kanununa bu gibile
rin Devletçe kabul edilen emeklilik yaşı olan 
almış yaşma kadar diğer Devlet hizmetlerinde 
kullanılarak bu son hizmetlerinin de eski hiz
metlerine eklenerek mahsubu hakkında yeni bir 
hüküm konmuş mudur? 

Konmamış ise Hükümet bu hususta ne dü
şünmektedir? 
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kında bir hüküm derpiş edilmiş değildr. Bilâkis 
emekli iken Devlet hizmetine alınacakların bu 
son hizmetleri için emekli aylıklarına bir zam 
yapılması hakkında tasarıda hükümler vardır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Başbakan Yardımcısı arkadaşımızın 

vermiş olduğu izahata teşekkür ederim. 
Arkadaşlar, memur kadrolarında tensikat 

yapılmıyacağı hakkındaki Başbakan Yardımcısı 
arkadaşımızın izahatı bilhassa bendenizden çok 
ıstırap içinde bulunan memurları sevindirecektir. 
Geçen defaki tensikatta birçok memur arkadaş
lar çıkarılmış ve hattâ bunlar içerisinde işe ya-
rıyan emeklilerden ıstırap içerisinde, felâket 
içerisinde ölen arkadaşlarımız olmuştur 

Şimdi Başbakan muavininin bu izahatiyle an
lıyoruz ki, artık vücudundan istifade muhakkak 
ve mutlak olan emeklilerin hizmetinden Devlet 
müstağni kalmıyaeaktır. 

Türkiye'de iki kısım emekli vardır: Bunlar
dan bir kısmı 65 yaşına kadar çalışan ve o zama
na kadar vücutlarından istifade muhakkak olan 
insanlardır ki, bunlar 65 yaşını doldurduktan 
sonra tekrar muayeneye tâbi tutularak vekil
ler heyeti karariyle 70 yaşına kadar çalıştırılır
lar. Diğer bir kısım emekliler vardır ki, bunlar 
alelekser askerlerden mürekkep emeklilerdir. 
Bunlar da yaş haddi, muayene ve bir de sicil do
lay isiyle tekaüde sevkedilirler. Bu üç suretle or
dudan ayrılan subayların yaşları aşağı yukarı 
25 yaşından baslıyarak 60 yaşma kadar gider. 
Halbuki 25 yaşında olan br insan daha henüz 
Devlete 65 yaşma kadar 40 sene hizmet etmesi, 
çalışması lâzmıgelirken emeklilik damgası alnına 
vurulduğu dakikadan itibaren nereye baş vursa, 
sen emeklisin, seni alamayız derler. 

İşte bendeniz bu mağdur sınıfı müdafaa et
mek gayesiyle bu sorumu Başbakanlığa tevdi et
miş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, gözünden biraz sakatlanmış, or
duda hizmet edemiyecek gibi olan bir subay 
400 kuruş maaşla tekaüde sevkediliyor. Ve ondan 
sonra muayeneye sevkedilerek diğer devlet de-
vairinde çalışabileceği tesbit edildikten sonra bir 
dairede 25 sene çalışıyor. Kendisiyle beraber ay
nı zamanda istifa etmiş olan bir arkadaşı da ay
nı daireye aynı şekilde giriyor. Zamanı geldiği 
vakit bunlardan birisi-istifa ettiği için Mektebi 
Harbiyeden itibaren hizmeti hesap edilerek 
tekaüde sevkediliyor. '\0 seneyi doldıırnmşsa. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
— Saym arkadaşlar; Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın okunan sözlü soru 
önergesindeki sorularına cevap arzediyorum. 

Sayın arkadaşımız bütçe açığını kapatmak 
için memurlar arasında tensikat yapılmakta oldu
ğunun ve bu meyanda bilhassa mütekaitlerin 
tensikata, tâbi tuiulduğuuun söylenmekte oldu
ğundan bahsediyorlar. Bu söylentiyi nereden 
öğrenmiş olduklarını bilmiyorum. Böyle bir ten
sikattan bizim malûmatımız yoktur, yalnız Hü
kümet programiyle arzedildiği şekilde Devlet 
Dairelerinde rasyonel bir çalışma sistemi kur
mak ve memur kadrolarında tasarrufu sağlamak 
maksadiyle Bakanlar Kurulu Karariyle Başba
kanlıkta teşkil edilmiş olan bir komisyon çalış
malara başlamış ve ilk olarak, münhal memuri
yetlere zaruret olmadıkça açıktan memur alın
maması Bakanlıklara tavsiyeye karar vermiştir. 
Bunun halen çalışmakta olan mütekaitlerin iş
lerinden çıkrılması ile alâkası yoktur. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta olan yeni 
Emekli Kanunu tasarısı henüz Yüksek Meclise 
sunulacakjîatî şekli almamış almakla beraber bu 
tasarıda da emeklilerin istihdam edilmemesi hak-
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o'v) seneyi doldurmuş olanlara verilen ikramiye
den de istifade ediyor. Halbuki diğerler fazla 
hizmet gösterdiği halde 30 seneyi doldurduktan 
sonra yalnız hizmetiahire zammı alıyor ve 400 
kuruş maaş zammı da ekleniyor eline birşey veri
liyor. Bu suretle tekaüt edilmiş olanlar mağdur 
oluyor diğerleri müstefit oluyor. 

Anayasanın memurlar hakkında koymuş ol
duğu kaideye göre memurların heyeti umumiye-
siniu bir tutulması ieabeder. Anayasa mucibin
ce her ikisine de aynı hakkın verilmesi şart ko-
şulduğu halde askerlikte bilhassa gerek rapor 
ve gerek sicil dolayısiyle, gerek yaş haddi do-
1 ay isiyle henüz tekaüt olmayacak kadar genç 
olan insanlar kendileri için muhakkak olan istik
bali kaybetmekle beraber çoluk çocuğu da sefa
lete ve perişanlığa sevkedilmiş oluyorlar. Bende
niz tekrar Sayın Başbakandan rica ediyorum. Sa-
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yın Başbakan mevkii iktidara geldiği gündenberi 
demokrasi yolunda yürümüş ve bütün memlekette 
iyi bir mevki ihraz etmiş yüksek bir şahsiyettir. 
Ben kendilerinden bunu da rica ediyorum. Bu 
Yaş Haddi Kanununa ikinci bir fıkra olarak mec
buren tekaüde sevkedilcn bu emekliler, diğer 
Devlet devairinde yaşları doluncaya kadar vü
cutları, kafaları müsait olduğu takdirde istihdam 
edilirler, ve bu hizmetleri evvelki hizmetlerine 
eklenerek; yeniden tekaüde sevkedilirler şeklinde 
bir fıkra konursa, bu zavallıların hakkını tama-
miyle vermiş olur ve bu suretle de demokrasi 
esasına aykırı olan bu Tahdidi Sin Kanununu da 
ıslah etmiş olurlar. 

Kendilerinden bu hususu rica etmekle beraber 
bu konuda bana Meclis kürsüsünden cevap vere
cek olurlarsa, şimdiden kendilerine minnet
tarlığımı arzederim. 

4. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm, Di
lekçe Komisyonunun 25 . VIII. 1947 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 632 saydı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/44) fi] 

(Rapor okundu). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
Dilekçe Komisyonunun şimdi okunan raporu, 
Timur Özbek ismindeki bir arkadaşın maaşının 
40 liradan 50 liraya çıkarılması hakkındadır. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, maaş ve
ya maaşın 40 liradan 50 liraya çıkması, mutla
ka bir kadro meselesidir. Eğer Yüksek He
yetiniz müsaade buyurursa bu rapor Bütçe Ko
misyonuna verilsin. Eğer imkân ve kadro bulu
nursa bu dilek yerine getirilir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Efendim; Timur Özbek hak
kındaki Dilekçe Komisyonun verdiği karar, dile
ğin yerine getirilmesine imkân olmadığı yolunda 
idi. Buna itiraz eden İhsan Yalçın arkadaşımı
zın önergesi üzerine yeniden, bu kararın değiş-

o [1] 60 a ek sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. -

tirilmesini mucip bir cihet olmadığına, Dilekçe 
Komisyonu, tekrar karar vermişti. Fakat ka
rarın Kamutayda görüşülmesi sırasında İhsan 
Yalçın arkadaşımızın önergesi Yüksek Heyeti
nizce kabul edildiğinden Komisyonumuz son de
fa bu raporu hazırlamıştır. Dilekçe Komisyonu
nun hazırladığı bu raporu ret veya kabul etmek 
tamamen Kamutaya aittir, Bütçe Komisyonuna 
gitmesi Tüzük ve teamül icabı değildir. Bu iti
barla Bütçe Komisyonuna gitmesine lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu dilekçeyi Ko
misyonunca tertip edilen raporun muhteviyatının 
yerine getirilebilmesi için bir kadronun mevcut 
olmasını ifade etmekte ve bu cihetin teemmülü 
için raporun Komisyonlarına havalesini istemek
tedir. 

Dilekçe Komisyonu ise buna lüzum olmadığı 
fikrindedir. Keyfiyeti yüksek oyunuza arzede-
ceğim. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, kadro 
dairei aidiyesini alâkadar eder. Bütçe Komis
yonu ile ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu raporunun 
Bütçe Komisyonuna havalesini kabul edenler, lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Büt
çe Komisyonuna verilmesi kabul edilmiştir. 
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2. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1943 yılı Kesinhesabına ait rapor ile bilançonun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı, tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/156) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyenler 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 malî 
yılı bilançosunun onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresinin ilişik 1043 malî yılı bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edeni 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Etmivenler... 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Kanını un tümünü açık oya sunuyorum. 

3. —- Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1.941 yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu, ra
poru (3/169) \2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1944 malî 
yılı bilançosunun onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Yalova Kaplıcaları İsletme 
İd aresinin ilişik 1944 yılı bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz İstiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

.yürürlüğe girer. 
BAŞKAN -•- Maddeyi oyunuza sunuyorum, 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Uyşturucu maddeler hakkındaki Lâhey, 
Cenevre ve Bangkok, Anlaşma, Sözleşme ve Pro-
tokollarını değiştiren Protokolün onanmasına da
ir kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonları raporları 
fl/186) [1] 

BAŞKAN Kanunun ikinci müzakeresidir. 

Uyuşturucu maddeler hakkındaki 23 Ocak 
1912 Lâhey, 11 Şubat, 1925, 19 Şubat 1925, 13 
Temmuz 1931 Cenevre, 27 Kasım 1931 Bang
kok ve 26 Haziran 1936 Cenevre Anlaşma, Söz
leşme ve protokollarını değiştiren Protokolün 

onanmasına diar Kanun 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
tarafından hazırlanan ve New - York'da 1.1 Ara
lık 1946 tarihinde imzalanan uyuşturucu mad
deler hakkındaki 23 Ocak 1912 Lâhey, 11 Şubat 
1925, 19 Şubat 1925, 13 Temmuz 1931 Cenevre, 
27 Kasım 1931 Bangkok ve 26 Haziran 1936 Ce
nevre Anlaşma, Sözleşme ve Pratokollarmı de
ğiştiren Protokol 2 nei maddede yazılı ihtirazi 
kayıtla onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında değiş
tirge yoktur. Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyo
rum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Protokolün onandığının teb
liği sırasında, 11 Şubat 1925 tarihli Cenevre 
Anlaşması ve 27 Kasım 1931 tarihli Bangkok 
Anlaşması hükümlerinin bu anlaşmalara Taraf 
olmıyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bağ-
lamıyacağı hakkındaki ihtirazi kayıt resmen bil
dirilecektir. 

BAŞKAN - İkinci madde hakkında, değiş

i l ] 7-8 e ek basmayazı tutanağın son andadır. 
[2J"-.94-şâyüıbaşnıayazt tutanağın sonv-ndadır. 

[1] Birinci görüşülmesi 40 ncı birleşim tuta-
nağındaâ/ır 

- 152-



B : 43 16.2 
tirge yoktur. Maddeyi Yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler .... Etmiyenler.... ikinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler.... Etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler .... Etmiyenler .... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunacağım. 

5. — Türkiye • Fransa Ticaret ve Ödeme An
laşmaları ile Mödüs vivendi ve eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/35) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir, 
birinci maddeyi arzediyorum. 

Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1946 ta
rihinde Paris'te imzalanan Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmaları ile Modüs vivendi ve eklerinin onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Fransa arasında 
31 Ağustos 1946 tarihinde Paris'te imzalanan ve 
4931 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konulan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle 1929 tarihli Ticaret Sözleşmesi
ni yürürlüğe koyan Modüs vivendi ve ekleri 
onanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında değiş
tirge yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... ikinci madde kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... 3 ncü madde kabul olunmuştur. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
! 
| 

[1] Birinci görüşülmesi 40 ncı Birleşim tuta- j 
nağındddır. • ı 
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6'. — Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına 

bağlı listelerin kaldırılması husmunda teati olu
nan mektupların onanması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/269) [İJ 

BAŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresidir. 

Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına bağlı lis
telerin kaldırılması hakkında teati edilen mek

tupların onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 31 Ağustos 1946 tarihinde Pa
ris'te imzalanan Türkiye - Fransa Ticaret An
laşmasına bağlı listelerin 21 Eylül 1947 târihin
den itibaren kaldırılması hususunda, Ankara'da-
ki Fransa Büyük Elçiliği ile 19 Eylül 1947 tari
hinde teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Birinci mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... ikinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Üçüncü madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

7. — Türkiye ile Yugoslavya arasında imza
lanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Modüs 
vivendi, Tasfiye Protokolü ve bağlantılarının 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/270) [2] 

BAŞKAN •— Tasarının ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında 18 Eylül 1947 
tarihinde Belgrad'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle Modüs vivendi, Tasfiye Pro
tokolü ve bağlantılarının onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Yugoslavya arasın^ 

[1, 2] Birinci görüşülmeleri 40 ncı Birleşim 
tutanağındadır. 
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da 18 Eylül 1947 tarihinde Belgrad'da imzalanan 
ve 4931 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konulan Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalariyle Modüs vivendi, Tasfiye Protokolü 
ve Bağlantıları kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Yüksek oyunuza arzediyorum; maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

8. — Kalkınma istikrazı hakkındaki 4938 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/266) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Mad
delere geçiyoruz. 

İç İstikraz akdi hakkında Kanun 

MADDE 1. — «125» milyon liraya kadar uzun 
vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu istikrazın akdinde, kalkın
ma istikrazı hakkındaki 13 . VI . 1946 tarihli ve 
4938 sayılı Kanunda yazılı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

[1] Birinci görüşülmesi 40 ncı Birleşim tuta-
nağındadır. 

1948 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1943 

yılı Kesinhesabı ve bilançosu, 1944 yılı bilanço
suna dair olan kanunlara oy vermiyen arkadaş
lar Lütfen oylarını versinler... Bu iki tasarının oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

9. — Cemaloğlu Ali İhsan Sâbis'in, affı hak
kında Adalet Komisyonu raporu (5/69) fi] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Cemaloğlu 1882 doğumlu Ali İhsan Sâbs'in, affı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul, Şişli, İhlamur cad
desi 4 numarada oturan Cemaloğlu 1882 doğum
lu Ali İhsan Sâbis'in, istanbul Birinci Sıkı Yöne
tim Mahkemesinin 10 Şubat 1947 tarih ve 
629/771 sayılı karariyle mahkûm edildiği bir se
ne üç ay ağır hapis cezası hukuki neticeleriyle 
affedilmiştir. 

StNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, Cuma günkü celsemizde Ali ihsan 
Sâbis'in, Meclisten af dileğiyle verilmiş olan ka
rarın tashihini istemiş olduğuna dair Cumhuriyet 
Gazetesinde bir yazı görülmüştü. 

Hiç şüphe yokki, Heyetiniz, bir insanın iste
diğini verir, mademki af istemiyordu biz de ona 
af verecek değildik. Fakat bugünkü Cumhuri
yet gazetesinde Ali İhsan Sâbis'in, kendi imzasını 
taşıyan bir yazısı vardır. Ben böyle bir şey söy
lemedim diyor, Meclise vermiş olduğum istidala
rımda arzularım yazılıdır ve Meclisin hakkımda 
vermiş olduğu kararı tashih etmiyeceğini bili
rim diyor, binaenaleyh af talebinde olduğunu 
sarahaten zikrediyor. 

Sayın arkadaşlar; bu kanunu Millî Savunma, 
Adalet ve içişleri Bakanları yürütür diyor. Bu 
hemen hemen bütün Bakanlıkları alâkadar eder 
olduğu için Bakanlar Kurulu yürütür demek lâ
zımdı?. 

Bu eski, ihtiyar Generali af ederken bir ga-

[1] 93 sayılı basmayazı 42 nci Birleşim tuta
nağının sonundadır. 
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zete gördüm, istiklâl Harbinin en sıkışık zama
nında, bu memleketin nafıa işlerini yürütmüş 
olan ve demokrasi yolunda en önde yürüyen 
Sırrı Bellioğlu adında bir arkadaşımız daha var, 
bu arkadaşımız da bugün aşağı yukarı 70 yaşı
na gelmiştir. Müddeti mahkûmiyetini ikmal için 
iki üç ay müddet kalmıştır. Ali İhsan Paşayı affe-

- derken Vatana en tehlikeli zamanlarda hizmet 
eden ve büyük müşküllere göğüs gererek mem
leketin varlığı için fedakârlık gösteren bu arka
daşımızı da onun yanına koyarsak bu memle
ketine tam mânasiyle hizmet etmiş meyus, muz-
tarip ve kimsesiz kalmış arkadaşın da gönlünü 
şaddetmiş oluruz. Bu birinci maddeye ikinci 
bir fıkra ilâve edecek olursak bu zatı da bu af
tan müstefit kılmış oluruz bunun için bir tak
rir veriyorum. Kabul veya ret hakkı sizindir. 
(O ayrı mesele sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın önergesi ay
rıca bir kanun teklifi mahiyetindedir. Bu, öner
ge ile olmaz. Arzu ederlerse bu yolda bir kanun 
teklifinde bulunabilirler. Onun için oyunuza arz-
etmiyeceğim. (Doğru, doğru sesleri). 

Birinci madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Birinci maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Tasarının birinci maddesi kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — îkinci maddeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Millî Sa
vunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip me
murlariyle koruma ve tahsil memurlarına verile
cek yem bedeli hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları 
(İ/246) [11 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini Yüksek 

[1] 95 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d-ır. 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle 
atlı koruma ve tahsil memurlarına hayvan yem 

bedeli verilmesi hakkında Kanım 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü ku
ruluşuna dâhil takip memurlariyle koruma ve 
tahsil memurlarından bu Genel Müdürlükçe at
lı olarak kullanılan ve kullanılacak olanlardan: 

A) Yeni tâyin edilecek olanlar, tâyinleri 
sırasında; 

B) Halen müstahdem olanlar, bu kanunun 
yayımı ve hayvanı ölenler hayvanlarının ölümü 
ve muhtelif sebeplerle hayvanlarını elden çıka
ranlar da elden çıkardıkları tarihlerden itibaren 
bir ay içinde; 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu 
veteriner tarafından verilen raporla, veteriner 
bulunmıyan yerlerde bilirkişiler şahadetnamesiy-
le tasdik edilmiş birer zatî hayvan (at veya ka
tır) tedarikine mecburdurlar. 

Zaruret halinde bu müddetler Tekel Genel 
Müdürlüğünce uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler:.. Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince hay
van tedarik eden atlı takip memurlariyle atlı ko
ruma ve tahsil memurlarına ayda 15 lirayı geç
memek üzere mahallî şartlara göre hayvan yem 
bedeli verilir. Bu bedel borç için haczedilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... îkinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mezun bulunan (hayvan sahi
bi) atlı takip memurlariyle atlı koruma ve tah--
sil memurlarına mezuniyetlerinin üç aydan ve 
hayvanı hasta olanlara hastalığın başladığı ta
rihten itibaren bir aydan fazlası için ve hayvanı 
ölenlere, elden çıkaranlara yenisini tedarik edin
ceye kadar yem bedeli verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü madde ka
bul edilmiştir. 

- v & — 
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MADDE 4. — Hayvan yem bedeli hayvanın 

tedarik edildiği tarihi takibeden ay başından iti
baren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanın elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde, hayvanın ölüm 
veya elden çıkarılması tarihini takibeden ay ba
şından itibaren hayvan yem bedeli kesirlir. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya hayvanın bir 
aydan fazla hastalığı sebebiyle üçüncü madde 
gereğince kesilen hayvan yem bedeli, mezuniye
tin hitamiyle vazifeye başlandığı veya ha}va-
nın hastalığı geçtiği tarihi takibeden ay başın
dan itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etiniyenler... Kabul edilmişti»'. 

MADDE 5. — Yeni tâyin olunan veya hay
vanı ölüp de bir diğerini tedarik etmek mecburi
yetinde bulunan atlı takip memurlariyle atlı ko
ruma ve tahsil memurlarına bir sene içinde ücret
lerinden müsavi taksitlerle kesilmek şartiyle 
100 liraya kadar avans verilebilir. 

Hayvanı Ölenler keyfiyeti usulen ve resmî su
rette tevsik etmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Beşinci madde ka
bul edilmiştir. 

GEOÎCÎ MADDE — 1948 yılı içinde besin
ci madde gereğince verilecek avanslar Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçesinin 16 rıci bölü
münden ödenir. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is
tiyen var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Geçici madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE ti. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Altıncı madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Yedinci madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık oya sunulan 3, 4, 5 ve 6 ncı tasarılara 

oy vermiyen arkadaşlar varsa lütfen oylarını 
versinler. 
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11. — Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Ata

dan'o vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/297) [1] 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ fAnkara) — Arkadaşlar, yakında 
tatil kararı vermemiz memul olduğu için tensip 
buyurursanız bu tasarının ivedilikle müzakeresi
ni arz ve teklif ediyorum. 

AHMET TAHTAKRılÇ (Tütahya) --• söz 
istiyorum. 

BAŞKAN - - İvedilikle görüşülmesine dair 
teklif hakkında mı? 

AHMET TAHTAKUiTÇ fTütahya) - • Hayır 
Tasarının tümü hakkında. 

BAŞKAN — O halde önerge okunsun, ondan 
sonra söz alırsınız. 

Yüksek Başkanlığa 
Yakında çalışmalarımıza ara vermek ihtimali 

bulunduğu için, Atatürk'ün kız kardeşi Mak
bule At adan'a aylık bağlanması hakkındaki ka
nım tasarısının ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Bütçe Komisyonu sözcüsü 
Ankara Milletvekili 

M. Eriş 

BAŞKAN — önerge Tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi hakkındadır. Önergeyi kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

AHMET TAHTAK1L1Ç (Kütahya) — Arka
daşlar; vatan hizmeti mevzubahs olunca; Atatürk 
adı, insanlık için yüksek bir örnektir. Türk 
Milleti kadar, bütün dünya da bu eşsiz kahra
manı vatan hizmetinde hakikaten başta tanır. 
Onun için bu tasarı hakkındaki mütalâaları mı, 
Atatürk'ün şahsiyetini bu tarzda duymuş, his
setmiş ve onu gönlüne mal etmiş bir milletveki
linin endişelerinin ifadesi olarak kabul etmeni
zi rica ederim. Sonra Türk Milleti Atatürk'e ait 
olan her hatıraya, onun şahsiyetine yakışır bir 
değer vermekte, hakikaten bütün milletlere ör
nek olmuştur. Fakat arkadaşlar, Sayın Bayan 
Makbule, Atatürk'ün kendi anlayış ve duygu
larına göre mirasını âmme hizmetlerine tahsis 

[1] 96 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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eden büyük vaziyeti arasında, ayda bin lira gi
bi bir tahsisata nail olmuş bir insandır. Arka
daşlar, Türk Milleti memleket uğruna canları
nı feda etmiş kimselerin yetimlerine hazinesin
den vatani hizmet tertibinden ancak iki ile elli 
lira arasında bir para ayırabilmektedir. Mese
leyi bu ölçüde nazarı itibara alırsanız Atatürk'
ün hemşiresi olmak gibi büyük bir mânevi şere
fe nail olan Bayan Makbuleye, Türkiye ha
zinesinden vatani hizmet tertibinden bin lira 
maaş tahsisini Atanın büyük ruhu da iyi karşı-
lamıyacağına eminim. Bu düşünce ve duygu
ları da nazarı itibara alırsak vatan hizmetinde 
Atatürk 'ün ismini kullanarak ayda bin lira gibi 
milletin hazinesinden, diğer vatan hizmetini gör
müş kimselerin yetim kalan gocuklarına iki ilâ 
50 lira para ayırabilen bir devletin hazinesin
den, ayda bin liralık bir para tahsisini istemek 
ve bunun karşılanması hiçbir zaman yerinde ada
letli ve millet ölçüsünde mâna taşıyan bir iş de
ğildir. Onun için arkadaşlar tasarının reddini 
teklij ediyorum. 

ÎHSAN HÂMÎD TlGREL (Diyarbakır) —. 
Efendim, bu tasarı Bütçe Komisyonunda konu
şulurken ben de bazı mülâhazalarda bulunmuş
tum. Fakat akalliyette kaldım. Raporda da 
muhalif olduğumu işaret ettim. Onun için mü
saadenizle ben de noktai nazarmıı Yüksek Hu
zurunuzda arzedeyim: 

Arkadaşnn Tahtakılıç'nı işaret ettiği veçhile 
Atatürk'ün bu memlekete hizmeti okadar büyük
tür ki ve bu hizmetin kalbimizdeki yeri okadar 
derindir ki, yalnız onun hâtırasına değil, ona 
ait olan her şeyi, ona mensup olan her nesneye 
hürmet etmeyi, onu korumayı vatani ve millî 
bir vazife telâkki etmekteyiz. Bu itibarla Ata
türk 'ün hemşiresine maaş tahsisi mevzuubahis ol
duğu zaman biz bu ihtiyaç karşısmda bunu ye
rine getirmekte bir zevk duyduk. Ancak bunun 
miktarını tâyin ederken ihtiyaç nispetinin ne 
olabileceğini belirtmek yerinde olacağı düşünce
siyle bu hususu tetkik ettik ve gördük ki, mer
humun hemşiresine bıraktığı yüz binlerce emval, 
emlâk, arazi, halen maalesef hebai mensur ol
muştur, yalnız elinde Atatürk'ten kalma bin 
liralık safi bir tahsisat olduğunu müşahede ettik. 
İhtiyacın hududu yoktur derler, doğrudur. Mü
tevazı bir köylü veya masevadan tecerrüt etmiş 
bir münzevi ihtiyacı ile bir Amerikan fabrikatö
rünün ihtiyacı arasındaki nispeti ölçmek bile 

M948 O : 1 
doğru değildir. Biz ne bir hırka ve bir lokma
ya razı olan dervişin ve ne de bir plütokratm 
hayatını nazarı dikkate alacak değiliz. Nazarı 
dikkate alacağımız şey, münevver, temiz, ve 
mütevazı bir Türk ailesinin her türlü sefahat ve 
israf meylinden uzak olarak idame durumunda 
bulunduğu hayattır. Bu hayatın bin lira gibi 
bir miktarla karşılanması mümkün olamaz mı? 
Bir an için bunun mümkün olmadığını tasavvur 
edelim ve bu bakımdan düşünelim. Atatürk'ün 
hemşiresinin istediği bir zammı maaşı kabul ede
lim, dedik. Fakat bunun için bir mikyas lâzım
dır. Diğer vatani hizmet mukabili maaş alanla
rın listesini gözümüzün önüne getirdik, birer 
birer tetkik ettik. Evvelce 2, 3, 5 lira maaş bağ
lananlara son yapılan zamlarla asgarî 60, âzami 
250 lirayı bulan bir para vriliyor. Bu vatan uğ
runda hayatlarını feda etmiş ve bu vatan uğ
runda hayatlarını fedaya hazır olan birçok kim
selere verdiğimiz aylıktan fazla bir aylığın ve
rilmesine bendenizin gönlüm kail olmadı. Bu 
itibarla geçende Bütçe Komisyonunda müzakere 
edilen ve yakında Yüksek Heyetinize gelecek 
olan Birinci Büyük Millet Meclisinde memleke
tin istiklâli, hürriyeti uğruna düşmana karşı 
bir kale gibi cephe alan insanlara bile verdiğimiz 
miktarın fevkinde olarak Atatürk'ün hemşiresine 
.1 000 lira aylık vermenin doğru olmadığı kana
atindeyim. Evvelce Komisyonda yaptığım tek
lif bu miktarm 300 lira olarak verilmesi teklifi 
idi. Şimdi bu teklifimi bir takrir halinde tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesi yapılan 3, 
4, 5 ve 6 numaralı tasarıların oy toplama mua
melesi bitmiştir. 

Kalkınma istikrazı hakkındaki tasarıya oy 
vermiyenler lütfen oylarını versinler. 

Söz Cemil Said Barlas'mdır. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — E-
fendim, ben, bu tasarı geldiği zaman, hattâ raü-
zakeresiz geçeceğini zannediyordum. Fakat bir 
takrir bu tasarının reddini, bir takrir de veri
lecek bu miktarın tenzilini istemektedir. 

Arkadaşlar, söylemeye hacet yok ki, bu 
memleketin mükellefi hakikaten ağır vergi yükü 
altındadır. Yine söylemeye hacet yoktur ki, bu 
memleketin hayat standardı bin lirayı kolay, ko
lay kaldırır bir miktar değildir. Fakat yine ha
tırlarda olmak lâzımdır ki, Atatürk bu meni-
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lekete, istiklâlini vermiştir, yine hatırlarda ol
mak lâzımdır ki, Atatürk, bu memlekete varını 
yoğunu, her şeyini vermiştir ve yine hatırlar
da olmak lâzımdır ki, Atatürk mirasını memle
kete bırakmasaydı bu mirasın hepsi Makbule Ha
nıma giderdi ve yine hatırlarda olmak lâzım
dır ki, Makbule Hanımın şahsına değil, bu 
talısis edilen para, Millî Kahraman, kimsesiz 
kalmış, erkeksiz kalmış, muhtacı tedavi ve al
tındaki otomobili işletip hastaneye gitmekten 
uzak olan kız kardeşinin bakım ve tedavi mas
rafıdır. 

Arkadaşlar, bu kürsüden çok şeyler söyle
nebilir ve herkes zanneder ki söylediği doğru
dur. Fakat hakikati eşyaya nüfuz etmek lâ
zımdır. Düşünelim ki, Atatürk'ten evvel gel
miş ve Atatürk'ten yok daha küçük iş görmüş 
diktatörler, kahramanlar, kıta fethetmiş adam
ların, vârislerine, yakınlarına istismar ettikleri 
kıymetler namütenahidir. 

Atatürk, bu memlekete hürriyet getirdi, 
Atatürk, bu memlekete istiklâl getirmeye önder
lik etti. Atatürk bu memlekete malını, euıımı 
verdi ve Atatürk kendi yakınlarına hiçbir istis
marda bulunmadı. O Atatürk hayatta olsaydı, 
bu tahsisat tasarısının Meclisten geçmesinde azap 
duyardı. Atatürk hayatta olsaydı, kız karde
şine bir tahsisat meselesi hakkında müzakere açıl
dığını duysa azap duyardı. 

Arkadaşlar; benim istediğim şudur: Ata
türk'ün hâtırasına bin lira vermek, bu mem
leket için çok bir para değildir. İki memlekette 
herhangi bir köye gitseniz Atatürk'ün hâtırası 
dendiği zaman canını, malını verir. Biz onun 
kız kardeşine tedavi parası olarak veriyoruz. Bu, 
bin liranın azlığı, çokluğu mevzuubahs değildir, 
tedavi parasına bile yetmiyeeektir. Onun için 
bu parayı verelim arkadaşlar. (Soldan bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — Kalkınma istikrazı hakkındaki 
tasarının oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; tarihî bir meselenin müzakeresinde-
yiz. Büyük önderin, kurtarıcı Ata'nın bize 
emanet ettiği hemşiresine, bundan evvel kendi 
tarafından verilmiş olan ayda bin liraya zami-
melen bu defa da Meclis tarafından hidemaiı 
vataniye faslından ayda bin lira daha verilmesi 
ne dair olan tasarıvı müzakere ediyoruz. 
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Arkadaşlar; Atatürk, bu memlekete bilâkay 

düşart ve bilâmenfaat çalışmış ve kimsenin ya-
ratamıyacağı kudrette varlık yaratmış bir in
sandı]-. Atatürk ölmekle aramızdan ayrılmış de
ğildir. Her gün sinemizde yaşıyan bir varlık
tır. Tehlikeli günlerimizde oıııııı etrafında 
toplandığımız gibi bugün de onun ruhu etra
fında toplanıyoruz. O daima kalblerimizde 
yaşamaktadır. 

Faka i, arkadaşlar; bendeniz de benden 
evvel söz söyliyen iki arkadaşım gibi bu 1000 lira
nın hemşireleri Makbule İlanıma lıidematı va
taniye faslından verilmesini hiç bir zaman mu
vafık bulmuyorum, Atatürk'ün yüksek ruhu
nun bundan azap ve ıstırap duyacağına kati
yetle eminim. Çünkü, Atatürk bu millete 
(ilmeden evvel milyonları-., '.,-ğerde servet U-r-
ketmiştir. 

Binaenaleyh, bunun içerisinden hemşiresi
nin fazlasiyle geçinmesini temin edecek bir mik
tar vasiyet etmiştir. Şimdi arkadaşlar, 
bunun Makbule Hanıma terketmiş olduğu bü
tün emval ve ımkut meydandadır. Esasen kız 
kardeşi Makbule Hanıma vasiyet harici bırak
mış olduğu 500 bin liralık bir servet vardı. Bi
naenaleyh, Makbule Hanım hastalığı doJayı-
siyle bunu tamamen sarf etmek ıstırarında kal
mış, kendisi aşağı yukarı 70 yaşma yaklaşmış 
bir hanımdır. Binaenaleyh, bugün, benim ka
naatime göre Hizmeti vataniye tertibinden de
ğil, kendi bıraktığı emvalden .1000 lira daha 
verecek olursak Atatürk'ün ruhunu tamamiy-
le sadet m iş oluruz. Makbule İlanımın kanaati de 
aynıdır. Hidematı vataniye tertibinden pa
ra istemiyor. Binaenaleyh, arkadaşlar, şimdi 
başımızda, kalbimizde ve şu anda ruhu ara
mızda pervaz eden Atatürk'ün kutsi ruhunu 
incitmemek için bendenizin kanaatimi kabul et
menizi çok rica ediyorum. 

İHSAN I-lÂMtD TlĞREL (Diyarbakır) - -
Tekrar huzurunuza çıkar d; 'zi rahatsız edece
ğim için affmızı dilerim. 

Cemil Said Barlas arkadaşını bilmem bu
radalar mı? Yoksa bermutat söz söyler söyle
mez salonu terk mi ettiler? Ben kendisinin ver
diği irşat dersine karşı düşüncemi söylemek 
üzere huzurunuza geldim. 

Atatürk'ün her hâtırası huzurunda hürmet
le eğiliriz. Onun bıraktığı her şeyi mukaddes 
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bir emanet olarak tanırız. Ancak Atatürklü 
beraber çalışmış ve onunla birlikte düşmana 
göğüs germiş olan, onun muvaffakiyetini des
teklemiş bulunan Birinci Büyük Millet Meclisi 
azasına vereceğimiz paradan fazla bu parayı 
onun hemşiresine verecek olursak bundan yi
ne Atatürk 'ün mukaddes ruhu muazzep olur. 
şunu da bilmek lâzımdır ki ; Bu Birinci Büyük 
Millet Meclisi azasının Atatürk'e olan karabeti 
mâneviye ve ruhiyesi Makbule Hanımın kara
betinden daha yüksektir. 

BÜTÇE KO. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Ankara) — Çok muhterem arkadaşlar; Ata
türk 'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a veril
mesi için Yüksek Huzurunuza getirilen kanun 
tasarısı arkadaşlarımın ifade buyurdukları gi
bi 1000 lira maaşı istilzam etmektedir. Gene 
arkadaşlarımızın beyan ettikleri gibi Atatürk'ün 
vasiyetnamesinde kız kardeşine 1000 lira tah
sis edilmiştir. Bu suretle hemşiresi Makbule 
Hanımın eğer bu kanun yüksek tasvibinize ik
tiran ederse daha 850 lira kadar eline geçecek
tir. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız bunun hide-
matı vataniye tertibinden verilmemesini, em
lâkinden verilmesini istediler. Yüksek malûmu
nuzdur ki, Atatürk'ün bütün emlâki, bütün 
mevcudatı millete intikal ettiği için bunun üze
rinde herhangi bir değişiklik yapmak imkânı 
yoktur. (Sağdan, Halk Partsine intikal etti 
sesleri). Emlâkten verilmesi burada mevzuu 
bahis olmasa gerek. Sinan Tekelioğlu arkada
şım bu miktarın başka bir yerden verilmesini 
istiyorlarsa açıklıyâbilirler. 

İhsan Tiğrel arkadaşım, miktarın fazla ol
duğunu ifade ederek 300 lira olmasını teklif 
ediyorlar. 

Yüksek malumunuzdur ki, Atatürk'ün vasi
yetnamesi ile 1000 lira tahsis edildiği zamanki 
para kıymeti ile bugünkü para kıymeti nazarı 
dikkate alınacak olursa ihtiyaçlarının temin ve 
tehvini için her halde tâyin edilmiş olan 1000 
lira miktar ancak kifayet edecektir. 

Kaldıki, kendisinin hakikaten, doktor rapo
ru âe tevsik edilmiş olan sıhhi durumu ancak 
bu miktar bir para ile vaziyetini idame edebile
ceği için kanunun aynen kabulünü arz ve tek
lif ediyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bir sual? 
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BAŞKAN — Sual soruyorlar. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Makbule ha

nıma ait burada bir köşk vardı. Duruyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Burada bir köşk var
dır, duruyor, diyorlar. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Sonra Ata
türk'ün metrukâ tından... 

(Kürsüye sesleri). 
Efendim, bu maaş hakikaten bir ihtiyaç kar

şısında istendi ise zannedelim ki, reddedecek 
bir arkadaş yoktur. Fakat benim bildiğim, Ata
türk'ün millete bağışladığından başka birtakım 
metrukâtı vardır. Altın kalemden elbiseye kadar, 
çok şeyler, antika şeyler, bu hanıma kalmıştır. 
Sonra bazı yerlerde meselâ Konya'da, Trabzon'
da evleri vardı, köşkleri vardı. Bunları acaba 
bilâbedel bu hanım Devlete terketti mi? Metrukâ-
tmı falan da mı terketti? Kalem ve emsali gibi 
antika şeyler vardı, bunlar ne oldu? Bu hususta 
biraz izahat verirlerse çok iyi olur, buradaki 
köşkü mühimdir, bugün satılsa 100 - 150 bin lira 
eder. izah etsinler de yerinde bir şeyse para ver
mekten çekinecek kimse yoktur. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Efendim; Emin 
beyefendinin buyurdukları köşk hakikaten Ata
türk'ten kalma bir köşktür. Ancak bu, vasiyet
name gereğince satılamaz. Makbule hanım ölün
ceye kadar intifama terkedilmiştir. Halen köşk 
Çankaya'da boş durmaktadır. Kendisi İstan
bul'da hasta yatıyor. 

Sonra efendim, Atatürk'ün, başka malı, vasi
yetname dışı kalmış Trabzon'da; Bursa ve Sam
sun'da birkaç tane emlâki kalmıştır. Bunlar va
siyetname dışı kaldığı için kardeşinin tasarru
funa geçti. Fakat onları sonradan sattılar. Bu
gün elde mevcut bir şey kalmadığını biz de sizin 
gibi öğrenmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN —- Kanunun tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur, önergeler var; onları oku
tacağım. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Bir sual. Efen
dim; bu yardım talebini Makbule hanım kimler
den istemiştir? 

BAŞKAN — Son komisyon sözcüsü cevap 
versin. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; Makbule 
hanım, gerek Meclise, gerek Hükümete ve ge
rekse partilere müracaat etmiştir. 
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BAŞKAN •— Şimdi önergeleri okuyacağı/. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasa

rının reddini teklif ederim. 
Kütahya 

Ahmet Tahtakılıe 

BAŞKAN — Bu önerge, tasarısının tümüne 
taallûk etmektedir. Diğeri maddeye taallûk et
tiği için, birinci maddenin müzakeresinde oku
yacağız. 

Şimdi okunan önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Önerge tasarısının reddini istemektedir. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... önerge kabul 
olunmama ıştır. 

Şimdi tasarının maddelerine! geçilmesini yük
sek oyunuza sunuyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak

kında Kanun 

MADDK 1. - Atatürk'ün kız kardeşi Mak
imle Atadan'a, hayatta bulunduğu sürece öden
mek ve şimdiye kadar muhtelif kanunlarla emek
li, dul ve yetim ayhklariyle vatani hizmet ay
lıklarına yapılan zamlar eklenmemek kaydiyle 
vatani hizmet, tertibinden 1 000 lira aylık bağ
lanmıştır. 

BAŞKAN • Birinci madde hakkında söz is-
1iyen var mı ? 

Bu madde hakkında verilmiş bir önerge var
dı,*. Okutuyorum. 

26 . I . 194K 
Yüksek Başkanlığa 

Sayın Makbule Atadan'a vatani hizmet ter
tibinden verilecek aylığın 300 lira olmasını tek
lif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili. 
İhsan llâmid Tigrel 

BAŞKAN - Önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olunmamıştır. 

AlIMED ULUS ((Tiıesun) — Efendim; mad
deye bir kelime ilâvesini rica edeceğim. Bu da; 
Bayan Makbule Atadan evlendiği takdirde bu 
para kesilir. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN • Efendim; madde hakkında baş

ka söz istiyen yok. Maekleyi oyunuza sunulu
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MA DDK 2. 
yürürlüğe* girer 

BAŞKAN 
Kabul edenler... 
mistir. 

- Bu kanun yayımı tarihinde 

Maddeyi oyunuza- sunuyorum. 
Ktmiyenler... Madde kabul edil -

••- Bu kanunu Maliye Bakam 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Mtmivenler... Madde kabul edil-

MADDK :.{ 
yürütür. 

BAŞKAN 
Kabul edenler 
mistir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

12. ----- Gaziantep Milletvekili Ömer Asım Aksoy 
ve ('emil Sairi Barlas'm llasankeyf tütününün 
1944 yılı mahsulünden İhraç Vergisi alınmama
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe ve Gümrük 
ve Tekel Komisyonları raporları (2/67) f l | 

I i AŞK AN • Komisyon raporunda raporun 
iveeiilikle müzakeresi istenmektedir. İvedilikle 
müzakeresini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen varan? 
YUNUS MUAMMER ALAKAN T (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar; Huzurunuza arzolan 
kanun tasarısı 1944 senesi mahsulü olan Hasan-
Keyf tütünlerinin ihracında ihraç resminden 
muaf tutulmasını tazammum etmektedir. Hasan-
Keyf tütünlerinin gümrük muafiyetini kabul 
etmeden evvel memleketin umumi tütün vazi
yetini iyice kavramak lâzımdır. Ondan sonradır 
ki bu tütünler üzerinde bir karara vâsıl o Uma
bilsin. 

1944 senesinde tütün fiyatları tetkik edilecek 
olursa bu sene memleketin en büyük ihraç mad
desi olan bu mahsulümüzün fiyatlarının büyük 
bir tenezzüle uğradığı müşahede edilir. Bilhas
sa fiyatları ecnebi parasına göre ele alacak olur
sak bu tenezzülün daha büyüdüğünü görürüz. 
1944 - .1945 seneleri ki 7 Eylül kararlarına ta
kaddüm eden zamanlarda Ege mahsulü tütünle
rin Amerika'ya ihraç fiyatı aşağı yukarı 2 do
lar 20 senttir. 1946 senesinde 7 Eylül para ayar-
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lama kararı verildiği zaman bütün ihraç ettiği
miz maddelerin fiyatları aşağı yukarı ondan ev
velki meevut olan fiyatlarla ihraç yolunda oldıı-
| u halde ancak tütündedir ki ecnebi parasiyle 
fiyatlarda büyük bir tenezzül vâki oldu. Ger
çekten 7 Eylülü takip eden aylar zarfındaki tü
tün fiyatlarını hesap edecek olursak 2 dolar 20 
sente mukabil aşağı yukarı bir dolar 20 sent 
ayarında veyahut bir buçuk dolar ayarında bir 
fiyatla tütünlerimizin ihraç edildiği görülür. O 
zamanlarda muhalefet bu meseleyi ele aldı. Bil
hassa muhalif matbuat bunun üzerinde durdu. 
O zaman muhalif'matbuat Kenan öner mesele
sinden ziyade iktisadi meselelerle meşgul ola
cak imkânları buluyordu. O vakit bizim 1946 yı
lı Eylülünden sonra vâki olan ihracattan sonra 
memleket dâhilinde yapılan mubayaatta matbu
atın belirttiği tenezzüle rağmen Amerika tütün
leri derecesinde olmıyan tütünlerimizin Avru
pa'ya ihracını temin etmek için vâki ulan bu 
tenezzüle müsamaha ile baktık. Ve gerek Mec
liste ve gerek Meclis dışında tenkitlerimizi ve 
ademi tasvibimizi belirtmek yoluna gitmedik. 
Gerçekten demin de arzettiğim gibi 1946 senesi 
7 Eylül kararlarından sonra ihraç ettiğimiz 
maddelerin fiyatları tetkik edilecek olursa Ar
pa, Buğday, incir, Üzüm ve Fındık gibi harice 
sattığımız maddelerin fiyatlarında bir düşüklük 
vâki olmadığını görürüz, maddeleri elinde 
bulunduran müstahsil, o maddeleri ellerinde 
bulunduran mutavassıt tüccarlar haricî tazyik
lere mukavemet imkânını bulmuşlardır, haricî 
tazyiklere karşı müstahsil ve mutavassıt kitlesi
ni ezmek fırsatını elde etmelerine mâni olmuş
ladır. 

