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Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, şimdiye 
kadar köylerde yapılan bölge okulları, 4274 sa
yılı Kanunun uygulanması, 29. VIII . 1947 tari
hinde cevaplandırılan sorusunun sonucu ve pro
paganda auıaciyle okunması tavsiye edilen bir ki
tap hakkındaki sözlü sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı cevap verdi. 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, İs
tanbul Adalet Sarayı yangınında yanan bir cos-
ya hakkındaki sözlü sorusu ile, 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boranın, 
Dr. Bedri Noyan'm kesinleşen cezasının "r :V.z 
edilmemesi sebebi hakkındaki sözlü sorusu ı 
görüşülmesi gelecek Birleşime bırakıldı. 

Elâzığ Milletvekili Mustafa Arpacı'nm, ?^.\-
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına lü
zum olmadığına dair Karma Komisyon raporu ka
bul olundu. 

Türkiye ile Almanya'daki Fransız îşgal Böl
gesi arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile Modüs vivendi ve Eklerinin onanması 
hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Türkiye ile Finlandiya rasmda-̂  12 Haf':*an 
1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin onanmasına da
ir olan Kanun kabul edildi. 

Türkiye ile Fransa ödeme Anlaşmasına ek 
olarak Ankara'da imzalanan Protokolün onan
ması hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Sarre Bölgesinin Türkiye - Fransa ödeme An
laşmasına bağlı Fransız Frankı sahasına dâhil 
memleketler listesine derci hakkındaki Kaıtm 
kabul olundu. 

Türkiye ile tsveç arasında 7 Haziran 1948 

1. - GEÇEK TUTANAK ÖZETİ 

tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle Eklerinin onanmasına dair olan 
Kanun kabul olundu. 

Türkiye ile italya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılması hakkındaki Kanun kabul edildi. 

•Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılmasına dair olan Kanun kabul edildi. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılması hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin onanması 
hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun kabul 
olundu. 

Yol isleri için benzinden alınacak vergi hak
kındaki Kanun kabul edildi. 

437S sayılı Kanunun birinci ve ikinci madde
lerinin değiştirilmesine ve >ru kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair olan Kanun tasarısının 
birinci maddesi üzerinde bir müddet görüşüldük
ten sonra, 

16. I I . 1949 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
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Sinob Milletvekili 
C. K. tnctdayı 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 
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Katip 
Çorum Milletvekili 

JV. Atalay 
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Bora 

Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazaiîıoğlu'-
nun, Çoruh ormanlarına dair olan söıtfü sosu 

Teklif 
1. _ Niğde Milletvekili Şükrü SSor'm, Si- I 

vas 'Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriy
le Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö- I 
neminde bulunan Üyelere vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayılı I 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra e&tenntesine j 
dair kanun teklifi (2/147) (Bütçe Komisyonu
na); 

Tezkere 
2. —Ekini : Aralık 1948 aylarına ait rapo

run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez- | 
keresi (3/330) (Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
3. — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısına bağlı A ve B işaretli cetvel- | 
lerde yapılması kararlaştırılan değişiklikler hak- | 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyo- I 
nu raporu; (3/320) (Gündeme) 

4. — Beden Terbiyesi Cknel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasansma bağlı B işaretli 1 
cetvelde yapılması kararlaştırılan değişiklik hak- I 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komiayo- I 
nu raporu (3/321) (Gündeme); I 

5. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılması 
kararlaştırılan değişiklikler hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/381, 
3/319) (Gündeme); 

6. — Çorum Milletvekili Necdet Yüceı 'in, I 
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı ve 4 arka- I 
daşmın, Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun Af Kanunu teklifleri ve Adalet Komisyonu 
rapora (2/120, 121, 122) (Gündeme); 

7. — Devlet Havayolları Genel MüdüH £ü 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasansma bağlı A ve B | 

önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 

j işaretli eetvellerde yapılması kararlaştırılan de-
ğişiktfkk* bıkkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (3/322) (Gündeme); 

I 8. — Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri 
Birlikleri hakkında kanun tasarısı ve Ekonomi 

I ve Ticaret Komisyonlan raporları (1/443) 
[ (Gündeme); 

9. — Hudut ve Sahiller Saflık Genel Müdür
lüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasansma bağlı 
A ve B işaretli cetvellerde yapılması kararlaştı
rılan değişiklikler hakkında Başbakanlık tezke-

I resi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/&23) (Güu-
deme); 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısına bağlı A ve B işaretli 

I cetvellerde yapılması kararlaştırılan değişiklik-
f 1er hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe 

Komisyonu raporu (3/325) (Gündeme); 
11. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 

Kanunu tasansma bağlı (B) işaretli cetvelde 
yapılması kararlaştırılan değişiklik hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu ra
poru (3/324) (Gündeme); 

12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı But
ça Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde yapıl
ması kararlaştırılan değişiklikler hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(3/32$) Gündeme); ' 

13. — Yozgad Milletvekili İhsan Olgun ve İs
parta Milletvekili Sait Koksal'in, Dahiliye Me
murları Kanununun 2 nci ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesf hakkındaki 4089 sayılı Ka
r a l a bu kanuna ek 4329 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ye İç-
ujleri Komisyonu ile Geçici Komisyon raporları 
(2/87) (Gündeme); 

2. - HAVALE BDlLEar KAĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadenis 
KÂTtPLEE ; Naim Atalay (Çorum), Oenap Aksu (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Bize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'-
un, Millî Eğitim Bakanlığınca 1945 yılında tercü-
me ettirilip yayınlanan « Vadim •» adlı kitap hak
kındaki sorusuna Millî Eğitim Bakam Tahsin 
Banguoğlu'nun sözlü cevabı (6/266) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 

10 . II . 1949 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1945 yı

lında tercüme ettirilip klâsikler serisinin 26 ncı 
sayısı olarak yayınlanan, Lermontov 'dan tercü
me Vadim adlı kitabın : 

a) önsözdeki, 
b) Sahife 138 deki, ( 

c) Sahife 139 daki, 
d) Sahife 142 deki, | 
Kısımlar Millî duygularımızı rencide eder I 

mahiyettedir. 
Bu kitap hakkında Millî Eğitim Bakanı ne 

düşünüyorsa sözlü olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI" TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, Millî duygula
rı rencide eder mahiyette görülen sözleri bu ki
taptan çıkartacağım. Ayrıca tercümeleri bu ba
kımdan tekrar gözden geçirteceğim. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, klâsiklerin hazırlanması sıra
sında Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu
nun gözünden kaçmış olan ve hakikaten ... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Gözden kaçar | 
m? 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Devamla) — Ve 
hakikaten ecdadımızın yaşadığı topraklar üze- | 

rinde yaşıyan bugünkü nesillere dokunacak 
ağır sözler ve tarihî sahneler vardır. Dünkü 
Millî Eğitim Komisyonunda, bu kitap hakkın
da verdiğim bir kanun teklifi dolayısiyle, Sa
yın Millî Eğitim Bakanı, kitaptaki sözlerin ha
kikaten Millî duygularımızı rencide eder ma
hiyette olduğunu ve kendi teşkilâtında bunun 
gibi bir kitabın okunmasına müsaade etmiye-
ceğini söylemeleri üzerine, kürsüden de bu şe
kilde Hükümetçe bir beyanat vâki olursa ben 
de, kanun teklifimden vaz geçerim dedim. Ve 
kanun teklifimi şimdi verdiğim bir önerge ile 
geri alıyorum. Ancak kitaptan yüksek huzuru
nuzda buradan satırlar okuyup vaktinizi işgal 
etmiyeceğim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Oku, oku da 
dinliydim. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Devamla) — O 
halde okuyayım: 