Fakat memleketimizin en mühim ihracat 
maddesi olan ve ihraç edildiği takdirde memle
ketimize hiç şüphesiz 300 milyon lira kadar 
döviz sağlıyabilecek olan tütün piyasası bugün 
3 - 5 büyük kapitalistin elindedir. Bu üç beş ec
nebi büyük kapitalist tütün fiyatlarında zerre 
kadar tenezzül vâki olmadığı halde, Amerika 
ve başka memleketlerde tütün fiyatları bilâkis 
yükseldiği halde ve bütün dünya tütün ve sair 
maddeler fiyat konjonktürünü tetkik edersek 
göreceğimiz gibi, tütün ve diğer maddeler fi
yatlarında bir tenezzül olmadığı halde, yükseliş 
olduğu halde teşkilâtsız olan, kendi kendini 
müdafaa etmek imkânlarından mahrum olan 
Türk müstahsili onlar tarafından sırf kendi men-
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faatleri için istismar edilmekten çekinilmemiş 
ve bizim Hükümet olarak koruyucu tedbir al
mak imkânını bulamamamızdan istifade ederek 
fiyatları kendi kapitalist kazancı ve menfaat
leri pahasına büyük mikyasta indirme imkânını 
elde etmiştir. Tütün piyasası açılacağı zaman 
iktidar partisine mensup bir arkadaşınız sıfa-
tiyle bütün bu mahzurları ortaya dökmüştüm. 
Bugün hâsıl olan fırsattan, Hükümetin zayıf 
bir kararını ve tedbirsizlik ve muvaffakiyetsiz-
liğini istismar ederek burada vehleten bu me
seleyi mevzuubahis etmiş değilim. Bundan bir iki 
ay evvel Ticaret Vekâletinde tütüncüler kongre
si açıldığı zaman gerek müstahsil ve gerek bir 
Milletvekili olarak nazarı dikkati celbetmiş, beş 
altı alıcının müstahsili istismar etmek yoluna 
gidilmesinden tevakki edilmesini hatırlatmış
tım. Ve böyle bir akibetle karşı karşıya bulun
duğumuz endişesini izhar etmiştim. 

Arkadaşlar, maalesef bugün bu endişe faz-
1 asiyi e tahakkuk etmiştir. Sade tütün piyasa
sında değil, bütün ticaret politikasında, hâdise
leri evvelden görememek, hâdiseler hakkında 
evvelden tedbir alamamak; C. H. Partisi zirai 

müstahsili himaye etmek programında ve kararında 
olduğu halde bilâkis zirai müstahsili himaye et
memek olduğunu müşahede buyurursunuz, bun
dan iki ay evvel C. H. P. si kongresi burada 
toplandığı zaman gazeteciler C. H. P. sinin bil
hassa köylüye, zirai müstahsıla dayanmakta 
olduğu yolunda bir intiba edinmişler; bu inti
balarıni gaztelerinde yazmışlardır. Halbuki 
4 - 5 aydır Hükümetin ticari politikasını takip 
ediniz. C. İT. P. si programında yazılı olan ve 
her vesile ile izhar edilen köylüyü zirai müs
tahsili himaye etmek prensipinin tamamen hilâ
fında bir hattı hareket takip edildiğini ve zi
rai müstahsılla beraber olan mutavassıt tüccar
ların büyük zararlara ve perişanlıklara sevkedil-
diğini müşahede edersiniz. Bu beyanatımı tev
sik için Hükümet benden izahat istesin, misal 
istesin, beyan ve ispat etmeye her zaman için 
hazırım. 

Şimdi arkadaşlar bu sene tütün kampanya
sında şu vaziyet tahaddüs etmiştir. Tütün fi
yatlarında. dünya tütün ^»fiyatlarında zerre 
kadar tahavvül olmadığı halde ve Türk tütünün
den imal edilen sigaralar Amerikan tütününden 
yapılan sigaraların satışını 30 misli nispette yük
selttiğini bilhassa Amerikan mahafili beyan ve 

— 161 — 



B : 43 16.2 
serdettikleri halde, sırf beş on kapitalistin teş
kilâtsız, himayesiz olan müstahsilin menfaatlerini 
temin edemememiz yüzünden tütünlerimizin fiya
tını aşağı indirmeye muvaffak olmuşlardır. 

BAŞKAN" — Arkadaşımız Gümrük ve TekeJ 
Bakanlığını ilgilendiren mütalâalarda bulunu
yorlar. Halbuki Gümrük ve Tekel Bakanı bura
da hazır değildir. Bunun için bu teklifin görü
şülmesini Çarşamba gününe talik ediyorum. 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Ben 
tütün politikası hakkında konuşuyorum. Aksi 
takdirde kanunun ruhu anlaşılmaz. Ben onun 
içinde bir cüz'ü olan Gazianteb Hasankeyf tütü 
nü hakkında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Muammer Bey, Bakan burada 
yoktur. (Jarşaınba günü devam etmek üzere, gö
rüşmeyi talik ediyorum. 

CEMİL SAİD PARLAS (Gazianteb) — Efen
dim, bu Hasankeyf tütünü diğerleri gibi değildir. 
Adından da anlaşılacağı gibi, bu, çiğnenen tütün
dür. İşi karıştıran adının tütün kelimesiyle bit
mesidir. Zaten bu, Türkiye'de satılmaz. Muam
mer Beyin bahsettiği tütün içilen tütündür. Ha
sankeyf tütününün tütünle alâkası isminin tütün
le bitmesindendir. Mevzula alâkası yoktur. Mu
ammer arkadaşımızın söylediği tütün ağızda çiğ
nenen tütün değildir. Bizim bahsettiğimiz tütün 
Türkiye'de satılanuyan zayıf tütünlerdir. Bu
nunla alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Anladım. Yalnız, İçtüzüğün 
Sİ nei maddesi, herhangi bir Bakanlığa ait bir 
meselenin görüşülmesi için, o Bakanın huzurunu 
.şart kılmıştır. Bir Milletvekili arkadaşımız bir 
sual sorduğu zaman ona kim cevap verecektir? 
Onun için bunu talik ediyoruz. 

Atatürk'ün kız kardeşine maaş tahsisi hak
kındaki kanun tasarısına oy vermiyenler lütfen 
oylarını kullansınlar. 

13. — Urfa Milletvekili Aialay A kan'm, 
Avukatlık Kanununun 1756 sayılı Kanunla de
riştirilen 21 nei maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesine, Hint/öl Milletvekili Feridun 
Fikri Düşünsel fiı^ Avukal stajyerlerine ve 
Ankara Milletvekili Emin II edim Erg un ve .1.1 
arkadaşının, Avukatlık Kanununun 8, 11, 15 
ve 20 nei maddeleriyle bu Kanunun bazı mad-
levhıin değiştirilmesi hakkındaki 4359 sayılı 
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Kanunun t nei ve 19 ncu maddelerinin değişti
rilmesine ve geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/38, 83, 85) [1 | 

BAŞKAN — Komisyon raporunda tasarının 
ivedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Evve
lâ bu hususu halledelim. Bu tasarının ivedilikle 
görüşülmesini kabul edenler.... E'tmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyenler/... 
Buyurunuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; müzakeresine geçtiğimiz Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan tekliflerin ana hatları şunlar
dır: Dün. bir yıl avukat nezditıde, bir yıl mah
kemelerde geçen ve bu iki seneye ilâveten de 
imtihan ve müracaat formaliteleri ile bazan 2,5-
){ seneye yaklaşan bir staj devresini, altı ay mah
kemeler nezdinde, bir sene de yargıç yanında 
olmak üzere bir buçuk yıla indirilmek ve staj 
sonundaki imtihanı kaldırmak. Tasarıda mahke
meler nezdindeki 6 ay yeter görüldüğüne göre, 
avukat nezdinde de 6 ayın yeter görülmesi ve 
fakat avukatlık stajının her hususta kâfi derece
de ciddî tatbik edilmesi, bence daha muvafıktır. 

Bunun yanıbaşmda arzetmek istediğim hu
suslar vardır; o da şudur: Bir mevzuu tatbi
katta kusurlu gördüğümüz zaman, onun yanı 
lıaşmda hemen bitişiği bir mevzuu nazarı itibara 
almamak adalet prensipine aykırıdır. Meselâ; 
herhangi bir hukuk mezunu askerliğini ikmal 
ettikten sonra dün şu iki vaziyet karşısında idi: 
Bunlardan birisi, 6 aydan daha çok temdit cdil-
miyen hâkimlik stajını yapmak suretiyle hâkim 
olmaktır. Ötekisi ise bir yıl avukat yanında, bir 
yıl mahkemelerde ve 6 aydan fazla da formali
teyi ikmalle geçirdikten sonra imtihanla avukat 
olmaktır. Dün, bu tadil mevcut olmadığı için, 
umumi durumuna göre bir kısım gençler avukat 
stajyerliğine, bir kısmı da yargıç adaylığına 
başvurmuşlardı. Bugün, dün mevcut olnııyan 
ve bu itibarla yeni hükümlerle ve kolaylıklarla 
huzurunuza getirilen tasarı ile üç veya iki bu
çuk yıla yakın zamanın bir buçuk yıla inmesi 
yanında imtihan da kaldırılıyor. Bu iyi, fakat 

[ 11 98 sayılı basmayeızı tutanağın sonunda-
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yargıç adayı olan gençlerin güç vaziyeti devam 
ediyor. Bu durum karşısında, bir detaya mün
hasır olmak üzere, yargıç adaylarının mahkeme
lerde 6 ayı çok aşan ; 2 seneye yaklaşan stajyerle
rinin avukatlık stajının mahkemelerdeki kısmına 
mahsup edilmesinde isabet görüyorum. Bunun 
mucip sebepleri de birkaç cümle ile şudur: Hcr-
lıangi bir hukuk mezunu yargıç adaylığına ta
lip okluğu zaman. Adalet Bakanlığının halen 
tatbik etmekte olduğu usule tevfikan üç grupta 
mütalâa ediliyor. Bunların içine giren yargıç 
adaylığı taliplerinin yekûnu halen 533 dür. Su 
halde yargıç adayı olabilmek için 533 kişi sıra 
beklemektedir. Bundan bir üst kademe olan 
yargıç adaylığına ise takriben iki yıl evveline ka
dar müracaat etmiş ve halen sıra beklemekte 
ve bir türlü, kadrosuzluk dolayısiyle, tâyinleri 
yapılamıyanların yekûnu bugün 370 dir. As
kerliklerini ikmal edip te bu yekûna katılacakları 
da düşünecek olursak, bunların yekûnu 500 ci
varına yaklaşmış olacaktır. Bir taraftan yargıç 
adaylığına talip olanların miktarı 500 ün üstün
de, öte yandan yargıç adaylığını yapanların 
yekûnu 500 e yakın bulunmaktadır ki, heyeti 
umum iyesi bindir. Demek ki, bin genç bu
gün tâyinlerini veya yargıç adaylığını beklemek
tedir. Buna mukabil tâyin imkânı ise şöyledir: 

Halen Adalet Bakanlığının elinde, yanlış ha
tırlamıyorsam, 43 aded münhal vardır. Demek 
ki, yargıçlıkta namzetliklerini çoktan bitirmiş 
ve aylardır sıra bekliyen 500 e yakın genç bu 
43 münhale tâyin edilecektir. Onların yerine 
yargıç adaylığına talip olanlardan 43 kişi geçe
cek ve bu minval üzere bu mekanizma işliyecek-
tir. 

Başka çare var mıdır? Bir çare var: Her
hangi bir vaziyette hâkimlerden emekliye ayrıl
mak, istifa, başka vazifeye nakil, meslekten 
çıkarılma, ölüm veya yeni kadro almak gibi im
kânlar beklenecektir ki, bu bin tane gencin sı
ra, beklemeleri tâyin suretiyle karşılanmış ol
sun. 

Bu vaziyet karşısında ne zamana kadar bun
ların hepsi karşılanabilir sualinin cevabını, bir 
kaç zaman evvel Adalet Bakanının bu kürsüde 
bir soruya verdiği cevaptan anlamak kabildir. 
O da şudur: Senelerce bu mesel böyle devam 
edecektir. 

O halde bine yakın genç yargıç olmak için 
müracaat etmiştir. Bunlar staj devrelerim bi-
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tirmişler, aylardır tâyinlerine imkân olmamış, 
bir tarafta duruyorlar. 

Diğer taraftan, haklı olarak, avukatlık stajı 
kısaltılıyor, imtihan ve avukatlık için lüzumsuz 
külfet olan bir takım kayıtlar kalkıyor; birçok 
kolaylıklar kabul ediliyor. Ye pek tabiî ortada bir 
adaletsizlik oluyor. Bunun için netieei mâruzâtım 
şudur ki ; Yargıç adaylıklarında 6 aydan fazla, 
- ki bir çocuklarının iki yıla varmıştır - stajları
nı ikmal edenleri bir defaya mahsus olmak üze
re, avukat stajyerlerinin mahkemelerde geçe
cek olan staj müddetine sayılması ve yalnız avu
kat nezdindeki stajını yapmak suretiyle bu gi
bilere avukatlık hakkının tanınması iki taraf
lı adalet olur. Aksi halde bir tarafa hak ve 
imkânlar bulurken diğer taraftan mühim bir 
kitlenin işlerini uzun zamanlar için sürünceme
de bırakmış oluyoruz. Buna karşı ileri sürüle
cek tek itiraz şudur: Şimdiden onu da karşıla
mış* olayım; denilecektir ki ; efendim yargıç ol
mak için bu kadroya girmiş olan kimseler bize 
lâzımdır, doğru, biz bunlardan faydalanacağız, 
o da doğru. Dün çok doğru olan bu söz bugün 
o kadar doğru değildir. Şunun için doğru de
ğildir ki; hâkimlik gibi çok şerefli bir meslek, 
ödeneklerin de yükselmesinden sonra hususiyle 
ayrı bir cazibe kazanmıştır. Artık bu meslekin 
bundan sonra tâlipsiz kalması bahis mevzuu de
ğildir. Onun için bu bine yakın gencin de uzun 
zaman, senelerce beklemelerine meydan verme
mek ve bunlardan avukatlık meslekine intisap 
etmek istiyeıılerin önünü açmak lâzımdır. Bu 
itibarla, keyfiyet Yüksek tasvibinize iktiran 
ederse çok yerinde olacağı mülâhazasiyle bir de 
önerge hazırladım; takdim ediyorum. 

KEMAL ÖZOOBAN (Afyon Karahisar) 
Sayın arkadaşlarım; hakikaten Avukatlık Ka
nunu evvelce yapılmış, fakat şimdi noksan
dır kelimesiyle ifade edebileceğimiz bazı eksik 
kısımları vardır. Yani tadil teklifinde bulun
muş olan arkadaşlarımızla Adalet Komisyonu
nun tadil ettiği kısımları Yüksek Heyetinize 
sunmaları beni teşekkür etmeye şevketti. Ancak 
hakikaten Yüksek Meclisin izce, yani vâzıı kanun
ca da, görmüş olduğu iş âmme hizmeti telâkki edi
len ve kendisinden âmme hizmetinde bulunduğu 
kanunca kabul edilmiş olan avukat olacaklar staj
yerleri şimdiye kadar bakımsız kalmıştır şeklin
deki avazeleri, şikâyetleri, vâki yalvarmaları 
dinlenmemiştir, Bu dinleniş ancak Yüksek Mec 
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lisinize yani bu devreye nasip olmuştur. Ben-
denizce, serdedilen bu noksanlardan başka di
ğer noksanlar da vardır. Elimden geldiği ka
dar bu noksanları başınızı ağrıtmadan arzedece-
ğim. 

Avukatlık hakikaten fazla bilgiye, fazla tec
rübeye ihtiyaç gösteren bir meslektir. Fakat ar
kadaşlar; biz, âmme hizmeti görsün diye ken
dilerine bin türlü, salâhiyet vereceğimiz gençle
rin acaba iki sene içinde ne ile geçineceklerini 
hiçbir zaman düşündük mü"? Bundan başka avu
kat olmamalarını temin için de birtakım kayıt
lar, zorluklar, müşküller ihdas ediyoruz. Avu
katlar nezdinde staj görsün, mahkemeler nez-
dinde staj görsün, elindeki diploma on para et
mez kabilinden, gelsin bir de imtihan versin 
diye kayıtlar vazetmişizdir. Zenginleri müstes
na, fakat ekseriya heveskâr ve fakir zümreye dâ
hil genç stajyerlerin iki sene içinde ne kadar 
ıstırap çekmiş olduklarım İtenim gibi aynı mes
lekte yetişmiş olanlarımız pekâlâ takdir ederler-
ler. . 

Aynı mânayı çıkırmış olduğuna kanaat ge
tirdiğim yüksek Adalet Komisyonunun değiştir
gesinde tenzilen ileri sürmüş olduğu müddet
leri de bendeniz bu bakımdan çok görüyorum. 

Arkadaşlar; evvelâ altı ay mahkemede staj 
görür deniliyor, buna hiç bir diyeceğim yoktur. 

Sonra, tadil edilmiyen 16 ncı madde mucibin
ce, bir sene avukat nezdinde staj görür, deniyor. 
Zannediyorum yine aynı mülâhaza ile, yani üç 
ay avukat nezdinde staj gördükten sonra bu avu
katın nezaret ve mesuliyeti altında sulh mahke
melerinde vazife alabileceği kaydı konulmuştur. 
Fakat arkadaşlar, stajyer meselesi mademki bir 
mesele olarak önümüze vaz'edilmiş bulunuyor, is
tikbal, haldeki işleri de bizim tanzim etmemiz 
lâzımdır. Mahkemede altı ay staja ben de iştirak 
ediyorum. Fakat ben de ve diğer arkadaşlarım 
da, yanımızda staj gören arkadaşlara acır
dık, birşey öğrenmediklerini görmüş olduğumuz 
bu arkadaşlar için vâzıı kanunun kastı bu mu idi? 
Çünkü bunlar bu müddet içinde ücret almadan 
çalışıyorlar, aç adam çalışır ve birşey öğrenebi
lir mi arkadaşlar? Şu halde ne yapalım? 6 aylık 
mahkeme çalışma müddetini bendeniz de kabul 
ediyorum, fakat avukat yanında bir senelik müd
det çoktur. Evet avukatın nezdinde çalışmak, 
onun lâyihalarını yazmak, onun nam ve hesabı-
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na mahkemelere girmek kaydını ben de kabul edi
yorum, yalnız bunu 6 ay olarak kabul edelim. 
Bu bakımdan arkadaşımız Feridun Fikri Düşün
sel'in yerinde olan tadil teklifinin birinci madde
sindeki müddetin altı ay olarak kabul edilmesini 
ben de rica ederim. 

Arkadaşlar; birinci maddede dört sene müd
detle şu, şu, şu vazifeleri görmüş olan diyerek 
ifade edilen kısımlar vardır ki, vâzıı kanım bun
ları vaktiyle düşünmüş avukat olmak hakkını hâ
kimler sınıfından addederek kabul etmiştir. 21 
ııci maddede hâkimler, şunlar ve bunlar diye 
saydıktan sonra Danıştaya geliyor, Danıştay 
üyeleri ve kanun sözcüleri dedikten sonra, baş
ka yerlere geçiyor. 

Peki sayın arkadaşlarım, hâkim muavini hâ
kim telâkki ediliyor da Danıştay ve kanun söz
cüleri yardımcılarını niçin bu vazifeleri yapmış 
telâkki etmiyoruz. Bu bakımdan Danıştay yar
dımcılarının da bu hakkı yani 4 sene iş gördük
ten sonra avukat olma hakkını iktisap etmiş ola
caklarının telâkki edilmesini rica edeceğim. Ve 
bu âdilâne olur. (Doğru, doğru sesleri). 

Arkadaşlarım; bir iki cümle ile başınızı ağrı
tacağını; gene 21 nci maddede şu, şu vazifeler, 
arzettiğim hâkimlik ve saire işleri, dört sene 
müddetle gören vatandaşlar (D) fıkrası mucibin
ce avukat olmak hakkı bahşediliyor. 

Sayın arkadaşlar; ister bir sene kabul ediniz 
ister bir buçuk sene kabul ediniz mahkeme ve 
avukat nezdinde staj gören stajyerler bir buçuk 
sene müddetle yapmış oldukları stajdan sonra 
otomatikman avukat olmayı ve bu hakkı vermeyi 
kabul ettiğimize göre, niçin sayın arkadaşlarım, 
fiilen hüküm vermiş, hâkim unvanını kazanmış 
olan bir vatandaşın dört sene gibi uzun bir müd
det hâkimlikte beklemesini şart koşuyoruz. Bence 
burada bir adaletsizlik vardır. Saraçoğlu zama
nında ileri sürülmüş olan Avukatlık Kanununun 
şu maddesi, Bekata arkadaşımızın buyurduğu gi
bi iki sebebe dayanıyordu. 

Birincisi; hâkimlik kadroları hemen, hemen 
açıktı, hâkime ihtiyacımız vardı. 

İkincisi de; hakikaten avukatlık mânevi ev
safını haiz bulunmıyan bir takım kimselerin tas
fiyesini temin etmek bakımından da bu lâzımdı. 
şimdi onlara lüzum kalmamıştır. Buyurduk
ları gibi beş yüz küsur stajyer aday hâkimlik 
istiyor, sıra bekliyorlar. 

Sonra, hâkimleri avukatlığa sevkeden âmil-
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don birisi de. paranın azlığı idi. Arkadaşlar. 
Bizim gibi 84 liraya, hattâ 64 liraya vaktiyle 
hâkimlik etmiş olanlar vardır. Tabiî bu para 
bizi geçindirmiyordu ve mecburen daha çok 
para getiren avukatlığa geçiyorduk. Şimdi ise, 
İm cihet sağlanmıştır. Yüksek Meclis tam mâ-
nasiylc değilse bile hâkimleri diğer memurları
mızdan fazla müreffeh bir mevkie getirmiştir. 

Bu itibarla Sayın Meclisin nazarı dikkatini 
celbettiğim bu kısımlar üzerinde üç tane önerge 
veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz ist iyen yoktur. 

Adalet Komisyonu »Sözcüsüne söz veriyorum. 
ADALET Ko. SÖZCÜSÜ SAH İR KURUT-

LUOĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; 
gerek Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımın ve ge
rekse Kemal Özçoban arkadaşımın beyanları 
umumiyet itibariyle bir de maddelere taallûk 
eden noktalar olarak ikiye ayrılır. Mâruzâtımı 
iki kısma ayırarak arkadaşlarımın fikirlerine 
cevap vermeye çalışacağım. 

Mvevlâ Avukatlık Kanunu bir intikal müe-
sesesi yaratmak için ihdas edilmiş bir kanun 
değildir. Mektebini bitirmiş, hayatta gideceği 
yolu tayin etmiş bir arkadaşın, yani avukat ol
mak istiyen bir arkadaşın tâbi olacağı kanuni 
müessesenin hükümlerinin neden ibaret olduğu
nu tâyin eden hükümler vazetmiştir. 

Hâkimler Kanunu ise yine. aynı şekilde genç 
bir arkadaşın mektebini bitirdikten sonra sülük 
edeceği hâkimlik meslekinde hangi kay it ve şart
lara. tâbi olacağını tesbit eden ayrı hükümleri 
vazetmiş bulunmaktadır. Biz Avukatlık Kanu
nunda böyle bir intikal hükmü vazedeck olur
sak, ne avukatık stajını, kemaliyle bir genç ar
kadaşa yaptırmış ve ne de hâkim vazifesini bu 
arkadaşlara kemaliyle ifa ettirmiş oluruz. Bu
yurdular ki, 500 küsur aday vardır. Bunlar 
henüz namzetliğe geçmediklerine göre, hâkimlik 
meslekinin önü kapalıdır, öyle diyorlarsa, bunu 
avukatlık stajına çevirebilirler. Askerliğini bi
tirmiş ve hâkim stajyerliğini yapmış olanların 
beş yüzlerle ifade edilmesi mübalâğalıdır. Bun
lar 5 - f> ay beklemişler ve bütün münhallere tâ
yinleri yapılmıştır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) - • Ver
diğimiz rakamlar resmî rakamlardır. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ SAHİR KURl T-
LUOĞLU (Devamla) — Sizin verdiğiniz rakam 
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hakim namzetliğini bekliyenlerdir, Kendilerine 
sıra gelmemişse aonüp avuKauik stajına tama-
mıyle geçeuııırıer, seıuesumer, luçuır manzur 
yoktur. 

İkinci kısma gelince; askerliğini bitirmiş 
olanlar için ayrı Dır Kayıt oıuugunu natırıatnıak 
isterim, fc>ız Duman KUI oıaraK mutaıaa etmiş 
olacaKsınız. Jb.aKimi.iK mesıegıne girmiştir. Hız, 
hayatta gideceği yolu çizmiş bir arkadaşın, 
hakim olacağım üıyen Dır arüaüaşın uevıet Hiz
metinde geçirmiş oıdugu nakiınıik stajı ile 
avuKat yanında manrumıyetiere KatıanaraK staj 
yapan Dır arkadaşı nasıı muKayese eueunırız. 
Bunda nasıl adaıeıı temin edeDiıırız. .buna im
kan yoktur, meslekleri ayrıçtır. i>ız ÜU auşunce 
ile bir intikal kaydı koymaK ıstemediK. ıvemai 
Ozçooan arkadaşınım da temas Duyurduğu gıoı 
4 sene hakimlik yaptıktan sonra ancaK kendi
sine avukat oıma nakki tanıııyor. öeDepi ar-
zettiğım gıDı iki sene hâkimlik stajı yaptıktan 
sonra obur tarafta mahrumiyetle staj yapan va
tandaştan dana kolay şartlarla avukatlığa geç
memesi içindir. Bunlar ayrı ayrı branşlardır ve 
evvelce karar verilerek seçilmesi lazımgelen 
mesleklerdir. Bunun için 4 senelik kaydı zedele
memek prensip kararını bozmamak için bunu 
derpiş edemedik. 

Müddet meselesine gelince: Kemal özçoban 
arkadaşım bir senelik müddetin fazla olduğunu 
söylediler, zannımca fazla değildir. Halen yü
rürlükte bulunan ve hukukan iki sene olan ve 
fakat hakikatta üç seneyi tecavüz eden müdde
tin şu şekilde bir buçuk seneye inmesine, bu 
müddetin tam bir buçuk senede biteceğine kani 
olmasını rica ederim. Bir çok mükellefiyetler 
ortadan kaldırılmıştır. Gitsin, gelsin, beklesin 
gibi hiçe inecek zamanları kaldırmış bulunuyo
ruz. Yaz tatillerini, mahkeme tatillerini staja 
dâhil kabul ediyoruz. İmtihan usullerini kaldı
rıyoruz. 

Avukat yanındaki bir seneye gelince: Avu
katlık müessesesi kendi tâbi olduğu mevzuat ba
kımından birçok mesuliyetleri, cezai hükümleri 
ihtiva eden bir müessesedir. Avukat nezdinde 
üç ay süren stajdan sonra, Sulh mahkemelrinde 
dâva takibine müsaade edilen genç bir arka
daşın üç ay zarfında bütün usul, mesuliyet ve 
inzibati muameleleri ve kendisinin hangi dâ
vaları kabul etmesi münasip olacağı yolunda 
tecrübe sahibi olması için bu müddetin kâfi bir 
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müddet olmadığına komisyon da kanidir. Avu
kat yanında yapılan bir senelik stajın 3 ay sonra 
fiilen avukatlığa intikali takdirinde kendisine 
bilgilerini veren bir avukat yanında, kurulmuş 
bir yazıhane içinde, seçilmiş bir müşteri karşı
sında uzun bir zaman geçmediği için işin ahlâ
ki ve ilmî taraflarını, müşterilerin evsafını ve 
bunların dâvaları üzerinde yapacağı tesiri bu 
kadar kışa müddet zarfında ölçerek o mertebeyi 
bulamıyacağmı düşündük. Gerek inzibati mua
mele ve gerek avukatların müşterilerinin yanın
da kendilerini temiz olarak ortaya atmaları 
ve muayyen bir kütle içinde kendilerine bir 
istikamet vermelerini temin etmek için bu müd
deti kabul ettik ve bu bakımdan ele aldık. 

HIFZI OĞTIZ BEKATA (Ankara) — An
cak iki cümle söyliyeceği'm: .Bu kürsüye çıkarken 
daima bir şeyi itiyat edindim. Kakam ifade öder
ken takribi rakam söylemekten ziyade resmî ve 
katî rakam söylemeyi, Bu itibarla bu sefer de 
öyle yaptım, tkiye ayırdım, Sahir Kurutluoğlıı 
arkadaşımın sözlerinin beni tekzip edecek tarafı 
yoktur. Bilâkis tezimi kuvvetlendirdiği için ken
disine müteşekkirim. Söylediklerim: B. M. M. 
Tutanağında, Sayın Adalet Bakanının verdiği 
beyanat arasında mündemiçtir. Rakamları oku
yorum: 

Yargıç adaylığına talip olanlar: 3 grupa ayrı
lıyor. 

Birinci grup: 201 
(kinci grup: 158 
(Tçüneü grup: 174 
Yekûn: 533 tür. 
Tutanakta aynen böyle yazılıdır. 
Bunlar halen yargıç adaylığına tâli]) olup, 

yargıç adaylığında sıra bekliyenler tâyin edile
mediği içindir ki, talepleri is'af edileniiyenlerin 
yekûnuduı*. 

ikincisi, yargıç, adaylığında bugün bilfiil 
staj müddetini ikmal etmiş olup iki seneye yakın 
beklemesine rağmen tâyinlerine imkân olmıyan-
ların yekûnudur. Bunu da Adalet Bakanlığın
dan aldım, bugünkü rakamdır. Bu, 370 dir. Bu 
370 rakamı hergün biraz daha artmaktadır. 
Sebebi ise, askerden dönmüş ve dönmekte olan
lardan tâyini icabedip de tâyin edilemiyenler bu 
370 rakamına ilâve edilmektedir. Şu halde heyeti 
umumiyesi bine yakındır. Deminki, sözlerimin 
tek bir rakamını resmen tekzip etmeye imkân 
yoktu*. 
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Münhal sayısı ise, 43 tür. Bunu da yine tu

tanaktan aldım, Adalet Bakanının sözüdür, 43 e 
karşı 370 ten fazla halen stajını bitirmiş olan 
gene var, yargıç adaylığına talip olan da 500 e 
yakın genç. Yekûn bin. Bunlar ne vakit tâyin 
edilecek? Senelerce sonra. Bin tane genci, tâyin 
edilebilecek mevkide iken, senelerce bekletebilir 
miyiz? 

Avukatlık stajını ikmal etmiş olanlara tanı
dığımız ve yerinde olan, tanınması lâzmıgeleıı 
hakları verirken yargıç adaylığı mevkiinde bulu
nanları unutabilir miyiz? O halde tâyin edelim. 
Bunlar üç sene, beş sene beklesinler mi? Bunla
ra bir imkân vermek lâzımdır. Yol kapalıdır, 
fiilen kapalıdır. Buradaki resmî beyanatla Ada
let Bakanının resmî beyanatı ile kapalı
dır. Bu yolu açmak lâzımdır. Aksi tak
dirde hâdiseler bizi zorlayıp Meclise ikinci 
bir kanun buraya gelecektir. Bu kanun içinde 
dermeyan ve halletmek ise kabildir. Bu suretle 
ancak Adalet prensipini tahakkuk ettirmiş olu
ru/. 

KÂMİL COŞKUNOĞLi: (Manisa) — Efen
dim; esasını arasanız ben avukatlığa intisap 
edecek gençlerin iyi bir şekilde staja tâbi tutul
ması fikrindeyim. Ama bugünkü tatbikat filha
kika bu müddetin uzun olduğunu ve gençlerin 
istifadeleri bakımından yeni hükümlere ihtiyaç 
bulunduğunu gösterdiği için komisyon bu kanun 
tasarısını yüksek huzurunuza şevketti. 

Ancak kanun tasarısında çağunluk tarafın
dan kabul edilmiyen iki nokta üzerinde bende
niz de Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımın fikirleri
ne iştirak etmek için kürsüye çıkmış bulunu
yorum. 

1 — Danıştay yardımcıları danıştay sözcü
lerinin vazifede bulundukları müddetçe o va
zifeye geçen hizmet sürelerini avukatlık stajın
dan saydık, halbuki Danıştay yardımcılarına 
bu hak tanınmamaktadır. Danıştay sözcüleri 
hangi menşeden çıkıyorlarsa ve ne gibi şartları 
ve nitelikleri haiz olmaları lâzımgeliyorsa, Da
nıştay yardımcılarının da aynı şart ve aynı ni
telikleri haiz olması icabediyor, Bilhassa Danış
tay Kanunun 3 ncü ve 39 ncü maddelerinin tet
kik buyurulmasmı rica ediyorum. 

iki genç tasavvur buyurun ikisi de hukuk 
Fakültesinden çıkmıştır. Danıştaya müracaat 
ediyorlar. Danıştayda bir yardımcılık bir de 
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sözcülük ayıktır. Bunlardan birisi sözcülüğe di
ğeri de yardımcılığa tâyin ediliyor. Bunların bi
risinin hizmeti stajdan sayılıyor, diğeri sayılmı
yor. Binaenaleyh fikrimce burada bir tenakuz 
vardır. Danıştay yardımcılarının da hizmetleri
nin stajdan sayılması lâzımgelir. 

ikinci noktaya gelice, Arkadaşımız Hıfzı 0-
ğuz Bekata çok güzel tavzih ettiler Bendeniz 
biraz üzerinde duracağım. Bu münasebetle de 
Sahir Kurutluoğlu arkadaşımızın; hâkimlik, 
avukatlık için bir intikal müessesesi değildir 
sözünü cevaplandıracağım. 

Arzetmek istediğim hâdise şudur; olayı iyi 
bir şekilde tavazzuh ettirmek ve canlı olarak 
izah etmek için misal ile arzedeceğim. 

Hukuk Fakültesini ikmal eden bir genç, şim
diki hükme göre, (kabul edilmesi istenen tasarı
ya göre değil) iki sene staja tâbidir. Bir senesi 
ni mahkemede; bir senesini de avukat yanında 
geçirecektir. Halbuki bu tasarı staj süresini kı-
saltmıştır. şu hali ve hükmü gözönüne alan ve 
eski hükümlere göre yargıç stajyerliğine başla
mış olan ve fakat avukatlık stajında gösterilen 
kolaylık sebebiyle avukat olmak istiyen genç
lerin durumlarını düşünmek lâzımdır. Eğer bu 
gençlerin durumu nazara alınmazsa bunlar iki 
senelik hâkimlik stajını geçecek, 4 sene de hâ
kimlikte çalışacak ondan sonra avukat olabile
cek. Aceba İm güçlüğü neden koyduk. Bu hü
küm daha evvel daha sıkı idi. Sebebini biliyor
sunuz. Hukukçuları mümkün mertebe yargıç
lık mesleğinde tutmak içindi. Bugün bu vazi
yet aksine döndü. Yargıçlığa o kadar hücum 
var fakat tâyin etmek imkânı yok, tâyin edi
lemiyor. Çünkü kadro müsait değil. 

Şimdi bir genç yargıçlık için Adalet Bakan
lığına müracaat etmiş iki sene staj yapmış yar
dımcılık veyahut diğer bir yerde kadro açılma
dığı için tâyini yapılamamaktadır. Elde yüz-
yercc stajyerin bulunduğu Adalet Bakanının bu
rada resmen beyaniyle sabittir. Yargıçlık sta
jını yaparken bu değişiklik sebebiyle^ bir genç 
istifa edip de avukatlık stajını yapmak islediği za
man hayır sen mahkemede tekrar satj yapacak
sın, eski stajın sayılmıyor bu altı aylık stajın
dan sonra da bir sene avukat yanında staj ya
pacaksın demek doğru olamaz. Ben diyorum 
ki; avukatlık stajının mahkemede yapılacak 
kısmına evvelki yaptığı yargıçlık stajı mah
sup edilsin ve demiyorum ki bu genç doğrudan 
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doğruya avukatlık hakkını iktisap etsin. Ya
ni evvelce yaptığı stajı avukatlık yapmak için 
ifa edeceği stajla mahsup edilsin, avukat yanın
da tekrar bir yıl stajını yapsın; mâruzâtım bu
tlu?. 

S Kİ) AD PEK (Kocaeli) — Takrir verin. 
KÂMıL ÇOŞKUNOÖLU (Devamla) — Tak

riri verilmiştir. Bunların maddede konuşulma
sı lâzııııgelirdi. ama, kanunun heyeti umumiyesi 
konuşulurken bazı fikirleri ileri sürüldü de, 
bendeniz de tavzih etmek istedim. 

BAŞKAN — Kanunini tümü hakkında görü
şüldü. başka söz istiyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Avukatlık Kanununun 4359 
sayılı Kanunla değiştirilen .1 nci ve 19 nen mad
deleriyle 4750 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci 
maddesi ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
8, .14, .İT) ve 20 nci maddeleri aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — • Avukatlık meslekine "kabul olun
mak için: 

A) Türk olmak; 
B) 23 yaşını bitirmiş olmak; 
C) Bir Türk Hukuk Fakültesinden veya 

okulundan mezun olmak veya Siyasal Bilgi
ler Okulundan mezun olup da noksan kalan ders
lerden Hukuk Fakültesinde imtihan vermiş ol
mak veya Yabancı bir memleket Hukuk Fakül
tesinden mezun olup da Türkiye Hukuk Fakül
teleri programlarına göre noksan kalan dersler
den imtihanla tasdikname almış bulunmak; 

D) Avukatlık sitajını tamamlıyarak staj bel
gesi almış olmak; 

E) Levhasına kaydı istenilen Baro mınta-
kasında ikametgâhı bulunmak; 

F) Avukatlık ile içtimai caiz olmıyan bir 
hizmet veya meşgalede bulunmamak; 

(i) Bu kanuna gör eavukatlığa mâni bir ha
li olmamak; 

11) İkinci maddenin (A) bendinde yazılı 
bir suçtan dolayı cezai veya aynı maddenin (B) 
bendinin tatbikini istilzam eden inzibati takip 
altında bulunmamak şarttır. 
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BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is

tiyen var mı? Yoktur, başka bir önerge de ve-
verilmemiştir. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Avukatlık stajı bu fasılda ya
zılı şartlar dairesinde önce mahkemelerde, son
ra bir avukat nezdinde ifa edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Staj listesine kaydi icra olu
nan namzet, Baro mıntakasındaki ağır ceza mer
kezlerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa 
Barodan alacağı belge ile o yer Cumhuriyet Sav
cılığına müracaat ederek mahkemeler nezdinde-
ki staja başlar. Keyfiyet savcılıkça Adalet Ba
kanlığının tensibine arzolunur. 

Stajyerler staj sırasında ceza, hukuk işle
rinde zabıt kâtipliği vazifesini ve kendilerine 
verilecek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yapar
lar ve dinlemek üzere müzakerelerde hazır bu
lundurulabilirler. 

Stajyerler kendilerine verilen işlerden do
layı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

Stajyerin vazifesini yapmakta gösterdiği 
kabiliyetle ahlâki gidişine dair malûmat, çalış
tığı daire âmirleri tarafından mensup olduğu 
mahkemenin en yüksek dereceli yargıcına veya 
Cumhuriyet Savcısına verilecek delilli takrir
lerle o yargıç veya Cumhuriyet Savcısının 
stajyer hakkında görgü ve bilgisine dayanan 
mütalâalarından ve müfettişlerin raporlarından 
alınır. 

Mahkemeler nezdindeki staj altı aydır. Bu 
müddetini bitirmiş, seciye ve ahlâkça avukat 
nezdinde stajda bulunmasına mâni bir hali gö
rülmemiş staja başlanmasına mâni bir hali gö
rülmemiş olanların avukat nezdinde staja baş-
lıyabilecekleri Cumhuriyet Savcısı tarafından 
Baroya ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Mâni 
halin takdiri Adalet Bakanlığına aittir. Ba
kanlıkça bu hususta alınacak karar katidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
le r ... Kabul edilmiştir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, okunan 14 neü maddenin ba-

1948 6 : 1 
şında "staj listesine kaydı icra olunan namzet 
Baro mıntakasındaki ağır ceza merkezlerin
den hangisinde staj yapmak istiyorsa Barodan 
alacağı belge ile o yer Cumhuriyet Savcılığına 
müracaat ederek mahkemeler nezdindeki staja 
başlar,,. 

Bu metne göre stajyer, evvelâ Baroya mü
racaat edecek, buradan bir belge alacak, Cum
huriyet Savcılığına müracaat edecek. Cumhuri
yet Savcısı onun hangi mahkemede staj yapaca
ğını tâyin edecek ve oraya gidip staja bağlıya
caktır. Bundan sonra gelen fıkrada 
keyfiyetin Savcılıkça Adalet Bakanlığının 
tensibine arzolunacağı yazılıdır. Adalet 
Bakanlığı tetkik edip, o stajyerin o 
mahkemede staj yapması münasip midir, 
değil midir? hususunda karar verecektir. Ten
sibine arzetmek bu demektir, yani keyfiyetin 
kendisine arzolunduğu kimse neticede vaziyeti 
münasip görüp görmediğini tâyin edecektir. 
Çünkü tensibine arzolunacaktır ibaresi yazılı
dır. 

Eğer, Adalet Bakanlığının bu hususta bir 
reyi olmıyacaksa ve vaziyeti bir emri vâki olarak 
telâkki edecekse bu fıkranın "Keyfiyet Savcı
lıkça Adalet Bakanlığına arzolunur, şeklinde 
tashihi muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Ayni maddenin sonuncu fıkrası üzerinde 
ehemmiyetle durmak mecburiyetindeyim. So
nuncu fıkra; avukat olmak istiyen bir gencin 
4 sene tahsilden ve mahkemede staj safhasını ik
malden sonra Adalet Bakanı, bu zatın avukat 
olabilmesi için seciye ve ahlâk bakımından lâ-
zımgelen şartları haiz olup olmadığını tâyin ede
cek ve vereceği karar kati olacaktır. Zannede
rim ki, bu vaziyet üzerinde durmak lâzımdır. 
Demokratik bir rejimde bir gencin istikbalini, 
faaliyetini siyasi mülâhazalarla tâyin ve tesbit 
eden bir Bakana bırakmak doğru değildir. 
Bir Bakan b i r gencin avukat olabilmesi için ah
lâki şerajti haiz olup olmadğını tâyin edecek 
olursa bu, avukat namzetlerinin şimdiki Ada
let Bakanı zamanında böyle bir şeyin vâki ola
bileceğini hatırıma getirmiyorum, başı üzerinde 
Demokles'in kılıcı daima asılı bulunacaktır. Bi
naenaleyh, böyle seciye ve ahlâk meseleleri üze
rinde bu takdir hakkını Bakana verecek yerde; 
Baronun bulunduğu ağır ceza mahkemesine ver
mek bence daha muvafıktır. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim deminki mâruzâtımda staj müddeti
nin altı aya indirilmesini teklif etmiştim ve bu 
hususta bir de önerge vermiştim. Yalnız bu, 16. 
maddenin tadilini icabettiren bir teklif mahi
yetinde oluyor, 16. madde ise Adalet Komisyo
nunca ele alınmamıştır. 

Bunun için altı aylık müddete indirilmesi 
keyfiyetinin bu maddeye eklenmesini teklif ede
ceğim. 14. maddenin sonuna bir fıkra ilâvesiyle 
«avukat nezdinde staj müddeti en az altı ay
dır.» şeklinde bir fıkra ilâvesiyle tâdil edilme
miş olan 16. maddeyi bu şekilde ortadan kal
dırmış oluruz. 

ADALET KO. SÖZCÜSÜ SAHlR KURUT-
LTJOĞLU (Kırşehir) — Stajın hitamından 
sonra avukatlığa ruhsat veren müessese Adalet 
Bakanlığıdır. Bütün vesikaların tetkiki bu ba
kanlığa verilmiştir. Kaldı ki Adalet Bakanlığı
nın mahkemelere stajyer olarak giden gençle
rin kim olduğunu, miktarını, nerelerde çalıştı
ğını ve hangi şartlar altında staj gördüğünü 
bilmesi tabiîdir. Mahkeme nezdinde bakanlığın 
tasdiklim iktiran eden bir stajyerin mevcudiye
tinden bakanlığın bihaber olması; âmme mües
sesesi saydığımız avukatlık mesleki bakımından 
bizce şayanı kabul görülmemiştir. Onun çin 
bizim yaptığımız değişiklik şudur: Evvelce 
Adalet Bakanlığının tensip edeceği yerJe staj 
yapması lâzımdı. Bunu mahzurlu gördük. Ken
di mmtakasında Ağır eesa \ e Baro bula;ıarı bir 
genci başka bir mahalle i^ndermek elbetteki 
onu külfete duçar etmektir. Bu bakımdan hangi 
mahkeme nezdinde staja başlıyacağmı bildire
cek ve stajyer listesine kaydı icra edildikten 
sonra o yerde derhal stajına başlıyacak. Fakat 
o mahallin savcısı böyle bir namzedin staja 
başladığını, menşeinin şu olduğunu bakanlığa 
bildirecek. Bakanlık da tasdik edecek, menşei 
bakımından, belgesi bakımından tasdik edecek. 
Bunun bu şekilde olması gayet tabiîdir. 

Son fıkraya gelince; hâlen yürürlükte olan 
34 ncü maddedeki kayıt katidir, hiçbir mercie 
başvurulamaz diye katiyet ifade etmektedir. 
Biz bu kaydı kaldırdık. Bugünkü adalet kaide
lerine uymadığı için kaldırdık, idari kararlar 
aleyhine hiçbir mercie başvurulmaması kaydını 
bugünkü adalet mefhumları ile uygun olmadığı 
neticesine vardık, tdari bir dâvada katiyet ifa
de eden kararlar mevzuubahistir. Katî kaydının 
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bir yol göstermek bakımından doğru olduğu
na kanaat getirdik ve avukat stajyerlerinin 
Adalet Bakanlığı tarafından ahlak ve seciye 
itibariyle mâni hali vardır, diye verilecek bir 
karara karşı herhangi bir mercie başvurmak 
hakkını haiz olsun diye bunu kabul ettik. 

BAŞKAN — 14 ncü madde hakkında veril
miş önergeler vardır okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü madeye (Avukat nezdindeki staj müd-

müddeti enaz altı aydır) fıkrasının eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
K. özçoban 

Sayın Başkanlığa 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 14 n-
cü maddesinin sonuncu fıkrasının son iki cüm
lesinin aşağıda yazılı şekilde tadilini teklif 
ederim. 

«Mâni halin takdiri, stajyerin kayıt olun
ma istediği Baronun mmtakasındaki Ağır ceza 
mahkemesine aittir. Mahkemenin bu hususta 
vereceği karar katidir.» 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Sayın Başkanlığa 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanım tasarısının 14 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine aşa
ğıdaki yazılı şekilde tadilini teklif ederim : 

«Keyfiyet savcılıkça Adalet Bakanlığına ar-
zolunur.» 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — Kemal Özçoban'in önergesinde; 
bunların avukat nezdindeki stajının en aşağı al'tı 
ay olması teklif ediliyor, bunun hakkında Ko
misyonun noktai nazarı nedir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Efendim, ar
kadaşım demin de bu hususa temas buyurmuşlar
dı. Kendilerine, bu müddetin altı ay değil bu
sene olmasının, stajyerlerin lehinde olduğunu 
söylemiştim. Stajyerlerin müddetini tâyin eden 
husus 14 ncü madde ile alâkalı değildir, onun 
yeri 16 ncı maddedir. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karalı işar.) — 

Sayın arkadaşlar, ar/ettim. Bendeniz ayrıca 
16 ııcı maddenin İm şekilde tadili hakkında bir 
önerge verdim. Sonradan tetkik ettim, Tüzük'-
ümüze uygun değildir. Adalet Komisyonu bu
nu ele almamış. Daha doğrusu Feridun Fikri Dü
şünsel arkadaşımızın teklifinin birinci maddesin
de bn sarahat vardır, fakat nedense Komisyon
da onun üzerinde yürünmemiştir. 16 ncı. mad
denin ya reddedilmesi yahut da böyle nıezkût ge
çilmemesi lâzımdır. Her ne ise bu bir zühuldür. 
16 ncı maddede yoktur, 14 yeri değildir. Şu 
halde 14 ııcü maddenin son fıkrasına: «Ki ncı 
maddede yazılı olan avukat nezdindeki staj müd
detinin kesimsiz olarak en az bir sene» yerine, 
en az sözü maddenin diğer kısımlarına da şâmil 
olduğu için, bendeniz bunu kabul ettim, «enaz 
altı ay» ibaresi şeklinde ilâve edilmek suretiyle 
maddenin tashihini rica ediyorum. 

SALAMON ADATO (İstanbul) ibarenin 
kati tâbiri hakkında sözcü beyin vâki mâruzâtı
na cevap vermek istiyorum.. 

Bir Bakanın verdiği karar tabiidir ki. Da-
n ısta ya müracaat etmek suretiyle kabili itiraz
dır. Bu kararın muvakkat olabilmesi varit ola
maz. Bakanın verdiği karar, talebi reddetmek
le kati bir karar mahiyetindedir; çünkü bir Ba
kan bir ara kararı vermez. Bu itibarla bura
daki katî tâbiri tehlikelidir. Bir defa bendeniz 
esas itibariyle Bakanın böyle bir salâhiyeti haiz 
olmasına taraftar değilim, Bakana böyle bir 
salâhiyet vermek demokratik bir rejimde doğru 
değildir. Bir Bakana bir kimsenin istikbali hak
kında karar vermek salâhiyetini bahşetmek çok 
tehlikelidir. 

Maahaza eğer Yüksek Meclisiniz bu salâhiye
ti Bakana vermek istiyorsa hiç olmazsa bu «katî» 
kelimesi maddeden tayyedilsin. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAIIİR 
KURÜTLUOOLU (Kırşehir) — Efendim, ar-
zettiğim gibi «katî» kelimesinin hiçbir mahzur 
tevlit etmiyeceğini burada açıklamış bulunuyo
rum ve bilâkis lehe olarak bu kaydın konuldu
ğunu arzetmiş bulunuyorum. Yani bir tereddü
de sebebiyet verilmemesi ve derhal bu karar 
aleyhine iptal dâvasının açılmasını temin bakı
mından bu kaydın bulunmasında zaruret vardır. 
Yoksa buyurdukları gibi katı, tanıamiylc kesin 
bir karar mahiyetinde değildir. 

Af ah al lî ağır ceza reislerine bırakmak, ben

denizin ve Komisyonun anlayışına göre yerin
de değildir. Çünkü en nihayet avukatlık bel
gesi veren Vekâlete diğr staj hakkını tanıyıp ta
nımadığı bakımından da bir hakkın verilmesi ga
yet tabiîdir. Bu bir idari karar mahiyetindedir. 
Bunu mahkemelere bırakmak imkânı yoktur. 
Kayıt ve saire Bakanlığın elindedir. Omni için 
hakkıdır. Ancak bir şartla; evvelce olduğu gibi 
değil, hiçbir mercie başvurmadan değil, ip
tal dâvası açmak şartiyle. 

Bunu arzetmekte fayda vardır arkadaşlar. 
NECATİ UKDEM (Muğla) — Arkadaşlar. 

benim birkaç şüpheni var; bu tasarıya iyi bak
madım, elime zaten geç geçti, kusura bakmayın. 
aklıma geleni söyiiyeyim. 

Şimdi efendini; stajyerlerin ahlâki gidişi. 
vazifesinde gösterdiği kabiliyet; bunun hakkın
da alınacak malûmat, birisi en yüksek dereceli 
hâkimin vereceği müdellel bir takrir, yahut 
savcının vereceği müdellel bir takrir; bîr de 
burada yahut yok, en yüksek dereceli hâkim ve
ya, savcılığın vereceği müdellel bir takrirle ad
liye müfettişi tarafından verilecek bir rapor-, iki
si birleşecek. Acaba adliye müfettişi bu malûma
tı nereden alacak? Oradaki hâkime verilecek ma
lûmat, savcıya verilecek malûmat adliye müfettişi
ne verilmiyor. Öyle bir kayıt yok. Adliye müfet
tişi bu malûmatı nereden alacak ve raporunu na
sıl tanzim edecek? Adliye müfettişinin bilfiil g"-
lip teftiş etmesi şart mıdır? Altı ay uğranıazsa 
ne olacak? Müfettiş bu raporu evraka dayanarak 
mı verecektir? Bu evrakı nereden alacak? Staj
yerin çalıştığı dairenin âmiri tarafından, mensup 
olduğu en yüksek hâkim veya Cumhuriyet Sav
cılığına verilecek müdellel bir takrirle ve bunlar 
tarafından'görgüye ve bilgiye dayanan mütalâa
larla o adliye müfettişi tarafından verilen rapor
la deniyor. Arzedebildiysem, daire âmiri tara 
fından en yüksek hâkime veya savcılığa malû
mat verilir. Adliye müfettişine malûmat verme
nin imkânı yok. Adliye müfettişine evrak veril
mezse altı ay zarfında evrak gitmezse müfettiş 
raporunu nereye istinadettirecek? Bunun düşü
nülmesini rica ederim. Bir de âdeta arkadaşımı
zın dediği gibi, yukardaki müdellel takrirler ve 
malûmatları, notları ve müfettiş raporları hiç
bir kıymet ifade etmez. Bunların üstüne bir 
sünger çekip Adalet Bakanlığına bunun ahlâki 
gidişi hakkında ne buyurdular efendim deniyor? 
Bu da ya müspet, ya menfi bir karar veriyor, is 
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hallediliyor, Bu, hakkaniyete uygun değildir. 
Gücenmeyin; her Adalet Bakanı bir olmaz, in
sanlar türlü türlüdür. Dünyada herkes hak ve 
hakkaniyet peşinde koşmaz. İnsanlar bazan ya
nılıyor, bazan günah işler, bazan sevap işler. 
Binaenaleyh bunların heyeti umumiyesini düşü
nerek memleket menfaatine uygun bir kanun 
çıkarmak icabeder. 

Şimdi; ahlâki seciyesi hakkında mâni hali 
Adalet Bakanı takdir eder, bu karar katidir 
deniliyor. 

Kıymetine, malûmatına kuvvetle inandı
ğım Kurutluoğlu bir mütalâa ileri sürüyor. 
Efendiler; niye darılıyorsunuz ? Biz size idari 
bir kararın katiyetinden bahsederken, bu idari 
karar alyhine bir dâva açmak hakkını verdik; 
Devlet Şûrasına git Adalet Bakanlığının verdi
ği karar doğru değilse, bu kararı iptal ettirir. 

Peki ama bir kanun yapılırken evvelâ kö
tü yapılsın da ondan sonra ıslah edilsin, diye mi 
yapılır? Doğrudan doğruya kestirme yoldan yü
rümek doğru değil midir? Eğer stajyerin ah
lâk ve seciyesi hakkında mâni bir hal ileri sürü
lüyorsa, haysiyet divanı ne güne duruyor? 
Bence bu gibi işler doğrudan doğruya haysiyet 
divanına aittir. Adato arkadaşımızın bura
daki fikirlrine iştirak etmiyorum, mahkemeye 
değil haysiyet divanına verilmelidir. Haysiyet 
divanı bunun seciye ve ahlâkını tetkik etsin ve 
bir karara varsın. Bu daha kestirme bir yoldur 
ve hakkaniyete uygundur sanırım. 

Rey Heyeti Celilenizindir. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHlR 

KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Efendim, Necati 
Erdem arkadaşımızın temas ettiği noktalara ce
vap vermek mecburiyeti hâsıl oldu. Maddedeki 
kayıt daire âmirlerinin, en yüksek yargıç veya 
savcının vereceği stajyerin ahlâk ve seciyesi hak
kındaki malûmat ve müfettişlerin vereceği rapor
dan ibarettir. 

Müfettişlerin vereceği rapor şart değildir. 
Stajyerlik zamanında stajyerin mensup bulun
duğu mahkeme veya daire adalet müfettişi ta
rafından teftişe tâbi tutulmuş ve Adalet müfetti
şi de o stajyerin o anda mensup bulunduğu dai
redeki gidişini veya ondan evvelki mahkemedeki 
durumunu teftiş etmiş ve raporunu vermişse o 
stajyerin ahlâki seviyesi hakkında diğer bilgilere 
ilâveten teftiş raporundan da malûmat çıkarma
yı faydalı görmüştür. Binaenaleyh mutlaka bir 
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müfettişin teftişine tâbi tutulması mânasına ge
len mecburi bir vaziyet yoktur. Şayet bir teftişe 
tâbi olmuş ise ondan istifade yolu derpiş edil
miştir. Bilmem ki, Necati arkadaşıma cevap ver-
miş oldum mu? 

Mâni halin takdiri; işte müfettiş raporundan, 
daire âmirinden ve en yüksek yargıçtan o staj
yerin ahlâki durumu ve seciyesi hakkında gele
cek malûmatın birleştiği yer Adalet Bakanlığı 
olacağı için bu mâni hali Adalet Bakanlığı tak
dir edecektir. Necat Erdem arkadaşım bunu hay
siyet divanı ile karıştırmışlardır zannediyorum. 
Bu henüz avukatlık sıfatını kazanmamış bir ar
kadaşın avukatlığa geçeceği zamanda alacağı bir 
ruhsattır. Ve Adalet Bakanlığı tarafmdan vâki 
olacak mâni halin takdirini de kazai murakabeye 
tâbi tutmuştur. Yani bu karar aleyhine idari dâ
va açma hakkı tanınmıştır. Haysiyet divanının 
vereceği karardan kazai murakabe herhalde da
ha üstündür, daha kuvvetlidir. Onun için bu 
kayıt konmuştur. Disiplinle karıştırılmaması 
zaruridir kanaatindeyiz. 

NlHAT ERlM (Kocaeli) — Bir sual sormak 
istiyorum: 

Burada son cümlelerden biri «mâni halin tak
diri Adalet Bakanına aittir» diyor. Şimdi Da-
nıştaya müracaat vâki olduğu takdirde Danıştay 
takdirin maksat içinde görülüp görülmediğine 
bakmakla iktifa edecek mi, yoksa takdirde isa
bet olup olmadığına da bakacak mıdır? 

KOMİSYON ADINA SAHlR KURUTLU
OĞLU (Kırşehir) — Gayet tabiî bakacaktır. 

ZIYA ARKANT (Yozgad) — Bir sual de 
bendeniz soracağım: Efendim, bir arkadaşımız 
staj müddeti hakkında bir önerge verdi. Mad
desi bu değildir, 16 ncı madde geldiği zaman 
düşünürüz buyuruldu. Acaba komisyon, bu altı 
ay staj müddetine taraftar mıdır? 

Esasta mutabakat hâsıl olduktan sonra, bu
raya olmazsa oraya koyabiliriz. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
Efendim arzettiğim, her halde Ziya Arkant arka
daşımız bu husustaki mâruzâtımı dinlememiş 
olacaklar. Staj müddetinin altı aya indirilmesi 
ile stajyerin lehine bir fayda değil, bir zarar 
melhuz olduğu kanaatindeyim. 

Bir senelik müddeti; mesleki bilgisini artır
mak bakımından, ahlâki bakımdan, mesleki va
karı bakımından, muhit, alışkanlık bakımmdan 
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çok daha lehine olduğunu mütalâa ettik ve bir 
sene olarak kabul ettik. Esasen 16 ncı madde 
avukat nezdinde staja bir sene devam edileceğini 
âmirdir. 16 ncı maddenin tadili esasen derpiş 
edilmemiştir, onun için yeri burası değildir. Şa
yet böyle bir arzu varsa 16 ncı maddenin tadili 
teklif edilmek lâzımgelir. 

Komisyonun noktai nazarı bu merkezdedir. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

NECATI ERDEM (Muğla) — Muhterem 
arkadaşlar, Kurutluoğlu arkadaşım müfettiş ra
porunun şart ve lâzım olmadığını söylediler. Ben 
bunu iyi anlıyamadım. Ben ibareyi okuyayım 
siz hakemlik yapın. 

«Stajyerin vazifesini yapmakta gösterdiği 
kabiliyetle, ahlâki gidişine dair malûmat çalıştığı 
daire âmirleri tarafından mensup olduğu mahke
menin en yüksek dereceli hâkimine veya müdde
iumumisine verilecek delilli takrirlerle o hâkim 
veya müddeiumuminin stajyer hakkında görgü 
ve bilgisine dayanan mütalâalardan ve.... «veya 
değil» ve müfettişlerin raporlarından alınır.» 

Bizim kitapta yoktur bu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHlR 

KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Necati bey, 
«varsa» kaydını ilâve edebiliriz. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — «varsa» 
kelimesi ilâve edilirse mesele yok. 

BAŞKAN — Komisyon 14 ncü maddeye «var
sa» kelimesinin ilâvesine taraftar mıdır? 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) —- Ta
raftarız. 

BAŞKAN — «varsa» kaydı ilâve edlecektir. 
14. maddeye ait önergeleri okuttum, şimdi 

bunlardan herbirini ayrıca okutarak oyunuza 
sunacağım. 

(Kemal özeoban'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Şimdi bu önerge doğrudan doğ

ruya avukat nezdindeki stajın altı aya indiril
mesini teklif etmektedir. Bunun 14. maddeye, 
yahut 16. maddeye eklenmesi bir redaksiyon 
işidir. İşin esası nazarı dikkate almdığı takdirde 
önergeyi komisyona vereceğim, tabiî alınmazsa 
mesele yoktur. 

Avukatlık stajının altı aya indirilmesini yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.... (Ekseriyet var sesleri). 

Müsaade buyurun efendim, biz de biliyoruz, 
fakat tereddüt hâsıl oldu, şimdi avukat nezdinde 
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staj müddetinin bir seneden altı aya indirilme
sini kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. Ka
bul etmiyenler ayağa kalksınlar.. Önerge nazarı 
itibara alınmıştır. Komisyona veriyoruz. (Al
kışlar). . 

Maddeyi bu kabul edilen noktai nazarla ko
misyona vereceğiz. 

Yalnız, maddenin diğer kısımlarına ait öner
geler vardır, onları okutacağım. (Ekseriyet yok 
sesleri). 

BAŞKAN — Ekseriyetin olup olmadığının 
takdiri Başkanlık makamına aittir. (Bravo ses
leri alkışla i'.) 

(İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun, 
tasarının 14 ncü maddesinin sonuncu fıkrasının 
sonuncu cümlesinin tadili hakkındaki önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

(İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 
ikinci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar.. 
Almıyanlai'... Nazarı itibara alnmamıştır. (Sağ
dan, nazarı itibara alındı sesleri). 

BAŞKAN — Başkanlığın takdiri,- önergenin 
nazarı itibara alınmadığı merkezindedir, tered
düdünüz varsa tekrar oya arzederim. (Hayır 
sesleri). 

O halde maddeyi komisyona veriyoruz. 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 16 ncı 

maddede bu müddet meselesi nazarı itibara alı
nacaktır. Bu madde ile alâkası yoktur, ve bu 
madde için konuşulacak bir şey kalmamıştır, 
maddenin oya konmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Müddet meselesinin 16 ncı mad
deye mütaallik olduğunu soyuyorlar. 14 ncü 
maddedo konuşulacak bir şey kalmamıştır. 14 
ncü. maddeyi, «Varsa» kelimesinin ilâvesiyle ay
nen oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Avukat nezdinde staja başlıya-
bilecekleri Cumhuriyet Savcılığınca Baroya bil
dirilenler evvelce talepnamelerinde gösterdikle
ri ve yazılı muvafakatim aldıkları avukat nez-
d'ııde sitaja başlarlar. Baro Başkanı re'sen veya 
alâkadarların müracaatı üzerine sitajm talepna
mede: gösterilen avukattan başka bir avukat ? 
nmda yapılmasını tensip edebilir. 
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10 ncu maddenin «C» bendinde yazılı belgeyi 

almak imkânını bulaûııyan namzetlerin hangi 
avukat yanında sitaj göreceğini tâyin Baro Baş
kanına aittir. 

Avukat her iki halde de stajyeri kabule mec
burdu?. 

BAŞKAN — 15 nci madde hakkında söz 
ist iyen var mı? Yoktur. 

önerge de yoktur. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul'edil
miştir. 

Madde 19. — Avukat nezdindeki staja baş
ladıktan üç ay sonra stajyerler, avukatın yazılı 
muvafaktı ile ve nezareti altında Sulh mahke
melerinde görülen dâvalarda vekâlet alabilirler. 

KÂMÎL ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim; evvelce de arzettiğim gibi kanun bendenizce 
staj müessesesini zayıflatıyor, mamafih o geçti. 
Bu 19 ncu madde bizim Komisyonumuzda şu mü
lâhaza ile kabul edilmişti; 6 ay mahkemede avu
katlık stajı yapıp avukat nezdinde staja başla
dığı zaman, işsiz kalmaması, maişetini temin ede
bilsin hem de avukatlığa başlamadan mahkeme
lerde iş görmeye alışma devresi geçirsin diye ka
bul etmiştik. Bu madde avukat nezdindeki stajın 
bir sene olarak tesbit edildiğini gözöhünde tuta
rak tedvin edilmişti. Şimdi avukat nezdindeki 
staj 6 "aya indirildiğine göre bu maddenin yeri 
kalmamıştır. Binaenaleyh tayyını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun noktai nazarı ne
dir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHÎR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Efendim, Ko
misyonun kanaati şudur ki; avukat nezdindeki 
stajın üç ay müddet geçtikten sonra mahkemele
re intikali faydalıdır. Binaenaleyh .avukatla
rın, avukatlık nasıl yapılır, bunu fiilen de tat
bik ederek öğrenmesi lâzımdır. Bu madde bunun 
için konulmuştur. 

BAŞKAN — Bay Coşkunoğlu, yazılı bir öner
ge verecek misiniz? 

KAMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Hayır. 
BAŞKAN — 19 ncu maddeyi kabul edenler... 

Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Staj belgesi alanlar veya 21 nci 
maddede yazılı şartları haiz bulunanlar avukat
lık edecek! eri'mıntaka* barosuna ait levhaya ka
yıtlarının, icrasını isteyebilirler. Baro idare mec
lisi bu tarihten itibaren bir ay içinde gerekçeli 
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kararını Adalet Bakanlığına göndermekle ödevli
dir. Bu müddetin hitamında kaydı icra edilme
miş olanlar doğrudan doğruya veya itiraz yoliyle 

i Adalet Bakanlığına müracaat edebilirler. Bakan
lıkça yapılan tetkikat neticesinde kanunda yazılı 
şart ve vasıfların tahakkuku veya ret kararında 
gösterilen sebeplerin varit olmaması halinde ruh
satname verilir. 

Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mahsus 
olmak üzere 25 lira borç alınır. 

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

Madde 21. — Adlî ve askerî yargıçlık ve sav
cılıkta ve Danıştay Dâva Daireleri Başkan ve 
üyelikleriyle kanun sözcülüğü veya Bakanlıklar 
ve katma bütçe ile idare olunan Genel Müdürlük
ler hukuk müşavirliği vazifelerinde veyahut hu
kuk fakülteleriyle Siyasal Bilgiler Okulu Hukuk 
İlmi dersleri profesörlüklerinde veya bu ders
lerin doçentliklerinde yahut 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununa göre yargıçlık veya savcılık sınıf
larından sayılan memuriyetlerde en az dört yıl 
süre ile hizmet etmiş olanlar 1 nci maddenin (D) 
fıkrasında yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

KOMİSYON ADINA SAÎT AZMİ FEYZt-
OĞLU (Kayseri) — Bu maddeye bir fıkra ilâve 
edilecektir. Tab esnasında unutulmuştur. Okun
masını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde tabedilirken o fıkra unu
tulmuş, sonra Komisyon tarafından eklenmiş, 
şimdi onu okuyoruz : 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunan
lardan yabancı bir hukuk fakültesinden mezun 
ve geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahkeme
lerin her derecesinde avukatlık etmiş ve avukat
lığı meslek edinmiş bulunanlar 1 nci maddenin 
(C) fıkrasında yazılı Türkiye Hukuk Fakülteleri 
programlarına göre noksan kalan derslerden 
usulüne göre yapılan imtihanı vererek tasdikna
me almış olurlar ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir ol
dukları da bir imtihanla anlaşılmış bulımuı-sa 
1 nci maddenin (D) fıkrasında yazılı kayıttan 
vareste tutulurlar. 

Bu gibilerin baroya kaydında 10 ncu madde
nin (A) ve (B) bentlerinde yazılı belgelerden 
sicil özetlerinin de onanmış bir örneğin verilmesi 
gereklidir. 

BAŞKAN— Okunan fıkra hakkında söz i'sti-
. yen.r.Yarnw?: 
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CEMİL SAll) BARLAS (Cazianteb) - Hfen-

•dim, avukatlık meslekine doğrudan doğruya in
tisap için lâzım gel en birtakım memuriyetler bu 
maddede sıralanmıştır. Bunlar arasında, şahsi 
kanaatime göre, iki mühim şey unutulmuştur: 
Bunlardan birisi, Danıştay yardımcıları, diğeri 
de; İktisadi Devlet Teşekkülleri hukuk müşavir
leridir. Danıştay yardımcıları hakkında uzunboy-
lu söz söyliyecek değilim. Çünkü bu idari kazanın 
en yüksek mercii olan bir yerde yardımcı olarak 
4 sene gibi bir müddet bulunduktan sonra kendi
lerine avukatlık yapmak hakkının tabiî olarak 
verilmesi, ieabcder. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri hukuk müşavir
lerine gelince; demin dışarıda konuşan arkadaş
larım dediler ki: Oraya tâyin edilenler zaten 
avukattırlar. Çünkü Avukatlık Kanununun ta
dilinde kabul ettiğimiz bir maddeye göre; İktisadi 
Devlet Teşekkülleri hukuk müşavirlerinin baroya 
mukayyet olması lâzımdır, kayıt mecburiyeti 
vardır. 

Ben bu maddeyi arkadaşlarım gibi anlamı
yorum. Çünkü avukat olmak hakkını haiz olursa 
baroya kaydolunur. 

föğer iktisadi Devlet Teşekküllerine hukuk 
müşaviri olarak alınacak birisinin avukat olup 
olmadığı, yani baroya mukayyet olup olmadığı, 
aslan avukat olan birisi muhakkak hukuk müşa
virliği yapmak mükellefiyetini empoze etmez ve 
etmemelidir. Kanun sistemine aykırıdır. 

ifa ettiği vazifeye gelince; vazife bakımından, 
bilfarz 100 milyonluk bir sermayesi olan bir ban
ka hukuk müşavirliğinde görülen hizmet, muhak
kak ki, herhangi bir Ekonomi ve Bayındırlık 
Bakanlıkları Hukuk Müşavirlikleri kadar en çok 
bir tatbikat nıevkiidir. Bu bakımdan arkadaşım
la müşterek bir takrir verdik, kabulünü rica ede
rim. 

Türk tâbiiyetine geçen vatandaşların avukat
lığına gelince; fikirde mutabıkım. Fakat kanun 
sistemi bakımından bu maddenin temadisi olma
malıydı. Bu, doğrudan doğruya Avukatlık Ka
nununda geçici maddenin temadisi veya müstakil 
bir madde halinde olması lâzımgelirdi. Mamafih 
fikirde mutabıkım. 

Dediğim gibi; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
hukuk müşavirlerinin mutlaka avukat olması şart 
değildir, o madde avukatlık hakkını haiz olan
ların baroya kaydolunmak mükellefiyetlerine 
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dairdir. Esasen Avukatlık Kanunu böyle bir 
hak bahşetmez. İfa ettikleri vazife de, İktisadi 
Devlet Teşeküllerinde çok mühimdir. Bu iti
barla takririmizin kabulünü rica ediyoruz. Da
nıştay yardımcılarının ve İktisadi Devlet Teşek
külleri hukuk müşavirlerinin de ithalini rica 
ediyoruz. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) - Arka
daşlar; benim konuşacağım şeylerin çoğunu ar
kadaşlar konuştular, kısaca Danıştay sözcüleri 
kabul edilmişken muavinlerin kabul edilmemiş 
olması aynı şerait mevcut iken birisinin başka, 
birisinin başka hükme tâbi tutulması gibi, mü-
bayenet yaratması gibi, bir vaziyet hâsıl olu
yor. Bunun için de bir önerge sunmuş bulunu
yorum. (Doğru doğru sesleri). 

Bundan başka bir de bakanlık ve katma 
bütçelerle idare edilen Genel Müdürlükler Hu
kuk Müşavirliği mevzuubahistir. Bunlara mu
ayyen müddette bu vazifede bulunmaları, avu
katlık hakkım bahşettiği halde, İktisadi Devlet 
teşekkülleri hukuk müşavirleri bu haktan is
tifade ettirilmem ektedir. Arkadaşlarım ben vazi
fe itibariyle, hukuki fonksiyon bakımından hat
tâ Umum Müdürlüklerden daha ilerisinde, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde büyük hukuki me
seleler vardır kanaatindeyim. Bu çocuklar, bu 
meseleler içinde mütemadiyen yuğrulmuşlardır. 
Bu itibarla bunlara bu hakkın tanınması lâs m-
gelir. Benden önce konuşmuşlar, ben de temas 
edeceğim. İktisadi Devlet Teşekkülleri hattâ bu 
kanunun avukatı tarif eden maddesine «'öre, 
Devlet dairelerinde dahi avukat sıfatın' haiz cl-
mıyan kimselerin, hukuk müşavirliğine getiril-
memeleri doğru olur. Mademki kanunlarda 
böyle hükümler konmuştur o halde illette 
müşterek olanların sebepte müşterek olanların, 
hükümde de müşterek olmaları kadar tabiî bir 
şey olamaz. Bunun için bendenizin yai'dımcılar 
hakkında verdiğim önergenin lütfen kabul Du
yurulmasını Kamutaydan rica ediyorum. 

Diğer noktalar hakkında da arkadaşlar öner
ge vermişlerdir. Onların da kabulünü rica ede
rim, 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Danıştay 

sözcüsü ile yardımcısı arasında fark yapılmama
sı hususunda konuşmuş olan arkadaşlarımın nok-
tai nazarlarında isabet vardır. Bu mütalâala-
rıüdaki isabet, Danıştay kanunlarında mevcut 
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bazı hükümlerle dahi desteklenmiştir. Danış
tay Kanununda; yardımcı ile sözcünün aynı şe
raiti haiz olanların arasından intihabedileceği 
yazılıdır. Binaenaleyh kamu sözcüsü ile yar
dımcısı farklı değildir. 3546 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesine göre, yardımcılar kendi gö
revlerinden başka, üyelerin yaptıkları gibi, ra
portörlük vazifesini dahi ifa etmektedirler. 

Binaenaleyh üyenin vazifesini yaptıktan son
ra yardımcıları, sözcülere verilen imtiyazdan 
mahrum etmek doğru değildir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bendeniz de arkadaşların düşündüğü gibi, Da
nıştay sözcü yardımcılarına da bunun teşmili
nin, adalete uygun olacağı kanaatindeyim. Çün-
ki, bu arkadaşlar da aynı vazifeyi ifa etmekte
dirler. Binaenaleyh bir vazifeyi ifa edenlere ve
rilen bir hakkın, aynı vazifeyi ifa eden diğer bir 
arkadaşa verilmesinde de, zannediyorum, riyazi 
bir isabet vardır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Sözcüden bir so
rum var. 

Devlet İktisadi Teşekkülleri hukuk Müşavir
leri ile Bankalardaki hukuk Müşavirlerinin avu
katlık sıfatını haiz olmadan tâyinleri caiz mi
dir, değil midir? Bu cihet tavazzuh ettikten 
sonra söz söyliyeceğim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muhterem arka
daşlar, Danıştay yardımcıları hakkındaki fark
tan Komisyon namına biz de feragat ediyoruz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine gelince; bu 
hususta Cemil Said Barlas arkadaşımızla fikir
lerimiz tetabuk etmemektedir. Arzedeyim, 
Yüksek Malûmunuzdurki 3460 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi bulunan bu teşekküller, gerek 
kendi müesseseleri ve gerekse üçüncü şahıslar
la yaptıkları muamelelerde tamamen hususi hu
kuk hükümlerine tâbidir ve bir tüccardan farkı 
yoktu?. Ancak muhterem arkadaşım diyebilir-
ki maaş bakımından 3659 sayılı Kanuna tabidir
ler, bu itibarla bir fark arzederler. Buna ben 
de iştirak ediyorum. Ancak bütün hukuki mu
ameleleri hususi hukuk hükümlerine tâbi bir 
müessesenin müşavirliğini yapan bir zatın stajı
nı olduğu kadar Vehbi Koç müessesesinin ve
ya herhangi bir Anonim Şirketin nezdinde çalı
şan arkadaşın yaptığı bir işi de avukatlık stajı

na katmak arasında bir fark var mıdır?. O olsun, bu 
olsun. Hususi kanun hükümlerine tâbi tutarak avu-
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katlığın bir veçhe verdiğimiz stajını eşhası husu
siye yanında yapılan işten dolayı da ele alır ve 
bunu da staja sayarsak doğru değildir. Bu En
cümenimizde de mevzuubahis olmuş ve encümen
de sırf bu bakımdan mucibi münakaşa olmuştur. 
Kanaatimce hususi hukuk hükümlerine tâbi ola
rak bir müessesede staj yapmış olan bir arkada
şın bu vaziyetini staj yapmış olarak kabul etme
ye biz kanunun maksadı vaz 'ı bakımından imkân 
görmedik. 

Arkadaşımızın sorduğu suale gelince: Vaziye
tin ne olduğunu bilmiyorum. Fakat Avukatlık 
Kanununun 5 nci maddesi der ki «Devlet veya 
diğer müesseselerden veya İktisadi Devlet Te
şekküllerinden ücret alan müesseselerin hu
kuk müşavirlerinin avukatlık yapabilmeleri için 
Baroya kaydedilmeleri mecburidir. Demek ki 
Baroya kaydedilmelerinde bir zaruret mevcut
tur. Baroya kaydedilmeyenlerin vaziyeti de 
mevzuumuz haricindedir onun için kendilerine 
müsbet cevap veremiyeceğim. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlarım, bendenizce, sayın Sözcünün İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle diğer resmî dairelerin hu
kuk müşavirleri arasında yapmış oldukları tef
rik yerinde değildir. Çünkü kendileri buyuru
yorlar ki; İktisadi Devlet Teşekkülleri hukuku 
hususiyeye tâbi bir müessesedir. Binaenaleyh 
eğer bunları kabul edersek, meselâ Burla Bira
derlere veya Koç Müessesesine de bunu teşmil et
mek lâzımgelir, buna cevaz yoktur buyuruyor
lar. 

Bendeniz bu mütalâaya asla iştirak etmiyo
rum. Çünkü bir defa hususi müesseseler, avukat
lık hakkını haiz olmıyan birisini hukuk müşaviri 
olarak almazlar ve alamazlar. Eğer Burla Bira
derler Baroda mukayyet olmıyan bir kimseyi 
alırsa müddeiumumi o adamın yakasına yapışır, 
suçtur. Çünkü Avukatlık Kanununa göre avu
kat; hukuki istişareler yapılabilecek, sonra adlî 
mesailde beyanı rey edebilecek, mahkemelerde ih
tilaflı hususlarda şahıslar namına murafaa kabul 
edebilecek kimselerdir. 

Şimdi bunun dışında, Avukatlık Kanununun 
dışında hususi müesseseler hukuk müşavirleri bir 
istişare kabul ederlerse avukatlık iddia etmek 
mevkiindedirler. Bu, kendisinin haiz olmadığı 
bir sıfatı kullanmak olur ki bu, bir suçtur. Ama 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde bu böyle değil-
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dir. iktisadi Devlet Teşekküllerinde, isimlerini 
söylemiyeyim, birçok arkadaşlar vardır, bun
lar senelerdenberi orada hukuk müşaviridirler. 
Fakat herhangi bir Baroda mukaj^yet değildirler. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — On
larınki suç değil midir: 

HULKİ KARAGÜLLE (Devamla) — Sonra 
meselâ Vakıflar Hukuk Müşaviri ile Sümerbank 
Hukuk Müşaviri arasında ne gibi bir fark 
düşünebilirsiniz? Birisi hukuku hususiyeye taal
lûk eder diyorlar. Vakıflar, hukuku hususiyesinin 
danıskasıdır, hukuku hususiyenin de hukuku 
hususiyesidir. Burada vazife gören hu
kuk müşavirine bu hakkı tanıyoruz, fonk
siyonu bakımından, tetkik ettiği şeylerin 
hukuk mevzularının mudilâtı olması bakı
mından, bundan bin defa üstün olan Sümer
bank, Etibank hukuk müşavirleri için bu hak
la tanımamak sadece adaletsizlik olur. Yok eğer 
arkadaşlar Bankalar hukuk müşavirlerini resmî 
hukuk müşavirlerine de bu hakkı tanımıyorlarsa, 
belki tanımamalarında isabet vardır, fakat biri
sinde tanınmış olan bir hak diğerinde tanınmaz
sa adaletsizlik olur. Ben şu kanaatteyim ki; 
bunlarla onlar arasında hiç bir fark yoktur, eğer 
arada bir fark varsa bu da, iktisadi müessesele
rin lehindedir. Günkü Sümerbankm, veyahut 
Etibankm veyahut da Ziraat Bankasının eline 
aldığı mevzular hukuk bakımından çok girift, 
çok ince bilgileri iktiza ettiren konulardır, buna 
mukabil Tekel Genel Müdürlüğüne ait S madde
nin içinde çalışan bir hukuk müşavirine bu hakkı 
tanıyacağız da öbürünü tanmııyacaksak bunda 
isabet ve adalet görmem. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
CEMÎL SAlD BARLAS (Gazianteb) — 

Efendim Sah ir Kurutluoğlu arkadaşım buyur
dular ki, Etibank iktisadi Devlet Teşekkülleri 
hukuku hususiye ahkâmına tâbidir. Etibank gi
bi iktisadi Devlet Teşekkülleri hukuku husu
siye ahkâmına tâbidir ama, memurları âmme 
hukukunun en ağır tehdidi altındadır ve âmme 
hukukunun aleyhine olan hiçbir şey bunlara 
tatbik edilemez. Yani zimmet, irtişa gibi suç
lardan dolayı mahkemeye gidebilir. Fakat bun
lar için kaza mercileri Devlet Şûrası değil, 
adlî mahkemelerdir, başka birşey değildir. Bu, 
bir. 

İkincisi; Devlet iktisadi Teşekküllerinin biz, 
Avrjrpai tarzda çaUşîn^şını istiyoruz, Avrupai 
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tarzı bilirsiniz. Onlarda bir hukuk müşaviri, bir 
de avukatlar vardır. Hukuk müşavirlerinin ekse
riyetle avukat olmadıkları vâkıdır. Biz, eğer 
hakikaten Hulki Karagülle arkadaşımızın dediği 
gibi, iyi bir fineks yapmak istiyorsak, hukuk 
müşavirlerinin iyi yetişmesini istiyorsak, bunları 
şahsen ipka etmek için avukat yapabilme yolla
rını açmalıyız. Ben şahsen avukatlık, hâkimlik 
ve hukuk müşavirliği yapmış bir arkadaşınızım. 
Hukuk müşavirliğinin vazifesi avukatlık kadar 
çoktur. Hukuk müşavirliğinde şahsen gördüğüm 
tecrübeden sonra, uzun uzun tetkikler neticesin
de öğrendim. Hukuk müşavirliği yapmadan ev
vel avukat cüzdanım olduğu için bundan maddi 
bir istifadem yoktur. Fakat mmeleketin hayrı 
bakımından, İktisadi Devlet Teşekküllerinde hu
kuk müşavirliği yapanlara avukatlık hakkının 
tanınmasının lâzım olduğunu haiz olduğum tec
rübeye istinaden ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Necımeddin Sahir. 
NECMEDDİN S AHIR SILAN (Tunceli) — 

Sayın arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 
kanun tasarısı, adalet camiası içinde Avukat 
olarak çalışmak istiyeıı vatandaşlarımızı, bu 
hayata atılacak hukuk tahsili görmüş gençle
rimizi alâkadar etmektedir. 

Bu itibarla, bugün yürürlükte olan Avukat
lık Kanunundaki hükümlerin staj müddetleri 
bakımından hafifletilmesi ve diğer bazı esasla
rın değiştirilmesi, imtihan usulünün kaldırıl
ması çok yerindedir. 

Bundan dolayıdır ki, ben de bir Hukuk men
subu olarak Büyük Meclisin gösterdiği yüksek 
ilgileri o gençler hesabına şükranla karşılıyo
rum. 

Yalnız bu münasebetle, başka bir nokta 
üzerinde durmayı da adaleti temin bakımların
dan faydalı buluyorum: 

Bildiğiniz gibi, bugün yürürlükte olan Avu
katlık Kanunu, Avukat olabilmek için bir yıl 
Mahkemelerde, bir yû da Avukat yanında ol
mak üzere iki yıl staj görmeyi ve bunun sonun
da imtihan vermeyi âmir bulunmakta ve bun
dan önce kabul ettiğimiz prensiplere ve mad
delere göre de bu staj müddeti, yeni tasarının 
yürürlüğe girmesinden sonra, altı ay Mahke
mede, altı ay da Avukat yanında olmak üzere bir 
yıla indirilmekte, ve imtihan usulü de kaldırıl-
maktaçUr. 
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Şimdi, uygulanmakta olan Hâkimler Kanu

nu ise Hâkim olabilmek için iki yıllık staj ve 
imtihan şartını aynı suretle tesbit etmiş bulun
makta ve böylece her iki mesleke girmiş, yürür
lükte olan hükümlere göre, hemen hemen aynı 
esas ve kayıtlara tâbi tutulmaktadır. 

Ancak bu, tatbikatta başka bir mahiyet af zet-
mektedir. Çünkü Avukatlık Kanununun 21 nci 
maddesi hâkimlerin veya hâkim sınıfından sayı
lan vazifelerden birinde bulunanların avukat 
olabilmeleri için bu memuriyetlerde enaz dört 
yıl müddetle hizmet etmiş 'olmalarını şart koy
makta ve böylece hâkimlik yolu ile avukatlığa 
geçenlerin Hâkimler Kanununa göre iki ve bu 
maddeye göre dört yıl olmak üzere altı yıllık 
bir hizmete tâbi tutulmasını gerektirmektedir. 

Bu hale göre, kanunda bir nispetsizlik ve 
görüş farkı beliriyor: 

I — Ya hâkimlik, avukatlığa nazaran sade 
görülüyor. Bu takdirde, iki yıllık yargıçlık 
stajını yapan, imtihanda muvaffak olan, kamu 
hakları adına icrayı adalet eden bir vatandaşın 
avukatlık ehliyetini, sıfatını kazanabilmesi için 
daha dört yıl çalışması lâzımgeliyor. 

I I - Yahut, yargıçlık kısır, verimsiz, rağ
betsiz, talibi az bir meslek sayılıyor. Bu tak
dirde de buna her nasılsa intisap edenleri, dört 
yıl gibi uzun bir müddet kaydiyle, zoraki bu 
mesleke bağlamak isteniliyor. 

Bu suretle de, tabiî yanlış telâkkilere yol 
açılmış oluyor. 

Halbuki, yargıçlık hiçbir zaman adalet hiz
metinde müzahir bir mevkide kalan avukatlık
tan aşağı ve avukatlıkta ondan daha fazla za
man, tecrübe ve kabiliyet istiyen bir meslek de
ğildir. Bunu böyle düşünmek yargıçlığı bir tec
rübe tahtası, serbest piyasada hususi para ka
zanmak için bir acemilik devresi telâkki etmek 
gibi sayılır. 

Bu takdirde ise, İngiltere'de hâkimlerin en
az on yıl avukatlık etmiş ve her bakımdan te
mayüz eylemiş olanların arasından seçilmeleri
nin tam aksi bir örneği verilmiş bulunur. 

Esasen, 21 nci madde, ikinci görüşe göre de 
izah edilemez. Çünkü, şimdiki yargıç aylıkları, 
terfileri ve son kanunla yargıçlara verilen öde
nek bu mesleki nispeten verimli, müreffeh bir 
hale sokmuştur ve isteklilerini artırmıştır. Kal-
dıki, hiçbir meslek ve iş zoraki tedbirlerle ida-
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re ve idame edilemez. Zaten gerek hâdisenin 
açıklığı ve gerek kanun vâzımm maksat ve ni
yeti böyle değildir. 

Bu itibarla, Avukatlık Kanununun 21 nci 
maddesinde enaz dört yıl olarak tesbit edilmiş 
bulunan müddetin ya tamamiyle kaldırılması, 
yahut iki yıla indirilmesi çok yerinde olacak
tır. 

Çünkü, Türk Milleti adına icrayi adalete 
mezun olan bir Yargıcın müddetlerle kayıtlan
ması, hemen Avukat olarak bir vatandaşın hu
kukunu siyanete ehil sayılmaması doğru de
ğildir. Bu vaziyetin yaratacağı ruhî haller 
Yargıçlık meslekini zayıflatabilir ve Avukat
lığı da ayrı bir rüçhana mazhar edebilir. Bu
nu canlandırabilmek için de şöyle bir örnek ve
rilebilir. 

İki yıl staj görmüş ve üç yıl, on bir ay, yir
mi dokuz gün Yargıçlık etmiş veya bu meslek
ten sayılan vazifeleri görmüş ve birçok Avu
katların iddia ve müdafaalarını dinlemiş, kıy
metlendirmiş ve binlerce karar vermiş, başa
rı göstermiş bir vatandaş hastalanıyor, memu
riyetten ayrılıyor; fakat, bu beş yıl, on bir ay, 
yirmi dokuz günlük meslek hizmetine, tecrübe 
ve muvaffakiyetine rağmen kendisine Avukat
lık hakkı verilmiyor. Bu hakkın verilmeyişi 
sebebi de hiçbir türlü izah kabul etmiyor. 

Şu duruma göre, Hâkimler Kanununun gös
terdiği Yargıçlık veya Savcılık sınıfı ile bu sı
nıftan sayılan memuriyetlerden birini veya 
Avukatlık Kanununun 21 nci maddesinde ya
zılı yine bu gibi doçentlik ve sair memuriyetle
ri, vazifeleri ifaya mezun olanların da Avukat 
olabilmelerini temin etmeliyiz. 

Bu esas, demin arzettiğim gibi, mutlak ola
rak kabul edilmese bile dört yıllık müddetin 
iki yıla indirilmesini adalet icabı telâkki ede
rim. 

Bu itibarla, Avukatlık Kanununun Avukat 
stajyerlerine ait maddelerini tadil ederken 21 
inci maddesinde de bu esası sağlayıcı biı* tadile 
Adalet Komisyonumuzun da, Adalet Bakanımı
zın da katılacağını umar ve bu maksatla sun
duğum önergemin kabulünü de Yüksek Kamu
tayın takdirine bırakırım. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 
Sayın Sözcü arkadaşımızın 3460 sayılı Kanunu 
ele alarak bu Kanunun hükümlerine göre İkti-
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sadi Devlet Teşekülleri hukuk müşavirleri ile 
herhangi bir Bakanlık hukuk müşaviri ara
sında fark olduğunu ileri sürdüler. 

Bendeniz bu tezlerinin yanlış olduğunu mü
saadenizle arzedeceğinı. Çünkü yüksek malû
munuzdur ki, birtakım kanunu mahsuslarla 
herhangi bir bakanlık ihdas edildiği zaman, bu 
bakanlıklar hukuk müşavirlerinin müşavirlikte 
geçen müddeti avukatlık stajından addediliyor 
da, İktisadi Devlet Teşekküllerinin Kanununa 
göre yaptığı ticari muameleler dolayısiyle bun
ların orada geçen müddetlerinin avukatlık sta
jına mahsup edilmemesi pek de mâkul değildir. 

Esasen demin Yüksek Heyetin kabul buyur
duğu bu avukatlık staj müddetinin bir seneye 
indirilmesi keyfiyeti, göreceksiniz ki, çok az za
manda meyvalarmı verecektir. Bugün memle
ketimizde vilâyetlerde bile avukat adedi azdır, 
halkın hakkı, hukuku tam mânasiyle tecrübeli, 
kültürlü elemanlar tarafından müdafaa edile
miyor. Kaldı ki, ilçelerde maalesef hiç avukat 
bulunmıyor. Maalesef aralarında hukukun (II) 
sından da anlamıyan yalnız okur yazar kimse
ler tarafından halkın hukuku Müdafa edilmek
tedir. 

Yine yüksek malûmunuzdur ki, Avukatlık 
Kanunu avukatlık meslekini bir âmme müesse
sesi farzettiğine göre genç hukukçuları halkın 
ta ayağına, kasabalara, nahiyelere kadar götüre
bilecek bir şekilde avukatların avukatlık yapa
bilmelerine meydan vermek için elden geldiği 
kadar avukatlık yapabilecek elemanları yetiş
tirmek zaruretindeyiz, bu itibarla iktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışan hukuk mezunu arka
daşların da Cemil Barlas arkadaşımın teklifi 
gibi bu şekilde avukatlık hizmetini yapmasını za
ruri bulurum, bunda fayda vardır. 