Arkadaşlar; bir defa kitap kendi önsözünde 
de dediği gibi edebiyat bakımından bir kıymet 
ifade etmemektedir. önsözünde diyor ki: 

Sahife 10 dan; 
1941 yılı 5 Temmuz akşamı saat 19 da Ma

şuk dağının eteğinde yapılan düelloda Lermon
tov, aldığı yaranın tesiriyle derhal öldü. Vadim 
ile Prenses Ligorskaya ... zamanınızın kahrama
nı... âşık garip adlı bir Türk masalı ile Kaf
kasya 'lı... Rus edebiyatının temel taşlarından 
biridir. 

Sahife 11 den; 
İşte bu düşünce ile M. Lermontov'un zama

nımızın kahramanı gibi dünyaca tanınmış bir 
eseri yaratmadan Önce yaptığı denemeleri, ham
leleri sanatseverlerimize tanıtmağı faideli bul
duk... 

— 224 — 
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ilk muvaffakiyetsizliklerden yılmayı p enin

de sonunda muvaffak olabileceğini, muazzam 
eserler yaratabileceğini göstermek bakımından 
faideli olacağını sanıyoruz. 

Şair, ilk mensur eser denemesini tarihî bir 
roman üzerinde yapmıştır. Eser bitirilmemiştir. 
Kitaba Vadim adını'da kitapçılar vermiştir. 
Roman (1830) a doğru yani romantizmin en 
parlak devresinde 18 yaşında bir gençten dalıa 
fazla bir şey beklenemezdi... Vadim ilk defa 
1873 de Avrupa Habercisi dergisinde çıkmış
tır... Buğaço isyanı... Pıışkin'de hemen 
hemen aynı yıllarda bu isyanı anla
tan yüzbaşının kızı adlı hikâyesini ya
zıyordu. Vadim'in esası realist bir gö
rüşe dayanmaktadır. Köle köylülerin müste 
bitlero karşı ayaklanışı, çok realist bir tarzda 
yazılmıştır. Burada şair, köleliğe karşı duydu
ğu nefreti belirtmekte, onu yok etmek için 
ayaklanan köylülere karşı muhabbet duymak
tadır. 

....Üslûp pek gösterişli, her zaman muvaffak 
sayılmıyacak imajlarla doludur. 

Bu kitap edebî kıymeti olmıyan bir kitaptır. 
(Zamanımızın kahramanı) diye meşhur bir ki
tap yazmış olan Lermontov'un Türkçeye çevir
diğimiz ve bu bir deneme olan kitabının tercü
mesini veriyoruz. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Kitabın başın
da şaheser diye yazıyor. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Devamla) — Fa
kat arkadaşlar klâsikler tercümesinde nazarı 
dikkate alman bir ruh vardır ki; o da şudur: 
Hakikaten milletlerarası edebî kıymet taşıyan 
eserlerin Türk münevverlerine, Türk gençleri
ne tanıtılması keyfiyetidir. Binaenaleyh bu klâ
siklerin hazırlanması sırasındaki ruhu bu tercü
me ruha tamamiyle muhaliftir. Ve bu, bize 1945 
yılındaki tercüme bürosunun gayrikâfi ellerde 
ve Millî gururu düşünmiyen ellerde bulunduğu
nun açık bir delilini vermektedir. 

O halde, şimdi .nazarı dikkatime çarpan şu 
cümleleri okuyorum: 

Sahife (138): 
«Şöhret! îşte onun mabudu! Savaş! İşte o-

nun zevki.. Seferi Türkiye'ye- Ah, sivri kılıcı-
nv; dinsizlerin kanma bulıyacak, Kur'ana tapan
ların parçalanmış, devrilmiş kavuklarını ne aza
metle ayaklarının altına alacak!.. Suyorof, onun 
omuzuna vurup ; Aferin! aslan. Benden bile 

. 1949 O : 1 
iyi! Ey Tanrı; sen onu koru! dediği zaman ne 
kadar mesut olacaktır!.. Türklerin açtıkları ate
şin, kursun yağmurunun arasından sıyrılıp ka
na boyanmış kaleye herkesten önce birinci ola
rak tırmandığı, derin fakat ehemmiyetsiz yara
sından kanları aka aka ayakları üzerinde salla
narak iki başlı kartalla süslü ilk sancağı, yaban
cı toprağa diktiği zaman Sugorof, muhakkak 
kendisine buna benzer bir şeyler söyliyecekti î 
Savaştan sonra da ah, ne tebrikler ne kucak
laşmalar.. 

Fakat ordular Rus sınırını geçti kendi kıyı
larını yalıyarak geniş, yeşil dalgalar halinde 
vahşi kırlardan akıp giden Tunanm kıyısında
ki dinsizlerin köyleri çıra gibi yanıyor.» 

Devam edelim : 
Sahife 139 da : 
«Kılıcını çirkin bir düşmanın içine kadar 

batırdığı zaman ve o gözlerini devirerek soğuk 
demiri kıvrana kıvrana ısırıp kemirirken ne zevk 
duyuyordu..» 

Sahife 141 den : 
«Kendi minarelerini, köyünün evlerini mi ha

tırladın? îyi ama onlar yandı.. O zamandan be
ri benim çadırım sana vatan oldu. Fakat ma
demki hürriyet istiyorsun, git Zara..» 

Sahife 142 den : 
«En sonunda savaş bitti, Rus sancakları Tu

na kıyıları üzerinde dalgalanarak toparlandı.» 
ve bunun içinde milletimiz için «zâlimler» 

kelimesi de geçmektedir. 
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bunu okuta

nında Allah belâsını versin, nedir bu, nasıl me
det umulur böyle maariften î Bırakın Allah aş
kına (dedi ve salonu terketti.) 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Devamla) — Bu 
kitabı Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarken, ön 
sözünde, meselâ : «Her ne kadar tercüme ettiği
miz bu kitapta Türk düşmanlığı bariz şekilde 
görülmekte ise de, Türk gençliğini böyle bir ede
bî kitaptan mahrum etmek istemedik. Bu bakım
dan bu kitap okunurken müellifi ile, tarihî 
düşmanlığımız hiçbir vakit gözden uzak tutul
mamalıdır.» Tarzında bir cümle olsaydı ve bu 
eser böyle takdim edilmiş bulunsaydı o zaman 
ben bu kitabın bir gaflet eseri "olarak basılmadı-
ğım anlar ve bu meseleyi soru Halinde, kanun 
teklifi halinde Yüksek Meclise getirmezdim. 
Ve biz gençliği itham öden Cumhuriyet 

— 2âö — 
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tesini belki o zaman haklı görürdüm. Fakat bu 
kitapta böyle bir takdim olmadığı için ben bu
nu doğrudan doğruya bir Türk düşmanlığı ola
rak almışımdır. Millî gururu rencide eder ma
hiyette almışımdır. Lâkin tefekkür tarihimizde 
daima acı bir nokta olarak kalacak ve yaşıya-
cak olan 1944 yılının milliyetçilik bakımından 
felâketli günlerini gözlerimin önüne getiriyorum. 
da, o yıllarda Türk Milletinin kaderi ve talihi 
üzerinde vazife almak üzere Millî Eğitim teş
kilâtında çalışanların ve Millî Eğitim Bakanlığı 
elinde basılan bu kitabın millî hislerimizi renci
de eder mahiyetini bir türlü affedemiyorum. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hangi 
Vekilin zamanında? 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Devamla) — Ha
san Ali Bey zamanında- (Bravo sesleri) Çünkü; 
hepiniz gibi ben de «Karınca kaderince» Türk 
Milletinin tarih ve Türklük şuuruna sahip millet 
adına vazifesini yapmak istiyen ve Milletvekili sı
fatına lâyık olmaya çalışan âciz bir evlâdıyım. 