SAİT AZMİ FEYZIOĞLU (Kayseri) — j 
Muhterem arkadaşlar; bendeniz yalnız, İktisadi ı 
Devlet müesseseleri hukuk müşavirlerinin bu hiz- i 
metlerinin staja mahsup edilmesi hakkındaki fik
rimi kısaca arzedeeeğim. Avukatlık Kanununun 
23 ncü maddesi, kanun işlerinde ve hukuk mese
lelerinde rey vermek hakkını, yalnız avukata has
reder. Beşinci maddesi de, Devlet dairelerinde 
çalışacak hukuk müşavirlerinin mahkemeye gire
bilmesi ve iş takip edebilmesi için, Baroya kayıt
lı avukat olma şartını kor. Kanunun bu iki ana 
prensipi mevcut iken; bu prensipe riayet etmek-
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sizin, hukuk müşaviri adını almış olan, hususi bir 
müessese müşavirine, stajını yapmıştır diye, avu
katlık hakkının tanınması kanunun ana prensi-
pini ihlâl eder, bu bir, 

İkincisi; İktisadi Devlet Teşekkülleri hususi 
hukuk hükümlerine tâbidir. Bunların Vehbi 
Koç,'Burla Biraderler, Adana Millî Mensucat 
fabrikasının ve Tarsus'taki «Sadi Beyin fabrika-
siyle, Sümerbank müesseseleri arasında hukuk ve 
vecibe bakımından hiçbir fark mevcut değildir. 
İktisadi Devlet Teşekküllerine bu hakkı tanıdı
ğımız zaman aynı derecede vergi veren, aynı hük
me tâbi olan hususi müessesedeki hukuk müşa
virliği yapan arkadaşlara da aynı hakkı tanımak 
lâzımgelir. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) —Niçin kıskanı
yorsunuz? Onlara da verelim. 

SAİT AZMİ FSYZİOĞDU (Devamla) — 
Müsavat yaratalım diye bir hüküm tesis etmeye 
kalkarken büyük bir iıaksızlık yapmıyahm. Ziya 
arkadaşımın dediği gibi, olacaksa bu hükümlerin 
hepsini kaldıralım. 

BAŞKAN — 21 nci madde hakkında verilmiş 
muhtelif önergeler vardır. Evvelâ bu önergeleri 
okutacağım 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci madednin birinci fıkrasında «kanun 

sözcülüğü» ibaresinden sonra «ve bu daireler 
yardımcıları» nda ibaresinin ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

Konya Milletvekili Urfa Milletvekili 
H. Karagülle A. Akan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Adalet 

Komisyonu değiştirgesinde tadil olunan 21 nci 
maddenin ilk fıkrasındaki (Danıştay Dâva daire
leri Başkan ve Üyelikleriyle Kanun sözcülüğü) 
ilâvesinden sonra (Danıştay yardımcıları) nın 
da ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
K. özçoban 

BAŞKAN — Bu iki önerge aynı mahiyette
dir, Adalet Komisyonu da buna muvafakat et
miştir. Bu önergeleri nazarı itibara alanlar,.. Na
zarı itibara almıyanlar... Nazarı itibara alınmış
tır. 

Komisyonun redaksiyon hakkında bir diye
ceği var mı? 

— 178 — 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMt FEYZİ-

OĞ-LU (Kayseri) — Bu fıkrayı aynen ekleriz. 
BAŞKAN — Bu fıkra aynen maddeye ekle

necektir. 
Bir önerge daha var onu da okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
21 uci maddenin birinci fıkrasının «Genel 

müdürlükler» kelimesinden sonra «ve iktisadi 
Devlet Teşekkülleri» ibaresinin ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Aydın Milletvekili Aydın Milletvekili 
Mitat Aydın Neşet Akkor 

(lazianteb Milletvekili Urfa Milletvekili 
Cemil Said Barlas Atalay Akan 

BAŞKAN — Komisyon bu teklifi kabul et
memektedir, fakat bazı arkadaşlar da bu öner
genin kabulünü istem ektedirler. 

ZlYA ARKANT (Yozgad) — Anlaşılamadı, 
önergeyi izah edermisiniz? 

BAŞKAN — önerge maddeye, Devlet ikti
sadi Teşekkülleri hukuk müşavirliklerinde bu
lunanlar, kaydını koymak istiyor. 

Yüksek oyunuza sunuyorum. Nazarı itibara 
alanlar... Nazarı itibara almıyanlar... Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin son kısmının «... 2556 sayılı 

Hâkimler Kanununa göre yargıçlık veya sav
cılık sınıflarından sayılan memuriyetlerde enaz 
iki yıl süre ile hizmet etmiş olanlar...» şeklinde 
tadil ve kabul edilmesini teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Adalet 

Komisyonunun değiştirdiği 21 nci maddedeki 
«Hâkimler Kanununa göre yargıçlık veya sav
cılık sınıflarından sayılan memuriyetlerde enaz 
dört yıl süre ile hizmet edenler» ibaresindeki 
dört yıl müddetin iki yıl olarak kabul buyurul-
masını arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Kemal Özçoban 

BAŞKAN — Bu-»önergeler hakkındaki nok-
tai nazarını Komisyon Söaeüsü izah etsin. 

ADALET KOMİSYONU SÖZÖÜ&Ü SAHlR 
. KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Elendim, Isfec-
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meddin Sahir Sılan arkadaşımın izah buyur
dukları şekilde hâkimlerin iki sene müddetle 
hâkimlik yaptıktan sonra avukatlık hakkını ih
raz etmeleri doğru değildir, çünkü hâkimlikte 
geçen müddet avukatlık için bir staj müddeti 
olarak kabul edilmemiştir. Nihayet meslekle
rin mukayesesiyle bu hususta bir karar vermek 
doğru olmaz. Biz hâkimliğe sülük etmiş olan 
arkadaşların orada kalmalarını teminen bu hük
mü koymak mecburiyetini duyduk. Nihayet bu 
müddeti iki seneye indirirsek avukatlık hâkim
lerin kendi mesleklerinden buraya kaymasına 
bir açık kapı bırakmış oluruz. Biz ise hâkim
liğin kapısını açık bırakmakla onu oradan uzak
laştırmak niyetinde değiliz. Avukatlık ayrı, hâ
kimlik ayrı bir müessesedir. Müddeti temdit
ten maksat hâkimlerin orada kalmasını temine 
matuftur. Komisyonunuz bu fikre iştirak et
memektedir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; bütün milletin itimadı veçhi
le buraya gelip hepimiz yapmış olduğumuz ye
mine tebaan evvelâ Adalet, vatandaşa seyyanen 
muamele prensipini de müdafaa etmeyi kabul 
etmiş bulunuyoruz. 

Yargıç staj yapar. Yargıç, vakaa şimdilik 
tatbik edilmemekle beraber, kanuna göre im
tihan verir. Yargıç, şu vasıfları, bu vasıfları 
haizdir. Yargıç, sanki melekmiş gibi bütün kö
tülüklerden tecerrüt etmiş bir insandır. Bu saf
haları geçirdikten ve eline şu mânevi bonservis-

\ leri aldıktan sonra yargıçlık kürsüsüne oturur, 
hüküm verir, senelerce uğraşır, didinir, ni
hayet bir iki terfi de geçirdikten sonra, 4 sene 

\ gibi uzun bir müddet sonra şayet herhangi bir 
i sebeple huzuru ve mânevi vasıfları bozacak bir 
l suç işlememişse avukatlık hakkını iktisap ede-
; çektir. 
r 

Sayın arkadaşlarım; demek ki, bu kadar 
| mâmevi evsaf aradığımız hâkimler, yine diğer 
l hükümlerle mânevi ve maddi evsafı haiz bulu

nan avukatlarla aynı yolda birleşirler. Fakat 
birisi 6 ay mahkeme nezdinde staj garür, 6 ay 

; da şimdi kabul ettiğiniz hüküm mucibince, 
j avukat nezdinde staj görür ve bir sene sonra 

imtihansız avukatlık hakkını iktisap eder. Di
ğerleri, yam hâkimler, imtihanlar verir; şu, şu 
vasıflar^ haiz bulunur, senelerce hâkimlik hiz
metimde bulunur, ancak dört sene sonra avu-
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katlık hakkını iktisap edebilir. Bu, adaletsiz
dir. 

Sayın arkadaşlarım, sizlerin âdilâne karar 
ve seyyanen muamele prensipini kabul ettiği
nizi katiyen bildiğim için söylüyorum ki, bunları 
uzun müddet bekletmek günahtır ve arzettiğim 
gibi adalet prensiplerine uymaz. Müsaade bu
yurursanız, bir sene değilse bile, bu müddeti 
iki sene olarak kabul edelim, bu iki sene müd
detten sonra mânevi vasıflarını kaybetmemiş 
olan, fakat ailevi veya içtimai herhangi bir se
beple ayrılmak mecburiyetinde bulunan vatan
daşları düşünelim ve onlara bu hakkı vere
lim arkadaşlar. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Biraz 
evvel bilmünasebe arzetmiştim iki sene staj, dört 
sene hâkimlik kaydı niçin konmuştur? Hâkim
leri mümkün mertebe meslekte tutmak ve vâki 
olan istifaların önüne geçmek içindir. Bir de 
iki sene geçmeden hâkimlik yaptığı yerde avu
katlık yapmak memnuiyeti bu sebeple konmuş
tur! Şimdi denilebilir ki, iki sene hâkimlik ya
pan bir zatın istifa ederek avukatlık yapabil
mesi âdeta hâkimliği avukatlığa bir iutikal 
müessesesi haline koyabilir. Bendeniz bu nok-
tai nazarı şöyle karşılıyorum. Bu düşünce; iki 
sene için ne kadar varit ise, dört sene için de 
aynı şekilde varittir. Bilâkis gençleri şurada 
veya burada bekletmemek ve bağlamamak bir 
prensip olmalıdır, lstiyen gitsin avukatlığa, is-
tiyen de buyursun hâkimliğe. Bugün dünkü za
ruret yoktur, yüzlerce müracaatı Adalet Ba
kanlığı karşılıyamaıııaktadır. Avukatlık stajı 
iki sene idi, Meclis bunu altı ay avukatın ya
nında, altı ay da mahkemede olmak şartiyle bir 
seneye indirdi. Niçin mahkeme nezdind'e dört 
sene hâkimlik yapan bir şahsın müddetini 
iki seneye indirnıiyelim? Bu müddeti de müte
nazır olarak iki seneye indirmek yerinde olur 
kanaatindeyim. (Kabul, kabul sesleri). 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Arkadaşımızın önergesi doğru
dan doğruya adalet teşkilâtını alâkalandırmak
tadır. Bu bakımdan vuzuhlandırılması gereken 
bazı hususlara işaret etmek isterim. 

Mukayeseyi mevzu ittihaz ettikleri iki müesse
senin hedefi ve gayesi ayrı ayrıdır, staj müddeti 
azaltılmış, bir seneye indirilmiştir, hâkimlikte bu 
esbabı mucibeye göre iki senelik müddet kâfi gel
melidir dediler, iki senelik hâkimlik yapan avu- . 
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katlık ehliyeti ihraz etmemiş telâkki edilebilir mi 
mülâhazasına dayanıyorlar. Halbuki hâkimlikte 
aranılan müddetin mesnedi ve hedefi başkadır. 
Gençler bir mesleke intisap edecekleri zaman onu 
başlangıçta seçerler. Tetkik mevzuu olan mad
dede ya avukatlık, yahut da hâkimlik meslekine 
intisap edeceklerdir. Avukatlık etmek istiyen 
bir gencin avukatlık stajını yaparak o mesleke 
intisap etmesi tabiî bir yoldur. Hâkimliğe inti
sap ettikten sonra da asıl olan onun hâkimlikte 
kalmasıdır. Yargıçlığa intisap edenin kısa bir 
müddet sonra avukatlık meslekine geçebilmesini 

sağlamak bazı mahzurlar doğurur. Hâkimlik kadro
ları bir esasa göre tanzim edilmiştir. İlk ka
demedeki yargıçlar kadrosu ikinci kademede
ki yargıçlar kadrosunu besler ve bu böylece nıü-
teselsilen devam eder. Şimdi, yargıçlık avukat
lık mesleki için bir nevi kademe teşkil edecek 
olursa hem yargıçlık meslekine intisap edecek
lerde daha başlangıçta kararsız bir durum beli
rir, hem de mütaakıp kademeleri doldurmak im
kânı azalır. 

Arkadaşlar dediler ki, iki veya dört sene ol
sun bu mülâhaza aynı suretle varit değil midir: 
Avukat olmak istiyen bir genç 2 sene süren staj 
dört senelik bir müddet yargıçlıkta kaldıktan 
sonra meslek değiştirebileceğini düşünürse kara
rını öneden verir ve zaruret olmadıkça meslek 
değiştirmez. Önergenin kabul edilmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — 21 ne i maddeye taallûk eden 
önergelerden iki tane kalmıştır. Onlar da yar 
gıçlıkta ve savclıkta geçecek müddetin iki se
neye indirilmesi teklifidir. Buna karşı gerek 
Adalet Komisyonu, gerek Adalet Bakanı icabeden 
izahatı vermiştir. 

Şimdi bu önergeleri ki, 4 senenin iki seneye 
indirilmesini teklif ediyorlar. Yüksek oyunuza 
arzediyorum. 4 senenin iki seneye indirilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeye «ve bu daireler yardımcılıkla
rında» tâbirinin ilâvesi kabul buyrulmuştu, re
daksiyonu da komisyon kabul etmişti, bu ilâvs 
ile 21 nci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
denler... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

Efendim, evvelce avukat nezdindeki staj müd
detinin bir seneden altı aya indirilmesi bir öner
ge ile nazarı itibara^ alınmış ve komisyona ve
rilmişti. Komisyon yeni metni 16 ncı madde 
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olarak hazırladı, getirdi. Müsaadenizle evvelâ bu 
maddeyi okuyalım. (Muvafık sesleri). 

Madde 16. — Avukat nezdinde yapılacak 
staj müddeti kesinsiz olarak enaz altı aydır. 
Stajyerin makbul sebeplere dayanarak devam 
etmediği günler mazeretin kalkmasını mütaakıp 
bir ay içinde müracaat edildiği takdirde ikmal 
ettirilir. 

Baro Başkanı, makbul mazeretleri halinde 
stajyerlere altı ay içinde 15 gün izin verebilir. 

Stajyer, staj müddeti içinde avukatla birlik
te mahkeme celselerine ve staj konferanslarına 
devanı etmek ve nezdinde çalıştığı avukat tara
fından verilen işleri takip ve dâva evrakını tan
zim eylemek ve bu esas dairesinde gösterilecek 
diğer vazifelri ifa ile ödevlidir. 

BAŞKAN — Bu 16 ncı madde yalnız, bir 
senelik müddet altı aya indirilmek suretiyle yeni
den yazılmıştır, başka bir değişiklik yoktur. 

Madde hakkında söz istiyen yoktur. Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Ve bu değişiklikler 
mey anına alınmıştır. 

Şimdi geçici maddeyi okuyoruz: 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinde staj yapmakta olanlardan: 

A) Halen avukat nezdinde bulunanlar is
terlerse yenibaştan bu kanun hükümleri daire
sinde staj yaparlar, isterlerse eski hükümler dai
resinde avukat nezdindeki satajl arını ikmal ettik
ten sonra mahkeme nezdinde altı ay staj gö
rürler. 

B) Avukat nezdindeki stajını bitirmiş olup 
da mahkeme nezdinde staja başlıyacak veya baş
lamış olanlar, altı ay staj yaparlar. Altı ayı bi
tirmiş olanlar stajlarını tamamlamış sayılırlar. 

C) Adalet Bakanlığının izni ile staja mah
keme nezdinde başlamış olanlar, mahkeme nez
dinde bir senelik stajlarını bitirdikten sonra avu
kat nezdinde altı ay staj görürler. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is
tiyen var mı? 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, bu yeni kanun tatbik mevkiine girdiği va
kit halen mer'ijOİan kanuna göre staj yapmakta 
olan arkadaşların zarara uğramamaları ve bu ge
çiş devresinde hiç bir arkadaşın hakkı zayi olma
ması için Encümenin tesbit ettiği maddeyi daha 
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vazıh bir halde tanzim ve bir önerge halinde tak
dim ettik kabulünü istirham ediyoruz. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 
himayeye lâyık bazı arkadaşların haklarının ka
bul edilmesini Yüksek huzurunuzdan rica edece
ğim. Bilirsiniz ki tahsilini bitiren bir genç sta
ja başladıktan sonra, tahsilini pederinden veya 
ağabeyisinden gördüğü maddi yardımla yap
mışsa, stajını da bu yardımın devamı şartiyle 
yürütebilir. Bu staj müddeti devam ederken 
pederi vefat etmiş veya ağabeyisinin işi bozul
muş olduğu için stajı terk etmek istirarmda kal
mış olanlar vardır. Bunların haklarının kabul 
edilmesini rica edeceğim. Mademki mahkeme 
nezdindeki staj müddeti altı aya indirilmiştir, 
bundan evvel altı ay staj yapıpta mücbir se-

*" heplerden dolayı stajı inkıtaa uğrayanların bu 
haklarının mahfuz tutulması yerinde olur. Bu
nun için bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim; geçici maddenin ye
ni bir önerge ile değiştirilmesi teklif ediliyor. 
Onu okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil

de oya sunulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun neşri 
tarihinde staj yapmakta olanlardan: 

A) Halen avukat nezdinde bulunanlar ister
lerse; mahkeme stajına geçebilirler. Bu takdir
de altı ay mahkeme stajını ikmal ederek avdet 
eden stajyerlerin daha evvel avukat nezdinde 
geçirmiş oldukları müddet bu Kanun hükümleri 
dairesinde avukat yanında yapmağa mecbur ol
dukları staj müddetine mahsup edilir. 

Altı ayı bitirmiş olanlar avukat nezdindeki 
stajını ikmal etmiş sayılarak mahkeme stajına 
geçerler. 

B) Avukat nezdindeki stajını bitirmiş olup-
da mahkemedeki staja başlıyacak veya başla
mış olanlar altı ay staj yaparlar. Altı ayı bi
tirmiş olanlar stajını tamamlamış sayılırlar. 

C) Adalet Bakanlığının izniyle staja evvelâ 
mahkeme nezdinde başlamış olanlar altı ayı bi
tirmiş olmak kaydiyle avukat nezdine geçebi
lirler ve bu Kanun hükümleri dairesinde staj
larım ikmal ederler. 

Ankara Kayseri Antalya 
Emin H. Ergun S. Azmi Feyzioğlu N. Aksoy 
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Diyarbakır Manisa Ankara 
F. Kalfagil K. Coşkunoğlu H. O. Bekata 

Konya Denizli Bingöl 
M. Ş. Altan N. Küçüka P. F. Düşünsel 

Bursa Konya 
A. Konuk H. Karagülle 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi kabul edi
yor mu? 

SÖZCÜ — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Şimdi, Adato* arkadaşımız tara

fından verilmiş bir önerge vardır. Geçici mad
deye ayrıca bir fıkra eklenmesini teklif ediyor
lar. 

Sayın Başkanlığa 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki Kanunun geçici madde-
sino aşağıdaki (D) bendinin ilâvesini teklif ede
rim. 

«D» Bu Kanunun neşrinden evvel mahkeme
lerde asgari bir sene staj yaptıktan sonra staj
ları inkıtaa uğrayanlar yalınız avukat nezdinde 
bir senelik staj yaptıkları takdirde avukatlık 
stajını tamamlamış addolunacaklardır. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN —• Komisyonun noktai nazarı ne
dir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHlR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Efendim, esas 
itibariyle bu teklif fena bir hüküm değildir. 
Yalnız, stajın kanunen müstemir olması lâzım
dır. Takdir Yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ; geçiei maddenin 
yerine kaim olmak üzere verilmiş olan ve oku
nan bir önerge vardır, bunda Komisyon da mu
tabıktır, bunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Geçici maddenin tadil edil
miş şekli kabul edilmiştir. 

Şimdi Salamon Adato arkadaşımızın teklifini 
reyinize sunacağım. 

Maahaza arzu ederseniz bir daha okutayım. 
(Okunsun sesleri). 

(Salamon Adato «İstanbul» nun önergesi tek
rar okundu). 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bu öner-
geyi bendeniz bir senelik müddetin aîtı aya in
dirilmesinden evvel hazırlamıştım. Binaenaleyh 
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önergemdeki bir senelik müddet altı ay olacak
tı?. 

BAŞKAN — Şöyle diyorlar: 
Bu kanunun neşrinden evvel altı ay mahke

me nezdinde staj. görmüş; herhangi bir sebeple 
devam edemiyerek ayrılmış olanlar, bu kanun 
çıktıktan sonra bu stajlarının boşa gitmemesi 
için altı ay da avukat nezdinde stajını yaptıktan 
sonra avukat olsun diyarlar. 

Bu önergeyi kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi geçici birinci madde olarak kabul etti
ğiniz bu önergelerle beraber maddeyi komisyona 
veriyorum. 

Sonra ayrıca bir ikinci geçici madde istenmek
tedir. önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici ikinci madde olarak aşağıdaki mad

denin kabulünü arz ve teklif ederim. 
Geçici madde 2 — Halen Devlet daireleri ve 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Belediyeler Hu
kuk Müşavirlikleri nezdinde vazifeli olan Hu
kuk mezunları stajlarını geçici birinci madde 
hükümleri dairesinde ve müesseselerin avukat
ları nezaretinde yapabilirler ve bunların daire
lerindeki vazifelerinden dolayı alacakları ücret 
ve maaşlar Avukatlık Kanununun üçüncü mad
desi hükmünden müstesnadır. 

Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar, Yüksek heyetinizin Avukatlık Kanunu 
üzerinde bugün yaptığı tadillerle T. B. M. M. 
bir kere daha hukuka hayatı takip ettirdiğini is
pat etmiş bulunmaktadır. Yapılmış olan bu tadil

ler hakikaten bizim memleketimizin içtimai bünye
sinin icaplarını yerine getirmektedir. Ben de, 
aylardanberi gerek eski talebelerimiz olan genç
lerden ve gerekse herhangi bir suretle bizi ta-
nımıyan bir çok gençlerden, yüzlerce mektup al
maktayım. Bunların hepsi, mübalâğasız söylüyo
rum, feryat etmektedir. Memleketimizin hali 
malûm. Kaç genç vardır ki, ebeveyinin hesabına 
senelerce, başka hiçbir yerden maaş ve ücret al
maksızın, kendisini hasretsin ve Avukatlık sta
jı yapsın. Yüksek heyetiniz bunu takdir etti ve 
Avukatlık Kanununda birçok değişiklikler yap
tı. 

Şimdi bendeniz, bu değişiklikleri bir nevi ta-
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marnlamak sadedinde Yüksek Başkanlığa bir 
önerge takdim etmiş bulunuyorum. Bu öenerge 
ile halen Devlet daireleri ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve Belediye Hukuk müşavirleri ııez-
dinde vazifeli olan hukuk mezunları stajlarını 
geçici 1 nci madde hükümleri dairesinde ve 
müesseselerin avukatları nezaretinde yapabilir
ler. Ve bunların dairelerdeki vazifelerinden dolayı 
alacakları ücret ve maaşlar, Avukatlık Kanunu
nun üçüncü maddesi hükümden müstesna tutul
ması» hükmünün kabulünü istirham etmekteyim. 

Bununla istihdaf lettiğim gaye şudur; bir 
çok müesseseler vardır, bunların müşavir avu
katları vardır. Bu avukatların yanında muavin 
olarak, raportör olarak çalışan gençler vardır. 
Bunlar o daireden maaş ve ücret aldıkları için 
staj yapıyor sayılmamaktadır. Halbuki bugün 
kabul edilen 19 ncu madde ile, avukat nezdinde-
ki staja başladığı tarihten üç ay sonra bu staj
yerlerin sulh mahkemelerinde avukat nezareti 
altında çalışmaları ve ücret almalarına yol açıl
mış bulunmaktadır. Binaenaleyh bendenizin tek
lifim 19 ncu maddenin icabına uygundur. Kabu
lünü yüksek heyetinizden rica ederim. 

BAŞKAN — Nihat Erim arkadaşımız verdiği 
önergeyi aynen okudu. Bu önerge hakkında ko
misyonun noktai nazarı nedir? 

ADALET KO. SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUT-
LUOĞLU (Kırşehir) — Efendim, eğer Erim ar
kadaşım avukat nezdindeki stajın mahsup edil
mesinden bahis buyuruyorlarsa bunun evvelin

de de mahkemeler nezdinde altı ay staj yapılması 
zaruridir. Bu kayıt yoktur. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Halen vazifede 
olanlar için. 

SAHÎR KriUTTLlTOĞi;U (Devamla) — 
Onlara bu hakkı tanımak avukat yanında bulu
nanların bu müddetin itmamını mucip olacaktır. 
Fakat diğer arkadaşlar ücretsiz olarak bu kül
fete tahammül etmişlerdir altı ay mahkemede, 
altı ay da avukat yanında staj yapmışlardır. 
Bu arkadaşların avukat yanındaki stajını avukat
lık stajına mahsup eder gibi bir vaziyet çıkmak
tadır. Bu vaziyet Avukatlık Kanunun prensipi 
ile kabili telif değildir. Evvelâ bu ciheti lütfen 
izah buyursunlar. 

NİHAT ERÎM (Kocaeli) — Sayın arkadaş
lar, geçici birinci maddenin bir az evvel kabul 
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edilmiş olan şekliyle halen avukat nezdinde bu
lunanlara, geçici olmak üzere, bir vaziyet tanın
mıştır. Bendenizin takdirinde halen kelimesi var
dır. Binaenaleyh halen Devlet dairelerinde vazi
feli avukatlar nezdinde vazife görmekte olan 
gençlerin bu geçici birinci madde hükmünden 
istifade etmelerinden başka birşey rica etmedim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, Nihat Erim arkadaşımızın takririni 
biraz etraflıca izah edersek, kendilerinin mak
sadı daha açık olarak meydana konmuş ve bu 
suretle de birçok genç hukukçularımızın mukad
deratı üzerinde hayırlı bir hizmet yapılmış olur. 

Mesele şudur: Mesele bugün İstanbul'da hu
kuk tahsilini bitirmiş 200 genç var. Bunlar, be
lediyelerde ve sair yerlerde hukuk müşavirlikleri 
nezdinde vazife görmektedirler. Şimdi, gençleri
mizi hayata atmak için bir eehit sarf etmekteyiz. 
Arzettiğim bu gençlerin bulundukları yerlerde 
âmir avukatları vardır İstenilen şey, Stajı o 
avukat nezdinde yapmaları için konması lüzum
lu olan bir hükümden ibarettir. Bu gençlerin, 
çalıştıkları o avukatın nezdinden, başka avuka
tın nezdine gideceklerini tasavvur edelim; bunda, 
eski tâbirle, maslahatı nâs itibariyle ne fayda mü
lâhaza edilir. 200 kişi maişetinden mahrum kalsın, 
gitsin mücerret bir surette başka bir avukat nez
dinde staj yapsın. Bundan ne gibi bir fayda 
mülâhaza edilir? Hukukun içine girmiş, tat
bikat âlemine girmiş ve çalışmakta bulunmuş 
olan bu hukuk mezunlarına bugünkü durumu
nuza nihayet veriniz, hiçbir ücrete tâbi olmak
sızın başka bir avukat yanında stajınızı yapın 
demek hiçbir hikmet ve sebebe müstenit değil
dir. İnkıta için bir sebep yoktur. Gitsinler, 
bugünkü durumlarını bozsunlar, yahut hiç avu
kat olmasınlar. Onun için Nihat Erim arkada
şımızın teklif ettiği şey bir hikmete ve cemiye
tin menfaatine müstenittir. Biz burada çok ha
yırlı sandığımız yeni bir esas üzerine yürüyo
ruz. O da kabil olduğu kadar gençlerimizin bir 
an önce verimli olabilmeleri bakımından hayat
larına imkân vermek ve onları cemiyet için nafi 
bir hale getirmek gayesini güdüyoruz. Bu ba
kımdan arkadaşımızın teklifi kabul edilirse mes-
leke halel gehniyeeektir, mahkeme safahatına ay
rıca intikal edeeektir. Mahkeme safhası için bir 
şey yoktur ve bu tekKfte, Yüksek Heyetini
zin kabul ettiği prensiplere, katiyen münafi bir 
cihet yoktur. Yalnız iki yüz gencimizin, yetiş-
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miş, hukuk âleminin içine girmiş ve fakat me
selâ; belediyelerde çalışan gençlere ellerindeki 
ekmeği feda etmeksizin bunların da Avukatlık 
Kanunundaki staj mekanizmasına ve tesbit edi
len disiplinlere tâbi olmasını esas tuttuk. Şim
di bunun aksini mütalâa etmek, bunlara siz bu
radan ayrılın, staja gidin, ekmeksiz kalın, avu
kat olmayın demektir. Çünkü malûmu âliniz 99 
santiminin bir metre olması için bir son santim lâ 
zımdır. Bu bir santim eklenmedikçe, 99 san
tim hiçbir zaman 1 metre olamaz. Binaenaleyh 
genç evlâtlarımıza bu imkânlar temin edilmezse 
mevzuubahis nimetten mahrum kalırlar. Onun 
için bendeniz Nihat Erim Beyin teşrih ve tek
lif ettikleri noktanın katiyen avukatlık disipli
nine münafi olmadığını, kanunun esasını zede
lemediğini, bilâkis içtimai bir hikmete müstenit 
olduğunu tebarüz ettirmek için söz almış bulu
nuyorum. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen

dim, Sayın Nihat Erim'in teklifi üzerinde ma
ruzatta bulunacağım. 

Esasen bu müesseseyi, staj müessesesini, ta
dil için kıymetli arkadaşlarımla beraber teklif 
yaparken stajyerlerin ıstırap veren bugünkü 
hallerini önlemek istedik. Ancak bütün bu ka
yıtların ve bugün yaptığımız tadillerin kanu
nun esas ahengine ve kanunun barolara veri
len salâhiyetlere tecavüz mahiyetini iktisap et
memesi lâzımdır. Şimdi sayın arkadaşlarım, 
Nihat Erim arkadaşımızın teklifinde, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan stajyerlerin o te
şekküldeki avukat yanında staj yapmış olması 
teklif edilmektedir. Halbuki kanunun esas hü
kümlerine göre stajyerin hangi avukat nezdin-
de staj yapacağını tâyin hakkı doğrudan doğru
ya baro başkanına verilmiştir. Vâzıı kanun da
ha evvel bu hak ve salâhiyeti baro başkanına 
vermiştir. Baro başkanı stajyerlerin hangi avu
kat yanında yapacağını tensip edebilir ve yine 
stajyere o avukatın nezdinde bir müddet staj 
yaptırdıktan sonra gerek avukatın ve gerekse 
stajyerin vaziyeti itibariyle onu oradan alıp 
başka bir avukatın yanında staj yapmasını ten
sip edebilir. Şimdi bütün bu esas ve gayeleri, 
baro başkanına verdiğimiz bu salâhiyetleri mu
vakkat bir madde ile İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışacak stajyerlerin orada çalışan avu
kat yanında stajını yapacaktır, diye baro başka-
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nının bu salâhiyetini bir kısım stajyerler için 
tahdit bilmem ki, ne dereceye kadar doğrudur. 

Sonra arkadaşlar, bütün yapacağımız tadil
lerde, vereceğimiz tekliflerde ne kadar şefkat his
leriyle mütehassis olursak olalım, bu müessese
nin lüzumu vardır, bunu kısaltmak ve ıstırap 
şekillerinden kurtarmak için lâzımgelen tadilleri 
yapalım ama esas müesseseyi, mekanizmayı boz-
mıyalım. 

Şimdi Avukatlık Kanununun bir avukatın, 
stajyerin hangi işleri yapabileceğini ve hangile
rinden maaş ve ücret alırsa avukatlıkla kabili 
telif olduğunu tâyin ve tesbit etmiştir. Şimdi 
diğer geçici bir madde ile İktisadi Devlet Teşek
küllerinden muayyen bir ücret almış olanların, 
stajyerlikle kabili telif olduğu yolunda bir hü
küm tesisi, şimdiye kadar geçen emsali muame
lâta ve Danıştay karalarına, içtihatlara aykırı 
bir vaziyet ihdas edebilir. Bugüne kadar bu yol
da birçok tetkikler olmuştur. Baro yönetim ku
rulları bu vaziyetleri incelemişler, Bakanlıktan 
bu muameleler geçmiş ve bu muameleler aley
hine Danıştaya idari dâvalar açılmış, kararlar 
verilmiştir. Bu içtihatlar, bugün için takar
rür etmiş durumdadır. Hattâ bendeniz, daha 
evvel baro başkanlığı yapmış bir arkadaşınız sı-
fatiyle arzedeyim ki, Halk Bankası Hukuk Mü
şavirliğinde çalşan ve oradan ücret alan bir ar
kadaş hakkında verilmiş bir karar olduğu gibi, 
iller Bankasının Hukuk Müşavirliğinde çalışan 
diğer bir arkadaş hakkında da kararlar veril
miştir. 

Şimdi bu suretle yeni bir hüküm tesis eder
seniz bu hüküm yalnız iktisadi Devlet Teşekkül
lerine münhasır kalır. Bunun haricinde çalışan
lar hakkında esas hükümlere göre staj yapan 
arkadaşlar arasında bir tefrik yapmış oluruz. 
Binaenaleyh mâruzatnn, kanunun, mekanizma
nın bugüne kadar tatbik edilen esas ahenginin 
bozulmam asıdır. 

NİHAT ERİM; (Kocaeli) —Efendini; bir nok
tayı tavzih etmek isterim. Bendenizin Yüksek 
Heyete sunduğum önergede bu suretle Devlet da
irelerinde, Belediyelerde, Bankalarda, ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ; (yalnız iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde değil ) çalışan avukatların ne
zareti altında staj yapacak gençlerin, bu stajı
nın geçici birinci maddedeki, avukat yanındaki 
staj gibi, addedilmesini teklif ettim. Yoksa, mah
keme nezdindeki stajdan istisna edilmelerini tek-
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lif etmedim. Elbetteki mahkeme nezdinde altı ay 
staj yapacaklardır. Halen bu müessese ve daire
lerde bulunanların bu hizmetleri staj sayılsın. 
Ondan sonra avukat olmak isterse oradan ayrılıp 
mahkeme nezdinde staj yapsınlar. 

Emin Halim arkadaşım, bendenizin teklifimi 
avukatlık kanununun esas mekanizmasını boza
cağını söylediler. Bendeniz kendilerinin bu kana
atine iştirak etmemekteyim. Avukatlık kanunu
nun mekanizmasını bozacak bir şey yoktur. 

Baro Başkanının, hangi avukat nezdinde 
staj yapılacağını tesbit etmesi bir hükümdür. 
Her hüküm bir icabın mahsulüdür. Hem resmî, 
hem do" yarı resmi mahiyette olan dıireler avu
katlığını yapacak bir zatm yanında staj yapıl
makta olduğuna göre Baro Başkanının bunda 
bir mahzur göreceğini zannetmiyorum. Mamafih 
(Baro Başkanının müsaadesiyle) kelimesinin ilâ
vesinde hiçbir mahzur görmem. Teklifimi; böyle, 
yüzlerce gencin, sırf bir şekil meselesi için, huku
kunun zıyaa uğramaması, vazifelerinden ayrıl
mak gibi bir vaziyet karşısında kalmamasını te
minden ibarettir. Tekrar Yüksek Heyetinizden 
önergemin kabulünü rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Nihat Erim ar
kadaşımız verdikleri önergeyi tavzih ettikten 
sonra iş daha kolaylaşmış oldu. Bir takdim A e te
hir meselesinden ibarettir. Yani bugün memle
ketteki Devlet dairelerince, İktisadi DevM Te
şekküllerinde ve belediyelerde hukuk mezunu 
olup da o dairelerin avukatlarının yanında çalı
şan arkadaşların mahkemelerde de altı aylık müd
deti ikmal ettikten sonra geçirecekleri müddetin 
avukat nezdinde geçirilmiş telâkki edilmesi mâ-
delete uygundur. Nihayet bunu da (halen) kay-
diyle bugünkü vaziyete raci kıldıkları ve istik-
bele raci olmadığı için Komisyonumuz buna bu 
şartlarla iltihak etmektedir. 

BAŞKAN — tkinci geçici madde olarak tasa
rıya eklenmesi istenilen maddeyi okutuyorum. 

(Geçici ikinci madde olarak Nihat Erim'in 
verdiği önerge tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Komisyon metinde de mutabık 
mıdır? 

KOMİSYON ADINA SAHİR KURUTLUOĞ
LU' (Kı r şeh i r )— Redaksiyon için-komisyona is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Esas itibariyle ikinci madde ola-
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rak tasarıya eklenmesi istenilen şekli oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

Şimdi redaksiyon için komisyona veriyoruz. 
Bundan başka gene ayrı bir madde olarak bir 

teklif daha vardır. O da Hıfzı Oğuz Bekata'nm-
dır, okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle belirttiğim sebeplere binaen, aşağıda 

yazılı maddenin geçici üçüncü madde olarak 
kanuna eklenmesini arz ve teklif ederini. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Geçici Madde o. — Bu kanunun neşri tarihin
de mahkemelerde staj yapmakta olan yargıç 
adaylarından, stajı başarı ile sona erdirecekle
rin veya stajı bitirdikleri halde henüz tâyinle
ri yapılmamış olanların bu satjları, avukatlık 
stajının mahkemelerde geçecek kısmına sayılır. 

Ancak yukardaki hükmün tabik edilebilme
si için bu kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren altı ay içinde, bu gibilerin Adalet Bakan
lığına başvurmaları gerektir. 

BAŞKAN — Bunun geçici üçüncü madde ola-
rak kanuna ilâvesi hakkında Komisyonun müta
lâası nedir'l? 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) - • Efendim, önerge hakkındaki düşün
cemi arbedeyim. 

Avukatlık Kanununun kabul ettiği bir sis
tem vardır, Avukatlık meslekine intisap edecek
ler için bir müracaat yolu açılmış ayrı bir staj 
usulü tesis edilmiştir. Halbuki, yargıç adayı, 
olanlar bu hükümlere göre değil yargıçlar Ka
nunu ahkâmına tevfikan görevlendirilmişlerdir. 
Binaenaleyh bu iki meslekte tedahüle mahal ver
memek gerekir. Biraz önce etraflı bir şekilde arz 
ve izah. eyledim. Yargıç adaylığı için hazırlanan 
gençlerin avukatlık meslekine böylelikle geçe
bilmeleri adaylık kadrolarının yarg7çlığı meslek 
ittihaz etmiyecek kimseler tarafından fuzuli ye
re işgaline meydan yermiş olur. Yüksek heye
tiniz karar verirken bu hususu da nazara alaca
ğına eminim 

CEMİL SAİD BARLAS (Gaziantep) — Efen
dim Bekata arkadaşınım bu teklifinin Adalet 
Bakanı arkadaşımızın işini kolaylaştıracağı fik
rinde idim. Çünkü sıra bekliyen bir çok hâkim 
namzedleri var. Bu hâkim namzedlerini tâyin et-
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mette, Adalet Bakanlığı müşkilâta uğramakta
dır. 

Eskiden hâkim buhranı vardı. Büyük Mecli
sin kabul ettiği son kanunla son maaş zammın
dan sonra hâkimliğin muhtelif kademelerine, ta
lip bir çok namzetler var. Hattâ ben öyle hâ
kimler biliyorum ki, kadro müsadesizliği yüzün
den, doksan lirayı alamayıp 60 - 70 lirada sıra 
bekliyorlar. Bunu kabul edersek geçmiş zama
na ait işler dolayısiyle dahi, Sayın Adalet Ba
kanın vazifesini kolaylaştırmış oluruz. 

I>u avukatlık müessesesi; hâkimlik müesse
sesi diye konuştuğumuz mevzua gelince, hatırla
dığıma göre, Avukatlık Kanunu kabul edilirken 
Almanların hâkimlik ve avukatlık kanunundan 
da maddeler alınmıştır. Mektebi bitirenler, ister 
hâkim, ister avukat olsun, hukuk doktorasını 
yaptıktan, devlet imtihanını verdikten sonra iki 
sene staj görürler. Bu iki sene staj gerek hâ
kimlik ve gerek avukatlık için bedava idi. Avu
kat olınak istiyen altı ay, idari kazada, altı ay hâ
kim nezdinde. altı ay cezai kazada, altı ay da 
idare teşkilâtında staj görürdü. Bundan sonra 
istiyen tekrar imtihan vererek referande adı al
tında ya hâkim, ya Avukat olurdu. Fakat iki 
tarafın, da imtihanını veren istediği tarafı ter
cih etmek hakkına malikti. 

Hâkimlik stajında bulunanlardan bu güne 
kadar tâyin edilmemiş bulunanlar olduğunu 
gördük. Onun için avukatlık stajının altı ayma 
mahsup edilmesinde ne mahzur vardır.? Ada
let Bakanı tâyin edemiyorsa bu kadrosuzluktan 
ileri gelmetkedir. Şimdiye kadar da bu şekilde 
tatbik edilmiştir. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm teklifi esasen geçici 
bir madde olduğuna göre mesele yoktur. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim; maruzatımı tasarının heyeti umumiyesi ü-
zerinde konuşurken yaptığım için şimdi uzun 
konuşmıyacağım. 

Sayın Adalet Bakanı, hukuk mezunları, avu
katlığa veya hâkimliğe, seçerek girerler buyur
dular. Doğrudur. 

Yalnız hâlihazırda stajını bitiren 500 e ya
kın ve tâyinlerine halen imkân bulunamıyan 
gençler, yargıç adaylığına girerlerken, şimdi 
kabul buyurduğunuz kanunun, günün birinde 
tadil edileceğini bilmiyorlardı. 
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Şimdi bir kanun çıkartıyoruz, avukatlık staj 

müddetlerini haklı olarak hafifletiyoruz, 2,5 üç 
seneyi bir seneye indiriyoruz, imtihan külfetni 
ve saireyi kaldırıyoruz. O zaman hâkimliğe tâli]) 
olanların vaziyeti ise şu idi: Altı ay staj yapa
caklar, ondan sonra otomatikman tâyin edile
cekler. 

Bugün ise 1, 5 - 2 seneye yaklaştığı halde 
500 den fazla genç henüz tâyin edilmiş değildir 
ve bu yıl içinde de tamamının tâyini bahis mev
zuu değildir. 500 genç, memleketin muhtelif yer
lerinde birisi ölecek, birisi tekaüt olacak da 
hâkimlik inhilâl edecek ve bana yer açılacak di
ye, staj müddetini fazlasiyle doldurduğu halde 
beklesin dursun mu? yoksa, bir defaya mahsus 
olmak üzere bu 500 gence hayatın ufuklarını 
açalım mı? Bu, staj müddetini üç misli doldur
muş olan gençleri bekletmeye hakkımız yoktur. 
Bunun için Adalet Bakanı endişe etmesinler. 
Yargıçlığın öyle bir şerefi vardır ki, meslek hiç 
bir zaman tâlipsiz kalmıyacaktır. 

Son sözüm ; Adalet Bakanı bize dediler ki, 
21/1/1948 Çarşamba günki 33 ncü birleşimde: 
Elimizde tamamı 533 genç vardır ki, Yargıç 
adaylığına taliptirler. Fakat Yargıç adayların
dan hiç, birini henüz hâkimlik mesleğine tâyin 
edip bu 533 gencin taleplerini isaf edememekte
yiz. 

Pemekki Yargıç adaylarından bir kısmı 
avukatlık mesleğine geçseler dahi ellerinde 53:5 
genç, vardır ki, yargıç, adaylığına talip olmuş, 
mesleği kabul etmiş fakat kadrosuzluk dolayı
siyle tâyin edilemiyor. Endişe etmiyelim arka
daşlar. Pu güzel Kammu tam bir şekilde çıkar
mak için bu adalet prensipini rencide etmiye-
ceğinizi ümit ediyorum. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Efen
dim, ben meslekten değilim, bu meseleleri yakî-
nen bilmem. Yalnız bu kanunların umumi isti
kameti hakkında bir intibaını vardır, onu Yüksek 
Heyetinize bu vesile ile arzetmek isterim. 

Bizde serbest meslekleri teşkilâtlandırma 
devrinde Avurupa'da tuhaf ve anormal bir hava 
esmekte idi, korprasyonlara doğru bir hava es
mekteydi. İtalya'da, Almanya'da korporas-
yoıılara doğru gidliyordu. Biz serbest meslek
lerin icrasına ait kanunları yaparken o hava
nın tesiri altında fazlaca kaldık. Kanunlarımız 
çıraklık bakımından çok sıkı yapıldı. Bu sistem 
bir nevi lonce sistemidir, bir ortaçağ sistemi-
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dir. Demokrasilerde gençlik bu kadar sıkı bir 
sisteme tâbi tutulmamıştır. Ancak totaliter 
rejimlerde bu gibi tedbirler alınmıştır. Ser
best mesleklerin, gerek serbest mesleklerin, 
gerek esnaf ve amele teşekküllerinin sıkı bir 
sisteme doğru tanzimine gidilmiştir. Bizde de 
esnaf odaları, sanayi odaları teşkilâtına ait ka
nunlar buna göre yapılmıştı. Bugün içine gir
diğimiz demokratik havada bu kanunların çö
züldüğünü hissediyoruz, ihtiyaç bizi daha ser
best şekillere sevketmektedir. 

Ben meselenin teferruatına girmiyeceğim. 
Fakat böyle bir ihtiyaçla gelmiş bir kanunun 
Yüksek Heyetinizce mümkün mertebe geniş, gev
şetilmiş, rahatlandırılmış bir noktai nazarla 
tutulması ve bu istikametteki tekliflerin kabul 
buyurulmasını rica edeceğim. 

FERİDUN F lKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Malûmu âliniz; bir işte maksat ne ise hüküm 
ona göre verilir. Şimdi avukat mesleğine gire
cek bir gencin mahkemede altı ay staj yapması 
niçindir, kanunları öğrenmesi çin mi?* Hayır. 
Ya niçindir? Orada mahkeme nedir, mahkeme
nin amelî hayatı nasıl yürür, dosyalar nasıl 
yapılır, teşkili tarafeyn dedikleri şey nasıl olur, 
kim sağda oturur, kim solda oturur, zabıt kâ
tibi nasıl girer, dosya nerede konulur? Bunla
rı hâkim stajyerliği yapan gençler bol, bolâmat 
bilirler. 

Onun için bu bilgiyi edinmiş bir adama yeni
den bu bilgiyi vermek üzere çocukların hayatını 
bu tekrara sevketmek, yerinde değildir. Ma
lûmu âliniz, vergide tekerrür olmadığı gibi, bir 
çok şeylerde de tekerrür olması doğru değildir. 