Arkadaşlar; ben Lermontov'un edebiyat ba
kımından mevkiini takbih etmedim. Bu müna
kaşayı erbabına bırakacak derecede münevver-
lik... (Kim bu adam sesleri) ? 

.EMİN SOYSAL (Maraş) — Pan islâvistir, 
ırkçıdır. Biliniyorlarsa bilsinler... 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Devamal) — Ve 
Milletvekilliği sıfatımın şuuruna malikim. 

Fakat; Milletvekili sıfatiyle de Türk Milleti 
aleyhinde ağır tavsifler ihtiva eden, ecdadımın 
at oynattığı yerlerde tarihî ihtirasları büyük 
bir vecd içinde yaşatan ve .millî izzeti n:îsi 
rencide eden bir kitap karşısında, insaniyet he
sabına Cumhuriyet Gazetesi gibi duygusuz ka 
lamazdım. 

Ben, insaniyeti, mensup olduğu milletin bü
yüklüğünü haksiz ve küstah bir eda ile hafi se-
miş zihniyeti, kayıtsız, hattâ belki memnun edil 
miş bir aşağılık duygusuna tâbi olarak ber nı 
semekte bulmuyorum. Bakınız Cumhuriyet ıe 
yazıyor: «halbuki Lermontov'un eserini ani /a? 
rak okuyanlar bilirler ki, eserde birçok ta:ihî 
sahneler, harbler tasvir olunmuştur. Kitapta 
milletimiz hakkında sarfedilen ağır bir tek ke
lime. vardır ki, o da «zâlimlerdir.» 

Klâsik olmuş esaslarda şovenizm yolu ile ku
surlar bulmak gayet kolay bir tabiyedir.» 

, Bana Hügo ve Göte demogojisi ile hitap eden 
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Cumhuriyet Gazetesinin, onlann edebiyat ve 
sınat durumlarında tercüme edilen kitapları ile 
bu, Lermontov'dan tercüme edilen kitap arasın 
da bir münasebet bulunmasına cidden çok acı 
dım. 

Dünyada hiçbir millet gösterilemez ki, kend: 
milleti aleyhinde hakaret ve tarihî iştihalar: 
canlandıran bir kitabın Devlet elinde tercü
mesine, okul kütüpanelerine kadar takdim ve 
gençliğin okumasına teşvik edilmesine ve bı: 
haldeki bir kitabın ön sözünde yukarda da ar 
zettiğim gibi; Millî Eğitim Bakanlığı tarafındar 
bir tavzih kısmı bulunmasına müsaade etsin 
s »s çıkarmasın. Bunu ancak, vatan meseleleri 
n izle alâkası olmıyanlar, fikir hürriyeti ispekü-
Ltöı-lüğü yaparak, fikirle vatan arasındaki sa 
n imî ve fakat yıkıcı olmaması îâzımgelen, hür 
riyjti suiistimal edenler cehalet yüzünden bunu 
karıştırmıyorlarsa, hiyanet halinde iç âleminde 
y-işıyanlar, böyle kitaplara kontrolsüz şekilde 
müsaade edilmesinde bir yaygara yapabilirler. 

Biz bu milletin bütün dertleri ve meseleleriy 
le ve bu toprağa lâyık olarak ve bu vatanca mi 
safir gibi oturan insanlar olmıyarak hayatımız 
pahasına uğraşmaya karar vermiş kimseler-
d ̂ niz. 

Milliyetçileri bir nevi pıstırma, sindirme me
toduna dâhil olan bu Cumhuriyet Gazetesinin 
ba hareketleri karşısında asla dâvamı şaşıracak, 
zaıfa uğratacak insanlardan olmadığımı bu ga-
zate çok iyi bilmelidir. 

Hayatta idealleri için, şahsiyetleri ve men
faatlerini hiçe sayarak pervasız mücadele eden 
iı sanlar, haklarında söz söylenmiyecek durumu 
§< Tef teriyle muhafaza ettikleri müddetçe, bu ka 
b 1 lomünist taktiklerinde misallerini pek çok 
girdüğümüz hücumlar, bana; bıkkınlık, yılgın
lık vermez bilâkis kuvvet ve hız verir. 

Arkadaşlar; 
Lermontov'un edebî sanatını, hele pesimist 

v; nihilist hayat felsefesi hesabına , tercüme 
e<iilen kitaptan ckuduğum bu parçaların taşı-
d ğı Milletimiz aleyhine küfürlerle, müdafaa 
edebilir miyiz? Münevverlik, medeniyet şuuru, 
g< »13lik terbiyemiz hesabına bu satırlara kita 
b n on sözünde etraflı bir izahat olmadıktan 
sonra müsamaha edebilir miyiz? 

Diğer bir Rus edibi Leont ToUtoy'n temsil 
etti H insaniyet ile Lermontov'un mahdut hü-
k kilerine bol keseden izafe edilmeye varacak 

~ m 
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'nsaniyeti mukayese ederek salim bir netic:> o 
ve kanaate ulaşmak istiyenler (Anna Karani 0 ' 
n son fasıllarını tekrar okuyabilirler. 

Bilindiği gibi bu eserde Tolstoy da Türklere 
karşı açılmış bir sefere gitmeye hazırlanan hr-
öfmeşrep subay Voronski'nin hakiki ruhuna 
temsil etmektedir. 

Voronski ve emsali, kâfir Türklerin zulmün
den Balkan hıristiyanlarını kurtarmak iddiasın
dadırlar. 

Fakat Tolstoy, pek güzel açıklıyor ki, asıl 
/.ulûm, insaniyetsizlik Türk hâkimiyeti altında
ki Balkanlarda değil, Rusya'dadır ve Rusya'nın 
kendi bedbaht mujiklerini kurtaramamışken: 
Hıristiyan insanlığından dem vurması beyhude 
bir kamuflâjdır. 

Arkadaşlar!.. Ben, Cumhuriyet Gazetesi sa
hipleri gibi on kuruşluk biç gazetenin menfaati 
hesabına değilj Türk Milleti ve Türk şuuru he
sabına konuşuyor ve tarih huzurunda diyorum 
ki : Kelimelere değil, mânalara, iddialara değil, 
vakıalara dikkat etmekle mükellef olduğunu 
idrak 'eden bir münevver, realist bir insaniyet
li, rejim iddiası üzerinde oynamaz. 

İnsaniyetçilik zaruri olarak şimdi; millî t-ı-
ih ve izzetinefsine aykırı, haksız hüküm ve 

yabancı gururlar önünde zilletle diz çökmek mi
dir, ki, millî izzeti nefsime ve tarih şuuruna ait 
bir hassasiyetim, sadece adı ile milliyetçilik 
olan benim ideolojim, şovenizm ile karıştırılmak 
istensin? Kendi millî benlik ve tarihine tevcih 
edilmiş emperyalist, düşmanca tasvir ve hüküm
lerde insanlık kıymeti tevehhüm edecek adam
lardan olmadığım gibi, böyle bir idrak sapıklığı
na uğrıyacak izan ve vicdanını feda edecek bir 
münevverin de bu cemiyette bulunabileceğini 
tasavvur edemiyorum. 

Biz insaniyeti ve kültür mefhumlarını şunun 
Iramın cehalet ve gafletine, veyahut suiniyet 
ve ruh sefaletine siper ittihaz edilebilecek âdi 
birer şantaj vasıtası yerine koymuyoruz ve koy
durmak da istemiyoruz. Hürriyete liyakat, 
uuayyen bir kabiliyet ve mesuliyet şuuıu 
ile sabit olabilir. Atatürk'ün emanet ettiği 
ve Büyük Meclisin büyük bir hassasiyetle üze-. 
rinde durduğu millî tarih ve kültür dâvamız 
böyle bir kabiliyet ve mesuliyet şuuru ile mu
rakabe ve teyit edilmedikçe, en sefil suiistimal
lere mâruz kalınmaktan kurtuUmıyacaktır. 

. W® O : 1 
Arkadaşlar; Cumhuriyet Gazetesi milliyetçi 

bir adamdan gelen her teklifi mutlaka çürüt
me;, e, meabuhane bir şekilde, gayret sarfeder. 
13 Jubat tarihli nüshasında (Aşağılık duygusu) 
baş.ıklı Nadir Nadi imzalı bir başmakale gözü
müze ilişti. (Şahsiyet yok sesleri, gürültüler). 

MİTAT AYDIN (Aydın) — Kendisini bu 
kürsüden müdafaa edecek vaziyette bulunmı-
yaıı bir kimse hakkında bu şekilde konuşmak 
doğru değildir. 

Dr, FAHRİ KURTULUŞ (Devamla) — 
Rica ederim, milliyetçi olan her Milletvekilinin 
fikrine karşı bir hücum vardır, bizim gönderdi
ğimiz cevabı yazmamaktadır. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Meclis 
kürsüsünde kendisini müdafaa edemiyen bir 
kimse, bir müessese aleyhinde bu kürsü istismar 
edilemez efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Böyle şey 

olmaz efendim, müsaade edilmemelidir. 
BAŞKAN —.. Bir sual sordunuz, Millî Eğitim 

Bakanı buna cevap verdi, ancak o konu dâhilin
de konuşabilirsiniz. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Devamla) — 
Reis Bey müsaade buyurun, biz böyle kitapların 
Türkiyeye hakaret olduğunu burada ispata 
mecburuz. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Gazetesini hedef 
ittihaz ederek konuşuyorsunuz, noktar nazarını
zı müdafaa etmek istiyorsanız o şekilde idarei 
kelâm etmeniz lâzımdır. 

Dr, FAHRÎ KURTULUŞ (Devamla) — 
Peki, zaten sözlerim bitiyor. 

Yazar bunda, ancak kendi kabiliyeti kadar 
olan, tarih kültüründen mahrum bir lisanla fi
kirlerini sıralamış ve sonunda, bugün taşıdığı 
türkltik düşmanı yüzünden soru konusu olan 
kitap hakkında fikrini açıklamıştır. Şayet ben 
herhangi bir aşağılık duygusuna sahip insan 
olsaydım : 

1. Memleket dert ve meselelerinden hiçbiri 
üzerinde durmazdım. 

2. Menfaat ve şahsım için hareket etmesini 
bilirdim. 

3. Kendi ailemde yabancı bir kadınla evlen
miş bir inşan olurdu. 

4. Mateosyan'm. Matbaası üzerine sahtekâr
lıkla kapak atan ve bugün ondan, Cumhuriyet 
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müessesesini ve Yayla Apartımanını yaratan bir j 
babanın çocuğu olurdum. 

4. Şayet ben aşağılık duygusuna sahip I 
olsaydım 1926 yılında Türk Milletnin göz bebe
ği olan ordusuna, © günkü f iyatlann çok düşük ol
ması karşısında bir yolunu bulup 28 liraya dürbin, 
108 liradan 30 bin eğer takımını veren ve sonra 
bunların ordu mensuplarınca katiyen kullanıl
maz diye sokaklarda ucuz fiyatla satılmaları kar
şısında hiç sıkılmadan Cumhuriyet Müessesesi
nin ana sermayesini teşkil eden bu paralarla çı
kan gazete millet hakkından, demokrasiden bah
sederdim. 

5. Şayet ben aşağılık duygusuna sahip bir 
insan olsaydım: 

Dün Almanya'nın yardakçılığını yapıp, nas- I 
yonai sosyalizme, yeni nizama ayak uydurmak 
lâzımdır diye makaleler yazmaz ve gazetem bu 
yüzden Hükümet tarafından kapatılmaz ve bu- I 
gün aynı ruhtaki insan olarak, ileri fikir ve ileri I 
insaniyetçilik temposuna ayak uydurarak ve de
mokrasi yaveleri geveliyerek aynı Cumhuriyet 
gazetesinde yazılar yazmaz ve samimi vatan ev- I 
lâtlanndan gelen hayırlı fikirler ve temenniler 
için böyle baltalayıcı yazılar yazmadım. 

Arkadaşlar; bu memleket sahipsiz değildir 
ve bu memleket meseleleri siyasi lâubalilikleri 
sabit olmuş insanlar elinde bırakılamaz, 

Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde : (Fahri 
Kurtuluş Cümuriyet Halk Partisi Grupunda ga
zetemize saldırdı) diye bir başlık var, I 

Evvelâ şunu söyliyeyim ki, ben : meslekim 
itibariyle saldıranları tedavi ederim. 

İnsan olup da saldıranlar, muayyen hastalık
lara ve muayyen ailelere mensupturlar. 

Ben böyle bir hastalığa duçar olmadığım için 
kendimi ve ailemi bundan tenzih ederim. 

Görülüyor ki, insanlar ne kadar da damok-
rasi uğrunda demagoji yapsalar, yine şiddetli j 
tenkit karşısında kendilerini, terbiyelerini unu- I 
turlar. j 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
(Devam, devam sesleri). I 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Devamla) — Hü

kümetin bu kitabın millî gururumuzu rencide et
tiğine kanaat getirmesi ve bu kısmıların çıkarı
larak yeniden bu kitabı basmak arzusunu izhar 
etmesi ile maksat hâsıl olmuştur. (Basmasa ne 
olur sesleri). I 

.1949 O : i 
Bu itibarla; kanun teklifimi, Cumhuriyet Ga

zetesinin bugün yalan yazdığı gibi, dün Millî 
Eğitim Komisyonunda g§ri almış değilim, şimdi 
huzurunuzda bir önerge ile geri alıyorum. 