Binaenaleyh bendeniz Hıfzı Oğuz arkadaşı
mın takririnin kabulü ile hiçbir zarar olmıyaca-
ğma kaniyim, hattâ hâkimlik stajında bunlara 
alışmış, oldukları için daha mücehhez olacakları 
kanaatindeyim. Kaldı ki, bu gençler ne ola
caktır? Adalet Bakanı arkadaşımız, bendenizin 
bir soruma cevaben, gelecek sene bunlardan 
kimseyi alamamak durumunda bulunacaklarını 
elemle ifade buyurmuşlardı. Bunlara bir kanal, 
bir hayat mecrası vermek lâzımdır. 

BAŞKAN — Adalet Bakanına söz veriyo
rum. 

ADALET BAKANI ŞÎNASÎ DERÎN 
(Zonguldak) — Efendim, Banguoğlu arkadaşı
mızın bir beyanını cevaplamak için söz almış bu
lunuyorum. 
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Kendileri, meslekten olmadı'darım söyledi

ler. Bu itibarla Avukatlık Kanununun siste
mini tebdilde esaslı bir hataya düşmüş oldular. 
Yürürlükte olan Avukatlık Kanunu korporas-
yon sistemine müstenit değildir. Bilâkis hazır
landığı tarihte dedikleri memleketlerde bu ce
reyan hâkim olurken Türk kanun vâzıı ileri 
bir görüşle meseleyi en liberal ve en demokra
tik esaslara göre tanzim kiyasetini göstermiş
tir. Bunu bütün meslek müntesipleri çok iyi 
anlarlar. Tabii burada teknik bir mukayese
ye girişecek değilim. Korporasyon sisteminin 
esasları nedir? bizim kanunumuzun esasları ne
dir? neden dolayı ileri bir görüşün ifadesidir. 

Avukatlık Kanununun mucip sebepleri bir 
defa gözden geçirilirse bu hakikat katî bir 
vuzuhla belirir. 

Esasen bugün müzakere mevzuu olan staj 
müddeti ile kanunun dayandığı esasların bir 
alâkası yoktur. Staj meselesi zamanın icap
larına göre değişen bir müessesedir. Ozamanki 
ihtiyaçların ifadesi olan hükümlerin bugün 
tadile mâruz kalması dayandığı esasların isa
betsizliğini hiçbir veçhile tazammun etmez. 
Şu ciheti bütün arkadaşlarımın vefalı hâtıra
larına tevdi ederim: Halen yürürlükte olan 
staj sistemini mi, yoksa bu yeni tadillerin 
genç arkadaşların ve meslekin hayrına ve 
menfaatinedir. Bunu yakin bir âti vuzuhla 
gösterecektir. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşın beyanlarına 
gelince; yargıç adayları hakkındaki soruya 
karşılık verdiğim izahları, heyeti umumiyesi 
itibariyle ele almaları, icabeder. Bu karşılıkta 
Yargıç adaylarının üç katagoride mütalâa 
edilmesi zaruretini belirtmiştim. Askerliğini 
yapmamış olanlarla, kadın adaylar ayrılacak 
olursa askerlik hizmetini ikmal ederek hizme
te amade olanların adedi soru tarihinde "174,, 
idi. Bunlardan şimdiye kadar tâyinleri icra 
edilmiş olmıyanların adedi öne sürdükleri ra
kamların çok dunundadır. 1947 senesinden 54 
kişi, bu seneden 8 kişi olmak üzere hepsi 62 
kişiden ibarettir. 

Binaenaleyh, denildiği mikyasta büyük bir 
stajyer kitlesiyle karşı karşıya değiliz. Çünkü 
aslolan vazifeyi askerliğini yapmış olanları al
maktır. Askerlik hizmetini ifa etmiş olanlar 
stajlarını yapsalar da kanunen yargıçlığa tâ-
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yiu edilebilecek durumda değillerdir. Kadın 
stajyerler hakkında on, on beş senedenberi tat
bik edilegelen esasları da arzetmiştim. Binaena
leyh, stajyerlerin durumu hiçte izah ettikleri 
gibi değildir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Yar
gıç adayları! 

ZÎYA ARKANT (Yozgad) — Etendim, bir 
sual soracağım. 

Buyurdular ki; kadm stajyerler bir nispe
te tâbidir. Bu, hangi kanundan, hangi karar
dan çıkmıştır? 

ADALET BAKANI ŞtNASÎ DERÎN 
(Zonguldak^ Bu hükümler kanunun tat hı
kından beri, 12 13 senelik takip olunmakla 
olan esaslardır ve adlî hizmetlerin icaplarına 
göre tanzim edilmiştir. Bu nisptin benim zama
nımda da muhafaza edilmesini faydalı gördüm. 

Şimdi asıl meseleye geliyorum: Yargıç aday
ları avukatlık meslekine sülük etmek isterlerse 
yargıçlık için yaptıkları staj avukatlığa sayıl
malı mıdır? 

Teklif staj meselesi olarak adayları öğren
meye tâbi tutmak bakımından mütalâa edilmiş 
olsa idi yargıç adaylarının da stajdan umulan 
faydayı elde etmiş oldukları elbette kabul edilir 
di. Fakat meselenin evveliyatı değişiktir. Çünkü 
stajyer kadrosu ile yargıçlık kadrosu bir nispet 
dâhilinde tesbit edilmiştir. Halen vazi
fede olan adaylar ihtiyacın fevkinde 
bir adede baliğ olmamaktadır. Çünkü 
aday kadroları gelişi güzel değil üst kad
roların icaplarına göre ayarlanmıştır. Hal böyle 
olunca, yargıçlığa intisap için adaylığa alınmış 
olanların geçici bir müddet için olsa da bir avu
katlığa bu adaylıktan faydalanarak geçebilmeleri 
tetkike değer bir meseledir. Mamafih ben şah
san bunların büyük bir adede baliğ olacağını zan
netmiyorum. Binaenaleyh geçici olmak şartiyîe 
böyle bir kolaylık gösterilmesine lüzum var mı
dır, yok mudur? Yüksek takdirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN -— Efendim, bu geçici üçüncü 
madde olarak teklif edilen önergeyi tekrar oku
tuyorum. Bu fıkranın bir madde olarak eklen
mesine Komisyon muvafakat etmemiştir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KÜRUTLUOĞLU (Kırşehir) - Biz evvelce fik
rimizi beyan ettik. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı da mahzur 
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görmektedir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) Bu 
sene 43 kişi tâyin edebilirler. 500 kişi daha var. 

(Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergenin geçici üçüncü mad
de olarak Kanuna geçmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci geçici maddeye eklenen (D) 
fıkrası Komisyondan gelmiştir. 

BAŞKAN — Birinci geçici maddeye (d) fık
rası olarak eklenecek hüküm Komisyondan gel
miştir. Onu okutacağım: 

D) Bu kanunun neşrinden evvel mahkeme
ler nezdinde altı ay staj yaptıktan sonra herhan
gi bir sebeple bu stajları inkıtaa uğrıyanlar avu
kat nezdindeki stajlarına başlamak hakkını ka
zanmış olurlar. Daha evvelce avukat nezdinde 
stajlarını ikmal etmişlerse avukatlık stajını yap
mış sayılırlar. 

BAŞKAN ••- Birinci geçici maddeye (D) 
fıkrası "olarak bu hükmün eklenmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle birinci geçici madde tamamlan
mıştır. 

Şimdi geçici ikinci madde olarak Komisyon
dan gelen maddeyi okutuyorum: 

OEÇÎCÎ MADDE 2. - • Halen Devlet daire
leriyle İktisadi Devlet Teşekkülleri ve belediye
ler hukuk müşavirlikleri nezdinde vazife almış 
bulunan hukuk mezunları bu daire ve müessese
lerin avukatları nezdinde geçirdikleri altı aylık 
müddetin ikmalinden sonra ve baro başkanının 
muvafakatiyle mahkemeler nezdindeki stajları
na başlıyabilirler. 

Bu daire ve müesseselerden alacakları üc
ret ve maaşlar Avukatlık Kanununun 3. mad
desi hükmünden müstesnadır. 

BAŞKAN — Şimdi bunu ikinci geçici mad
de olarak yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.... îkinci geçici mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü geçici madde olarak teklif edilen me
tin üzerinde redaksiyon yapmak istiyor musu
nuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHÎR 
KÜRUTLUOĞLU (Kırşehir) — Hayır, aynen 
okunsun. 
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BAŞKAN O halde madde olarak okutu

yorum : 

( T E Ç İ O İ MADDE 3. ~ Bu kanunun neşri 
tarihinde mahkemelerde staj yapmakta olan yar
gıç adaylarından, stajı başarı ile sona erdire
ceklerin veya stajı bitirdikleri halde henüz tâ
yinleri yapılmamış olanların bu stajları, avu
katlık stajının mahkemelerde geçecek kısmına sa
yılır. 

Ancak yukardaki hükmün tatbik edilebil
mesi için bu kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren altı ay içinde, bu gibilerin Adalet Bakan
lığına başvurmları gerektir. 

BAŞKAN — Bu teklifi üçüncü geçici mad
de olarak reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakere sırasında 16 ncı maddede bir sene
lik staj müddetinin altı aya değiştirilmesi sure
tiyle bir değişiklik yer almıştır. Binaenaleyh bu
rada birinci maddeye nazaran 8, 14, 15, 16, 20 
inci maddeler şeklinde değişiklik yapılmıştır. Bu
nunla bütün maddeler yüksek oyunuza sunulmuş 
ve kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkında arkadaşımız söz 
istiyor. 

Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar; tüzükün 110 ncu maddesinin bah
şettiği yetkiyle Yüksek Huzurunuzda, tasarı sa-
hiplerininden biri olmak bakımından, bir iki 
söz söyliyeeeğim. Bu tasarıyı gerek bendeniz ve 
gerek diğer teklif sahibi arkadaşlarımız, memle-
ketimizide avukatlık müessesesini takviye etmek 
ve aynı zamanda gençlerimizin çalışmalarını, ha
yatları boyunca vâki olan gayretlerini geliştir
mek ve bunları biran evvel hayata atmak ve bir 
serbest mesleği bünye itibariyle takviye etmek 
maksadiyle yapmışızdır. Komisyonumuz da yük
sek mesaisini bu gayeyi bihakkın anlamış B. Mec
lisinizin şiarı olan âli ruhla bu hamleyi, bu hat-
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veyi daha mütekâmil bir ölçüye getirmiş ve bu 
suretle el birliği yaparak gençlerimizin hayatı 
ve avukatlık meslekinin takviyesi bakımından 
âli bir inkilâp yapmış bulunuyorsunıUB. 

Bendeniz bu kanaatteyim ve bunu arzetmeyi 
bir vazife sayarım. 

Sözümü bitirmeden evvel Hükümetten bir 
ricada bulunacağım; bu, avukatlık meslekine mü-
taallik değildir. Yüksek malûmunuz; gençleri
miz Hukuktan veya herhangi bir meslek mekte
binden çıktıktan sonra derhal hizmeti maksure
lerini yapmak imkânını bulamıyorlar. Filhakika 
Sayın Millî Savunma Bakanından geçenlerde 
sordum, bu sene kendileri üç bin genci aldıkla
rını söylediler. Her ne olursa olsun Devletimi*, 
Meclisimiz, hiçbir şeyden kaçınmaz. 

Bu gençlerimizin askerliğe alınmaları için 
uzun müddet bekletilmemesini, bu mübarek in-
kilâbı yapan Âli Meclisin huzurunda Hükümet
ten rica etmeyi bir vazife bilirim 

BAŞKAN — Tasarının tümünü, oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mütte-
fikan kabul olunmuştur. 

Oyların sonucunu arzediyorum: 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 

yılı bilançosunun onanmasına dair tasarıya (284) 
arkadaş oy vermiştir. (280) kabul, (4) çekinser 
vardır. Muamele tamamdır. Kanun (280) oyla 
kabul edilmiştir. 

Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 1944 
malî yılı bilançosunun onanmasına dair olan ta
sarıya (284) arkadaş oy vermiş (281) kabul, (3) 
çekinser vardır, muamele tamamdır, kanun (281) 
oyla kabul edihniştir. 

Uyuşturucu maddeler hakkındaki Lâhey, Ce
nevre ve Bangkok, Anlaşma Sözleşme ve proto-
kollai'iııı değiştiren protokolün onanmasına dair 
kanun tasarısına (285) arkadaş oya iştirak et
miştir. Yeter sayı vardır, kanun (285) oyla ka
bul edilmiştir. 

Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1946 
tarihinde hariçte imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile Modüs vivendi ve eklerinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısına (294) arkadaş 
oy vermştir. Yeter sayı vardır. Kanun (294) oy
la kabul edilmiştir. 

Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına bağlı 
listelerin kaldırılması hakkında teati olunan mek
tupların onanması hakkındaki kanun tasarısına 
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(294) arkadaş oy vermiştir; yeter sayı vardır, 
kanun (294) 03da kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında 18 Eylül 
1947 tarihinde Belgrat'ta imzalanan Ticaret ve 
ödeme Aıılaşmalariyle Modüs vivendi, Tasfiye 
Protokolü ve bağlantılarının onanması hakkın
daki kanun tasarısına (278) arkadaş iştirak etmiş 
(275) kabul (3) ret vardır. Kanun (275) oyla 
kabul olunmuştur. 

tç istikraz akdi hakkındaki kanun tasarısına 
(374) oy verilmiştir, (251) kabul, (23) ret var
dır, kanun (251) oyla kabul edilmiştir. 
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Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki kanun tasarısına (197) zat oy vermiş, 
bunlardan (173) ü kabul etmiş, (20) si reddet
miş, (4) çekinser vardır. Muamele tamam değil
dir. Önümüzdeki birleşimde tekrar oya konacak
tı?. 

Gündemde konuşulacak başka madde kalma
mıştır. 

önümüzdeki Çarşamba günü saat 15 de top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.09 

Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 1943 malî yılı bilançosunun onanması hakkındaki Kanuna 
verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Alı Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katıl mıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
284 
280 
173 

0 
4 
8 

[Kabul edenler] 
İhsan Ezğü 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdı Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 

Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail H. Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suııer 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa F. Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
(Vmü öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

— 190 — 



.1948 0 : 1 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi $elen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
61. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil 6ündeş 
Re§id özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasira, Erel 
Şevki Ergün 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

Di-. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kata-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Asım öürsu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Öürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi öökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Us 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafia Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev ööle 
Kemalettin Kamu 
61. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
01. Agir Atlı 
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Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Öalip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
61. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

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

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
61. Abdullah Alptoğan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 
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SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİÎRD 
Sabri Çeliktuğ 

-

AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmed veziroğlu (I) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Cevdet Gölet (I.) 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz öknıen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (1) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

İjfıtfi Yavuz . 
SÎNOB 

Suphi Batur 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 

[Çekin 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırsever 

Galip Pekei 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 

serler] 
Hüseyin Bingül 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Süreyya örgeevren 
BİLECİK 

Mcmduh Şevket Esendal 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
BİTLİS 

Arif Özdemir (1) 
BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 
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ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

H — 

Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 

SÎNOB 
Enver Kök 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Fikret Yüzatlı 

aÜMÜŞANE 
Edip Tör (I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
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Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir üluç 
Rasim Yurdman 

tÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
<t) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Oamtıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beg 
Osman Nuri Koni 
Fııad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (î) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

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

Sami Güloüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şer af ettin Karacan (î) 

KASTAMONU 
Ziya Orbay (î) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydm 
Faik Seler 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel (1) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Tunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
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Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar (î) 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğlu 
(î.) 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hal id Onaran (I) 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
(t) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (1) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (t) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 

[A çık Milletvekillikleri] 
Aydın 1 
Erzincan 1 
Giresun 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 
Malatya 1 
Ordu 1 
Yozgad 1 

Hilmi Uran (1) 
Ali Münif Yegenn 

SURD 
Etem îzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tncedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkseş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel (î) 

TRABZON 
Temel Göksel 
Hasan Saka (Başbakan) 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZOAD 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
tsmail Ergencr 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 
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Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1944 malî yılı hesap ve bilançosunun onanmasına dair olan 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ura s 
Ali Kemal Yiğitoğlıı 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
î lisan Ezğü 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Nunıan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Ol. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler 284 

Kabul edenler 281 
Oya katılmıyanlar 173 

Reddedenler 0 
Çekinserler 3 

Arık Milletvekillikleri 8 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Pehrettin Tiritoğlu 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suııer 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz ' 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. t. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğua 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurralıman Melek 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
tsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

— 19* — 
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İÇEL 

Haydar Aslan 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demircili 
Dri;atoim &emal öke 

Benal Nevzat Arıman 
Lâtife Bekir Çeyrekfeaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 

'Atıf İnan 
SaitOdyak 
Haydar Rüştü öktem 
•ŞükrüSaraçoğlu 

KAES 
Â*kif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 

^ Dr. Esad'tİktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Âlptoğan 
Tahsin Goşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

r KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 
Sait'l*znîı Fe^zioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşiâ'özsoy 
Faik Beler 
"Ötner TfcŞçıöğlu 
Reşit ¥fîrİ^ut 
Hayt-ultah tJrkâa 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Ko*|£ Kemal Bağan 

Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Füad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Halikı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluöğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr.- Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muidin Adil Bina] 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Llulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartaliğil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kkra-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil ; 
Şefik Tugay ! 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

.1948 O : 1 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fiırtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali YÖrüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Semai Satır 
Sinan T<3celîöğlu 
Ahmtt Remzi Yüregir 

StîRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Suphi Batur 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Âhmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarialioğlu 
Mustafa Reşit Tarâkçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut •ifan 

ÜRFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 
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YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
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Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

. 1948 ı D : 1 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHÎSAR 1 ÇANAKKALE 
Şahin Lâçin 1 Ali Rıza Kırsever 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmed veziroğlu (î) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Cevdet Göle (I.) 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (İ.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif Özdemir (t.) 

BOLU 
Hasan Şükrü A-lal 
Dr. Zihni Ülğen (1.) 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 

SİNOB 
Enver Kök 

[Oya katılmıyanlar] 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingüi 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Fikret Yüzatiı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (1.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Azız Koksal 
Dr. Celâl Ramnzrnoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr Adnan Adıvar 

do 
Enis Akaygen 
Ali Rıza A n 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (1.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz ÇanıL'üd 
Dr. Nikola Fakaçelli 

Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan (t.) 

KASTAMONU 
Ziya Orbay (1.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Dr. F . Şerefettin Bürjre 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak 

- m-



Ali Rıza Türel (î) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan öür-
soy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
ka nt 
Kâmil Coşkunoğlu 
lîulvjın Nafiz Edgüer 
(t.) I1 

İsmail Ertem 
Faik Kımloğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
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Rıza Çuhadar (t.) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
İrfan Fericl Alpaya 
Ol. Seyfi Düzgören 
01. Kiazım Sevüktekin 
(t 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran (I.) 

NİĞDE 
ITalid Mengi 
Hüseyin Uhısoy 

. 1948 O : 1 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 
RİZE 

Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (I) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (I) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Hilmi Uran (I.) 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem izzet Benice 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Tşık 

Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel (1) 

TRABZON 
Temel Oöksel 
Hasan Saka (Başbakan) 
Muammer Yarımbıyık 

URPA 
Osman Ağan 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ali Rıza încealemdaroğhv 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarh an 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Erzi'ı"an 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 
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Uyuşturucu maddeler hakkındaki Lâhey, Cenevre ve Bongkok, Anlaşma, Sözleşme ve Protokollarım 
• değiştiren Protokolün onanmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
N'aki Ccvad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Barut' Ay aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekin an 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Kmin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Fakiho Öymen 
fil. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sumcr 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Ol. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlti 
Muzaffer Akpmar . 

U j re sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekimserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
285 
285 
172 

0 
0 
8 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fehrettin f iritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçcker 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf- Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr lVTn«!tji'Fn Cflntplrin 
±Jl , jjH.\Xo\jdl.Gt WQ»HLCXVHX 

Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Ham di Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlaı 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Ath 

. Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmçnsüef 

föB: 



Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğhı 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet. Kemal Silivrüi 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracoğlu • 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Azİ2 Samih îlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara . 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioglu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy ' 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlü ^ ' 
Reşit? T*w?;(rufc> •••• v -
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Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgııt 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Seda d Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mit at Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel. 
Şevki Ergun 
liulki Karagülle 
Nainı Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü : 

Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şeflfc1 Turgay" • / • • ; . : 

. 1948 0 : 1 
MANİSA 

Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi Öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu % 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karatâş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali. YÖrüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbsle Djbla» 

Kasım Gülek 
Dr. Kemal -Satır 
Sinan Tefeelioğlu ; 

Ahmet Remzi Yüregir 
SURD 

Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
LûtfiYavütf-

SÎNOB 
Suphi Batur -
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettm^Guttaltay: 

Kâmil Kitapçı 
Muttalip Ökefrr-
Şakir Uma -
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
nalid Nazmi Keşmir 
Cemal KÖvâh 
Mustafa Mtîfdğlu'•''"'• 
Galip Pek**- < 
Nazım Poroy : 

Refik Ahntet SeVerigiI ^ 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day . 
Daniş Eyiboğlü; , 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Mol&oğlu 
Hamdi ,Q>rhon, 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu ; 

TUNCELİ 
Necmeddin <Sahir Sılan 
Mahmut T«ö' ^ 

URF4tf 
Ata l ayAAtaE^ • '̂•'' 
Vasfi Gerger u 
RaziSöy^r - ^ 
Esat TeTaitt|i>i-v -':.»*-' 
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Sırat Kemal Yetkin 
VAN 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

B : 43 
YOZGAD 

Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 

16.2.1948 O : 1 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Sinasi Devrin 

Emin Erişirgil 
A.hmet Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar ; 

Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu (î) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Cevdet Gölet (1.) 
tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (î.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Ör. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahtnet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Abdürrahmah Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Fajk Yılmazipek..-. 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

,ÇORUM 
Edip Alpsar 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Hr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

Fikret Yüzatlı 
GÜMÜŞ ANE 

Edip Tör (î.) 
HAKKARİ 

Selim Seven 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (î.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Babait 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (İ.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Camili el 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (t) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakana 

Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şeraf ettin Karacan (t.) 

KASTAMONU 
Ziya Orbay (î.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 

Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel (1) 

KÜTAHYA 
Hakkı. Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coskunoğlu 

^ 2ÖÖ ; 



B : 43 16.2.1948 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(î.) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar (I.) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(î.) 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(D 

Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

Necati Erdem 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran (î.) 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (î) 

SAMSUN 
Hüsnü çakır (î) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Hilmi Uran (î) 
Ali Münif Yegena 

O : 1 
SÎÎRD 

Etem İzzet Benice 
SÎNOB 

Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tnceda-
yı (Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkseş 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

Ekrem P.ekel (I.) 
TRABZON 

Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hasan Saka (Başbakan) 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener (t) 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabrı Koçer ,-.-•.,• 
Naim Krömer 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydm 
Erzincan 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

» e « 
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Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1946 tar hinde Paris'te imzalanan Ticaret ve Ödeme An-
lanşmaları ile Modüs vivendi ve eklerinin onanmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 2Q4 
Kabul edenler : 294 

Oya katılmıyanlar : 163 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 8 

AFYON KARAHÎSAR 
Şahin Ivûçin 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞEI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Ey mir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKAEA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Rasit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emür? Bilgen 
Nuri {Jöktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 

edenler] 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh . 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Ilasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 
, EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
GL Aşir Atlı 
Hem il Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
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Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

OÜMÜŞAKE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Afcmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eytıp Durukan 
llemh Mûrsalöğhı 

tgiL 
Haydar Aslan 
Salih tnankur 

ÎSPARTA 
Kâzını Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fııad Hulusi Demirelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal SilivriH 

IfcMtR 
Benal Nevzat. Aranan 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Difatoen 
Atıf tnan 
Sait Ödyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Sârâe©#hı 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Aftalm 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Ooşjkah 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Bakî Ttimtttrk 

B : 43 16 .2 
KAYSERİ 

Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid Özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fııad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğîu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Alımet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alâtaş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün-
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Ofgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ahmet Tahtakılıç 

. 1946 O : 1 
MALATYA 

Abdurrahman Ulvi Bey 
dağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Mtıammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Cofkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Dr. Aziz Uras 

MFÖLA 
Asım Gürsıı 
Dr. Mitat Şakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

IfctZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr Fahri Kurtuluş 

Ali Zırh 
BAMBUN 

Hüseyin Berk 
Cemil Bîkel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yftkup Kalgty 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

JMehmed Ali Yörüker 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Dr. Kemal Satır 
Sinan TekeHoğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

amoB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOİCÂD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutou 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
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Sekiye Molaoğkı 
Hamdı Orhon 
Ali Sanalioglu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

B : 43 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Yasfi Gerger 
Razi Soy«r 
Esat Tekeli 

16 .2.1948 O : 1 
Sııut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 

Sırrı Içöz 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
Emin Erisirgil 
Alım et Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAK 
G'l. Sâdık Al doğan 
Mehmet A§kar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu (i) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı A tay 
Hilmi Atlıoğlu 
Cevdet Gölet (1) 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif Özdemir (t.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Sere ı' Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrab 
Fahri Karakaya 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (î.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (î.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (t) 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalaıı (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hu İki Cura 
Sami Güleüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şeraf ettin Karacan (1) 

KASTAMONU 
Ziya Oı-bay (1.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KIRŞEHİR 
Nihat, Erdeni 

KOCAELİ 
Dr. F. Şerefettin Bürg« 
İbrahim Süreyya Yi#it 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel (I) 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet î. Oürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 

Mahmud Nedim Zabcı 
MANİSA 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t) 
Faik Kıırdoğlu (Bakan) 
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MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Kiza Çuhadar (I.) 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tanktı t 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfı Düzgören 
öl . Kiazım Sevüktekin 
(D 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

k 

B : 43 16.2 
MUŞ 

Ihıl id Onaran (I.) 
NİĞDE 

Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
v A l / v 

Yusuf: Ziya Ortaç 

SİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (î) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (1) 

SEYHAN 
Kasun Ener 
Cavid Oral 
Hilmi Uran (1) 
Ali Münif Yegena 

[Açık Millet 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

. 1948 Ö : İ 
EtTF" 

E t em izzet Benice 
SINOB 

Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan Ve.) 

Yusuf Kemal Tengirş^nk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
GL Fikri Tirkes 
îsnıail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

^vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ekrem Pekel (İ) 
TRABZON 

Temel Göksel 
Hasan Saka (Başba
kan). 
Muammer Yarımbıyık 

UEFA 
Osman Ağan 

VAN . 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener (I) 
AH Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

8 
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Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına bağlı listelerin kaldırılması hakkında teati edilen mektup. 

ların onanmasına dair olan kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanım kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

A&RI 
Müştak' Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mcbruro Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekin an 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Fakiho Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğiu 

ÜJ re sayısı : 465 
Oy verenler : 294 

Kabul edenler .: 2Q4 
Oya katılmıyanlar : 163 

Reddedenler : 0 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. lzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Gl. Kâzım Özalp j Dr. Akif Arkan 
Hilmi Şeremetli i Rifat Dolunay 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşıiı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni ülgen 

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

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Krhan 
Mustafa Fehmi Gerçekor 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantefcin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgtiner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpar. 

Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Al tuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
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Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüsün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Kâzını Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Mini Kemal Öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Arunan i 
Münir Birsel [ 
Lâtife Bekir Çeyrekbası • 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf înan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Akit' Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni drhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptogan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyrioğlu 
Kâmil Gündeş 
RegUi öaaoy 
Faik Seler 

Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasryanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Tlulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Memduh Ispartalıgü 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artttn-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Asını Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlıı 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 

Şükrü Süer 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
-Cemil Büsel 
Naşit Fırat 

Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mohmed AU Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 

İ Kâmil Kitapçı 
; Muttalip öker 
! Şakir Uma 
s Abidin Yurdakul 
| TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Gkdip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mnstafa R«şit Tarakçı-
o&lu 
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TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Ataloy Aknn 
Vasfi Gerger 

Bazi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celal Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 

Sırrı IçÖz 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Orlunı Seyfi Orhon 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğaıı 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
A lımc<l Veziroğlu (1.) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 
Halid Bayrak (i. Ü.) 

ANKARA 
Falih Bıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Cevdet Gölet (1) 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Basih Kaplan 
Mustafa Korkut (t.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Eaendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir (1.) 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
ihsan Yalçın 

BURSA 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât. Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

ihsan Karasioğlu 
ÇANKIRI 

M. Abdülhalik Benda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Bosad Aydınlı 
Abidin Ego 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Oavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

ESKİŞEHİR 
fsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Ytizatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor (î.) 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Basim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(t.) 
Enis Akaygen 
Ali Rnsa Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Befet Bele (I.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Becep Peker (I) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Bahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan (I.) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ziya Orbay (I.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Bıza Türel (I) 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Zat>cı 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
d.) 

— 208 — 



MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar (î) 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reçid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
01. Seyfı Düzgüren 
Gl. Kiazım Serüktekin 
(t.) 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

B : 43 16 .2 
MUŞ 

Halid Onaran (I.) 
NİĞDE 

Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZB 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Sn im Ali Dilenire 
Fuad Sirmen (t) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (t) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Hilmi Uran (t) 
Ali Münif Yegena 

.1948 0 : 1 
SÎÎRD 

Etem îzzet Benice 
SÎNOB 

Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Inceda-
y\ (Başkanvekili) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

StVAB 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirks«ş 
İsmail Melımed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

Ekrem Pekei (1) 
TRABZON 

Temel Göksel 
Hasan Saka (Başbakan) 
Muammer Yarımbıyık 

URPA 
Osman Ağan 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (î) 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarh an 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Türkiye ile Yugoslavya arasında 18 Eylül 1947 tarihinde Belgrad'da imzalanan Ticaret ve ödeme 

Anlaşmalariyîe Modüs vivendi, Tasfiye Protokolü ve bağlantılarının onanması hakkındaki Kanu
na verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
278 
275 
179 

3 
0 
8 

Kanun kabul edilmiştir.') 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
îbrahim Raruf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekmau 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim i 
Muammer Eriş İ 
Ilışan Ezğü • 
Fakihe övmen 
01. Naci Tınaz ; 

ANTALYA 
Numan Aksoy ; 

Niyazi Aksu I 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer [ 

A'fDIN j 
(il. Refet Alpman I 
Nuri Göktepe | 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eıninittiu Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzuzçar-
şılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr Muhlis Süne t-

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 

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

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 

edenler] 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naii'n Al alay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
Ilışan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

Abdülhak Fırat 
ERZURUM 

Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raiü Dine 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursuuoğlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKÎŞEHÎR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Bari as 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahraed Ulus 
Dr. Galip Kenaa Zaim-
oğlu 
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ĞÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Aiımet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf înan 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş' 
Reşid özsoy 
Faüt Seler 
ömfer Taşçıoğkr 

B : 43 16.2 
Reşit Turgut 
Hayrullalı Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. K*mıal Doğan 
Nai'i Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim Ulvi Bey-
dağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
koylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

.1948 O : 1 
MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Maktule Dıblan 

Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öke 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa ) -âtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 
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VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

B : 43 
YOZGAD 

Celâl Arat 
Ziya Arkant 

16.2.1948 O : 1 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 

Emin erişirgil 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyi'i Orhon 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 

[Eeddedenler] 
MARDİN 

Dr. Aziz Uras 
RİZE 

Dr. Fahri Kurtuluş 

[Oya katihnıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu (1) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Alay 
Hilmi Atlıoğlu 
Cevdet Gölet (1) 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (t) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Süreyya örgeevren 
BİLECİK 

Memduh Şevket Esendal 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel (Başkan Ve.) 

BİTLİS 
Arif özdemir (I) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılrnazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Di1. Bahattiıı Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağrah (I.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Münir Hüsrev Göle 
(Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (1.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (t) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 

Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (1) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhnei 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (î) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Ba
kan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait üdyak 
Ekrem Uran 
Dr. Kamran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan ' 
(t) 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Ziya Orbay (1.) 
Baki Tümtürk 
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KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel (1.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
d.) 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Atıf Esen bel 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Zabcı 

B : 43 16.2 
MANİSA 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
(î.) 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar (1.) 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(1.) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t.) 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

MÜŞ 
Halıd Onaran (1.) 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

.1948 O : 1 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
(t) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (1.) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Hilmi Uran (1.) 
Ali Münif Yegena 

SÜRD 
Etem İzzet Benice 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim İneedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Necmeddin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel (1.) 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Hasan Saka (Başba
kan) 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal O. Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAAK 
İsmail Ergener (1.) 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
(1.) 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarh an 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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îç istikraz akdi hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 274 
Kabul edenler : 251 

Oya katılmıyanlar 183 
Reddedenler : 23 

Çekin ser] er 0 
Ayık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki .Cevad Akkerman 
Mebruro Aksoley 
tbraîîim Ranıf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
A.vni "Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakiho öynıen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepo 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 

Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı- Uzunçarşılı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Abdürrahmaii Konuk 
C'MUİİ ÖZ 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr> Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet İhsan Zcynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Or. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrcl 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Ma fi a Dumlu 

Ccvat Dursunoğlu 
Kcmalettin Kamu 
01. Vehbi Kooagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahraan Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtif»t B<kir Çoyrckbaşı 
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Esat Çınar 
Atıf înan 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Azia Samih îlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Teze* Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eetvit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoglu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atııf Knnsu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

B : 43 
KONYA 

Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh tspartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkun oğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Hıza Erten 

16.2.1948 O : 1 
Abdülkadir Kalav 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata ş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Ham di Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Necmcddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırn loö'A 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim. Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarh an 
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[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Salih tnankur 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Fuad 1 uılûsi Demirelîi 
Osman Nuri Koni 

Ahmet Kemal Silivrili 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 

Ahmet Tahtakılıç 
MUĞLA 

Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitât Sakaroğlu 

SÎNOB 
Suphi Bat ur 
Enver Kök 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Melımet Aşkar 
Hazim Bozea 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu (î.) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
İsmet İnönü (Cumhur-
başkan) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (1) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen -
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

İhsan Yalçın 
BURSA 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asını Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Ulug 

EDİRNE 
Fethi Erimçag 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Ökteüı 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Münir Hüsrev Göle 
(Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (1) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet l<ele 
Mareşal Fevzi Çakmn1; 
Faruk Nafiz Camlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özdrn 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Ba
kan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait "Ödyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
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Serafettin Karacan 
(t) 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Ziya Orbay (î) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel (1) 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(î.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 

B : 43 16.2 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar (1) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu (1) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 

MUŞ 
Halid Onaran (1) 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Ilamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
(î.) 

.1948 O : 1 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (1) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (1) 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid O rai 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran (1) 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Eteni İzzet Benice 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Inceda-
yı (Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel (1) 

TOKAD 
Halid Nazrai Keşmir 
(Bakan) 
Refik Ahmet Sevengü 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Hasan Saka (Başba
kan) 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan-
Vasfi Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali Rıza Incearemdaroğlu 
Sabri Koçer 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(yeter sayı yoktur.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkennan 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymcn 

AtfTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BİLECİK 

Dr. Muhlis Suner 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BOLU 

Lûtfi Gferen 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 197 

Kabul edenler : 173 
Oya katılmıyanlar : 260 

Redde lenler : 20 
Çekinserler : 4 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
JL/L • XA.İVİ-L X I I IVelXI 

Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 

Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Ccvat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracâglu 

KARS 
Aziz Samih llter 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Şevki Ergun 
Hâki Karagülle 
Tef fik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil İenU 
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Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdtilkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Erten 
Faik Eurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar Özey 

MAEDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Bari Dedeoğln 
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NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Kgmık 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
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Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TO&AD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
GalibPekel 
Nazım Poröy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 

Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ERZURUM 
Gl. Vehbi Kocagüney 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Osman Nuri Koni 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet İhsan Gür
soy 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 

ANKARA 
Gl. Naci Tınaz 

[Çekinserîer] 
DİYARBAKIR 

İhsan Hâmid Tigrel 
ÇANAKKALE 

Nurettin Ünen 
YOZGAD 

Dr. Kemal C. Berksoy 

[Oya kahîmtyanîar] 
AFYON KAftAtttflAft 
GL Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu (1.) 

AĞRI 
MüştaK Afctan 
Ahmet Alpaslan (1.) 
HaHd Bayrak (l.Ü.) 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata • 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Cevdet Gölet (1.) 

İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
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Nurullah Esat Sümer 
AYDIN 

Neşet Akkor , 
EminJBilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğha 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Gl. Kâzım Özalp. »> 
Fahrettin TiritoğluC 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Mc mduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdendi* , (1.) . 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil. Çambel 
Celâl Sait Siren ; 
Dr. Zihni Ülgen (I. Ü.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Muhittin Baha Fars 
Dr. M. Talât-Simer 
Faik Yılmazipek. ~ 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Bakan) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu. 
Necdet Yücer -
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DENİZLİ 

Regad Aydınlı a: 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 
Osman; Ocak 
Şeref Uluğ • 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZİĞ 
Fuad AğraU 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu^^ 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya! 

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

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zaim. 
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (I.) 
Ahmet Kemal ̂ Varıne* 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli ' 
Gl Eyüp Durukan 
Hasan Mupsaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay *••• 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan* 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar< (İ.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbelt 

Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçeüi 
Mekki Hikmet Gelen-
b'eğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (İ.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 

s Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşi 
Esat Çmar 
Sami Gülciioğlu 
Atıf İnan 

Sait Odyak • 
Ekrem-Oranf; 
Dr. Kâmran Örs* 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
(î.) 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın*. 
Gl. Abdullah Alptoğan, 
Ziya Orbay (1.) . 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın, 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler -
Ömer Taşçioğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
(t) 
Nihat'Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
İsmail Rüştü Aksal 

KOCAELİ 
Dr. F. Şere'fettin Bürge 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
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S. Sayısı: 78 
Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 1943 yılı kesinhesabına ait 
rapor ile bilançonun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere

si ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /156) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 6 . XI. 1947 
Sayı: 270718 - 2171 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Katına 

Genel kâtip Kanunlar Müdürlüğü deyimi ile alman 14 . VI . 1946 tarih ve 2401/4127 sayılı 
yazıları cevabıdır. 

Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 1943 malî yılı hesabının Büyük Millet Meclisinin 1501 
sayılı karan veçhile muameleye tâbi tutularak hükme bağlanmış olduğunu ve müessesenin işlemle
rinden tazmin ile ilgili görülmiyen kısımları hakkında düzeni enen raporun, bilanço ve ilişiği cetvel
lerle birlikte sunulduğunu engin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1943 malî yılı bilançosu üzerinde yapılan inceleme sonucu
nu gösteren rapor 

Başlangıç 

3653 sayılı Kanunla kurulan Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin işlemleri; sözü geçen kanu
nun 10 ncu maddesi gereğince Sayıştay'ın denetlemesine'tâbi tutulmuş olmakla beraber gerekçesi 
1939 malî yılma ait bilançonun incelemesi sonucunu taşıyan raporumuzda tafsilâtlı olarak arz ve 
izah edildiği üzere noksan tahsilattan veya fazla veyahut usulsüz ödemelerden dolayı muhasibin 
sorumunu gerektiren paraların; Sayıştay'ın kaza yetkisine dâhil bulunmadığı mülâhaza ve kana
atiyle bu hususta yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının dikkat nazarının celbi ve diğer ba
zı idari eksiklikler hakkında da lâhik olan mütalâa ile beraber Büyük Millet Meclisine keyfiyetin 
arzı kurulumuzca uygun görülmüş ve1 bu görüş ve telâkki tarzı Yüsek Meclisçe de tasvip buyurul-
muş olduğundan sözü edilen müessesenin muta akıp yıllar bilâçolarma ait raporlarda olduğu gi
bi 1943 yılı bilançosu hakkındaki raporda aynı esas ve teamüle tevfikan tanzim kılınmış ve Sa
yıştay Başkanlığının 9 . IV . 1946 tarih ve 248325/743 sayılı yazısiyle Yüksek Meclise sunulmuştu. 

1943 yılı bilançosuna ait rapor üzerine Büyük Millet Meclisince ittihaz buyurulan Yüce Baş-
knalığın 14 . VT . 1946 tarih ve 4127/2401 sayılı tezkereleriyle Sayıştay'a gönderilen 1501 sayılı 
kararda; Kamutay'ca tasvip edilmiş olan Sayıştay Komisyonunun kararları olayla ilgili husus
lara mahsus ve münhasır olup benzeri meselelerde hukuki bir tesiri olmadığı ve bu itibarla Ya
lova Kaplıcaları hesapları hakkında Sayışty'm bundan evvel vermiş olduğu yetkisizlik kara
rının mütaakıp yıllara ait hesaplarda da aynı suretle uygulanması zaruretinde bulunmadığı, gerek 
Anayasa, gerek Genel Muhasebe Kanunu hükümleri, Sayıştayı Devletin gelir ve giderlerini de
netlemekle görevli ve yetkili kıldığı gibi 3653 sayılı Kanunun ruhu ve onun uygulanması şeklini 
gösteren yönetmeliğin 18 nci maddesi dahi bunu teyit etmekte olduğu - ifade kılındıktan sonra 
sözüedilen idarenin 1943 yılı bilançosu üzerinde Sayıştaym, saymanların sorumlarını gerektiren 
işler hakkında kanunen haiz olduğu yargı hak ve yetkisini kullanmadığı görüldüğünden bahsile 
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hesabın bu bakımdan tekrar incelenerek hükme bağlanması beyaniyle raporun iade edilmiş ol
duğu) gösterilmesi üzerine müessesenin bahis konusu 1943 yılı hesabı yeniden yargılanarak noksan 
tevkifat ve fazla tediyatla ilgili görülen 936 lira 60 kuruşun müsebbiplerinden tazminen tahsili 
hüküm altına alınmış ve bu hususta 13. X I I . 1946 tarih ve 718 sayılı bir de ilâm tanzim kılınmış 
ve tazmin ile ilgili bumnnııyan işlemelerde görülen bazı noksanlıklar tertip sı vasiyle aşağıdaki mad
delerde arzo Ummuştur. 

Bilançonun tahlili 
Bivinci kısım 

Alacaklı hesaplar : 
Bakiye Matlup Zimmet 

Lira K. Lira İv. Lira K. 

1 276 291 84 1 276 291 84 0 
1. — »Sermaye : 
Bu hesabın geçen seneden devri yukarda gösterildiği veçhile 1 276 291,84 liradan ibaret olup 1943 

yılında bu hesabı ilgilendiren bir işlem olmamıştır. 
2. — İhtiyat sermaye : 
Bu hesabın matlubunda görünen 6 224,90 lira mülga Denizbanktan hesabeıı devir alman para 

olup 3653 sayılı Kanunda ihtiyat sermayesi ayrılacağına dair bir lıükünı bulunmadığı gibi esasen 
bu sene bilançosu da zararla kapanmış olduğundan ihtiyat sermaye r.amiyle ayrıca bir para ilâve
sine de imkân görülmemiştir. 

3. — Amortisman hesabı : 
Bu hesabın geçen seneden devri 295 959,88 liradır. Bu miktar 1943 yılında ayrılan ve müfredatı 

bilançoya bağlı 5 ve 8 numaralı cetvellerde gösterilen 61 417,33 liranın ilâvesiyle 357 377,21 liraya 
baliğ olmuştur. Sabit kıymetlerden ayrılan amortisman miktarı hesap yönetmeliğiyle tâyin edilmiş 
bulunduğundan bu münasebetle arza şayan bir cihet görülmemiştir. 

4. — Muhtvuf alacaklılar : 
Bu hesabın 1942 senesinden devri 8 629,19 liradır. 1943 yılı matlup yekûnu 86 425,46 lira ve aynı 

yıl içindeki tediyat yekûnu da 61 675,99 lira olup 1944 yılına devri ise 24 749,47 liradan ibaret bu
lunmuş ve zimmet ve matlubunda kayıtlı paraların müspit evrakına uygun olduğu görülmüştür. 

5. -— Kredi : 
Bakiye Matlup Zimmet 

Lira K. Lira K. Lira K. 

20 000 20 000 0 
İşletme İdaresinin geliri, giderini karşılamamakta olduğundan lokantanın ihtiyacı için stok yapıl

masını sağlamak maksadiyle Sağlık Bakanlığı 1943 bütçesinin 494 ncü bölümüne konulmuş bu
lunan 110 bin liralık ödeneğin tamamen ödendiği I bizine Saymanlığı kayıtlarından anlaşılmış ise de 
işletme İdaresi kaydında bu miktardan yalnız 90 bin lirasının iradına raslanmış ve geri kalan 20 bin 
lirasının kredi karşılığı olarak ödendiği ve fakat Bakanlıktan bildirilmediği için kayda geçirilmediği 
anlaşılmış ve sözü edilen 20 bin liranın varidata ilâvesi ve kredi hesabının kapatılması suretiyle 
işlemin düzeltilmişi gerekli bulunmuştur. 

İkinci kısmı 
6. —• Oteller ve banyolar : 

Borçlu hesaplar 
Bakiye Matlup Zimmet 

Lira K. Lira İv. Lira K. 

714 572 59 0 714 572 59 
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Yalova kaplıcaları sınırı içindeki otel, banyolarla paviyonlarm esas kayıtlarmdaki değerlerini 

göstermekte bulunan bu hesabın 1944 yılına devrinin, 1942 yılından devrolunan miktarın aynı 
olduğu, 3943 yılında bir muamele görmemiş nulunduğu anlaşılmış, binaların nelerden ibaret 
oldukları ve değerleri bilançoya bağlı 5 numaralı cetvelde gösterilmiş ve kayda uygun bulunmuştur. 

7. —• Sair binalar hesabı: 
Yalova kaplıcaları dahilindeki - Otel, paviyon ve banyolar hariç - sair binaların esas kaydındaki 

değerlerini gösteren bu hesabın geçen yıldan devri 238 450,89 lira olup 1943 yılında başkaea bir 
işlem görmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

8. — Tesisler: 
Bu hesabın zimmetinde görünen 165 975,45 liranın 1942 yılından müdevver olduğu, 1943 yılı 

içinde bir muamele geçmemiş bulunduğu anlaşılmış ve bu para müfredatı bilançoya bağlı 7 numa
ralı cetvelde gösterilen tesisatın mukayyet bedeline uygun bulunmuştur. 