Hükümete ve Banguoğlu arkadaşıma, göster
diği bu hassasiyet ve alâkadan dolayı huzuru 
nuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Son sözlerim şunlar olacaktır: 
16 Şubat yani bugünkü Cumhuriyet Gazete

sinde dünkü grup müzakereleri tamamiyle ya
lan yazılmıştır. Film üzerindeki konuşmam 
Yüksek Grupça alâka ile dinlenmiş, bilâkis ga
zetenin yazdığı satırları okuduğum zaman Grup
ta tiksinti uyandırmıştır ve sonra da Hükümet 
film kontrol işlerini Ankara'ya alacağını ve li
yakatli bir heyet elinde kontrol ettireceğini be
yan etmiştir. 

Bu münasebetle; İspanya Sefirinin de arzu
su yerine gelmiş ve film Türkiye'de gösterilmek
ten menedilmiştir. 

Bu böylece milletin malûmu olduktan sonra; 
bana betbaht adam diyen bu gazeteye ve sahip
lerine hatırlatmak isterim ki: Yunus Nadi'nin 
bin türlü dalaveralarla para kazanıp, Türk Or
dusuna bozuk dürbin ve çürük eğer takımları 
satıp, vurduğu haksız paralarla kurduğu Cum
huriyet müessesesinde bugün tüniyen Nadizade-
lerin; böyle bir tâbiri bana karşı kullanmaya 
hak ve salâhiyetleri yoktur. İşte betbaht adam 
ne olduklarını, kimin nesi bulunduklarını bil-
miyen bu adamlara denir. 

Bu memleket, bundan böyle millî sahtekâr
lara sinesinde lâyik olduğu yeri elbette vere
cektir. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Niçin? 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Usul 

hakkında. 
BAŞKAN — Bu bir sorudur, başkasına söz 

veremem. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Ohal-

de buradan söyliyeyim Büyük Millet Meclisi 
kürsüsü, hürriyet veriyorsa, vazife de veriyor, 
bu bakımdan protesto ediyorum. 

BAŞKAN — İkaz ettik, fakat arada yine bu 
sözleri söyledi. Soru bitmiştir, oturunuz. 

Şimdi gündemin diğer maddelerine geçme 
den önce, Başbakan Yardımcısı söz istemiştir, 
sözü ona veriyorum. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; 1949 yılı Bütçe tasarısı, Bütçe Komis
yonundan çıkmıştır. Bu sabah, Büyük Meclisin 
üyelerine tevzi edilmiş bulunmaktadır. Üçüncü 
muvakkat bir bütçeye gitmemek için ve Umu
mi Heyette Bütçe müzakerelerine daha fazla 
vakit ayırabilmek için, Yüksek Heyetiniz kabul 
buyurduğu takdirde, Hükümet Bütçe müzake
relerine gelecek Pazartesi yani ayın 21 nde baş
lanmasını rica etmektedir. Bu ciheti Yüksek 

Heyetin takdirine arzediyorum. (Muvafık ses
leri). 

BAŞKAN — Efendim Bütçe görüşmelerine 
önümüzdeki Pazartesi günü mûtat toplanma 
saati olan 15 te başlanmasını kabul edenler... 
(14 de başlıyalım sesleri) Etmiyenler ... Bütçe
nin müzakeresine Pazartesi günü saat 15 te bas 
lanacaktır, ondan sonraki günler için ayrıca 
müzakerenin cereyanına göre toplantı saatinin 
tâyini için reyinize müracaat edilecek ve arzula
rınız veçhile hareket edilecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çok çocuklu hâkimlere verilecek yar
dım paralariyîe ikramiye hakkındaki 3252 sayı
lı Kariunun kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 
ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in çok çocuklu Hâkimlere verilecek yardım para-
lariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/347, 2/143) 
11] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, madde 
leri okutuyorum: 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım parala-
riyle ikramiye hakkmdalö 3253 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına ve bu kanuna göre toplanmış pa
raların ne şekilde kullanılacağına dair Kanun 

MADDE 1. — Çok çocuklu hâkimlere veri
lecek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
3253 sayılı Kanım kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —»Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 12 . VI . 1937 tarihli ve 3253 
sayılı Kanuna göre" yargıçlara dağıtılmak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bi
riken ve tahakkuk edip de tahsili gereken para
lar Hâkimler Kanununun 17 ve 18 nci madde
leri gereğince yargıçlık ve savcılık meslekinden 

[1] Birinci görüşülmesi 43 ncü Birleşimde 
yapılmıştır. 

ve yargıçlık sınıfından sayılan görevlerde bulu
nanların hukuk tahsili yapacak olan çocukları
na burs vermek suretiyle yardım için bir tesis 
vücuda getirilmek üzere Ankara Üniversitesine 
verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı paraların en verimli 
ve sağlam surette nemalandırılması ve burs alacak 
çocukların liyakat, çalışkanlık ve aynı zamanda 
yardıma muhtaç bulunmak bakımından ayrıl
malarına mütaallik usuller Adalet ve Millî Eği
tim Bakanlıkları tarafından birlikte tâyin ve 
tesbit olunur. 

Birinci fıkrada yazılı kimselerin hukuk tah
sil edecek çocukları arasından ikinci fıkradaki 
esaslar dairesinde seçilecek -.olanlara verilecek 
burslar ancak tesis teşkil eden ana paranın ne
masından tesviye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. •— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let ve Maliye Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
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2. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu

nun 2 rici maddesinin değiştirilmesi ve bu kaim* 
na geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
sünseVin, Maa§ Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkru eklenmesine ve 
Bolu Milletvekili Lûtfi Göfen'in, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
kaldırılmasına ve bundan doğacak hakların ko
runmasına, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve ge
çici maddesinin "kaldırılmasına ve bu kanunu bâ
zı hükümler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/460, 2/98, 131, 137) 

BAŞKAN — Kanunun birinci maddesi mü
zakere edilmekte idi ve bâzı milletvekili arka
daşlar geçen celseden söz almışlardı. O zaman 
söz almışlardan sırası gelen Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'na söz veriyorum. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Bu kanunun birinci maddesi üç fıkrayı 
ihtiva ediyor. 

Birinci fıkra : Memur iken fiilî hizmetini 
yapmak maksadiyle silâh altına alınmiş olanla
rın memuriyetle ilgileri kesilir. Bu ilgileri kesi
lenler yedek subay iseler terhislerinden itibaren 
üç sene zarfında memuriyet isterlerse onların 
yedek subay okulunda ve subaylıkta geçmiş olan 
hizmetleri terfilerine sayılır, diyor. 

Bir kısım arkadaşlarımız bu maddenin bi
rinci fıkrası üzerinde durdular, dediler ki; hiç
bir memur fiili askerlik hizmetini ifa etmedikçe 
kendisine memuriyet verilmemelidir. îyi hatırlı
yorum Sayın Sadi Irmak arkadaşımız bu nokta 
üzerinde hassasiyet gösterdiler; ama bizim 1926 
yılında çıkardığımız bir kanun var, 788 numa
ralı memurlar kanunu. O kanunun 4 ncü madde
sinin H fıkrasında der ki «Hizmeti fiiliyei aske
riyesini ifa etmiş veya sınıfı ihtiyata nakledil
miş olmak veya hizmeti askeriyeye elverişli ol
madığı sabit olmak veya tecil edilmek» yani bir 
kimse memur olabilmek için hizmeti fiiliyesini 
ifayı şart koyuyor. 