9. — Demirbaş eşya: 
Bu hesabın hizmetinde kayıtlı demirbaş eşya bedeli; 1942 yılından devrolunan 290 577 lirn 

80 kuruşla 1943 yılında satmalman 13 670 lira 21 kuruşluk demirbaş eşya bedeli ile birlikte 304 24S 
lira 1 kuruşa yükselmiş ise de bundan kırılan eşya bedeli olarak tazminen tahsil olunan 21 lira 70 * 
kuruşun tenzilinden sonra 1944 yılma 304 226 lira 31 kuruş devredilmiş bulunmaktadır. Usulü da
iresinde demirbaş eşya defteri tanzim edilmemiş olduğu gibi 1943 yılında satmahnmış olanların da 
kayda geçrilmemiş ve yıl sonunda sayım yapılmamış olması dolayısiyle demirbaş eşyanın kayda uy
gunluğu ve tam olarak mevcut olup olmadığı anlaşılamamış ve müfredat cetveli bilançoya bağlanma
mıştır. Demirbaş eşyanın Sağlık Bakanlığınca gönderilen bir müfettiş tarafından tesbit ettirilmekte 
olduğu görülmüştür. 

10. — Demirbaş eşya hesabımla kayıtlı eşyadan bir kısmının satılması veya kırılanların tazmi
nen tahsili halinde bedellerinin bu hesabın matlubuna kaydedilmesi icabederken piyade alayına sa
tılan eşya bedeline mukabil mezkûr alaydan alman 31.1 .1944 tarihinde alman ve 15. Ilf. 1943 ta 
rihinde eski Müdür Cemal Turfan'dan tahsil oluiıaıı müfredatı işbu fıkranın aşağısında gösterilen 
i41 lira 35 kuruşun müteferrik hasılata kaydedildiği, bazı hizmetlilere eşya bedeli olarak ödet
tirilen 21 lira 70 kuruşun kayda geçirilmediği ve sabit kıymetler namı altında açılmış olan demir
baş eşya hesabına müstelılek eşya bedellerinin kayıdedilmemesiııin temini lüzumu 1941 yılma ait 
bilançonun tetkikatı münasebetiyle Sağlık Bakanlığına yazıldığı halde mezkûr sene zarfında sar-
folunan 2 132 lira 90 kuruşluk yağ ve diğer müstehlek eşya bedelinin bu hesapta bırakıldığı görül
müş ve satılan veya ödettirilen eşya bedellerinin kâr ve zarar hesabının zimmetine ve demirbaş eş
ya hesabının matlubuna kaydı ve müstehlek mevat bedellerinin de bu hesaptan tenziliyle zarar 
kaydedilmesi hususları Sağlık Bakanlığına tekrar yazılmıştır. 

Lira K. Aded T-:* :>-;;**j*V«\**~ 

J: 31 . T . 1944 tarihinde piyade alayından alınan para 

J 

15 . I I I . 1943 tarihinde eski Müdür Cemal Tur
fan'dan tahsil edilen 

141 35 
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Beyaz karyola 
Demir ranza 
Tahta komidin 
Lavabo 
Çay fincanı 
Çaydanlık 

» 
Bardak 
Elektrik 

» ocağı 
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11. — Muhtelif borçlular hesabı : 
Bu hesabın geçen seneden devri olan 20 205 lira 38 kuruş ve 1943 yılında kaydolunan 39 362 

lira 38 kuruş ile birlikte zimmet yekûnu 59 567 lira 76 kuruşa yükselmiş ise de bundan 1943 yılında 
50 970 lira sekiz kuruşu tahsil edilmiş bulunduğundan 1944 yılında 8 597 lira 68 kuruş devir 
edilmiş olup bu miktarın Bilançoya bağlı 10 numaralı cetvele uygun bulunduğu görülmüştür. 

12. —• Bundan evvelki fıkrada bahsolunan 8597 lira 68 kuruştan; 1 075 lira 80 kuruşunun Ka
sım 1944 aymm sonuna kadar tahsil edildiği, Türkiye Kömür Satış Müessesesinin borçlu olduğu 
1 680 lira 99 kuruşunun mahsubunun derdest olduğu. Denizbank'tan müdevver 1 218 liralık alaca
ğın 1944 senesinde Sağlık Bakanlığı tarafmdan verilen emirle hesaplan düşüldüğü, 1 330 lira 26 
kuruşunun belgelerinin olmaması yüzünden tahsiline imkân bulunmadığı, 2 016 lira 80 kuruşunun 
da tahsilinin takip edilmekte bulunduğu anlaşılmış ise de geri kalan 1 275 lira 83 kuruşluk alacak 
hakkında bir bilgi elde edilememiştir işbu 1 275 lira 83 kuruşla belgeleri olmaması yüzünden tahsi
line imkân bulunmıyan 1 330 lira 26 kuruşun ehemmiyetle takip ve tahsilinin temini hususu Sağlık 
Bakanlığına yazılmıştır. 

13. — Stoklar Hesabı: 
Bir nevi anbar hesabı mahiyetinde bulunan bu hesabın zimmeti 208 031 lira 1 kuruşu matlubu 

ise 159 511 lira 57 kuruşu ihtiva etmekte olup buna göre 1944 yılma 48 519 lira 44 kuruş devir et
mekte bulunmuştur. Bu hesapla ilgili işlemlerde tenkidi mucip ve tashihi müstelzim görülen hu
suslar sırasiyle aşağıda arzolunmuştur. 

A) 1943 yılı içinde ambardan alınarak istihlâk edilmiş bulunan erzak, levazım vesaireye ait 
evrakı müspitenin ayniyat muhasibi taralından sorumlu saymanlığa verilmemiş olmasından do
layı 1 255 lira 2 kuruşun masraf kaydedilmediği «örülmüş ve bu paranın kar ve znrar hesabına 
zimmet ve stoklar hesabına matlup kaydedilmesi. 

B) Memurlara maliyeti üzerinden verilen ekmek bedeli olan 725 lira 33 kuruşla eski müdür 
Cemal tarafından tazmin ettirilen kumaş bedeli olan 24 lira ki, ceman 749 lira 33 kuruştan ekmek 
bedeline ait olanının lokantalar varidatına vediğerinin de müteferrik hasılata fuzulen irat kay
dedildiği görülmüş olduğundan mezkûr hesaplardan tenziliyle mecmuu olan 749 lira 3,3 kuruşun 
keza kâr ve zarar hesabının zimmetine ve stoklar hesabının matlubuna işlenmesi. 

C) Kuduz Tedavi Müessesesine satılmış olan 12 torba çimento bedeli olan 33 lira 12 kuruşun 
muhtelif borçlular hesabına zimmet mukabili stoklar hesabına matlup kaydı gerekirken hesap 
harici bırakıldığı görülmekle adıgcçen müessese adına zimmet, stoklar hesabına matlup kay
dedilmesi. 

(j) Tahta imal edilmek üzere Kaplıcalar İdaresine ait araziden kesilen ağaçlara takdir edilen 
50 liranın hesap dışı bırakıldığı anlaşıldığından bu paranın kâr ve zarar hesabının matlubuna, stok
lar hesabının zimmetine ilâvesi. 

D) Boş kaplar ambarında kayıtlı şişelerden Üçkardeşler Gazinosu Büfe Memuruna verili]) 
zıyaa uğratılan 37 boş bira. şişesi bedeli olarak tanzim ettirilen 7 lira 40 kuruşun lokantalar va
ridatı mcyanına alındığı görülmekle stoklar hesabının matlubuna ve kâr ve zarar hesabının zim
metine yazılması. 

E) 1. Levazım ve malzeme ambarından muhtelif servislere verilip çıkış muamelesi yapıl
dıktan sonra bazı malzemenin sarfına lüzum görülmiyerek veya mevsim sonunda müstamel olarak 
ambara iade olunup ithalât kaydedilmeden tekrar ihracat yapılmış olmasından ve bazı boş kaplar 
ambar defterine kaydedildiği halde muhasebeye malûmat verilmemiş olmasından dolayı 1940 malî 
yılı sonu itibariyle levazım ambarının mevcudunugösteren devir cetveli ile muhasebe kaydı arasın
daki fark olarak müteferrik gelirler hesabının matlubunda kayıtlı bulunan 1940 lira 68 kuruşun 
keza kâr ve zarar hesabına matlup ve stoklar hesabına zimmet kaydolunması; 

2. Mayıs 1942 ayında müstahdemin iaşesi için ambardan çıkarılıp evrakı müspitesi muhase
beye verilmemiş bulunan 2 254 lira 97 kuruş; 

3. 1941 yılında elektrik santrali için istihlâk edilen kömür bedeli olup evrakı müspitesi ınuha-
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sebeye verilmemiş bulunan 1 387 lira 56 kuruş; 
4. Yine 1941 yılında 3001, 3313 sayılı fişlerle sarfedileıı ekmek bedeli olup evrakı müspitesi 

muhasebeye verilmemiş bulunan 271 lira 26 kuruş ki, ceman 3 913 lira 79 kuruşun kâr ve zarar he
sabına zimmet ve stoklar hesabına matlup kaydı; 

5. 1942 yılında ziyaa uğratılan viskilerin maliyet bedeliyle rayiç fiyat farkı oiarak tahsil ve 
stoklar hesabına matlup kaydolunan 216 lira 30 kuruşun bu hesaptan tenziliyle kâr ve zarar he
sabının matlubuna ilâvesi muktazi bulunmuş; 

6. Bedeli sorumlu Saymanlıkça 1941 yılında tediye olunup ambar defterine kayıtlı bulunmıyan 
102 liralık eşyanın ambar kaydına ithali gerekirken bu muamelenin yapılmadığı anlaşılmış olup 
bu fıkra ile daha önceki fıkralarda bahis konusu edilen işlemlerden 1941, 1942 yılları hesaplariyle 
ilgili bulunanlar hakkında mezkûr yıllara ait bilançoların tetkiki münasebetiyle Sağlık Bakanlı
ğına yazılmış ve Bakanlıkça İşletme İdaresine tebligatta bulunulmuş olmasına rağmen İdarece hiç
bir muameleye tevessül edilmemiş olduğu görülmüştür. 

F) Eczane için satmalınan ilân esmamnın stoklar hesabına ve satış hasılatının eczane hasılatı 
namiyle varidat kaydedilmekte olmasına göre satılan ve müstahdemlerin tedavisi için sarfedileıı 
ilâçların maliyet bedelinin her ay veya sene sonunda tesbit edilerek bütçeye masraf mukabili stoklar 
hesabına matlup kaydedilmesi lâzımgelirken 1943 yılında satılan ilâç bedellerinin masraf edilmediği 
görülmüş ve tıbbî ecza hesabının 1939 senesinden itibaren esaslı bir incelemeye tâbi tutulmak su
retiyle ıslahı gerekli bulunmuş olduğundan keyfiyet Sağlık Bakanlığına yazılmıştır. 

G) Eski lokanta müsteciri Adnan Naim Nolvan'a 1941 malî yılında verilmiş olan 720 litre 
benzinin ambar defterine ihracat kaydedilmemiş ve bedelinin de tahsiline dair bir kayda rastlan
mamış olup adıgeçenin idare ile olan bütün ilişiklerinin kesildiğine ve masrafların yekdiğerini 
ibra etmiş olduklarına göre sözüedilen benzinin bu arada gözönünde bulundurulduğu da tabiî 
ve muamele bir kaydın icrasından ibaret bulunduğu ve Sağlık Bakanlığınca bu bapta mahalline 
tebligatta bulunulmuş olduğu halde bedelinin kayda intikal ettirilmemiş olduğu ve aynı zamanda 
nakden veya aynen tahsil veya istirdat edilmiş olup olmadığı da tesbit edilmemekte bulunduğu 
cihetle bu hal dikkate değer görülmüş ve eski ambar memuru Fuad Can "m açığı zuhur etmesi 
dolayısiyle bakanlıkça ambar hesabının 1942 yılı işlemlerinin incelenmesine bir müfettişin memur 
edildiği anlaşılmış ise de netice hakkında bir bilgi edilememiş olduğundan bahis konusu 720 litre 
benzin hakkında şimdiye kadar ne gibi bir işlem yapıldığının bildirilmesi lüzumu Sağlık Bakan
lığına yazılmıştır. 

H) Stoklar hesabının zimmet devrinin ambar kayıtlarına göre sene sonunda mevcut erzak, 
levazım ve saire bedellerinin yekûnuna eşit olması ve her sene sonunda hesaplar kapatılmadan 
muhasebe ve ayniyat kayıtlarının karşılaştırılarak, sarfedildiği halde masraf kaydedilmemiş veya 
parası ödendiği halde ambar defterine geçirilmemiş veyahut fuziılen bu hesaba kayit edilmiş er
zak ve levazım bedeli bulunduğu takdirde kayde intikal ettirilmesi ve bu suretle mutabakatının 
temininden sonra hesapların kapatılması icabederken İşletme İdaresince bu usule riayet edilme
mesi yüzünden 1944 senesine 48 519 lira 44 kuruş devretmiş olan bu hesabın devir miktariyle 
ayniyat ambarının 1944 yılı başında yapılan tadat ve tevzin neticesinde tesbit olunan 35 174 lira 69 
kuruşluk miktar arasında - Tıbbî Ecza hariç - 13 344 lira 75 kuruşluk bir fark görünmekte ve 
bundan işbu raporun 13 ncü maddesinin A ve E fıkralarında gösterilen işlemlerin tashihi sonun
da nakit muhasipliği hesabına intikal ettirilmesi lâzımgelen 6 633 lira 4 kuruşun tenzilinden sonra 
6 711 lira 71 kuruş bakiye kalmakta bulunmuş ve stoklar hesabının esaslı bir surette incelemeye 
tâbi tutulmak suretiyle tasfiyesi ve âtiyen sene sonlarında ayın ve nakit muhasiplikleriyle işbir
liği yapılarak mutabakat temin edildikten sonra kayıtların kapatılması lüzumu Sağlık Bakanlığına 
bildirilmiştir. 

Stoklar hesabına zimmet veya matlup kaydedilmesi lâzımgelirken bunların bir kısmının yanlış 
kaydedildiği ve bazılarının da hiç kayda geçirilmediği yukardaki fıkralarda gösterilen işlemle
rin bu yıl Bilançosu üzerinde tashihler yapılmak suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmuş ise de 
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bu tashihler yapılsa bile bu hesaba ait işlemlerin tamamı ıslah ve tasfiye edilmemiş olacağından bu
na tevessül etmekten ise bu hesapla ilgili işlemlerin bir an önce müfredatının tesbiti ve bu arada gö
rülecek farkların tâyini ve bunlardan ıslah ve mahsubu lâzımgelenlerin kayıt muamelelerinin ilk 
yapılacak Bilançoya ithal edilecek hesaplara intikal ettirilmesi ve açık kalanların da alelusul ait 
olduğu hesaba alınarak takip ve tahsili suretiyle hesabın tasfiyesinin sağlanması hususunun Sağ
lık Bakanlığına yazılması daha uygun görülmüş ve keyfiyet adıgeçen Bakanlığa bu suretle bildiril
miştir. 

14. — Bankalar hesabı : 
Bu hesabın zimmetinde 93 945 lira 26 kuruş, matlubunda da 93 883 lira 81 kuruş kayıtlı olup 

1944 yılma devri olan 81 lira 45 kuruş ibraz olunan belgelere uygun bulunmuştur. 
15. — Kasa hesabı : 
Zimmetinde 331 528 lira 19 kuruş, matlubunda da 325 732 lira 46 kuruş kayıtlı bulunan bu 

hesabın gelecek seneye devri 5 795 lira 73 kuruştan ibaret olduğu ve işlemlerin evrakı müsbitesi-
ne müstenit ve devrin tadat mazbatasına uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

16. — Kâr ve zarar hesabı : 
Bu hesabın zimmetinde 486 895 lira 24 kuruş, matlubunda da 288 471 lira 36 kuruş kayıtlı 

olup buna göre zimmet bakiyesi 198 423 lira 88 kuruştan ibaret bulunmuştur. 
Bilançoya bağlı 2 numaralı cetvelde gösterildiği üzere işletme idaresinin 1943 senesi varidatı 

198 471 lira 36 kuruş, sarfiyatı 347 617 lira 37 kuruş ve zararı da 149 146 lira 1 kuruş olup 
Sağlık Bakanlığı bütçesinden yardım olarak kayıtlı bulunan 90 bin liranın tenzilinden sonra 59 146 
lira 1 kuruş kalmakta ve geçen seneden devir edilen 139 277 lira 87 kuruş ile birlikte zarar ye
kûnu 198 423 lira 88 kuruşa yükselmekte ise de işbu raporun 2 numaralı bendinde belirtilmiş ol
duğu veçhile Sağlık Bakanlığı bütçesinden bu kuruma yapılan yardım miktarı 90 bin lira olmayıp 
110 bin liradan ibaret bulunması hasebiyle 1943 yılına ait zarar miktarından yani 149 146 lira 1 
kuruştan 90 bin liranın değil, 110 bin liranın ten/ili ieabetmekte ve bu takdirde ise geriye 39 146 
lira 1 kuruş kalmakta ve buna geçen sene devrolunan 139 277 lira 87 kuruş ilâve olunduğu takdir
de ise zarar yekûnu 178 423 lira 88 kuruşa inhisar etmekte bulunmuştur. 

17. — Lokantalar ve büfeler hasılatı 103 645 lira 81 kuruş ve sarfiyatı da 164 133 lira 11 ku
ruştan ibaret bulunmuş olup buna göre aradaki 60 487 lira 30 kuruşluk fark da zararı teşkil etmek
tedir. işletme idaresi buna sebep olarak - Kaplıcaların Bakanlıkça bir komisyon marifetiyle tesbit 
edilmekte olan tarifelerinin tatbiki cihetine gidilmesi, Kaplıcaların, hastane gibi memleketin sıhhi 
ihtiyacını temin ettiği için oteller ve lokantaların bir kül halinde kabulü lâzım gelmekte olduğundan 
lokantlardan fayda aranmakta olması - gösterilmekte ve gerçi 1943 yılında olğanüstü hallerin 

işletmeye tesiri aşikâr bulunmakta ise de tanzim edilen tarifede Termal Lokantasında kahve-
altı ile beraber iki öğün yemeğe 8 lira 25 kuruş gibi pek pahalı bir fiyat tesbit edilmiş bulundu
ğundan husule gelen zararın fiyat ucuzluğundan değil bilâkis, 

A) Lokantalar için ambardan alman erzak ve levazımın maliyet bedellerinin vaktinde tesbit 
edilmemesi dolayısiyle aylık hasılat ile sarfiyatın ölçülmemesi. 

B) Matbahtan çıkan yemeklerin kontrolünü temin edecek sıra numaralı fişler konulmaması do
layısiyle satılan yemek bedellerinin tamamen faturalara ithal edildiğinden tevsik ve kontrol edil 
memesi. 

C) Yemeklerin tanzim ve tertibinde satış fiyatının maliyet bedellerinden noksan olup olma
dığının kontrol edilememesi. 

D) Matbahtan çıkan yemekleri kontrol eden memur ücretinin azlığı yüzünden bu göreve ehil 
memur tâyin edilmemesi ve bu memurun lokanta şefliğine bağlı olması hasebiyle denetleme ödevi
ni hakkiyle yapamaması. 

E) Nöbetçi memurlardan mâda on bir memura hergün parasız yemek verilmesi gibi usulsüz ve 
kontrolsüz hareketlerin bahsolduğu ileri sürülebilir. 

Binaenaleyh otel ve lokantaların ya idare ve işletme tarz ve usullerinin bir uzmana tetkik etti
rilerek Bakanlıkça tesbit olunacak bir usul dairesinde veya hariçten birine icara verilmek suretiy-
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le isletilmesi veyahut 1942 yılına ait bilanço münasebetiyle Büyük Millet Meclisi Sayıştay Kouıl«-
yonımca izhar buyurulan temenni veçhile müessesenin bir şirkete devri zaruri görülmüştür. 

Üçüncü kısım 

(Gelir ve harcamalar) 
18. — Kurumun 1943 yılındaki Genel geliri bilâçoya bağlı II numaralı cetvelde 288471 lira36 

kuruştan ibaret olduğu gösterilmiş ise de hükümetçe yardım olarak verilen 110 bin liradan yal
nız 90 bin lirası bu hesaba ithal edilmiş bulunduğundan bu miktara 20 bin liranın daha ilâvesi ile 
müessese gelirinin 308 471 lira 36 kuruşa iblâğı gerekmektedir. 

19. — Otel ve lokantalara ait 1943 yılı taritesinde İsletme Müdürü ve Sıhhat îşleri şefi ile ser 
viste çalışanlara termal ve büyük otelde oda ve yemek tahsis edildiği ve müesseseye gelecek bazı 
ziyaretçilere propaganda maksadiyle % 1.0 tenzilât yapılacağı tasrih kılınmıştır. 

İşletme İdaresi memurları 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olduğuna göre bu memurlara 
almakta oldukları aylıktan başka verilecek ikramiye, tazminat, ve saire mezkûr kanunun 13 ncü mad
desinde gösterilmiş olup bu madde ile verilen yetki hariç inde hiçbir yardımda bulunulmaması icabe-
derken lokantanın açık bulunduğu altı ay içinde memurlara ikişer veya birer yemek verilmesinde 
kanuni isabet bulunmamıştır. 

Bundan başka propaganda maksadiyle yapılan % 10 tenzilât faturaların yekûnlarından düşül-
mekte ise de irat ve masraf kaydı cihetine gidilmemekte olduğundan kimlerden ne miktar tenzil 
edildiğinin ve bu tenzilâtın propaganda maksadına müstenit olup olmadığının denetlenebilmesi için 
faturalardan yapılacak tenzilâtın bütçe ile her sene verilmekte olan propaganda ödeneğine masraf 
kaydı suretiyle irat edilmesi muamelenin selâmeti bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Kurumun 1942 yılı raporu ile; Bakanlığın buyruğiyle Yalova'ya yönderilen Bakanlık memurların
dan bazılarına tarifeye ve olbaptaki talimatnameye dayanılarak Yalova'da kaldıkları müddetçe pa
rasız misafir edildiklerine ve yemeklerden faydalanıldıklarına ve işleri için de % 25 tenzilâtlı tari
fenin uygulandığına dair vâki mâruzât üzerine Yüksek Meclisin Sayıştay Komisyonunca düzen
lenen mazbatanın 5 nci fıkrasında (mahiyeti itibariyle bir ücret cetveli demek olan tarifenin düzen
lenmesine ve onanmasına Bakanlık kanunen yetkili ise de kaplıca otel ve lokantalarında parasız ve
ya düşük ücretle yatacak ve yiyecekler hakkında sözü geçen kanunda bir kayıt ve sarahat ol
madığından bu yetkinin hudut ve şümulünün genişletilerek uygulanmasında isabeti kanuniye gö
rülememiştir. Şayet bu bapta lüzum ve ihtiyaç görülüyorsa Devlet Deniz ve Demiryollarında ya
pıldığı veçhile bunlar için ayrıca kanun istihsaliyle faydalanacak kişilerin kanuna bağlanacak 
cetvelde gösterilmesi icabeder) denildiği halde 1943 yılında da aynı hal devam etirilmekte bu
lunmuştur. 

Harcamalar : 
20. — Kurumun 1943 bütçesiyle harcanmasına mezuniyet verilen ödenek miktarı bilançoya 

bağlı 13 numaralı cetvelde gösterildiği üzere 328 725 lira 41 kuruş ve harcama miktarı bilan
çoya bağlı 12 numaralı cetvelde yazılı bulunduğu üzere 286 200 lira 4 kuruştan ibaret bulunmuş 
olup bu rakamların kayda ve evrakı müsbitesineuygım olduğu anlaşılmıştır. 

21. — 3653 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre düzenlenen işbu raporun bilanço ve ilişiği 
kâr ve zarar cetveli ve diğer cetvellerle birlikte sunulduğunu arzeyleriz. 

Birinci Başkan D. 1. Başkanı 1). 2 Başkanı D. 3. Başkanı D. 4. Başkanı 
*Sy. Oran F. Eke Alim Özgen Y. Z. Aslan K. Bakuy 

(Bulunamadı) 
Üye Üye Üye Üye üye Üye 

M. Menemencioğlu t. Erenli N. Başak Fahri özbudun M. A. Apak A. A. Hemen 
(Bulunamadı) 

Üye Üye Üye Üye Üye Üye 
R. ögel K. Arıçay F. Aktulga T. Dengel F. Işık F. Beşkardeş 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. k M. M, 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/156 
Karar No. 18 

29 . I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Yalova Kaplıcaları îşletme idaresinin 1943 
malî yılı hesabının Büyük Millet Meclisinin 
1501 sayılı kararı veçhile muameleye tâbi tu
tulmak üzere Yüce Başkanlıktan Sayıştay Baş
kanlığına gönderilmişti. Bu kere komisyonu
muza havale buyurulan Sayıştay Başkanlığının 
fi. XI . 1947 gün ve 270718/2171 sayılı cevabi 
yazısı rapor, bilanço ve ilişikleri, Başkan Seyfi 
Oran ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sos
yal Yardım İşleri Başkanı Dr. Celâl Otman'ın 
huzuriyle okunarak incelendi. 

Yalova Kaplıcaları îşletme idaresinin 1943 
malî hesabının Sayıştayca yapılan yargılanması 
sonunda noksan tevkif at ve fazla tediyatla il
gili görülen 936 lira 60 kuruşun müsebbiplerin
den tazmini suretiyle tahsilinin hüküm altına 
alınmış ve ilâma bağlanmış olduğu anlaşılmış 
ve bu hususta yapılacak bir iş görülmemiştir. 

1. — Tazmin ile ilgili bulunmıyan işlem
lerde görülen bazı noksanlar üzerinde de Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının dikkati çe
kilmiş olduğu anlaşılmış r e komisyonumuzca 
da Sayıştay kararı yerinde görülmüştür. 

Binaenaleyh kredi, demirbaş eşya muhtelif 
borçlar, stoklar hesapları ilö diğer hesaplar üze
rinde Sayıştayca temas edilen eksikliklerin dü
zenlenerek mütaakıp yıllar bilânçolarına ak
settirilmeği lâzımdır. 

2. — 1943 yılı kâr ve zarar hesabı da gözden 
geçirilen müessesenin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından yapılan 90 000 lira yardım
la birlikte 288 471 lira 36 kuruş gelirine kar
şılık 347 617 lira 37 kuruş gideri bulunduğu ve 
bir yıl evvelki 139 277 lira 87 kuruş borcu da 
İm gidere ilâve edildiği takdirde zarar miktarı
nın 198 423 lira 88 kuruşa baliğ olduğu anlaşıl
makta ise de Kaplıca 1947 yılında beş sene süre 
ile bir şirkete icara verilmiş olduğundan mütaa-
ki[) seneler için kâr ve zarar meselesi bahis mev
zuu olmamaktadır. 

3. — işbu rapor, bilançoya ait olmak üzere 
hazırlanan kanun tasarısiyle birlikte Kamuta
ya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Sayıştay Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Sivafl Niğde Yozgad 
A. Yurdakul F. Ecer K. Erbek 

Bolu Çankırı Kastamonu 
('. Ozcağlar A. t. Zeyneloğlu Z. Orbay 

imzada buluna- imzada buluna
madı madı 

Manisa Siirt Sivas 
/. Ertem. S. Çeliktuğ S. Uma 

Tokad Niğde 
M. Lâtif oğlu Ş. Siler 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 malî 
yılı bilançosunun tasdiki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —- Yalova Kaplıcaları işletme 
İdaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1943 malî 
yılı bilançosu kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Ba
kanları yürütür. 
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S. Sayısı: 78 e ek 
Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1943 yılı kesinhesabma ait 
rapor ile bilançonun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere

ye Sayıştay Komsiyonu raporu (3 /156) 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 11 .II . 1948 

Esas No. 3/156 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 
malî yılı hesabının Büyük Millet Meclisinin 
1501 sayılı kararı veçhile muameleye tâbi tu
tulmak üzere Yüce Başkanlıktan Sayıştay Baş
kanlığına gönderilmişti. Bu kere komisyonumu
za havale buyurulan Sayıştay Başkanlığının 
(5 . XT , 1947 gün ve 270718/2171 sayılı cevabı 
yazısı rapor, bilanço ve ilişikleri, Başkan Seyfi 
Oran ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Sosyal Yardım İşleri Başkanı Dr. Celâl Otman'-
m huzuriyle okunarak incelendi. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 
malî hesabının Sayıştayca yapılan yargılanması 
sonunda noksan tevkifat ve fazla tediyatla il
gili görülen 936 lira 60 kuşusun müsebbiplerin
den tazmini suretiyle tahsilinin hüküm altına 
alınmış ve ilâma bağlanmış olduğu anlaşılmış 
ve bu hususta yapılacak bir iş görülmemiştir. 

1. — Tazmin ile ilgili bulunmıyan işletme
lerde görülen bazı noksanlar üzerinde de Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının dikkati 
çekilmiş olduğu anlaşılmış ve komisyonumuzca 
da Sayıştay kararı yerinde görülmüştür. 

Binaenaleyh kredi, demirbaş eşya, muhtelif 
borçlar, stoklar hesaplariyle diğer hesaplar üze
rinde Sayıştayca temas edilen eksikliklerin dü
zenlenerek mütaakıp yıllar bilânçolarına akset
tirilmedi lâzımdır. 

2. — Ancak bunlardan, 
A) Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine 

yardım olarak 1943 malî yılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçesine, konulan 100 bin 
liralık ödeneğin Hazine saymanlığınca tamamı 
ödenmiş ve bu paradan 20 bin lirası ismi ge
çen işletme idaresince 1942 yılında bankadan 
kredi suretiyle aldığı borca mahsup edilerek 
geriye kalan 90 bin lirası da nakden gönderil
miş olduğuna göre 90 bin liranın nakden ve 
20 bin liranın da borca takas suretiyle ki, ceman 
110 bin liranın varidat kaydı ve kredi hesabı
nın da kapatılması lâzımgelirken 20 bin liranın 
kayıt harici bırakılmış olmasından bu kerre dü
zeltilmiştir. 

B) Yalova Kaplıcaları tşletme İdaresinin 
teşkiline dair 3653 sayılı Kanunda ihtiyat ser
maye ayrılacağına dair bir hüküm bulunmadı
ğı ve bilançolarda zararla kapanmakta olduğu 
cihetle ihtiyat sermaye olarak devren gelen 
6 224,90 liranın kâr ve zarar hesabına nakli sure
tiyle düzeltilmiştir. 

3. — 1943 yılı kâr ve zarar hesabı da gözden 
geçirilen müessesenin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından yapılan 90 bin lira yardımla 
6irlikte 288 471 lira 36 kuruş gelirine karşılık 
347 617 lira 37 kuruş kredi bulunduğu ve bir 
yıl evvelki 139 277 lira 87 kuruş borcu da bu 



krediye ilâve edildiği takdirde zarar miktarı
nın 1.98 423 lira 88 kuruşa baliğ olduğu anla
şılmakta ise de yukarıki fıkrada tafsilâtı arze-

dildiği üzere yardım miktarının 110 bin liraya 
çıkarılması ve ihtiyatta bulunan 6 224 lira 90 
kuruşun kâr ve zarar hesabına nakli halinde ge
lirin 314 696 lira 26 kuruşa çıktığı ve bu suret
le de zarar miktarının 172 198 lira 98 kuruşa in
di u-i üörülüiüştur. 

Madde 4. : îşbu rapor bilanço ve kâr ve 
zarar hesabına ait olmak üzere hazırlanan ka
nun tasarısı ile birlikte Kamutaya arzedilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Korniş-
yonu Başkanı 

Sivas 
A. Yurdakul 

Bolu 
(!. Özçağlar 

Siird 
N. Çeliktuğ 

Sözcü 
Niğde 

F. Ecer 

Çankırı 
A. î. Zeytinoğlu 

Sivas 
$. Uma 
Niğde 

Ş. 8üer 

Kâtip 
Yozgad 

K. Erbek 

Kastamonu 
Z. Orbay 

Tokad 
M. Lâtif oğlu 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 mali 
yıh Bilançosunun onanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1943 malî 
yılı bilançosu ile kâr ve /arar hesabı onanmış
tım 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Sağhk ve Sosyal Vardım Bakanları yürü
tür. 

AKTİF 

Yaloro Kopluakın işletme İdaresinin 1943 mali ı/ılı maaddd bilançosu 

PASİF 

Sabit kıymetler : 
Oteller ve paviyonlar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşla r 

. Mütedavil kıymetler : 
Kasa 
Bankalar hesabı carisi 
Stoklar 
Muhtelif borçlular 

Zarar 

Müfredat 
Lira K. 

714 572,-»!) 
238 450,8!) 
165 975,45 
304 226.31 

5 795,73 
81,45 

48 519,44 
S 597,68 

Yekûn 
Lira K. 

1 423 225,24 

62 994,30 

172 198,98 

Sermaye 
Amortisman 
Muhtelif alacaklılaı 

Toplam 1 658 418,52 

Lira K. 

276 291,84 
357 377,21 

24 749,47 

1 658 418,52 
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Yalova Kaplıcaları tsletme idaresinin muaddel kâr ve zarar hesabı 

Zarar veren hesaplar 

Kâr ve zarar: 

Geçen seneden devir 
Masraf hesapları: 
Ücretler 
Personel masrafları 
Harcırahlar 
îdare masrafları 
Teknik servisi işlet
me masrafı 
Parklar ve bahçeler 
Sıhhat işleri ve ban
yolar 
Çamaşırhane 

Nakil vasıtaları 
Oteller ve banyolar 
Lokantalar ve bü
feler 

İnşa tesis ve tamir 
Borçlar (Mülga ida
reden müdevver) 
Muhtelif işletmeler 

Amortismanlar: 
Otel ve banyolar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

Toplam... 

Müfredat 
Lira K. 

93 
29 
5 
7 

21 
8 

1 
1 

7 
2 

93 

12 

183.46 
725.82 
217.28 
798.65 

464.37 
784.03 

305.97 
884.11 

841.96 
372.25 

382.54 

199.91 

254.85 
784.84 

16 725.42 
5 970.51 
-8 298.77 
30 422.63 

Yekûn 
Lira 

139 

• -

286 

61 

K. 

277.87 

200.04 

417.33 

486 895.24 

Varidat hesapları 

Oteller ve pansiyon
lar hasılatı 

Lokantalar ve büfeler 
Nakil vasıtaları 

Çmaşırhane 

Sıhhat işleri 
Müteferrik gelirler 
Mülga idareden mü-
dever alacaklardan. 
Sıhhat ve îçtimai 
Muavenet Bütçesin
den yardım: 

> 1 

İhtiyat akçesinden 

Naklen 

Zarar 

* 

Müfredat 
Lira K. 

72 339.56 

103 645.81 
1 345.90 

465.80 

17 889.03 
2 785.26 

110 000.00 

6 224.90 

' • 1 * r •» 9 

Yekûn 
Lira K. 

i 

1 

-) 

314 696.26 

172 198,98 

• 
•*->., 

• : - • " , * / • ' 

486 895,24 

»•-<< 
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S. Sayısı: 94 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1944 yılı bilançosunun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3 /169) 

T. C. 
Sayıştay 23 . XII . 1947 

Sayı U. 272809 
H. 2496 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Katına 

Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 1944 malî yılı hesabının, Büyük Millet Meclisinin 1501 
sayılı ka ran dairesinde muameleye tâbi tutularak hükme bağlanmış olduğunu ve müessesenin iş
lemlerinden tazmin ile ilgili görülmiyen kısımları hakkında düzenlenen raporun, bilanço ve ilişiği 

cetvellerle birlikte sunulduğunu engin saygılarımla arz eylerim. 
Sayıştay Başkanı 

IS. Oran 

Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 1944 malî yılı bilançosu üzerinde yapılan inceleme sonu
cunu gösteren rapor 

Başlangıç 
Müessesenin 1943 malî bilançosu hakkında düzenlenip sunulan raporun başlangıcında da 

tafsilâtlı olarak arz ve izah edilmiş bulunduğu üzere 3653 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gere
ğince Sayıştayın denetlemesine tâbi tutulan Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1944 yılı bilan
çosunun tetkikinde görülen noksan tahsilat veya fazla tediyeler hakkında Büyük Millet Mecli
since ittihaz buyurulan 1501 sayılı karar veçhile Sayıştayın yargı hak ve yetkisi kullanılmak su
retiyle muamele yapılmış ve tazmini mucip görülen kısımlar hakkında kazai kararlar verilerek 
tazmin ile ilgili bulunmıyan işlemlerde görülen noksanlıklar tertip sırasiyle aşağıdaki maddelerde 
arzolunmuştur. 

Bilanço incelemeleri 

Birinci kısım 
Alacaklı hesaplar: 

Bakiye Matlup Zimmet 

1. — Sermaye 1 276 291 84 1 276 291 84 0 00 
Bu hesabın geçen yıldan devri yukarda gös terildiği üzere 1 276 291 lira 84 kuruştan ibaret 

olup 1944 yılında bu hesabı ilgilendiren bir işlem olmamıştır. 
2. — İhtiyat sermaye: 
Bu hesabın matlubunda görünen 6224 lira 90 kuruş 1943 yılı raporunda gösterildiği veçhile 

mülga Denizbank'tan devren gelmekte olup 1944 yılı bilançosu zararla kapanmış olduğundan ihti
yat sermaye ayrılmasına da imkân görülmemiştir. 

3. — Amortisman hesabı : 
Bu hesabın geçen yıldan devri 357 377 lira 21 kur K< olup bu miktar 1944 yılında ayrılan ve müfre-
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datı bilançoya bağlı 5 - 8 numaralı cetvellerde gösterilen 62 145 lira 72 kuruşun ilâvesiyle 419 522 
lira 93 kuruşa yükselmiştir. 

Sabit kıymetlerden ayrılan amortisman miktarı hesap yönetmeliğiyle tâyin edilmiş bulunduğun
dan bu münasebetle arza şayan bir cihet görülmemiştİT. 

4. — Muhtelif alacaklılar. 
Mülga Denizbank'tan müdevver borçlarla vergi, depozito, erzak bedeli ve tediyesi cihetine gidil-

miyen personel ücretlerinin kaydına mahsus olan bu hesabın 1943 yılından devri 24 749 lira 47 
kuruştur. 1944 yılı matlup yekûnu 43 015 lira 69 kuruş ve aynı yıl içindeki tediyatı, 47 471 lira 
52 kuruş ve 1945 yılma devri ise 20 293 lira 64 kuruş olup bu paranın müfredatı bilançoya bağlı 
9 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

5. —• Kredi hesabı : Bakiye Matlup Zimmet 

20 000 20 000 0 00 
Lokantanın ihtiyacı için stok yapılmasını sağlamak maksadiyle Sağlık Bakanlığı 1943 yılı büt

çesinden yapılacak yardımdan ödenmek üzere 1942 yılı sonlarında Bankadan kredi suretiyle alın
mış olan 20 bin liranın; 1943 yılı blânçosu hakkındaki raporun 5 nei fıkrasında arzolunduğu üzere 
adı geçen Bakanlığın 1943 yılı Bütçesinin 494 neü Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine yardım bö
lümüne konulmuş olan 110 bin liralık ödenekten nıuhsuben ödenmiş bulunduğu halde Sağlık Ba
kanlığından tebligat yapılmamış olmasından dolayı bu miktarın mahsup muamelesinin yapılama
dığı ve 1945 yılı nihayetinde dahi bu hesapta borç olarak bırakıldığı görülmüş ve 1943 yılında 
ödenmiş bulunan bir paranın zimmet olarak devri doğru bulunmamıştır. 

İkinci kısım 
Borçlu hesaplar 

Sabit kıymetler: 
Bakiye Matlup Zimmet 

6. — Oteller ve banyolar: 714 572,50 0 714 572,50 
Bu hesap Yalova Kaplıcaları sınırı içinde bulunan otel ve banyolarla pavyonların esas kayıt-

larmdaki kıymetlerinin yekûnunu göstermektedir. Bu hesaptan 1945 yılma bakiye devredilen mik
tar bilançoya bağlı 5 numaralı cetveldeki yekûna uygundur. Ancak; 11 bin lira kıymetinde bulunan 
büyük otel banyolarının - iki odası hariç - tamamının fennî bir rapora müstenit olmaksızın ve Maliye 
Bakanlığının muvafakati alınmaksızın, Sağlık Bakanlığından istihsal olunan mezuniyete dayanıla
rak yıktırıl dığı ve bedelinin özel hesaplarına matlup ve yıktırılan mahal enkazının - bedel takdiri su
retiyle - tesbit olunacak kıymetinin levazım ambarına ithalât kaydolunmadığı görülmüş ve vak
tinde yapılmamış olan bu muamelenin bugünkü duruma göre kıymet takdiri suretiyle taallûk ettiği 
hesaplara intikalinin sağlanması hususu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yazılmıştır. 

7. — Sair binalar hesabı: Bakiye Matlup Zimmet 

238 450,89 0 238 450,89 
Yalova Kaplıcaları dahilindeki - otel, pavyon ve banyolar hariç her nevi ve müfredatı bilançoya 

bağlı (6) sayılı cetvelde gösterilen diğer binaların esas kaydındaki değerini gösteren bu hesabın ge
çen yıldan devri yukarda gösterildiği üzere 238 450 lira 89 kuruştur. 1944 yılında başkaca bir işlem 
görmemiştir. 

Yeniden bina yaptırılması veya mevcut binalara ilâve veyahut bu binalarda esaslı tadilât ya
pılması halinde harcanan paraların inşaatın ikmalinde sabit kıymetler namı altında açılan hesaba 
kaydı lâzımgelirken 1943 senesi zarfında yeniden yapıldığı anlaşılan eczahane ile bahçıvanlar bina
sına yapılan ilâve için sarfedilen para ile 1944 yılında ilâveten yapılmasına başlanılmış olan eser
ler ve benzin deposu bedelinin sabit kıymetler hesabına intikal ettirilmediği görülmüş olmakla sözü edi
len inşaat için harcanan mebaliğin esaslı surette tesbiti ile hesaba intikal ettirilmesinin sağlanması 

( S. Sayısı : 94) 
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lüzumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilmiştir. 

8 — Tesisler : 
Bü hesabın zimmetinde görünen 165 975. 45 liranın 1943 yılından müdevver olduğu, 1944 yılı 

içinde bir işlem vukubulmadığı anlaşılmış ve bu paranın müfredatı bilançoya bağlı (7) numaralı 
cetvelde gösterilen tesislerin mukayyet bedeline uygun bulunmuştur. 

9 — Demirbaş eşya Bakiye Matlup Zimmet 

311,510,19 1315,00 312,825,19 
Bu hesabın geçen seneden devri 1943 yılı blânçosuna ait raporda gösterildiği üzere 304,226 lira 

31 kuruştur. K'ayda nazaran 1944 yılındaki mubayaa miktarı 8,598,88 lira ve zimmet yekûnu 
da 312,825 lira 19 kuruş olup 1944 yılında bu hesabın matlubuna kayıt olunan 1315 lira çıkarıldık
ta 1945 yılma 311,510 lira 19 kuruş devredildiği anlaşılmakta ise de; daha evvelki raporlarda da 
arzolunduğu üzere bu müessesece gerek Denizbank'tan devren alman, gerek 1939 yılından satın alı
nan demirbaş eşyanın kayıtları tutulmamış ve bu sebeple de kuruşlandırılmamış envanterlerde tan
zim kılınmamış olmasından dolayı bu hesapta yazılı rakamların kayda mutabaktı anlaşılamamıştır. 1943 
yılı raporunun 9 ncu maddesiyle demirbaş eşyanın Bakanlıkça gönderilen müfettiş tarafından tes-
bit ettirilmekte olduğu arzolunnmştu. 

Gerek Denizbank'tan müdevver, gerek 1939 yılından itibaren satınalmaıı demirbaş eşyanın 
1943 yılında Bakanlık başmüfettişinin başkanlığında bir heyete yaptırılan tadat ve tesbit işlerinin 
sonucunda; demirbaş eşya mevcudu bedelinin kasım 1944 ayı samında 269,646 lira 55 kuruş olduğu 
anlaşılmış ise de bu miktara 1944 yılında mubayaa olunan 1315 liralık demirbaş eşya kısmımın dâ
hil olmadığı ve saymanlıkça 1943 senesinden devrolarak gösterilen 304,226 lira 31 kuruşa naza
ran sözü edilen heyetçe tesbit edilen miktarda 34,579 lira 76 kuruş noksanlık bulunduğu ve tesbit 
esnasında 18 715 lira 26 kuruş kıymetindeki müstelılek eşyanın da kayda geçirildiği görülmüştür. 
Gerçi müstehlek eşyanın mubayaası sırasında bedellerinin demirbaş eşya hesabına geçirilip geçiril
mediği bilinmemekle beraber Denizbank devrinde sabit tesisat arasında gösterilmiş olan kondansatör 
ve çamaşır yıkama makinesi gibi sabit tesisatın mükerrer ve demirbaş eşyadan madut olmıyân bir kı
sım eşyanın da fuzuli olarak hesaba ithal edildiği anlaşılmakla işbu noksanların düzeltilmesi ve fark 
olarak görünen 34 579,76 liradan ıslahtan sonra açık kalacak kısmının meşkûk matlubat hesabına 
nakli ve müsebbipleri hakkında idari tahkikat ierasiyle hazine hukukunun temini hususları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına yazılmıştır. 

10. — Stoklar hesabi: Bakıve Matlup Zimmet 

41 800,05 209 227,03 251 027,08 
Müessesece satınalınan bilûmum erzak, levazım, mefruşat ve sair eşyanın kaydına mahsus ambar 

hesabı mahiyetinde bulunan bu hesabın, saymanlık kaydına nazaran 1943 senesinden devri 
48 519,44 lira, 1944 yılında yapılan mubayaalar dolayısiyle zimmetine giren miktar 202 507,64 
lira, 1944 yılındaki sarfiyatı 209 227,03 lira ve 1945 yılma devri ise 41 800 lira beş kuruş olup bu 
devrin nevi itibariyle müfredatı bilançoya bağlı 14 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Ancak; bu he
sapla ilgili ambarlarm 1945 yılma fiilen ve veznen devri aşağıda gösterildiği üzere 28 734 lira 93 
kuruştan ibaret bulunmuştur. 

Lira Kr. 