öyle haller vardır ki, vatandaş tecil edilmiş
tir, askere çağırılmamıştır. Bu vatandaş boş mu 
gezecek? Tabiatiyle çalışacak. Yani arkadaşla
rın teklifleri, yani hizmeti fnliyesini ifa etmi-
yenlerin memur olmaması hakkındaki teklifleri 
tabiatı eşyaya ve hâdişata uygun değildir. Bi-
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naenaleyh hizmeti fiiliyesini ifa etmeden evvel
de vatandaşlara memuriyet verilebilecektir. 

Ancak arkadaşların bir kısmı şu nokta üze
rinde durdular, dediler ki, peki ortaokuldan 
mezun olanlara da memuriyet veriliyor. Veri
liyor ama onu kanun yedek subay yapmaz. 

Yedek subay olanların kıtada geçirdikleri 
hizmet neden dolayı memuriyetlerine ve terfile
rine ilâve edilmesin şeklinde olarak birtakım 
arkadaşlarımın ve bu meyanda Hasan Dinçeı 
arkadaşımızın teklifini hatırlıyorum. Er olarak 
hizmeti fiiliyesini ifa etmek üzere askere alın
mış olan memurun askerlikte geçirdiği müdde
tin terfiine sayılması meselesi zahiren mâkul gö
rünür ama meselenin asıl ele alınması gereken 
cephesi başkadır. Yedek subay olma hakkını 
haiz olan bir kimse ya askerî hizmetten sonra 
memur olur veya memurken hizmete çağrılır. 
Yedek subaylık bir nevi memuriyettir, yani or
duda devam eden bir memuriyet. Eğer yedek 
subay memur iken hizmeti filiyesine çağrılmış 
ise yedek subay olduğu için tabiatiyle memuri
yeti devam edecektir. Yok eğer yedek subay 
iken memur olmuş ise yedek subaylık memuri
yet olduğu için ondan sonra devam edecek olan 
memuriyete evvelki memuriyetinin ilâve edil
mesi kadar tabiî bir şey yoktur. 

Er olarak hizmet edenler için orduda me
muriyet yoktur. Bu, erdir. Bu bakımdan ara
larında fark vardır. Yalnız bir noktaya" Yük
sek Heyetinizin nazarı dikkatini celbetmek is
terim. O da şudur: Ortaokuldan mezun iki kişi 
vardır. Birisi erkek, birisi kadındır. İkisi de 
memur olmuştur. 

Şimdi; erkek olan asker olduğu zaman me
muriyetle alâkası kesiliyor ve onun orduda ge
çirmiş olduğu hizmet, memuriyet hizmetine ilâ
ve edilmiyor. Askerliğinden döndüğünde de 
yeri başkasına verilmiştir. Maddede «tercihan 
tâyin olunur» sözü vardır. «Tercihan tâyin olu
nur» kontrolsüz bir mefhumdur. Halbuki kadın 
olan arkadaşı, asker olmadığı için memuriyetini 
muhafaza ediyor. Ve onun erkek olan arkadaşı 
askerlik vafesini ifa edip döndüğü zaman ka
dın arkadaşı bir terfi müddeti hizmet ifa etmiş 
olduğu için, hem memuriyetini muhafaza edi
yor, hem de bir terfi müddetini kazanıyor. Böy
lece kadınlar lehine ve askerler aleyhine, kadın
lar bir nevi imtiyazlı sınıfa, -istemiyerek sokul
muş oluyorlar. 

280 r-
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Çok defa her biriniz tesadüf etmişsinizdir, 

size bir genç geliyor; beyefendi, benim işim yok
tur, bana bir iş bulurmusunuz. E siz memur denil
mişiniz, belediyede memur değil miydiniz veya 
Posta, Telgrafta memur değil miydiniz? Ne ol
du size? Efendim, ben memurdum, askere git
tim, asker olduğum için memuriyetle alâkam 
kesildi, şimdi ise askerden döndüm, geldim, 
fakat münhal yoktur. 

Düşünüyorsunuz, güya bu vatandaş nevama 
askerlik hizmetini ifa ettiğinden dolayı bir ne
vi cezaya çarptırılmış gibi mmeuriyeti elinden 
gitmiştir. 

Şimdi arkadaşlar; 788 sayılı Memurin Ka
nununun 6 neı maddesinde der ki, kadınların 
memur ve müstahdem olmaları caizdir. Ne gibi. 
memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilecekleri 
her vekâletin memurlarına ait kanunlarla tes-
bit olunur, işte bunu yapmalıdır. Ben Hükümet
ten her bakanın bu 788 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde zikrolunan emri yerine getirmele
rini teklif ediyorum. O suretle ki işsiz, güçsüz 
kalmış vatandaşlarımız kendilerine iş bulabil
sinler. 

Sonra; hizmeti fiiliyesini ifa etmiş olup da 
terhis edildikten sonra tereihan tâyin edilir de
niyor. Efendim tercih kelimesi tatbikatta neyi 
ifade eder? Yani bir âmir tercih etmezse ne gibi 
muameleye tâbi tutulacak? Buna dair kanunda 
bir madde yoktur. Zaten bu maddenin, tercih 
kelimesi 1108 sayılı ve 1927 tarihli Maaş Kanu
nunun 21 nci maddesinde vardır, aşağı yukarı 
22 yıldır tatbik edilen bir hükümdür, yalnız bu 
kanunla hangi kimse, hizmeti fiiliyesini ifa et
miş gelmiş de bir memuriyete tâyin edilmiş ter
cih edilmiş, kim hatırlıyor böyle bir muameleyi? 

Demek oluyor ki, tereih kelimesi hak veren 
bir hüküm olmakla beraber, (bu tercihin kon
trolü yoktur. Binaenaleyh teklif edilen bu ka
nunun birinci fıkrasının sonuna bir hüküm ilâ
vesi lâzımdır. 

Sonra birinci maddede hizmeti fiiliyesini 
ifa edip terhis olduktan sonra üç yıl içinde mü
racaat ederse kendisi tereihan tâyin olunur de
nilmektedir, bu kıstas niçin konulmuş ve ölçüsü 
nedir? Bu da doğru değildir. 

Yedek subay olarak lise mezunu olan bir va
tandaş askere gitti, vazifesini ifa etti, döndü 
hukuk fakültesine girdi, beş sene sonra mezun 
oldu, hizmet istedi, aradan beş sene geçti diye 
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i bu zatın daha evvel yedek subaylıkta geçirdiği 

iki senelik hizmetini saymıyacak mıyız? Memu
riyetini saymıyaeak mıyız? Tıp fakültesine gir -
di, doktor çıktı; aradan altı sene geçti diye, ye
dek subaylıkta geçirdiği hizmetini saymıyacak 
mıyız? Binaenaleyh maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarında mevcut olan; «üç yıl» sözünün kal
dırılması, kanunun tatbiki ve istihdaf ettiği 
maksat için zaruridir. Bunun için bir teklif arz-
ediyorum. 

LÛTFI GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; 25 gündenberi gündemde kalmış olan bu 
kanunun görüşülmesine devam edilmektedir. Bu 
müddet içersinde arkadaşlarımın konuştukları
nı tamamiyle dinledim. Bunlardan, maksada 
aykırı olanlarını ayrı bir not olarak tesbit et
tim, onları arzedeceğim. Ondan sonra da dâva
nın esasını izah etmeye çalışacağım. 

1. — Bu kanunun malî portesi nedir ? Diye 
arkadaşlarımızın bir suali vardır. 

Bunun malî portesi vasati olarak şöyle hesap 
edilebilir: 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği 1939 tarihin
den bugüne l^adar yani on yıllık bir hesap yapa
cak olursak ve Yedek Subay Okul kadrosunun 
bir mevcuttan üç bin mevcuda kadar tehalüf et
tiğine göre bunun 2 500 adedi esas tutacak olur
sak, demek oluyor ki, bugüne kadar 4379 sayılı 
Kanundan istifade eden yedek subayların mec
muu 25 bindir: 

Şimdi bundan istifade eden yedek subaylarm 
istifadeleri nedir? Malûmâliniz bu askerlik ya
şında, çağında olanlar ya lise mezunudur veya 
fakülte mezunu. Bunların maaşları 20 ile 30 ara
sındadır; 20 lira maaş alan bir arkadaş 25 e geç
tiği takdirde eline geçen fark 17 liradan ibarettir. 
Binaenaleyh yedek subaylıkta iki «ene kalmış ol
duğuna göre bunun 3/2 sini almak suretiyle be
her arkadaş bütün hayatında mecburi hizmet kar
şılığı olarak 11,66 kuruştan ibarettir. Malî porte
sini bu suretle ikmal etmek mümkündür. 

Saniyen bu kanundan istifade etmiyen ve hak
lan verilemiyen kimselerin adedi de iki bini geç
memektedir. Binaenaleyh verilecek para birşey 
değildir, fakat emsaller arasında haksız ilerleme
ler olmuştur. Bu ilerlemeler ve haksızlığı gider
mek için, mümkün olan adaleti tesis için huzuru
nuza bu kanun getirilmiştir. 

Bir arkadaşımda bu kanunun prensipi yok 
mudur diye sordu? Bunun prensipi adaleti tesis-
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tir. Mümkün olduğu kadar vatandaşlar ve hem-
emsal olan insanlar arasında askere benden son
ra girmiş, evvel girmiş diye bir haksızlığa mâruz 
kalanların, bu haksızlıktan korunmasıdır. Pren
sip imiz budur. 

Üçüncüsü, mecburi askeslik hizmet müddeti 
yalnız Yedek subaylara değil, bütün memleket 
çocuklarına tahmil edilen bir yüktür. Eğer bu 
kabul edilecekse, hepsine birden kabul edelim. 
BIL da bir fikirdir, mâkul bir fikir olabilir. 
Fakat bu kanun bundan beş sene evvel kabul 
edilmiş olan ve Meclisçe iyi olduğuna kani olun
muş bir hakikatin, vatandaşlar üzerinde iyi tesir 
yapmış olan bu kanunun tatbikatından istifade 
edemiyen ve kendi günahı olmadığı halde isti
fade edemiyen insanların bu haklarının verilmesi. 
için ele aldığımız bir kanundur. Arkadaşlarımız 
diğerleri için böyle birşey düşünebilirler. Kanun 
getirirler, müzakere edilebilir. Beşit Tarakçıoğlu 
arkadaşım da pek güzel izah etmişlerdir. Bende
niz bu kadarla bunu geçiyorum. 

Dördüncüsü askerliğin lise tahsilinden sonra 
ve behemehal ifası lüzumundan bahsedildi. Ve 
tecillerde suiistimal olduğu söylendi. Biz bugün 
bir askerî kanunu müzakere etmiyoruz. 1111 
numaralı Kanun bunu temin etmiştir. Onda 
derki : Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her 
insan mecburi hizmete tâbidir. Binaenaleyh bun
da yolsuzluklar olursa onun yeri burası değildir. 
Ayrıca tetkik edilir, tahkik edilir, bu başka bîr 
is. 

Şimdi asıl meseleye geliyorum; Yüksek Mec
lisin Dilekçe Komisyonunda yüzlerce arzuhalden 
haklı olarak bulduğumuz esasları tesbit ettik ve 
bu suretle huzurunuza geldik. 

Bunlar nelerdir ? Devlet Demiryolları ve De
nizyollarına tâbi olanların yedek subaylığını ya
pan ve emsalleri olan insanlara bu hak verilme-
miştir. niçin ? 4379 sayılı Kanunda, 3656 sayılı 
Kanunun şümulüne girenler, dendiği için ve 
bunlar da bu kanunun şümulüne girmediği için 
istifade edememişlerdir. Şimdi bunlar da bu hak
tan istifade edeceklerdir. 

2. — Askerlik hizmetinin tamamının sayıl
maması; 

Bu da eğer bir arkadaşın askerlikten evvel 
2.5 senelik yedek subaylık hizmeti varsa, bu as
kerlik hizmetinden yalnız altı ayından istifade 
etmektedir. Mütebaki bir buçuk senesi hiçe sayıl» 
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maktadır. Sebebi sorulduğu zaman da Barem 
Kanununun 7 nci maddesi gösterilmektedir. Ba
rem Kanununun 7 nci maddesi, bir memuriyette, 
• bir derecede üç sene maaş almadıkça bir üst de
receye geçemez, kaydı bulunduğu için bunu hiçe 
saymışlardır. Halbuki lisan bilen ve lisan im
tihanı verenlere bir üst derece verilmesi kanuni
dir. Onu tatbik ederken Barem Kanununun 
Yedinci maddesinin nazarı dikkate al mm asiyle 
otomatikman bunlar geçtiği halde 4379 sayılı 
Kanunun tatbikmda birinci madde engel görül
müştür. Halbuki :o daha evvel bir kanun oldu
ğuna göre bunun verilmesi mümkündür ve ve
rilmelidir. Sonra bu hakların tam ve üst dere
celerden sayılması belirtilmektedir. 

Dördüncü dâvaya gelince ;memurken yüksek 
tahsile devam edenler memur olmıyanl&r, hiç 
memuriyeti yokken mektepten doğrudan doğru
ya yedek subaylığa gidenlerin üç sene zarfında 
alacakları memuriyette muvaffakiyetle, yedek 
subaylık müddeti, geçmiş sayılarak bu hak veril
miş olduğu halde memurken, memurluktaın son
ra askere gidenlerin bu hakları tanınmamıştır, ni
çin? Bu kanunun geçici maddesinde asli memu
riyete tâyin edilmeden askere gidenler mevzııu-
bahistir, denmiştir. Şimdiye kadar bir çok va
tandaş haklarını alamamışlardır. Şimdi bu ka
nun bunu temin etmektedir. 