7 602 70 Erzafc ambarının. 1945 senesine devri 
13 920 35 levazım ambarmra 1945 senesine devri 
1 233 80 Boş kaplar ambarıma 194& senesine devri 
4 843 44 Yanıcı maddeler ambarının 1946 senesine devri 
1 134 64 Bczai Tıbbiye ambarının 1945 senesine devri 

28 734 93 
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Muhasebe kaydiyle ambar mevcudu arasında görünen 13 065,12 liralık farkın bir kısmının 

satmalınan erzak, levazım, tıbbi ecza vesaire bedellerinin önce ambar mmurluğunca tesellüm edi
lerek lüzum ve ihtiyaca göre sarf veya istihlâk edilmesi lâzımgelirken bir kısmının ambarca te
sellüm edilmeden ait olduğu servisçe alınarak kullanılmış, ve bu suretle ambar hesabına intikal 
ettirilmemiş olmasından ilgili bürolarca ihtiya-ca göre tanzim kılman ihracat fişlerin*5 müsteni
den satılmak veya istihlâk edilmek üzere ambardan çıkarılıp lokanta ve büfelere verilen erzak 
ve saireden sezon sonunda lokanta ve büfelerde sarfedilmemiş bulunan kısmının bedelinin stok
lar hesabına zimmet, lokanta ve büfeler hesabına matlûp kaydi lâzım gel irken bu muamele
lerin yapılmamasmdan, müstahdemler iaşesi için ambardan çıkarılan erzak ve malzeme bedelleri
nin ihraç fişlerinde noksan gösterilmesinden bütçe ile kabul olunan ödenek üstünde sarfiyat 
icra edilmemesi bütçe mazbatasiyle hesap yönetmeliği hükümleri icabından iken ödenek üstün
de mubayaa olunan bir kısım eşya ve levazımın ambara ithalât kaydedildiği halde, müspit evrakı
nın saymanlığa tevdi edilmemiş ve binnetice saymanlık kaydına ve bilançoya intikal ettiril

memiş olmasından ve buna benzer noksan işlemlerden ileri geldiği anlaşılmış ve gereken tas-
hihatın yaptırılması lüzumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yazılmıştır. Ancak bu he
sapta görülen noksan muamelelerin ıslahı halinde muhasebe kaydiyle ambar mevcudu arasında 
görünen fark 6 088 lira 34 kuruşa tenezzül etmekte bulunmuş olup 1942 yılından devren gelen bu 
farkın o sene ayniyat kayıtlarının usulü dairesinde tutulmamış olması yüzünden mahiyeti anla
şılamamış ise de ambar memurunun ihtilası tesbit edilerek işten el çektirildiği ve hakkında tah
kikat yaptırılmakta bulunduğu öğrenilmiş olduğundan sözü edilen ambar açığının zaman aşımı
na uğramadan hüküm altına aldırılarak kefalet sandığından tahsilinin sağlanması hususu Sağlık 
Bakanlığına ayrıca bildirilmiştir. 

11. — Satılmak üzere ambardan çıkarılıp büfecilere veya sair mutemetlere verilen müskirat ve 
gazoz, madensuyu gibi meşrubatın tarife bedellerine göre kuruşlandırılarak zimmet kaydı, satıldıkça 
bedellerinin vezneye teslim ve zimmetten düşülmesi ve bunlardan sezon sonunda satılmıyarak geri 
kalan miktarının ambara iadesi suretiyle işlem yapılması ve zimmette kalmış olanların da tahsilinin 
teminine tevessül edilmesi icabederken 1944 yılı sezonu zarfında Termal Lokantası büfesine ambar
dan verilmiş olan müskirat ve meşrubatın ambardan çıkarılmasiyle ilgili belgelerin mesul muhasipliğe 
tevdi edilmemesi yüzünden satışlarının takibedilmemiş olduğu anlaşılmış ve hesap usulleriyle teli
fine imkân görülemiyen bu kabil muamelelerin tekerrürünün men'i ve büfeci ve mutemetler zim
metinde kalmış paraların da takip ve tahsili hususları Sağlık Bakanlığına yazılmıştır. 

12. — Muhtelif borçlular: 
Müessesenin alacaklarını göstermekte bulunan bu hesabın geçen seneden devrinin 8597,68 lira se

ne içinde zimmetine alman miktarın 80 994,64 lira ve sene içindeki tahsilatının 81 394,01 lira oldu
ğu ve şu hale göre 1945 yılma devrinin ise 8 198,32 liradan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. 1915 
yılma devrolunan miktarın müfredatı bilançoya bağlı (10) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

1945 yılına devrolunan miktardan: 
A) Denizbanktan devrolunan 2 052 lira 18 kuruştan 1 330 lira 64 kuruşunun Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığından istihsal olunan mezuniyete dayanılarak terkin edilmiş olduğu anlaşılmak 
la bakiyesi bulunan üç kalemde cem'an 721 lira 54 kuruşunun âhizlerinden tahsilinin biran önce 
takibettirilerek tahsil edilememesi halinde usulen, terkininin yapılması, 

B) Mesul muhasip vekili Ayet Nazaroğlu'ya taallûk eden 670 lira 87 kuruştan 136 lira 50 kuru-
şunun Kocaeli özel İdare Müdürlüğünce adı geçenin maaşından kesilerek malsandığına yatırıldığı 
yapılan istizaha alınan cevapta bildirilmekte ise de Kaplıcalar işletme İdaresinin özel bütçesi ve 
tüzel kişiliği haiz bulunmasına göre alacağının malsandığına teslimi borçluyu zimmetinden kur-
taramıyacağı cihetle müessese alacağına mukabil tahsil edilerek malsandığına verilmiş olan bu 
paranın geri alınarak borcundan mahsubunun sağlanması hususu Sağlık Bakanlığına yazılmıştır. 

Bankalar hesabı; 
13. — Bn hesabın zimmetinde 135 081 lira 45 kuruş ve matlubunda 135 016 lira 39 kuruş kayıt-
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]] olup sene içindeki işlemleriyle 1945 yılma devri olan. 65 lira 6 kuruş ibraz olunan belgelere uy
gun bulunmuştur. 

14. — Kasa hesabı; 
Zimmetinde 462 826 lira 38 kuruş, matlubunda da 457 934 lira 83 kuruş kayıtlı bulunan bu he

sabın 1945 yılma devri 4891 lira 55 kuruştan ibaret olduğu ve işlemlerin müspit evrakına müstenit 
ve devrin tadat mazbatasına uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

15. —- Kâr ve zarar hesabı : Hakiye Matlup Zimmet 

256 869 , 22 377 414 , 57 634 283 , 79 
Bilançoya bağlı (2) numaralı cetvelin incelenmesinden anlaşılacağı üzere bu hesabın geçen sene

den zimmet devri, 198 423 lira 88 kuruş, 1944 yılı içinde matlubuna kayıt olunan para miktarı; 
377 414 lira 57 kuruş ve aynı yıl içinde zimnıetinekaydedilen miktar ise; 435 859 lira 91 kuruş olup 
buna göre 58 445 lira 34 kuruşluk bir zarar görünmekte ise de 1944 yılında Devlet Bütçesinden mü
esseseye yapılan 80 bin lira yardım hariç tutulduğn takdirde hakiki zarar miktarı 138 445 lira 34 
kuruştan ibaret bulunmuştur. 

1939 yılından 1944 yılı sonuna kadar bu müesseseye devlet bütçesinden aşağıda gösterildiği 
veçhile 530 bin lira yardım yapılmış olmasına ve 1945 yılma devreden zarar toplamı da 255 869 
lira 22 kuruşa baliğ olmakta bulunmasına göre şimdiye kadar hâsıl olan zarar toplamının 
786 869 lira 22 kuruşa yükseldiği anlaşılmıştır. 

Senesi 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Lira 

100 000 
60 000 
120 000 
60 000 
110 000 
80 000 

530 000 
üçüncü kısım 

Gelirler ve harcamalar 
* 16. — Genel gelirler : Bakiye Matlup Zimmet 

0 377 663,50 377 663,50 
Müessesenin bütün gelirlerini birarada toplamakta bulunan bu hesapta kayıtlı gelirin nevi iti

bariyle müfredatı bilançoya bağlı 11 sayılı cetvel de gösterilmiştir. 
17. — İşletme idare ve masrafları : Bakiye Matlup Zimmet 

0 372 915,63 372 915,63 
Müessesenin 1944 yılı bütçesiyle sarfına mezuniyet verilmiş olan ödenek miktarı bilançoya 

bağlı 13 numaralı cetvelde gösterildiği üzere 391 715 lira 11 kuruş ve aynı yıl içindeki harcama 
miktarı bilançoya bağlı 12 numaralı cetvelde bölüm ve madde itibariyle yazılı bulunduğu üzere 
372 108 lira 27 kuruştan ibaret olup 13 numaralı cetvelde sarfiyat namı altında gösterilen miktar 
yıl içindeki tahakkukata ait bulunduğu bu rakamların kayda ve belgelere uygun olduğu anla
şılmıştır. 

İŞ. — 3653 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre düzenlenen işbu raporun bilanço ve ilişiği 
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kâr ve zarar cetveli ve diğer cetvelerle birlikte sunulduğunu arzeyleriz. 
Birinci Başkan D. 1. Başkanı D. 2. Başkanı 

Seyfi Oran F. Eke 
Bulunamadı. 

Üye Üye 
M. Menemencioğlu 1 Erenli 

Üye Üye 
R. ögel K. Artçay 

Âlim özgen 
Bulunamadı. 

Üye 
.V. Başak 

Üye 
F. Aktulffu 

D. 3. Başkanı D. 4. Başkanı 
Y. Z. Arştan R. Bdkuy 

Üye Üye Üye 
F. özburun M. Ali Apak A. Â. Hemen 

Üye Üye Üye 
Talât Dengel F. Işık F. Beşkardeş 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/169 
Karar No. 7 

11.11. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 1944 
Akçeli yılı hesabının B. M. Meclisinin 1501 sayılı 
kararı dairesinde muameleye tâbi tutularak 
hükme bağlanmış bulunduğuna ve müessesenin iş

lemlerinden tanzim ile ilgili görülmiyen kısım
ları hakkında düzenlenen raporun, bilanço ve 
ilişiği cetvellerle birlikte sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığının 23 -12 -1947 gün ve 2720-
809/2446 sayılı yazısı Sayıştay Başkanı Seyfi 
Oran ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanı Dr. 
Celâl Otman'm huzurları ile incelendi. 

1 — Sayıştay raporunda da belirtildiği veç
hile fazla ödeme ve eksik tahsilattan dolayı mü-
sebbibleri aleyhine tazmin kararı verilmiş ve ilâ
ma da bağlanmıştı i*. Bunun dışında olarak mües
sesenin kredi, demirbaş eşya, stoklar muhtelif 
borçlular hesapları üzerinde görülen bir kısım 
eksiklikler hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının dikkati çekilmiş ve bu eksiklikle
rin düzenlenmesi Komisyonumuzca da gerekli 
bulunmuştur. 

2 —- Sabit kıymetler hesabında Sayıştay'ca i-
saret edildiği gibi 11,006 lira kıymetinde bulu
nan büyük otel banyolarının fennî bir rapora 
müstenit olmaksızın ve Maliye Bakanlığının mu
vafakati alınmaksızın Sağlık Bakanlığından is
tihsal olunan mezuniyete dayanılarak yıktırıl-
dıği ve bedelinin özel hesaplarına matlup ve en
kazının da takdir olunacak kıymeti üzerinden 

levazım ambarına ithalât kayıt olunmadığı anla
şılmıştır. 

Vaktinde yapılmamış olan bu muamelenin 
hemen taallûk ettiği hesaplara intikal' ettirilmesi 
lâzımgeleceği şüphesizdir. 

3. — Müessesenin 1944 yılma devredilen za
rar miktarı 198 423 lira 88 kuruş görülmekte ise 
de 1943 yılı kâr ve zarar hesabında yapılan dü
zeltme dolayısiylc hakikî zarar miktarı 172 198 
lira 98 kuruşa inmiştir. 

Aynı yıl içindeki geliri 377 414 lira 57 kuruş
tur. Gideri de 435 859 lira 91 kuruştur ki, buna 
göre 1944 yılı zararı 58 445 lira 34 kuruş ve bir 
yıl evvelki zararla birlikte toplamı 230 644 lira 
32 kuruştan ibarettir. 

4. — Yalova Kaplıcaları işletme İdaresinin 
1944 yılı kâr ve zarar hesabiyle bilançosunun 
onanmasına ait işbu rapor ve kanun tasarısı Ka
mutaya sunulmak üzere arzolunur. 
Sayıştay Ko. Başkanı Sözcü 

Sivas Niğde 
A. Yurdakul F. Ecer 
Kâtip 
Yozgad Bolu 

K. Erbek C. Özçaglar 
Bursa 

Z. Budunç 

Çankırı 
A. î. Zcyneloğhı 

Kastamonu 
Z. Orbay 

imzada bulunmadi 
Siird 

H. Oeliktuç 

( S . ..Sayısı.; 94) 



Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1944 akçalı 
yılı hesap ve bilançosunun onanmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresi ilişik cetvelde gösterilenl944 yılı bilanço
su ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 

AKTİF 

Yalova Kaplıcaları İşletmesi İdaresinin 1944 malî yılı bilançosu 

PASİF 

Sabit kıymetler . 
Oteller ve banyolar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

Müfredat 
Lira K. 

714 572,59 
238 450.89 
165 975,45 

Yekûn 
Lira K. 

Sermaye 

Amortisman 
311 5.10,19 1 430 509,12 Muhtelif alacaklılar 

Mütedavil kıymetler : 
Kasa 4 891,55 
Bankalar cari hesabı 65,06 
Stoklar 41 800,05 
Muhtelif borçlular 8 198,31 

Zarar 

54 954,97 

1 485 464,09 
230 644,32 

1 716 108,41 

Lira K. 

1 276 291,84 

419 522,93 
20 293.64 

1 716 108,41 

Yalova Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü 1944 yılı kâr ve zarar hesabı 

ZARAR VEREN HESAPLAR 
Müfredat 

Hesabın ismi Lira K. 
Yekûn 

Lira K. 

KÂR YEREN HESAPLAR 
Müfredat Yekûn 

Hesabın ismi Lira K. Lira K. 

Kâr ve zarar: Geçen se
neden devir 
Denizbanktan müdevver ala
caklarımız olup tahsiline 
imkân olmadığından Ba
kanlığın 15 Kasını 1943 
tarih ve 364/13669 numa
ralı yazıları mucibince 
bu hesaba alınan 

Eski senelerde irat kay-
00,00 172 198,98 di lâzımgelirken diğer he

saplara kaydolmasından 
Sayıştayın iş'arı üzerine 
düzeltilen 223,80 

1 218,00 

Varidat hesapları : 
Oteller ve paviyonlar ha
sılatı 105 709,66 

223,80 
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Hesabın ismi 

İaşe ambarından fire olup 
bu hesaba alman 
Mimar Sedat Hakkı'dan 
evvelce tahsil edildiği 
halde muhtelif borçlular 
hesabında kalmış olan pa
ra olup Sayıştay raporu
na istinaden bu hesaba 
alman 
Lokanta ve büfelerde kı
rılan şişe paraları olup 
bu hesaba alman 

Masraf hesapları : 

Müfredat 
Lira K. 

64,14 

189,41 

134,37 

Yekûn 
Lira K. 

1 605,92 

Hesabın ismi 

Lokantalar ve büfeler ha
sılatı 
Nakil vasıtaları hasılatı 
Çamaşırhane hasılatı 
Sıhhi işler hasılatı 
Müteferrik hasılat 
Mülga İdareden müdev-
ver alacaklardan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesinden 
yardım 

Toplam 
Zarar 

Müfredat 
Lira K. 

166 374,29 
1 418,00 

979,50 
19 788,88 
2 920,44 

00,00 

80 000,00 

V ekûn 
Lira K. 

377 190,77 

377 414,57 
230 644,32 

Ücretler 
Personel masraflar 
Harcırahlar 
İdare masrafları 
Teknik servisi işletme 
masrafı 
Parklar ve bahçeler mas
rafı 
Sıhhat işleri ve banyolar 
işletmesi 
Çamaşırhane işletmesi 
Nakil vasıtaları 
Oteller ve pansiyonlar iş
letmesi 
Lokantalar ve büfeler iş
letmesi 
İnşa, tesis ve tamir mas
rafları 
Borçlar (Mülga İdareden 
müdevver olanlar da dâ
hil) 
Muhtelif işletmeler 
Aynı yardım, çocuk zam
mı ve ikramiyeler 

Amortismanlar : 
Otel ve banyolar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

90 494,01 
25 119,53 
3 670,01 

10 760,47 

16 277,78 

16 366,00 

738,60 
1 975,35 
9 771,46 

8 051,22 

142 451,41 

17 060,53 

16 725,42 
5 970,51 
8 298,77 

31 151,02 

Zarar beyanı : 
Lira K. 

172 198,98 Geçen seneden devir 
58 445,34 Bu sene zararı 

230 644,32 Toplam 

23 164,02 
167,43 

6 040,45 372 108,27 

62 145,72 

Toplam 608 058,89 Toplam 608 058,89 
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S Sayısı; 99 
Urfa Milletvekili Atalay Akanın, Avukatlık Kanununun 4756 sayılı 
Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine, Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Avukat staj
yerlerine ve Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun ve 11 arkadaşı
nın, Avukatlık Kanununun 8,14,15 ve 20 nci maddeleriyle bu kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4359 sayılı Kanunun 
1 nci ve 19 ncu maddelerinin değiştirilmesine ve geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 

(2 /38 ,83 ,85) 

Urf a Milletvekili Atalay Akan'in, Avukatlık Kanununun 4756 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/38) 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4756 sayılı kanunla değişik 21 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında hazırladığım kanun teklifini gerekçesiyle birlikte sunuyorum. Gere
ğinin yapılmasına Yüksek müsaadelerinizi derin saygılarımla dilerim. 

Urf a Milletvekili 
Atalay Akan 

Gerekçe 

1. — Memleketimizde Anayasanın 51 nci maddesiyle idari kaza sistemi, adlî kazaya muvazi ola
rak kabul ve 669 ve 3546 sayılı kanunlarla da - idari kazanın başında bulunmak üzere - Danıştay 
teşkil olunmuş bulunmaktadır. Danıştay Kanununun 22 nci maddesinde de Dâva Dairelerinin ve 
Dâva Daireleri Genel Kurulunun bağımsız mahkemeler olduğu belirtilmiştir. 

Âmme hizmetlerinin günden güne inkişaf ve tatbikatından doğan uyuşmazlıkların çoğalarak 
önem kazanması ve Cumhuriyetimiz de Devletin hukuki bir Devlet olmakla temayüz etmiş bulunması 
neticesi olarak idarenin hukuk kaidelerine uygun hareketinin nizamlanması fikrinin de o nispette 
yerleşmesi, bu mahkemelerin önemini artırmaktadır 

Anayasamızın kurduğu bu adalet sistemi, 4788 sayılı Kanunla uyuşmazlık mahkemesinin tesi
siyle tamamlanmıştır. 

Danıştay Dâva Daireleri kararlarının verilmesi zımnında gerek idare hukukunun ve gerek diğer 
hukuk şubeleri nazariyatiyle mevzu kanun hükümlerini inceliyerek ihtilâf konularını çözmek sure
tiyle yukarda arzolunan görevlerini yapmaktadırhr. 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4756 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesinin birinci fıkrası bu 
mahkemelerin Başkan ve üyelerinin geçmiş çalışmalarının, süresi iki yıl olan avukatlık stajına na
zaran daha faydalı telâkki ederek kendilerine avı katlık hakkını tanıdığı halde aynı mahkemenin 
Savcılık görevini yapan kanun sözcüleriyle raportörlüğünü yapan yardımcılarını eskiden haiz bulun
dukları bu haktan mahrum bırakmıştır. Halbuki aynı Avukatlık Kanunu, bu mahkemeye muvazi 
olan Yargıtay Savcılariyle Raportörlerini hükümleri içine almış bulunduğu gibi Hukuk Fakültesi veya 
Siyasal Bilgiler Okulunda hukuk ilminin her hangi bir şubesinde yapılan profesörlük ve doçentliği bu 



— 2 -
arada Roma Hukuku, hukuk tarihi ve hukuk felsefesi gibi tamamen nazari hukuk branşiariyie idare hu
kukunun yalnız nazariyatı ile meşgul olan bu kimselere aynı hakkı tanımış bulunmaktadır. 

Bundan başka uyuşmazlık mahkemesi Savcılığını Danıştay Kanun sözcüleri yaptığı gibi raportör
lükleri de ikisi Yargıtaydan olmak üzere iki Danıştay yardımcısı tarafından yapılmaktadır. Bu 

suretle Danıştay Kanun sözcüsü ve yardımcılarının mevzuatımızda Yargıtay Raportör ve Savcılıkla-
riyle aynı nitelikte bulunduklarının kabul edildiğ anlaşılmaktadır. 

2. — Danıştay Kanun sözcüsü ve yardımcılarına avukatlık hakkının tanmmasiyle hukuk nıünte-
siplerinin idari kazaya rağbeti artacağı ve idari ka.anm tekemmülüne yardım edileceği de ayrıca 
düşünülmektedir. 

3. — Resmî daire ve müesseselerin hukuk müşavirleri bu daireleri kaza mercilerinde temsil ve 
dairelerin leh ve aleyhindeki dâvalarla diğer bütün hukuki meselelerin çözülmeleri yolunda direk
tifler vermekle hukuk ilminin nazariyat ve tatbikatını ifa etmekte bulunuyorlar. 4353 sayılı Ka
nunla Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde avukatlık stajı yapılacağı kabul edildiği halde hukuk 
müşavirleri evvelce haiz bulundukları bu haktan mahrum bırakılmışlardır. Bunlardan dört sene gö
rev ifa etmiş bulunanların da avukatlık hakkını iktisap edebilmeleri mağduriyeti vikaye için bir 
hal suretinde mütalâa edilmiştir. 

4. — Yukarda arzolunan sebeplerle 3499 sayılı Kanunun 4756 sayılı Kanunla değişik 21 nci mad
desinin 1 nci fıkrasına sadece «Kanun sözcülüğü ve yardımcılıklarında veya resmî daire ve mües
seselerin hukuk müşavirliği vazifelerinde» hükmü eklenmesi teklif edilmiş bulunmaktadır. 

UEFA MİLLETVEKİLİ ATALAY AKAN'İN 
TEKLÎFl 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 1756 sayılı 
Kanunla değişik 21 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Adlî ve askerî yargıçlık ve 
savcılıkta ve Danıştay Dâva daireleri başkan 
ve üyelikleriyle kanun sözcülüğü ve yardım
cılıklarında veya resmî daire ve müesseselerin 
hukuk müşavirliği vazifelerinde veyahut hu
kuk fakülteleriyle Siyasal Bilgiler Okulu hu
kuk ilmi dersleri profesörlüklerinde veya bu 
derslerin doçentliklerinde yahut 2556 sayılı 

cılık sınıflarından sayılan memuriyetlerde en 
az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar birin
ci maddesinin (D) fıkrasında yazılı kayıttan va
reste tutulurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
Hâkimler Kanununa göre yargıçlık veya sav- • yürütür. 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Avukat stajyerleri hakkında kanun teklifi (2/83) 

\;.-r^*«.*>><i*•••*>+ • • • ' i ' * : Yüksek Başkanlığa 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 16 nci maddesi mucibince avukat nezdinde yapılacak staj müd
deti kesimsiz olarak en az bir sene ve yine mezkûr kanunun 19 ncu maddesi mucibince de Adliye 
Vekâletinin tensip edeceği yerde bir sene müddetle vazife görmeye mecburdurlar, işbu iki seneyi ik
mal edenlerin imtihana tâbi tutulacakları da mezkûr 19 ncu maddede yazılı bulunmaktadır. Avukat 

yanında yapılan bir senelik staj müddetinde mahkemelerin tatil müddeti olan bir buçuk ay hariç 
tutulmakta olduğu gibi avukat yanındaki stajın ikmalinden sonra Adalet Bakanlığının mahekmo 
stajına başlıyabilmek için vereceği emre kadar,geçen müddet de bir iki ayı bulmaktadır. 

İmtihanlara gelince; bunlar yılda Mayıs ve Ekim ayları gibi iki muayyen imtihan zamanı oldu
ğuna ve her stajyerin de bu zamanları hesap ederek staja başlamayı buna göre ayarlamasına im-
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kân bulunmadığına göre bazan stajın bitmesi de bu muayyen imtihan zamanlarına tesadüf etme
mekte ve hattâ bir gün için altı ay daha beklemek icabetmektedir. Şu hesaba göre kanunda bildiri
len staj müddeti iki sene olarak değil iki buçuk, hattâ birçok kereler muhakkak olarak üç seneyi 
geçmektedir. Bn r'ç senelik müddet içinde stajyerin herhangi bir vazifede çalışması ve bu çalıştığı 
yerde ücret alması da menedilmektedir. 

Devlet Üniversitelerinden sıkı imtihanlar geçirerek en aşağı dört senede Hukuk diploması almış 
olan memleket evlâtlarının avukat olabilmek için üç sene gibi uzun bir müddet sarfetmek mecbu
riyetinde bırakılmaları ve bundan maada bu üç senelik müddet zarfında maişetlerini tedarikten 
âciz bir durumda tutulmaları hiçbir suretle devamı tecviz olunacak bir mahiyette mütalâa edi
lemez. 

Stajı büsbütün kaldırmak uygun olamayacağından bunun altı ay avukat yanında ve altı ay da 
mahkemelerde yapılması maksadı temine kâfidir. Diğer taraftan hâkim stajyerlerinin kanu
nen tâbi tutulmaları gereken imtihanlarının da tatbikatta aldığı şekillerde avukat stajyerlerinin 
tâbi tutuldukları imtihanlara göre muteadil bir durumda bulunmaktan ayrılmıştır. Esasen avu
kat stajyerlerinin tâbi tutuldukları imtihan, mesleğe girmek işine bir fayda vermediği gibi öm
ründen mühim bir zamanın da izaasma sebebiyet vermektedir. Bu itibarla imtihan usulünün de 
kaldırılması çok yerinde bir hareket olur. Hukuk diploması almış ve bir sene müddetle de .avukat 
yanında ve mahkemelerde amelî bilgiler ve müşahedeler edinmiş bir genci uzun müddet geçimsiz 
bir vaziyette bırakmak mesleğe ve adalet cihazına hiçbir fayda temin edemez ve bu hal ancak üç 
sene ailesine istinad edebilecek gençlere avukat olmak imtiyazını sağlar. Bu bakımdan içtitnai 
adalete de uymaz. 

İşte yukarda kısaca işaret ettiğim mahzurları gidermek maksadiyle hazırladığım kanun tasarı
sını Yüksek Başkanlığa sunuyorum ve kanunluk kesbetmesi için gereken muamelenin yapılma
sını diliyorum. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun V. Düşünsel 

BİNGÖL MlLLEVEKİLl FERİDUN 
FtKRt DÜŞÜNSELİN TEKLİFÎ 

Avukatlık stajyerleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1 — Avukat olmak istiyenler, mes-
leke duhul için Avukat yanında altı ay staj ve 
mahkmelerde de altı ay vazife görürler. 

MADDE 2 — Avukat meslekine kabul için 
yapılmakta olan imtihan usulü kaldırılmıştır. 
Mahkemelerde görülen altı ay hizmet sonunda 
mahalli savcılığınca kendilerine Avukatlık yap
mak için müsaade olunur ve müsaade verildikten 
sonra keyfiyet Adalet Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 3 — Yukarda yazılı müddetlere 
hafta vesair kanuni ve resmî tatiller katılır. Yaz 
tatili bundan hariçtir. Şu kadar ki Nöbetçi mah
kemelerde vazifesinin devamını stajyerin istedi 
ği takdirde kabul olunur. 

MADDE 4 — Avukat yanında yaptığı altı 
ay stajın sonunda mahkemelerdeki diğer altı ay 
hizmete başlamak için mahallî savcılığına müra
caat kâfidir. Bu husus için Avukat yanında 

Stajının .bitmesinden önce stajyerin mahallî Cum

huriyet Savcılığına müracaatı ve savcılığın mü
saadesiyle derhal mahkemelerdeki hizmetine 
başlaması caizdir. 

GEÇİCİ MADDE - - Bu Kanunun yayımı za
manında staj yapmakta olanlar Avukat yanın

daki altı aylık stajı ikmal etmişlerse derhal 
Mahkemelekrdeki stajlarını yapmak için müra
caat edebilirler. Mahkemelerde altı ayı ikmal et
miş olanlara mahalli Cumhuriyet Savcılarınca 
Avukatlık müsaadesi verilir. Altı ayı ikmal et
memiş bulunanlar, bu müddeti ikmal edince bu 
kanun hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 5 — Avukatlık Kanununun bu ka
nuna uynııyan bütün hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 6 — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7 — Bu kanunu Adalet Bakam yü
rütür. 
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Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun ve 11 arkadaşının, Avukatlık Kanununun 8, 14, 15 ve 
20 nci maddeleriyle bu Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4359 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 19 ncu maddelerinin değiştirilmesine ve geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi (2/85) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3499 sayılı Avukatlık Kanunu staj müessesesini kurarken 1938 senesinin adlî ihtiyaç ve ik
tisadi şartlarını gözönünde tutarak, avukat namzetlerinin avukat ve adliye ııezdinde müstemir-
ren iki yıl staj yapmasını ve bunu başarı ile bitirdikten sonra bir imtihan geçirmesini şart koş
muştur. 

Bu şartların, bugünkü ihtiyaçlar ve iktisadi durum karşısında Hukuk fakültelerimizi biti
rerek avukatlık meslekine intisap etmek istiyen gençlere çok ağır külfetler yüklediği kanaatin
deyiz. 

Stajyer, maaşlı, ücretli veya aidatlı herhangi bir iş yapamadan ve umumiyetle yanında çalıştı
ğı avukattan da en ufak malî yardım görmeden, kanuna göre iki yıl fakat fiilen üç yıla yakın 
bir müddet uğraşmakta ve bütün bu külfetler sonunda ancak imtihana girebilmek hakkını ka
zanmaktadır. 

Fakülteyi bitiren bir gencin, hiçbir yerden beş para almaksızın mesleke intisap için geçir
mesi icabeden müddetin fiilen iki yıldan çok fazla sürmesinin sebepleri, adliye tatillerinin avukat 
nezdindeki staj müddetinden tenzil edilmesi ve senede ancak iki defa imtihan açılmasıdır. Bu ara
da staja başlama, avukat nezdinden adliyeye geçme, adliyede bir mahkemeden diğerine nakletme, 
v. s. hususlarındaki formaliteler de bir hayli vakit kaybına yol açmaktadır. Mücbir bir se
bep tahtında da olsa, stajyerin devam edemediği günler kendisine ikmal ettirilmekte, sebep mu
teber sayılmazsa evvelce yaptığı staj hükümsüz addolunarak yeni baştan staja tâbi tutulmakta
dır. Senede ancak iki. defa imtihan açılabilmesi; bir imtihan devresinden kısa bir müddet sonra 
stajını ikmal eden gencin, ikinci imtihan devresine kadar aylarca boş durmasını ' intaç etmekte ve 
hastalık gibi bir sebeple bu imtihana giremiyenlerin bekleme müddeti bir seneye yaklaşmaktadır. 
Bütün bu müddet zarfında, avukat stajyerinin yapabileceği işler kanunda tahdidi olarak sayılmış
tır. 

Bunlar Üniversite profesörlüğü, doçentliği, tâli mektepler öğretmenliği, milletvekilliği, ano
nim şirketlerde idare meclisi üyeliği, hususi müesseselerde hukuk müşavirliği gibi gençler için 
fakülteyi bitirir bitirmez elde edilmesi adetâ imkânsız olan işlerdir. Hakikate kanunu bu 
hükmü gençler için bir istinadgâh ve geçim yolu olmaktan ziyade, yukardaki meslek sahiplerine 
avukatlık yapmak imkânını sağlıyan bir açık kapıdır. Bu vaziyet, bir âmme hizmeti olan avu
katlığı, yalnız malî durumu çok müsait olan mahdut bir zümrenin inhisarına bırakmaktadır. 

Şunu da ehemmiyetle gözönünde tutmak icabeder ki, Avukatlık Kanununun yürürlüğe girdiği 
1938 tarihindenberi, durum birçok bakımlardan değişmiştir. En başta haj^at ve geçim şartlarının 
son derece güçleşmiş olduğunu hatırlamak lâzımdır. Diğer taraftan, bu kanun neşredildiği sıra
da yargıçlık meslekine intisap eden gençlerin sayısı ihtiyacın dununda olduğu halde, bugün yüz
lerce hukuk mezunu Adalet Bakanlığı kapısında sıra beklemekte ve memlekette iş hacmmm darlığı 
yüzünden serbest olarak hayatlarını kazanmak imkânını bulamıyan bu gençler diğer Devlet dairele
rine başvurmakta ve binnihaye işsiz kalmaktadırlar. Bu durumun. maddi ve mânevi zararları ve 
hattâ tehlikeleri üzerinde fazla durmaya lüzum görmüyoruz. 

Bu sebeplere binaen, avukatlığa intisabı günün ihtiyaç ve icaplarına uygun bir şekilde ko
laylaştırmak ve 1938 de konulmuş olan sert hükümleri yumuşatmak lâzımgelmektedir. Teklif ettiği
miz değişiklikler şunlardır: 

a) Staja mahkemelerde başlatmak ve mahkeme nezdindeki stajı altı aya indirmek; 
b) imtihanı kaldırmak; / ' V . T ' 
c) Avukat nezdinde staj görürken, stajyerin sulh mahkemesinde dâva derujhde etmesine imkân 
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vermek. ; 

# 
* # 

a) Mahkeme nezdindeki staj müddetinin altı aya indirilmesi, tatbikatta bir mahzur doğurmaz. 
Fakülteyi muvaffakiyetle bitirmiş olan bir gencin pratik bilgi edinmesi için bu müddet kâfidir. 
Mahkeme nezdindeki stajını başarı ile tamamladıktan sonra, stajyerin, bir yıl da avukat yanında 
staj göreceği nazara alınırsa, pratik bilgi bakımından olgunlaşacağı kabul edilmek lâzımgelir. Dok
tor, mühendis, mimar gibi tecrübesizliklerinden ve hatalarından daha büyük zararlar doğabilecek olan 
kimseler tahsillerini bitirir bitirmez mesleklerini icraya başladıkları halde ve hattâ adliye meslekine 
intisap eden hukuk mezunlarına altı ay stajdan sonra kaza yetkisi bile emanet edilebildiğine göre. 
avukat olabilmek için iki yıldan fazla bir müddet staj mecburiyeti tahmil etmek âdil ve mantıki ol
maz. Kaldı ki, mesleke yeni intisap eden gene bir avukatın kendini tanıtmak için de uzun bir 
müddet beklemesi ve başarı göstermesi lâzımgeldiği unutulmamalıdır. Vatandaş, hak ve hürriyeti
ni, şeref ve haysiyetini emanet edeceği yargıcı ve ekseriya sıhhat ve hayatının teslim edeceği hekimi 
intihapta serbest olmadığı halde, avukata başvurup vurmamakta ve başvurduğu takdirde tecrübeli 
ve ehliyetli olanı, bir kelime ile itimad ettiğini intihapta serbesttir. 

b) Avukat stajyerlerinin imtihana tâbi tutulması da lüzumsuz ve ağır bir külfettir. Bir kere bu 
imtihanın zaruri olarak senede iki defa açılması gençlerin bekleme sürelerini, birçok güçlükler pa
hasına, uzatmaktadır. İmtihanların yalnız Ankara'da yapılması da, yurdun uzak bölgelerinden ge
lenlere bir hayli masraf, zahmet yüklemektedir. 

İmtihanlar nazari ve âmeli olarak yapılmaktadır. Fakültelerde ilmî otoriteleri müsellem öğre
tim üyeleri önünde geçirilen imtihanların birkaç yıl sonra daha hafif bir tekrarından ibaret olan 
nazari imtihanlar tamamen lüzumsuzdur. Âmeli imtihana gelince, bu da lüzumsuzdur* çünkü staj
yer, nezdinde staj gördüğü avukattan her üç ayda bir müspet rapor almak mecburiyetinde bu
lunduğu gibi, Adliye nezdindeki stajı esnasında da yanında çalıştığı savcı ve yargıçlardan birçok 
müspet belgeler almak zorundadır. Devamı, vukufu, kazandığı mümarese bakımından bütün stajı 
müddetince ceman on iki aded müspet rapor alan bir stajyeri ayrıca bir imtihana tâbi tutmak, mesleke 
intisabı fazla güçleştiren lüzumsuz bir külfettir. 

Kaldı ki, diğer meslek mensupları ve hattâ millet adına kaza hakkını kullanan yargıçlar bile 
nazari ve âmeli herhangi bir imtihana tâbi tutulmamaktadırlar. Hattâ kanun avukat stajyerle
rine, mahkeme nezdindeki stajları esnasında, icra memurlarına ve sorgu yargıçlarına vekâlet etmek 
vazife ve salâhiyetini tanımıştır. Henüz staj esnasında yargıçlık hakkı tanıdığımız bir stajyeri, elindeki 
hukuk diplomasına ve başarı ile biten uzun bir staja rağmen, yeniden imtihana tâbi tutmakta isabet 
yoktur. 

Avukatlık Kanunu yürürlüğe konduğu sırada, yargıç, muavinleri imtihana tutulmalar man, avukat 
stajyerleri de onlara atfen böyle bir imtihana tâbi tutulmuşlardı. Halbuki sonradan hâkim mua
vinleri için imtihan mecburiyeti kaldırıldığı halde, asıl kaldırılması lâzımgelen imtihan, avukatlık 
imtihanı kaldırılmamıştır. 

Amelî bilgi, biran önce bizzat mesuliyet deruhde ederek ve fiilen çalışarak elde edilir. 
c) Avukatın nezareti altında sulh mahkemelerinde dâva deruhde etmek hakkına gelince; 

stajyerlere bu hakkın tanınması, hem onlara bir geçim imkânı sağlayacak, hem de meslekî yetiş
melerine, amelî bilgilerinin artmasına yardım edecektir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan tasarı bağlı olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına müsa
adelerini rica ederiz. 

Ankara Konya Kırşehir İstanbul Erzincan Bursa 
Emin H. Ergun M. Ş. Attan H. Kurutluoğlu M.Il.Gchnbcğ A. Fırat Abdürrahman konuk 

Kayseri ' Aydın Konya Urf a Denizli Diyarbakır 
S. A. Feyzioğlu N. Akkor H. Karagülle A. Akan Hulusi Oral F. Kalfagü 

Denizli 
Ueşad Aydınlı , : 4 . 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ EMİN HALİM KR-

GUN YE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

H199 sayılı Avukatlık Kanunu ile işbu Kanunun 
bazı maddelerinin tadili hakkındaki 4359 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ge
çici bir madde ilâvesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avukatlık Kanununun 1359 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1 nei maddesinin (D) 
bendi ve 19 ncu maddesi ile, 3499 sayılı Avu
katlık Kanununun 8, 14, 15 ve 20 nci maddeleri 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — (Yalnız (D) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir) : 

Avukatlık stajını taıııamlıyarak staj belgesi 
almak. 

Madde 8. — Avukatlık stajı, bu fasılda ya
zılı şartlar dairesinde Adalet Bakanlığının ten
sip edeceği mahkemelerde ve bir avukat nezdinde 
ifa edilir. 

Madde 14. -— 13 ncü maddede yazılı itiraz staj 
listesine kaydın icrasını durdurur. Staj listesine 
kaydı icra olunan namzet, Adalet Bakanlığının 
tensip edeceği mahkemelerde altı ay müddetle 
staj görür. 

Stajyerler, staj sırasında ceza ve hukuk işle
rinde zabıt kâtipliği vazifesi ve kendilerine veri
lecek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yaparlar. 
İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım 
ve vekâlet ederler. Bunlar dinlemek üzere müza
kerelerde hazır bulundurulabilirler. 

Stajyerler vekâleten ifa ettikleri vazifelerden 
ve kendilerine tevdi olunan işlerden dolayı asıl 
vazife sahipleri gibi mes'uldürler. 

Stajyerin vazifesini yapmakta gösterdiği kabi
liyetle ahlâki gidişine dair malûmat, çalıştığı 
daire âmirleri tarafından mensup olduğu mahke
menin en yüksek dereceli hâkimine veya müd
deiumumisine verilecek delilli takrirlerle, o hâ
kim veya müddeiumuminin stajyer hakkında gör
gü ve bilgisine dayanan mütalâalarından ve Adli
ye müfettişlerinin raporlarından alınır. 

Staj müddetini bitirmiş ve seciye ve ahlâkça 
avukat nezdinde staja başlamasına mâni bir hali 
görülmemiş olanların avukat nezdinde staja baş-
lıyabilecekleri Adalet Bakanlığınca Baroya bil
dirilir. Mâni halin takdiri Adalet Bakanlığına 
aittir. Bakanlıkça bu hususta alınacak karar 

aleyhinde hiçbir mercie müracaat olunamaz. 

Madde 15. — Avukat nezdinde staja başlıya-
bilecekleri Adalet Bakanlığınca Baroya bildiri
lenler evvelce talepnamelerinde gösterdikleri ve 
yazılı muvafakatini aldıkları avukat nezdinde 
staja başlarlar. Baro Reisi resen veya alâkadar
ların müracaatı üzerine stajın talepnamede gös
terilen avukattan başka bir avukat yanında ya
pılmasını tensip edebilir. Onuncu maddenin (• 
bendinde yazılı vesikayı istihsal imkânını bula-
mıyan namzedin hangi avukat yanında staj gö
receğini tâyin Baro Reisine aittir. 

Avukat her iki halde de stajyeri kabule mec
burdur. 

Madde 19. —• Avukat nezdindeki staj esnasın
da stajyerler, avukatın yazılı muvafakatiyle 
ve nezareti altında sulh mahkemelerinde görü
len dâvalara vekâlet alabilirler. 

Madde 20. — Staj vesikası alanlar veya 21 
nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar avu
katlık edecekleri m intaka Barosuna ait levhaya 
kayıtlarının icrasını isteyebilirler. Baro idare 
meclisi bu talep tarihinden itibaren bir ay için
de esbabı mucibeli kararını Adliye Bakanlığına 
göndermekle mükelleftir. Bu müddetin hita
mında kaydı icra edilmemiş olanlar doğrudan 
doğruya veya itiraz yolu ile Adalet Bakanlığına 
müracaat edebilirler. Baknlıkça yapılan tetki-
kat neticesinde kanunda yazılı şart ve vasıfla
rın veya ret kararında gösterilen sebeplerin va
rit olmaması halinde ruhsatname verilir. Ruhsat
namenin tanziminde bir defaya mahsus olmak 
üzere yirmi beş lira harç alınır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinde staj yapmakta olanlardan: 

a) Halen avukat nezdinde bulunanlar is
terlerse yeni baştan bu kanun hükümleri daire
sinde staj yaparlar, isterlerse eski hükümler da
iresinde avukat nezdindeki stajlarını ikmal et
tikten sonra mahkeme nezdinde altı ay staj gö
rürle!. 
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b) Avukat nezdindeki stajını bitirmiş olup 
ta mahkeme nezdinde staja başlıyacak veya baş
lamış olanlar, altı ay staj yaparlar; altı ayı bi
tirmiş olanlar stajlarını tamamlamış sayılırlar. 

c) Adalet Bakanlığının izni ile staja mah
keme nezdinde başlamış olanlar, mahkeme nez
dinde bir senelik stajlarını bitirdikten sonra avu-

7 — 
kat nezdinde altı ay staj görürler. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütül'. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/38, 2/83, 2/85 
Karar No. 24 

11 .11 . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Emin Halim Ergun ve arka-
daşlariyle Feridun Fikri Düşünsel'in aynı esas
lar dairesindeki teklifi ve Atalay Akan'm diğer 
bir teklif tasarısı teklif sahipleri ve Adalet Ba
kanı huzuriyle incelendi. 

Feridun Fikri Düşünsel ile Emin Halim Er
gun ve arkadaşlarının teklifleri ile istenilen de
ğişiklikler başlıca şu noktalarda hülâsa edilebi
lir. 

A) Staja mahkemelerden başlanmak ve 
mahkemelerdeki staj müddetini altı aya indir
mek, 

B) Avukat yanındaki stajın üç aylık dev
resi geçtikten sonra stajyere Sulh mahkemele
rinde dâva deruhde etmesine imkân vermek, 

C) imtihanı kaldırmak, 
D) Formaliteleri azaltmak, 
Staja mahkemelerden başlanması, Adalet 

mekanizmasının işleyişi hakkında stajyerin fi
kir ve bilgi sahibi olmasını, nazari bilgisini pra
tik bilgi ile takviye etmesini sağlıyacağı için 
lüzumlu ve altı aylık devre ise kâfi görülmüştür. 

Avukat yanındaki stajın da altı aya indiril
mesi hakkındaki Feridun Fikri Düşünsel'in tek
lifi esas itibariyle varit görülmekle beraber staj
yere Sulh mahkemelerinde dâva deruhde et
mek salâhiyeti tanındığı cihetle bu müddetin es
kisi gibi bir sene olması avukatın yardım, mü-
zaharet ve nezareti altında fiilen avukatlığa da 
başlaması demek olduğundan bu devrenin uza

masında hem stajyer hem de hak sahipleri için 
fayda mülâhaza edilmiş ve evvelce nazari ola
rak iki sene olan müddetin üç seneye kadar 
uzamasını icap ettiren formalite ve güçlükler de 
bertaraf edildiği için müddetin bir sene olarak 
muhafazasında iktihamı müşkül bir hal tasavvur 
edilmemiş ve teklif *sahibi Feridun Fikri Düşün
sel formaliteler yüzünden zaman kaybına mâni 
olunacağına göre diğer teklife iltihakta mahzur 
olmadığı mütalâasiyle bu görüşe iştirak etmiş
tir. 

Buna göre avukat yanındaki staj eskisi gibi 
bir sene olarak kalacak ve stajyer bu müdde
tin üç ayından sonra Sulh mahkemelerinde avu
kat tarafından stajyere yazılı olarak verilecek 
ve mahkemelerce talep vukuunda ibraz edile
cek muvafakatname ile dâva kabul ve deruh
de edebilecektir. Stajyer gencin hayat ve mes-
leke atılırken haksız veya kanunen kabule şa
yan olmıyan bir dâvada vekâlet almak gibi de
vamlı menfi tesirler doğurabilecek yanlış hare
ketten korunmasını sağlıyacak olan bu tedbir 
gerek dâva dilekçelerini gerek dâva ve müdafaa
yı hazırlarken ve duruşma safahatının inkişafın
da sevk ve idaresinde avukatın 2 aydınlatıcı 
tecrübe ve tavsiyelerinden faydalanmasını da 
sağlıyacak bir nezaret de lüzumlu görülmüştür. 

Avukatın mânevi mesuliyeti altında yetiştir
diği gencin sulh mahkemelerindeki faaliyeti sıra
sında öğretici yardımını ibzal etmesi lazımaır. 

Stajyerin şahsi mesuliyet hissiyle dâva ka
bul etmesi mesuliyet hissinin takviyesine hâ-
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dini olacak, umumi bilgisini artıracak dâvayı 
hazırlamakta, takip, sevk ve idare etmekte ve 
duruşma sırasında mukabil iddia ve müdafaaları 
karşılamaktaki kabiliyetini hâkimin, savcının 
ve baronun müşahede ve tesbit etmesine de im
kân verecektir. Bu arada stajyer nispeten bir 
geçim ferahlığına da kavuşacak, meslek malî 
durumları müsait olanlara mahsus bir imtiyaz 
m ahiyetini alm ıyacaktır. 

İmtihan usulü, hakikaten lüzumsuz ve kül
fetli bir tekrardan ibarettir. Salahiyetli otorite
ler huzurunda verilmiş bir imtihanın tekrarın
da sebep tasavvur olunamıyacağı gibi meslek ha
yatında hergün yeni tecrübelerle devamlı bir su
rette tekâmül arzeden amelî bilgiye bir sınır tah
dit edilen, meslek incelikleri ancak meslekte müs-
temirren çalışmakla elde edilir. Basit bir yok
lama ise maksadı temin etmez. Kaldı ki, sulh 
mahkemelerinde dâva deruhte edeceğine göre 
mahkemeler, savcılar ve baro gerek mânevi vasıf 
gerek pratik bilgi bakımından murakabe fırsatını 
bulmuş olacaklarından ve stajın kâfi görülmesi 
müspet kanaatlerinin belirmesinden sonra kabul 
edileceğinden ve staj sırasında on onbeş aded 
müspet vesika almak mecburiyetinde bulunan bir 
stajyerin bu son tetkikten de geçtikten sonra ba
sit bir yoklamaya tâbi tutulması cidden lüzumsuz 
kalmaktadır. 

Hâkim, doktor, eczacı, mimar ve mühendis 
gibi serbest meslek erbabı böyle bir staj ve imti-
hane tâbi değillerken münhasıran avukat stajyer
lerini farklı külfete tâbi tutmak cidden âdil ve 
mantıki de olamaz. 

Bu mülâhazalara binaen tasarıların şayanı 
kabul olacağı oybirliği ile kararlaştırılmış ve 
maddelere geçilmiştir. 

Komisyonca kabul edilen maddeler yukarda 
telhis edilen mucip sebeplere uygun olarak ha
zırlanmış ve tasarılarda buna muvazi değişiklik
ler yapılmıştır. 

Ve bilhassa mahkemelerdeki staj in devamı sı
rasında yargıç stajyerleri için kabul olunan ta

limatname hükümlerine muvazi olarak bunların 
müstemirren daktiloluk ve zabıt kâtipliği vazife
lerini görürlerken daktilo ve defter tutma işle
rini devamlı olarak görmemeleri fikri de Komis
yon Umumi Heyetince kabul edilmiştir. Stajyer-
listesine kayıt salâhiyeti Baroya ait olduğundan 

hangi mahkemede sataja başlamak istediğini bil
diren stajyerin belgeleriyle oraya müracaat ede
rek stajına başlaması arada geçecek uzun ayları 
önlemiştir. Ancak stajyerler üzerinde muraka
be hakkını haiz Adalet Bakanlığının bu nezaret 
ve kontrolünü temin ve vasıfları tetkik bakımın
dan esasen haiz bulunduğu yetkiyi kullanmasını 
teminen de yine keyfiyetin Bakanlığa arzı esası 
•da ipka olunmuştur. 

Bu meyanda evvelki kanunlarla stajyerlere 
icra memurlariyle sorgu yargıçlarına vekâlet et
mek yetkileri bugünkü yargıç stajyerlerinin ih
tiyacı karşılaması muvacehesinde lüzumsuz kaldığı 
gibi esasen daimî bir memuriyet için yapılmıyan 
meslekî bir stajın bu yolda tevsii de lüzumsuz 
görüldüğünden bu hususa ait fıkralar da mad
deden çıkarılmıştır. 

Yirmi birinci maddede Danıştay Kanun söz
cülerine tanınmış olan hakkın yardımcılara da 
teşmil edilip edilmemesi hususu da Komisyonca 
incelenmiş, teklifin bu kısmı kendi kanunların
daki gözetilen farka dayanılarak kabul edilme
miş olduğu gibi (diğer müessese hukuk müşavir
leri) kaydı ekonomik müesseselere de şâmil bir 
tâbir olduğundan buralardaki hukuk müşavirle
rine böyle bir hakkın tanınması müessesenin men
faati olacağı mülâhazasiyle maddeden çıkarıl
mıştır. 

İşin mahiyeti itibariyle ivedilikle görüşül
mesi hususunun Yüce Kamutaya arzı karar al
tına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komis
yonu Başkanı 

Kayseri 
B. özsoy S. 
Afyon K. 
II. Bozca 
Antalya 

A'. Aksoy 
Bursa 

A. Konuk 
İstanbul 

M. H. Gelenbeğ 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 
Manisa 
F. Uslu 

Sözcü 
Kırşehir 

Kurutluoğlu 
Afyon K. 

II. Dinçer 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
İzmir 

E. Oran 
Konya 

II. Karagülle 

Dr. S, 

Kâtip 

Ankara 
E. H. Ergun 

Bursa 
A. Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Malatya 
§. Tugay 

Rize 
. A. Dİlemre 
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Mahkemedeki stajm bir sene olması ve 

Danıştay sözcü yardımcılarının stajdan va
reste tutulması fikrindeyim. 

Manisa 
K. Çoşkunoğlu 

1. Stajın faydasına kaniim. Fakat, 
bugünkünden daha ciddî yapılmak şartiyle; 
mahkemelerde altı ayla iktifa edildiği gibi 
avukat yanında da altı aylık müddeti yeter 
görüyorum. 

2. Yargıç adaylarının mahkemeler
de yaptıkları stajlarının avukatlık stajının 
mahkemelerdeki staj müddetine sayılması
nın doğru olacağı fikrindeyim. 

Ankara 
II. O. Bekata 

Danıştay kanun sözcülerine tanınan 
hakkın, yardımcılara da teşmili fikrindeyim. 

Diyarbakır 
F, Kalîagü 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Avukatlık Kanununun 4359 
sayılı Kanunla değiştiren 1 nci. ve 19 ncu mad
deleriyle 4756 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci 
maddesi ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
8, 14, 15 ve 20 nci maddeleri aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Avukatlık meslekine kabul olun
mak için: 

A) Türk olmak; 
B) 23 yaşını bitirmiş olmak; 
C) Bir Türk Hukuk Fakültesinden veya 

mektebinden mezun olmak veya Siyasal Bilgi
ler Okul undan mezun olup da noksan kalan ders
lerden Hukuk Fakültesinde imtihanı vermiş ol
mak veya Yabancı bir memleket Hukuk Fakül
tesinden mezun olup da Türkiye Hukuk Fakül
teleri programlarına göre noksan kalan dersler
den imtihanla tasdikname almış bulunmak; 

D) Avukatlık stajını tamamlıyarak staj bel
gesi almış olmak; 

E) Levhasına kaydı istenilen Baro mınta-
kasında ikametgâhı bulunmak; 

F) Avukatlık ile içtimai caiz olmıyan bir 
hizmet veya meşgalede bulunmamak; 

G) Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir ha
li olmamak; 

H) tkinci maddenin (A) bendinde yazılı 
bir suçtan dolayı cezai veya aynı maddenin (B) 
bendinin tatbikini istilzam eden inzibati takip 
altında bulunmamak şarttır. 

Madde 8. — Avuktlık stajı bu fasılda yazılı 

şartlar dairesinde evvelâ mahkemelerde, sonra 
bir avukat nezdinde ifa edilir. 

Madde 14. — Staj listesine kaydı icra olu
nan namzet Baro mıntakasındaki ağır ceza mer
kezlerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa 
Barodan alacağı belge ile o yer Cumhuriyet Sav
cılığına müracaat ederek mahkemeler nezdinkei 
staja başlar. Keyfiyet savcılıkça Adalet Bakan
lığının tensibine arzolunur. 

Stajyerler staj sırasında ceza, hukuk işle
rinde zabıt. kâtipliği vazifesini ve kendilerine 
verilecek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yapar
lar. Ve dinlemek üzere müzakerelerde hazır bu
lundurulabilirler. 

Stajyerler kendilerine tevdi olunan işlerden 
dolayı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

Stajyerin vazifesini yapmakta gösterdiği ka
biliyetle, ahlâki gidişine dair malûmat çalıştığı 
daire âmirleri tarafından mensup olduğu mah
kemenin en yüksek dereceli hâkimine veya müd
deiumumisine verilecek delilli takrirlerle o hâ
kim veya müddeiumuminin stajyer hakkında 
görgü ve bilgisine dayanan mütalâalardan ve 
müfettişlerin raporlarından alınır. 

Mahkemeler nezdindeki staj altı aydır. Bu 
müddetini bitirmiş, seciye ye ahlâkça avukat 
nezdinde staja başlamasına mâni bir hali görül
memiş olanların avukat nezdinde staja başlıya-
bilecekleri Cumhuriyet Savcısı tarafından Baro
ya ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Mâni halin 
takdiri Adalet Bakanlığına aittir. Bakanlıkça 
bu hususta alınacak karar katidir. 

( S . Ş a r j a : 98) 
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Madde 15.— Avukat' nezdinde staja başlaya

bilecekleri Cumhuriyet Savcılığınca1 Baroya bil
dirilenler evvelce talepnamelerinde gösetrdikle-
ri ve yazılı muvafakatim aldıkları avukat nez
dinde staja başlarlar; Baro reisi resen veya 
alâkadarların müracaatı üzerine stajın talepna
mede gösterilen avukattan başka bir avukat ya
nında yapılmasını tensip edebilir. 

10 ncu maddenin «C» bendinde yazılı vesi
kayı istihsal imkânını bulamıyan namzetlerin 
hangi avukat yanında staj göreceğini tâyin Ba
ro reisine aittir. 

Avukat her iki halde de stajyeri kabule mec
burdur. 

Madde 19. — Avukat nezdindeki staj a Baş
ladıktan ü(; ay sonra stajyerler, avukatın yazılı 
muvafakati ile ve nezareti altında Sulh mahke

melerinde görülen dâvalarda vekâlet alabilirler. 

Madde 20. — Staj" vesikası alanlar veya, 21 
nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar avu
katlık edecekleri mmtaka Barosiösa ait lövh&-
ya kayıtlarının icrasını isteyebilirler. Baro ida
re Meclisi bu tarihten itifearen bir' ay içinde es
babı mueibeli kararını Adalet BakanliğîMa gön
dermekle mükelleftir. Bu müddette hİtaBMM&a 
kaydı icra' edilmemiş olanlar doğrudan doğruya 
veya itiraz yoliyle Adalet Bakanlığma müracaat 
edebilirler. Bakanlıkça yapılan tetkikat netice
sinde kanunda yazılı şart ve-vasıfların tahakku
ku veya ret kararında gösterilen" sefrepiİerin va
rit olmaması halitide ruhsatname verilir. 

Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mah
sus olmak üzere 25 lira harç alınır. 

Madde 21. — Adlî ve askerî yargıçlık ve sav
cılıkta ve Danıştay Dâva Daireleri Başkan ve 
üyelikleriylo kanun sözcülüğü veya Bakanlık
lar ve katma bütçe ile idare olunan Genel Mü
dürlükler Hukuk Müşavirliği vazifelerinde ve
yahut Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler 
Okulu Hukuk îlmi dersleri profesörlüklerinde 
veya bu derslerin doçentliklerinde yahut 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa göre yargıçlık veya 
savcılık sınıflarından sayılan memuriyetlerde en 
az dört yıl süre ile hizmet etmiş olaıdar bMmci 
maddenin D fıkrasında yazılı kayıttan vareste 
tutulurlar. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinde staj yapmakta olanlardan: 

A) Halen avukat nezdinde bulunanlar is
terlerse yenibaştan bu kanun hükmleri daire
sinde staj yaparlar, isterlerse eski hükümler dai
resinde avukat nezdindeki stajlarını ikmal ettik
ten sonra mahkeme nezdinde altı ay staj görür
ler. 

B) Avukat nezdindeki stajını bitirmiş olup 
ta mahkeme nezdinde staja başhyacak veya baş
lamış olanlar, altı ay staj yaparlar. Altı; ayı bi
tirmiş olanlar stajlarını tamamlamış sayılırlar. 

C) Adalet Bakanlığının iznii ile; staja, mah
keme nezdinde başlamış olanlar, mahkeme nez
dinde bir senelik stajlarını bitirdikten sonra avu
kat nezdinde altı ay staj •= görürler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

(S.' SâyİS*: 9$) 



S. Sayısı: 93 
Cemaloğlu Ali İhsan Sabis'in affı hakkında Adalet Komisyonu 

raporu (5/69) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisi/onu 

Esas No. 
Karar No. 21 

10 ,11,1948 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisine dilekçe ile müracaat 
eden, İstanbul, Şişli, Ihlamur caddesi 4 numa
rada mukim Cemaloğlu 1882 doğumlu Ali İhsan 
Sâbis; İstanbul Birinci Sıkıyönetim Mahkemesi 
tarafından Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desinin birinci fıkrasında yazılı «Âmmenin te-
lâş ve heyacanını mucip olacak şekilde asılsız ha
berler yayma» suçundan bir sene üç ay ağır 
hapis cezasına mahkûm edildiğinden ve bu 
hükmün kesinleşerek cezanın infaz olunduğun
dan, ancak cezanın ağır hapis olması yüzünden 
aynı zamanda emeklilik ücretinin kesildiğinden 
ve askerî hizmetleri dolayısiyle kendisine bahşe
dilen bu paradan mahrum kalmasının büyük bir 
sıkıntı tevlit ettiğinden bahşiyle Yüksek Mecli
sin lütuf ve atıfetini dilemiş ve bu dilekçe; 
Dilekçe Komisyonunca Adalet ve Millî Savun
ma mümessillerinin huzuriyle incelenerek karar
da adlî bir hata mevcut olmamakla beraber di
lekçe sahibinin affa Ifıyik olduğuna dair 22 . 
XI I . 1947 tarihli raporu Komisyonumuza ha
vale buyurulmuş idi. 

Komisyonumuzda yapılan incelemede: 
1. — Dilekçe sahibi Ali İhsan Sabis'in, 23 

Mayıs 1944 günü Beyoğlu Postahanesine giderek 
Posta kutusuna attığı mektupların, muhtelif 
Devlet görevlerini ifa etmekte olan bazı eşhasa 
hitaben yazılmış imzasız mektuplar olduğu ve 
bu tarihten önce gönderilmiş aynı mahiyetteki 
imzasız mektuplarla birlikte münderacatınm suç 
teşkil etmesi sebebiyle, mumaileyhin tevkif olu
narak İstanbul Birinci Sıkıyönetim Mahkemesi
ne verildiği, muhtelif karar ve Askerî Yargı
layın bu kararları bozmalarından sonra binni-
haye mezkûr mahkemenin bu fiilî, Türk Oezn 
Kanununun bazı maddelerini tadil eden 3531 sa

yılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkra
sındaki; «Âmmenin telâş ve heyacanını mucip 
olacak şekilde asılsız haberler yayma» suçuna uy
gun görerek Ali İhsan Sabis'in bir sene üç ay 
müddetle ağır hapis cezasına mahkûmiyetine da
ir 10 Şubat 1947 tarih ve 629/77 sayılı hükmü, 
Askerî Yargıtay Genel Kurulunun 11 Nisan 1947 
tarih ve 1086/1880 sayılı ilâmı ite tasdik edil
diği, dilekçe sahibinin tashihi karar talebinin 
reddedildiği ve mevkufiyetle geçen müddet ce
zasına mahsup edilerek bakiye üç ay 10 gün ağır 
hapis cezasının da infaz olunduğu; 

2. — Dilekçe sahibi Ali İhsan Sâbis'e verilen 
ve infaz olunan ceza ağır hapis olduğu için 1683 
sayılı Kanunun 53 ncü maddesini değiştiren 2071 
sayılı Kanun gereğince «Emeklilik hak ve ma
aşlarının sakıt olduğu»; 

3. — Hükmün ağır cezalı olması yüzünden 
Askerî Ceza Kanununun 30 ve 1076 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddeleri gereğince yedeksubay-
lık hakkının kaldırldığı anlaşılmıştır. 

Yapılan konuşma sonunda : 
Dilekçe sahibi Ali İhsan Sâbis hakkında ve

rilen hüküm, aslı ve neticeleri itibariyle adlî 
hatadan salimdir. Ancak suç sayılan fiillerin 
takip ve tecziyesinde istihdaf edilen, cemiyet 
düzenini ihlâle filhal ve gelecek zamanlar için 
mâni olmak gayesi tahakkuk etmiştir. Suçlu iş
lediği fiili idame ettirmekten alıkonmuş, vâki 
ihlâlin hesabını vermiş; asli cezasını, 15 ay 
hürriyetinden mahrum kalarak çekmiştir. Ne
dameti, Büyük Meclise vâki af niyaz ve istir
hamında mündemiç ve binnctiee cezanın ıslah 
edici gayesi tahsil edilmiştir. 

Dilekçe sahibi şahsı itibariyle emekli bir ge
neraldir. Ordu komutanlığına kadar yüksele-



rek harcadığı ömrün, bir emeklilik ücretine va
rıp dayandığı bir hakikattir. Emeklilik hak
kından mahrumiyet, işlenen suçun tabiî bir ne
ticesi olmakla beraber, yaşı altmış beşi aşmış, 
yaymak istediği fikrin hezimetini tarihi hâdise
lerin çıplak realitesinde görmüş ve nedametini 

hürriyeti bahasına acı bir kefaletle ödemiş, yaşa
mak için mazideki askerî hizmetlerinin ve id
rak etmiş olduğu rütbenin mütevazı bir karşı
lığı olan emeklilik tahsisatına muhtaç olmuş bu
lunan dilekçe sahibinin bu hususi durumunu gö-
zönünde tutan komisyonumuz, mahkûmun bu 
cezasının tevlit ettiği hukuki neticeleri itibariy
le affının muvafık olacağı kararma varmıştır. 
Hazırlanan kanun tasarısiyle birlikte Kamuta

yın yüce tasvibine 
kanlığa sunulur. 
Adalet Komis
yonu Başkanı Bu 

Kayseri 
R. özsoy 
Ankara 

F. H. Frgun 
Denizli 

N. Küçüka 
îsparta 

7?. Güllü 

Konya 
II. Karagülle 

arzedilmek üz«re Yüksek Baş. 

rapor sözcüsü Kâtip 
Bursa 

A. Konuk 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Diyarbakır 
F. Kalfagü 

îzmir 
Muhalifim 
F. Oran 

Manisa 
F. Tfslu Dr. 8, A. THlemre 

Bursa 
A. Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ectvit 

Rize 

ADALET KOMİSYONU TEKLİFİ 

Cemaloğlu 1882 doğumlu Ali îhsan Sâbis'in af
fı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul, Şişli, Ihlamur cad-
d esi 4 numarada oturan Cemaloğlu 1882 doğum? 
Ju Ali İhsan Sâbis'in İstanbul Birinci Sıkı Yöne
tim Mahkemesinin 10 Şubat 1947 tarih ve 
029/771 sayılı karariyle mahkûm edildiği bir se
ne üç ay ağır hapis cezası hukuki neticeleriyle 

aff edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Millî Sa
vunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

*mmm* 
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S. Sayısı: 95 
Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle koruma ve tahsil 
memurlarına verilecek yem bedeli hakkında kanun tasarısı ve Güm

rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /246) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 3 . IX . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 750, 6/2459 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle koruma ve tahsil memurlarına verilecek 
yem bedeli hakkında olup Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
1 . IX . 1947 tarihli toplantıcsmda Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulduğunu «ayg-ılarımla arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

1. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı kanun ve eklerinin tatbikiyle de mükellef 
olan Tekel idaresi, bu görevi ve bu arada köylerdeki bayi teşkilâtının, kontrolünü, kendisinin 
bir cüzü olan takip teşkilâtına dâhil memurları vasıtasiyle ötedenberi yapmakta ve bu teşekkü
lün kaçakçılığı kovalamak hususunda gördüğü hizmet Devlete faydalar sağlamaktadır. 

iki daha ziyade köylerde olan ve çoğu atlı bulu nan bu teşkilâta bağlı memurların semereli sonuç
lar almakta devam edebilmeleri atlı olmalariyle mümkün olduğundan, bugüne kadar bütçe kanunla-
riyle her yıl verilmekte bulunan aylık yem bedellerinin ve her ne sebeple olursa olsun attan 
mahrum kalanların at tedarik edinceye kadar gö revlerini yapabilmelerine imkân verebilmek için 
görevlerinin ifası sırasında kiralıyacakları hayvanlar kira giderleri karşılıklarının yem bedeli 
miktarını aşmamak sartiyle ödenmesini ve bunun hayat pahalılığına uyar bir şekilde verilmesini 
zaruri kılmaktadır. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe Kanununun 16 ncı bölümünde (Koruma ve 
tahsil memurlarının hayvan yem bdelleri) kaçak takibatında istihdam edilecek atlı koruma ve 
tahsil memurlarına özel kanununa göre verile cek yem bedelleri ... denilmekte olduğundan, anılan 
memurların 1 . I . 1947 den itibaren hayvan yem bedellerini alabilmleri de geçici madde ile sağ
lanması zaruri görülmüştür. 

Bu maksadı sağlamak için ilişik kanun tasa rısı hazırlanmıştır. 



— 2 — 
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
(Himrük ve Tekel 

Komisyonu 12 . XII. 1947 
Esas No. 1/246 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurla-
riyle atlı kuruma ve tahsil memurlarına verile
cek hayvan yem bedeli hakkında Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca hazırlanarak 3 . IX . 1947 ta
rih ve 6/2459 sayılı Başbakanlık tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonumuzda Bakanlık temsilcisi Fikri Fesçioğlu 
bulunduğu halde incelendi. 

Tekel Müdürlüğünce Kaçakçılığın takibinde 
fiilen kullanılan ve görevleri gereğince at teda
riki mecburiyetinde bulunan bu memurlara esa
sen yıllık bütçelere konan ödeneklerle yem be
deli verilmekte olduğu ve ancak 1947 Bütçsinde 
bu ödenek izah edilirken (Özel kanuna göre ve
rilecek) kaydı konduğundan bu kayda uymak 
için özel bir kanuna ihtiyaç bulunduğu ve bağlı 
tasarının bu maksatla hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz Hükümet tasarısını esas iti
bariyle yerinde bulmuş, birinci maddeyi bazı de
ğişikliklerle kabul etmiştir. Yapılan değiştirme 
koruma ve tahsil memuru adını taşıyan memur
lara da (atlı) sınıfını ilâve etmekten ve yem 

Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip ınemurla-
riyle koruma ve tahsil memurlarına verilecek 
yem bedeli hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 3 . EK . 1947 ta
rih ve 6/2459 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı, Gümrük ve Tekel 
Komisyonu raporiyie birlikte Komisyonumuza 
verilmekle, Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket 
Adalan ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 

bedeli için mahallî şartlara göre âzami haddi 
tesbit edilen bir miktar yerine maktu olarak ay
da on beş lira verilmesini sağlamaktan ibarettir. 

Bu yem bedeli için 1947 Bütçesine konmuş 
bulunan ödeneğin hak sahiplerine verebilmek 
üzere teklif edilen geçici madde yalnız yazılışa 
ait değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yü
ce Başkanlığa sunulur. 

Güm. ve Tekel 
Komis. Başkanı 

Mardin 
*S\ Dikffören 

Bitlis 
A. Ö Zil emir 

İçel 
ASY. tnankur 

Samsun 
fi. Berk 

Sözcü 
Erzurum 
K. Kamu 

Hatay 
*S. B. Ulu^ 
Kırşehir 

N. Erdem 
Samsun 

M. Köprülü 
Çanakkale 
II. Bingül 

Kâtip 
Erzurum 

K. Kamu 
içel 

//. Adan 
Konya 

H. Ulusan 
Zonguldak 

0. S. Orhon 

Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Tekel Genel Müdürlüğünce kaçakçılığın ta
kibinde fiilen kullanılan ve görevleri iktizası 
hayvan üzerinde iş görmek sebebiyle hayvan teda
riki mecburiyetinde bulunan bu memurlara 1946 
yılı sonuna kadar Genel Müdürlük Bütçesinin, 
kaçakçılığı önleme ve koruma tertibinden hay
van yem bedelini kaı-şılıyacak miktarda bir öde-

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 12 .II . 1948 

Esas No. 1/246 
Karar No. 50 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 95 ) 
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nek zaruri masraf olarak her ay verilegelnıiş 
ise de 1947 yılında koruma ve tahsil memurları
nın hayvan yeni bedelleri için bütçede ayrıca 
bir bölüm açılarak 250 000 lira ödenek konmuş 
ve bu para bu tertipten ödenmek istenmiştir. 

Ancak yem bedellerinin özel bir kanuna da
yanılarak verilmesi ve bu ödeneğin harcanması 
için böyle bir kanunun elde bulunması gerekti
ği bütçe görüşmelerinde komisyonumuzca ifa
de edildiğinden Hükümetçe bu tasarı hazırlan
mış ve Yüksek Meclise sevkedilmiş bulunmak-
tdır. 

Hükümet teklifine göre kaçak takibinde fii
len kullanılan ve görevleri icabı hayvan teda
riki mecburiyetinde bulunan atlı takip memur-
leriyle koruma ve tansil memurlarına ayda en 
çok 15 lirayı geçmemek üzere mahallî şartlara 
göre gümrük ve Tekel Bakanlığınca belirtilecek 
miktarda hayvan yem bedeli verilmesi esası tes-
bit edilmiş ve bu hüküm bir geçici madde ile de 
1947 yılma teşmil edilmek istenilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Hükümetin 
teklifini esas itibariyle uygun bulmakla beraber 
15 lirayı maktu olarak tesbit etmiş ve bir de 
(Atlı) kelimesini ilâve etmiştir. 

Geçici maddede, esaslı bir değişiklik yapma
mıştır. 

Komisyonumuz, tasarıyı esas itibariyle ka
bule değer görmüş ise de bu memurların zatî 
hayvan tedarikine mecbur tutulması, hayvan 
yem bedeli miktarı, memurun mezuniyeti, hay
vanın hastalanması veya ölmesi halinde yem 
bedelinin nasıl verileceği ve hayvan tedarikinde 
avans verilmesi gibi hususların Hayvan Sağlık 
Memurları, Posta. Telgraf ve Telefon atlı mü-
vezzileri ve diğer atlı tahsildarlar gibi hayvan 
yem bedeli alanlar için kabul edilen esaslara uy
gun hükümlere bağlanmasını uygun bulmuş ve 
bu görüşe Hükümet de iştirak etmiş bulundu
ğundan tasarı, bu esaslar dairesinde ve halen 
bu hususta mer'i bulunan kanunlara muvazi ola
rak yeniden kaleme alınmıştır. 

Hu yeni tasarıya göre : 
Birinci maddede, koruma ve tahsil memurla

rından atlı olarak istihdam edileceklerle yeniden 
tâyin edileceklerin ve halen müstahdem olan
ların hayvan tedariki mecburiyetini koymak
tadır. 

îkinci madde, birinci madde gereğince hay
van tedarik edenlere verilecek hayvan yem be
deli miktarını belirtmektedir. 

Üçüncü madde, hangi sebep ve şartlarla hay
van yem bedelinin kesileceğini tesbit etmektedir. 

Dördüncü madde, her ne suretle olursa ol
sun hayvanlarını elden çıkarmış olanlarla me
murun mezuniyeti ve hayvanın hastalığı veya 
ölümiyle kesilen hayvan yem bedellerinin ne şe
kil ve şartlarla tekrar verileceğini göstermekte
dir. 

Beşinci madde, yeni tâyin olunanlarla yeni
den hayvan tedariki mecburiyetinde olan me
murlara diğer kanunlarda olduğu gibi verilecek 
avans miktarını göstermektedir. 

Geçici madde, beşinci madde gereğince 
1948 yılı içinde verilecek avansların 1948 yılı 
bütçesinin hangi bölüm ve maddelerinden ödene
ceğini göstermektedir. 

Altı ve yedinci maddeler yürürlük madde
lerini teşkil etmektedir. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan kanun 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara Amasya Amasya 
F. Öymen A. Ey mir A. K. Yiğit oğlu 

Aydın Balıkesir Bursa 
Gl. R. Alpman E. Altan F. Bük 

izmir Kocaeli Konya 
.Sf. Dikmen Dr. F. Ş. Bürge S. Çumrah 

Niğde Samsun 
R. Gürsoy M. A. Yörüker 

Tokad Yozgad 
R. A. Sevcngil 8. t çöz 

( S, Sayısı : Of» ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle 
kuruma ve tahsil memurlarına verilecek yem be

deli hakkiîida kanun tasarısı 
MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünce 

kaçak takibinde fiilen kullanılan ve görevleri ica
bı hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan atlı 
takip memurlariyle koruma ve tahsil memurla
rına, hayvanlarının iaşeleri karşılığı olarak, ay
da âzami 15 lirayı geçmemek üzere mahallî şart
lara göre Gümrük ve Tekel Bakanlığınca belirti
lecek hayvan yem bedeli aylıklarına ek olarak 
verilir. Bu bedel borç için haczedilemez. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Tekel (hnel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle 
atlı kuruma ve tahsil memurlarına verilecek hay

van yem bedeli hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünce ka

çak takibinde fiilen kullanılan ve görevleri icabı 
hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan atlı 
takip memurlariyle atlı koruma ve tahsil memur
larına, ayda 15 lira hayvan yem bedeli aylıkları
na ek olarak verilir. Bu para borç için haczedile
ni az. 

( S. Sayısı' ':* 9& ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariy-
le atlı koruma ve tahsil memurlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü ku
ruluşuna dâhil takip memurlariyle kofuma ve 
tahsil memurlarından bu Genel Müdürlükçe at
lı olalrak kullanılan Te kullanılacak olanlardan: 

A) Yeni tâyin edilecek olanlar, tâyinleri 
sırasında; 

B) Halen müstahdem olanlar, bu kanunun 
yayımı ve hayvanı ölenler hayvanlarının ölümü 
ve muhtellif sebeplerle hayvanlarını ^İden çıka
ranlar da elden çıkardıkları tarihlerden itibaren 
bir ay içinde; 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu ve
teriner tarafından verilen raporla, veteriner bu-
lunmıyan yerlerde bilirkişiler şahadetnamesiyle 
tasdik edilmiş birer zatî hayvan (at veya katır) 
tedarikine mecburdurlar. 

Zaruret halinde bu müddetler Tekel Genel 
Müdürlüğünce uzatılabilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince hay
van tedarik eden atlı takip memuriyle atlı ko
ruma ve tahsil memurlarına ayda 15 lirayı geç
memek üzere mahallî şartlara göre hayvan yem 
bedeli verilir. Bu bedel borç için haczedilemez. 

MADDE 3. — Mezun bulunan (hayvan sahi
bi) atlı takip memurlariyle atlı koruma ve tah
sil memurlarına mezuniyetlerinin üç aydan ve 
hayvanı hasta olanlara hastalığın başladığı ta
rihten itibaren bir aydan fazlası için ve hayvanı 
ölenlere, elden çıkaranlara yenisini tedarik edin
ceye kadar yem bedeli verilmez. 

MADDE 4. — Hayvan yem bedeli hayvanın 
tedari kedildiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanın elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde, hayvanın ölüm 
veya elden çıkarılması tarihini takip eden ay ba
şından itibaren hayvan yem bedeli kesilir. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya hayvanın bir 
aydan fazla hastalığı sebebiyle üçüncü madde 
gereğince kesilen hayvan yem bedeli, mezuniye
tin hitamiyle vazifeye başlandığı veya hayva
nın hastalığı geçtiği tarihi takip eden ay başın
dan itibaren ödenir. I 

( S.f Sayısı 
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GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede anılan 
memurlara 1 . I . 1947 tarihinden itibaren mez
kûr madde hükümleri dairesinde hayvan yem be
deli verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ve, 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali-
Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

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

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Vz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğhı 

Ticaret Bakanı 
A. înaıı 

Q. ve T. K. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci madde hükmü
ne göre verilecek yem bedelleri 1947 yılı başın
dan itibaren bütçesindeki ödenekten verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay-
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Ş . Şayia.:.96) 



B. K. 

MADDE 5. — Yeni tâyin olunan veya hay
vanı ölüp de bir diğerini tedarik etmek mecburi
yetinde bulunan atlı takip memurlariyle atlı 
koruma ve tahsil memurlarına bir sene içinde 
ücretlerinden müsavi taksitlerle kesilmek şartiy-
le 100 liraya kadar avans verilebilir. 

Hayvanı ölenler keyfiyeti usulen ve resmî su
rette tevsik etmeye mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE — 1948 yılı içinde be
şinci madde gereğince verilecek avanslar Tekel 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçesinin 16 ncı 
bölümünden ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 95 ) 





S. Sayısı: 96 
Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atakan'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1 /297) 

r. c. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 2 . 11 . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

$ay%: 71 - 100H, 6/342 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliyi.; Hakanlığında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca İD . T . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması, kararlaştırılan, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Boysan'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Son mimlerde malî durumunun bozulduğu ve bundan dolayı sıkıntılı vaziyete düştüğü anlaşı
lan Alütürk'ün kız kardeşi Makbule Boysan'a yardım maksadına matuf olarak hayatta bulunduğu 
müddetçe verilmek ve başka hiçbir zam yapılmamak kaydiyle vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması muvafık görülerek ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 12 .11 . 1948 

Esas No. 1/297 
Karar No. 51 

Yüksek Başkanlığa 

Makbule Atakan'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında Maliye Bakanlığın
ca hazırlanıp Başbakanlığın 2 . I I . 1948 tarihli 
ve G/342 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı komisyonumuza verilmek
le, Başbakan Yardımcısı Faik Ahnıed Barutçu ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Yapılan açıklamalardan ve gerekçenin tetki-
kmdan anlaşıldığı üzere son günlerde geçim
ce sıkıntılı bir vaziyete düştüğü anlaşılan 
Atatürk 'ün kız kardeşi Makbule Atakan'a ha
yatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet terti

binden 1 000 lira aylık bağlanmasını temin nıak-
sadiyle hazırlanan tasarı Hükümetçe komisyo
numuzda yapılan açıklamalardan sonra esas 
itibariyle yerinde görülmüştür. Ancak kendileri 
Boysan'dan ayrılmış olduğundan yeni soy ad
larına göre tasarının düzenlenmesi gerekmiş ve 
teklifteki (başka zam yapılmamak kaydiyle) 
tâbirinden kastedilen metnin, şimdiye kadar 
emekli, dul ve yetim ve vatani hizmet aylıkları
na yapılmış olan kanuni zamların bu tahsisten 
sonra tekrar hesaplanarak bu aylığa eklenme
sini önlemek olduğu Hükümetçe ifade edilmiş 
bulunduğundan komisyonumuz bu noktada da 
vuzuhu temin ve maksadı ifade edecek şekilde 
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gereken düzeltmeyi yapmak Suretiyle maddeyi 
yeniden kaleme alınıştır. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan ta-
Htivif Kamutayın onayına • îırzedilmek ü&ertr 
Yüksek Başkanlığa sunulur. : - .-; y ^ ; . 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
R. Erten Miktara muhalifim. M. Eriş 

1. II. Tigrel 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
*• Aiıkara ^ 
.&,Mkl:X. 
Bursa 
B. Bük 
Konya 

Amasya Ankara 
.1 . Eymir N. C. Akkerman 

- '•'•'• Aydm Balıkesir 
GL M. ~AlpmWn- E.Altan 

izmir Kocaeli 
ti. Dikmen Dr. F. ti. Bürge 

Niğde Yozgad 
S. Çumralt R. Gürsoy S. Içöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Boysan'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın

da.kanun tasarısı 

MADDE 1. — Atatürk'ün kız kardeşi Mak
bule Boysan'a hayatta bulunduğu sürece öden
mek ve başka zam yapılmamak kaydiyle vatani 
hizmet tertibinden (1 000) lira aylık bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
hinde yürürlüğe, girer. 

I I . 1948 tari-

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sır er 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
S. Adaları 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakam 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Ba.) mdırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

T. Coşkun 
Ticaret Bakanı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEOİŞTlRİŞt 

Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atakan'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Atatürk'ün kız kardeşi Mak
bule Atakan'a, hayatta bulunduğu sürece öden
mek ve şimdiye kadar muhtelif kanunlarla emek
li, dul ve yetim aylıklariyle vatani hizmet ay
lıklarına yapılan zamlar eklenmemek kaydiyle 
vatani hizmet tertibinden 1 000 lira aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde, 

MADDE o. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 96 ) 



S. sayısı: 97 
Gazianteb Milletvekilleri Ömer Asım Aksoy ve Cemil Said Barlas'm, 
Hasankeyf tütününün 1944 yılı mahsulünden ihraç vergisi alınma
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe ve Gümrük ve Tekel Komis

yonları raporları (2 /67) 

' • ; , . • - i- ' •' ' 10 .II . 1947 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hasankeyf tütününün 1944 yılı mahsulünden ihraç vergisi alınmaması hakkında tanzim ettiğimiz 
kanun teklifini gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. Bu tasarının kanunlaşması için gereken işlemin 
yapılmasını rica ederiz. 

Gazianteb Milletvekili Gazianteb Milletvekili 
ö. A. Aksoy C. 8. Barlas 

Gerekçe 

Yurdumuzda yalnız Gazianteb'te yetişen ve Hasankeyf tütünü adiyle anılan bir cins tütün var
dır ki, nikotininin fazlalığı dol ayısiyle içilmediğinden memleketimizde sarf edilmez. Hepsi Mısır'a 
ihraç olunur. Orada birtakım ameliyelere tâbi tutularak başka türlü kullanılır. 

ikinci Dünya harbi sırasında bu tütün Mısır pazarını kaybetmek tehlikesine düştü. Yerine 
Rodezya tütünleri ikame edilmeğe başladı. Harb sonunda Hasankeyf tütününe Mısır'daki eski sü
rümünü temin etmek için teşebbüslere girişildi. Fakat ancak 1944 yılından sonraki mahsullerin 
kısmen satılması mümkün oldu. Çünkü 1944 ten sonra ihraç vergisi kaldırıldığından tütünümüz 
Mısır piyasasında rakibinin karşısına çıkabikli. Bu vergiye tâbi olan 225 ton 1944 mahsulü ise ma
liyet yüksekliği dol ayısiyle Eodezya tütünlerine rekabet edemediğinden ihraç olunamadı. İhracat 
vergisi, esasen harb zamanında emtianın kıymetlenmesinden ve müşterinin çokluğundan dolayı ko
nulmuş idi. Halbuki, öteki tütünlerden çok farklı özellikleri bulunan bu mahsul, o zaman satılama
mıştır. Ve üç yıldanberi ambarlarda kısmen çürümüştür. Diğer taraftan, tütünler karşılık göste
rilerek vaktiyle bankadan yapılan istikrazın faizi, depo kirası, sigorta ve bekçi ücretleri gibi 
masraflar, üç yıldanberi müstahsıllara ayrıca ağır yük olmuştur. Bu kadar zamandır depolarda 
beklemekte olan ve bugün kaldırılmış bir vergi yüzünden satılamamakta bulunan bir mahsulü 
vergiye tâbi tutmak, bunun tamamiyle çürümesine sebep olmaktan başka bir netice doğurmıya-
caktır. Bu mahsulden alınması beklenen verginin miktarı Hükümet için gayet ehemmiyetsiz oldu
ğu halde ihraç olunduğu takdirde halen kıymeti sıfır olan bir mal değerlendirilmiş olacak ve 
memlekete yedi sekiz yüz bin lira döviz girecektir. Binaenaleyh 1944 yılı mahsulünden ihraç ver
gisi alınmıyarak Hasankeyf tütününün ihracına imkân vermek bir zaruret halini almıştır. Tasarı 
bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/67 
Karar No. 45 

29.1.1947 

Yüksek Başkan1 ığa 

Gazianteb Milletvekili Ömer Asım Aksoy ve 
Cemil Said Barlas'm, Hasankeyf tütünün 1941 
yılı mahsulünden ihraç vergisi alınmaması hak
kındaki kanun teklifi Komisyonumuza veril
mekle, teklif sahiplerinden Gazianteb Millet
vekili Ömer Asım Aksoy ile Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Teklif, yapılan açıklamalardan ve gerekçe
nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1944 yılı 
mahsulü Hasankeyf tütünlerinden ihraç ver
gisi alınmaması maksadiyle hazırlanmıştır. 

İkinci Dünya Harbinden önce Mısır piyasa
larında rağbet bulan ve yalnız bu memlekette 
kullanılan Hasankeyf tütünleri; harb sırasın
da maliyeti daha düşük ve vasıfları hemen bu 
tütünlere yaklaşan Rodezya tütünlerine raka-
bet edemediğinden adı geçen piyasada satıla
mamıştır. 

1944 yılından sonra ihraç vergisi kaldırıl
dığından 1945 - 1946 yılları mahsûllerinin kıs
men satılması mümkün olmuş ise de 225 tondan 
ibaret bulunan 1944 yılı mahsulünün satışı te
min edilememiştir. Son zamanlarda bu tütün
lere aynı piyasada alıcı çıkmış olmakla beraber 
verilen fiyatlar çok düşük olduğundan çiftçiyi 
zarara sokmadan satışı sağlamak üzere 1944 
yılı mahsulünden ihraç vergisinin alınmaması 
ve bu suretle bozulmaya yüztutan tütünlerin 
elden çıkarılması teemmül olunmaktadır. 

Memleketimize (7-8) yüz bin lira kadar döviz 
getiren ve Anteb'in (200 - 300) kadar ailesi
nin yegâne geçim kaynağı olan Hasankeyf tü

tünlerinin 1944 yılı mahsulünün daha bir müd
det beklemeye tahammülü olmadığı, beklediği 
takdirde evsafından mühim bir kısmını kay
bedeceği ve hattâ kül haline gelebileceği yet
kili kimseler tarafmdan açıklanmıştır. Hü
kümetten alınan izahlara göre 1944 yılı mahsulü 
tütünlerin vergi miktarı 67 000 lira tutmakta
dır. Üç yıldanberi ambarlarda kısmen vasıf
larını kaybeden bu tütünlere karşılık gösterilerek 
bankadan avans alınmış ve faiz, depo kirası, si
gorta ve bekçi ücretleri gibi masraflar da bu he
saplara eklenerek müstahsüların durumunu ağır-
latmıştır. 

Komisyonumuz teklifi yerinde görmüş ve 
ayniyle kabul etmiştir. Havalesi gereğince Güm
rük ve Tekel Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
R. Erten M. Eriş F. Öymen 
Amasya Amasya Ankara 

A. Eymir A. K. Yiğitoğlu C. Gölet 
Aydın Balıkesir Bursa 

Gl. R. Alpman E. Altan F. Bük 
Bursa Diyarbakır İstanbul 

Dr. M. T. Simer #. Uluğ Dr. A. Adıvar 
Kırşehir Kocaeli Kütahya 

§. Torgut î. R. Aksal Muhalifim 
yi. Tahtakılıç 

Samsun Tokad 
M. A. Yörüker R. A. Sevengü 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli S. tçöz 

( S. Sayısı : 9? } 



Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 2/67 
Karar. No. 6 

12 .11 . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Hasankeyf tütününün 1944 yılı mahsulün
den İhraç Vergisi alınmaması hakkında Gazian-
teb Milletvekilleri Ömer Asım Aksoy ve Cemil 
Said Barlas tarafından yapılan Kanun teklifi 
ve. bu husustaki Bütçe Komisyonu raporu Ko
misyonumuzda teklif sahibi arkadaşlarımız ile 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
temsilcileri hazır bulundukları halde incelendi: 

Bilindiği üzere İhracat Vergisinin kaldırıl
ması hakkındaki 4839 sayılı Kanunun geçici 
maddesi hükmünce 1944 ve daha önceki yıllara 
ait tütün mahsulünden İhraç Vergisi alınma
sı icabetmektedir. 

Verilen izahata göre yalnız Mısır'a ihraç 
edilen ve dâhilde alıcısı olmıyan bu tütün ya
bancı rekabetine mâruz bulunmakta ve daha 
sonraki yıllar mahsulü için müşteri çıktığı 
halde 1944 mahsulü elde kalmış bulunmakta
dır. 

Hasankeyf tütünü doğrudan doğruya müs-
talısıllarm satış kooperatifi eliyle satıldığı ci
hetle bahsi geçen ve Hazineden (57 000 liralık 
bir verginin alınmaması sonucunu verecek olan 

bu teklifin kabulü sadece müstahsili faydalandı
racak ve miktarı mahdut dahi olsa belirli bir ih
raç maddesinin satış pazarlarında tutunmasını 
kolay laştıracakt ir. 

Komisyonumuz Bütçe Komisyonu gibi ka
nun teklifini yerinde bularak aynen kabule 
karar vermiştir. 

Yüce Kamutayda ivedilikle görüşülmesi di
leğiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Ko. Başkanı 
Mardin 

Gl. S. Düzgören 
Kâtip 

Malatya Bitlis 
0. Taner Arif özdeni ir 

İmzada bulunmadı. 
Kastamonu Somsun 

Fethi Mağra M. Köprülü 
İmzada bulunmadı. 

Sözcü 
Erzurum 

K. Kamu 

Çanakale 
/ / . Bingili 

Tokad 
F. Eken 

Yozgad Zonguldak 
C. Arat Orhan 

İmzadî 
Seyfi Orhon 
t bulunmadı. 

GAZİANTHB MİLLETVEKİLLERİ ÖMER 
ASIM AKSOY VE CEMİL SAİD BARLAS'İN 

TEKLİFİ 

Hasankeyf tütününün 1944 yık mahsulünden 
İhraç Vergisi alınmaması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hasankeyf tütününün 1944 
yüı mahsulünden 4839 numaralı Kanunun geçi
ci maddesi mucibince tahakkuk ettirilmesi gere
ken İhraç Vergisi alınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

• • <mmm 

( S. Salısı : 97 ) 
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