6 ncısı : Gazi Terbiye Enstitüsünde tahsil 
görmekte olan birçok öğretmenler yedek subay
lığını yaptıktan sonra bilimtihan Gazi Terbi
ye Enstitüsüne girmişlerdir. Orada yüksek tah
sillerine devam ettikleri sırada fevkalâde hal 
dolayısiyle kendileri ihtiyat olarak askere sevke-
dilmişlerdir. Bunlar memuriyet almadıkları 
için burada geçen iki senelik müddetleri hesaba 
katılmamıştır ve mağdur vaziyete, düşmüşlerdir, 
emsallerinden geri kalmışlardır. Yalnız şurasını 
da işaret edeyim ki, bu kısım kainin maddesinde 
sarahaten görülmemektedir. Ve ben bunun için 
ayrıca teklif yapmak mecburiyetinde kalmışım
dır. 

Sonra; 4379 sayılı Kanun 1 Eylül; 1939 dan 
sonra askere almanlar diye kayıt altına alınmış
tır. Halbuki 1938 senesinde askere alınıp 1939 
senesinde terhis edilmeleri lâzımgelirken fevka
lâde haller hakkındaki karar dolayısiyle biraz 
fazla hizmet ettirilenler ve 1939 ve 1940 da ter
his ettirilenler vardır, bunlar bundan istifade 
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ettirilmiyorlar. Bunun için de geçici maddeye 
hüküm konulmuştur. 

3 yıl geçmediği için bir do zaman
aşımı dâvası vardır. 4379 sayılı Kanun bu yedek 
subaylığını yapan bir arkadaş üç sene zarfında 
memuriyet alması şartiyle askerlikte geçen müd
detin sayılacağını kayıt altına almıştır. Bu bel
ki çok yerindedir, çünkü esasen memur olmıyan 
ve ilk talebelikten askere alman ve terhis edi
len bir arkadaşın üç sene zarfında memur olmı-
yacaksa artık onun gittikçe ehliyeti de azalır 
düşüncesiyle bu kaydı koymuştur. Ancak bu üç 
senelik kaydın zararları da şöyle tecelli etmiş
tir. Birçok yazılar da almışım dır. Bunları hu
lâsa ederek başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bir 
arkadaş diyor ki, ben Kayseri Lisesinde okudum. 
Haziranda mezun oldum, Ağustosta Yedek Su
baya şevkettiler. Geldim, askerliğimi iki buçuk 
sene yaptım, fakülteye müracaat ettim, Orman 
Fakültesinde muvaffakiyetle 4 sene çalıştım ve 
birinci olarak mektebi bitirdim. Fakat 3 sene 
kaydı konduğu ve ben de hiç dönmeden 4 sene 
derse devam ettiğim için bu haktan istifade et
tirilmiyorum, benden az tahsil görenlerle bir hi
zaya geldim diyor. Binaenaleyh burada da ko
misyon ile mutabık değilim. Bunun için de bir 
teklif verdim. Bu teklifimde diyorum ki; yük
sek tahsile devam edenlerin bu üç senelik müd
deti mektepten ayrıldığı tarihten başlar. Yani 
dört sene fakülteyi bitirdikten sonra üç sene zar
fında vazife alanları da zannederim kabul eder
siniz. 

Sonra, komisyonla mutabık olmadığım bir ci
het daha vardır; mecburi hizmet bahsidir. Mec
buri hizmet bahsi gene yazılıdır. 

Bu arkadaşların yedek subaylıkta geçen hiz
metleri, vazifede geçmiş gibi saydıktan, terfie 
esas tuttuktan sonra artık mecburi hizmetin bu
nunla alâkası olmaması lâzımgelir. Yani mecbu
ri hizmetin sayılması da lâzımdır. Çünkü kız ar
kadaşı ile erkek mecburi hizmete tabidirler. Bi
risinin askerlikte geçen müddeti sayılmadıgı 
için diğerinden bir sene fazla hizmet etmekte
dir. Bu da doğru değildir, haksızlıktır. 

Sonra arkadaşlar, yine bu kanundan istifade 
etmediklerinden şikâyet eden gümrük muhafız
ları vardır. Gümrük Teşkilât Kanununun 17 nci 
maddesi, yedek subaylardan alınanların terfi 
müddetleri gümrüğe dâhil oldukları günden baş
lar, demiş. Bu hüküm, evvelce, normal zaman-
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larda doğru bir iş idi. Halbuki fevkalâde zaman 
dolayısiyle yedek subaylıktan teğmen olarak 
orduda hizmet etmiş olan, hiç olmazsa bir sene
lik fiilî hizmeti mevcut iken bunun sayılmamağa 
haksızlıktır. Binaenaleyh komisyonla mutabık 
olarak konuştuğumuz şudur : Bu yedek subay
lığın esas memuriyetten sayılmasına ne Barem 
Kanununun 7 nci maddesi ve ne de diğer kanun
lar engel olamıyacaktır, olmaması lâzımgelir. 
Bunun da bu suretle zapta geçmesini rica ede
rim. 

Bunlara üç sene müddet vermişiz. Aradan 
üç sene geçmeden ve henüz bir vazifeye alın
madan ikinci subaylığı gelmiş, ihtiyat subay ola
rak askere alınmıştır. Orada da iki buçuk sene 
ihtiyat subayı olarak çalışmıştır ve bu, 1939 çer
çevesi içinde askerliğini yapmış olduğu halde 
onun da bu hizmetinin sayılmadıgı görülmüş-

' tür. Çünkü ihtiyat subaylığı memuriyette 
geçmiş telâkki edilebilmesi için askerliğe bir 
memuriyetten alınması lâzımgelirmiş. Binaena
leyh henüz talebelikten geçtikleri için, daha bir 
vazife almadıkları için haksızlığa mâruz kalı
yorlar, bunların haklarının verilmesini rica edi
yoruz. 

Bir de kaymakamlar dâvası vardır. Mülkiye 
ve hukuk mezunları kaymakamlık namzetliğine 
alındıkları zaman 30 lira maaşla alınıyorlar, al
tı ay geçtikten sonra bunların namzetlikleri staj 

( müddetine inkilâp ediyor, bir sene de staj gö
rüyorlar ondan sonra da altı ay kurs görüyorlar 
ve maaşları 30 liradan doğrudan doğruya 40 li
raya çıkıyor, ve kaymakamlığa 40 lira maaşla 
gidiyorlar. Binaenaleyh bu kanunun bu arka
daşlara bahşettiği hak tatbikatta birbirinden 
ileri ve geri kaldığı görülmüştür.. Bunun için 
de komisyon ikinci geçici madde yazmıştır. Ben
deniz buna da mutabık değilim. Çünkü, muvak
kat madde, muvakkat zaman içindir. Binaena
leyh bunun birinci maddede sarahaten yazılma
sı lâzımdır. Bu bir. 

İkincisi; geçici maddede kaymakamların 
staj devresinde bir derece terfi ettirilmiş ve 35 
liraya çıkarılmış, arkadaşlarından bir devre ge
ri 'kalmış olanları vardır. 

Şimdi bunların bu kanunla hememsal olma
larını istiyorum. Aynı sınıftan mezun olmuş, 
aynı zamanda işe başlamışsa, evvel gitti, sonra 
gitti diye bir gerileme olmaması icabeder. Bu, 
hakkaniyete de uygun değildir. Bunun için bi-
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rinci maddeye benim tadil ettiğim bir kayıt ko- I 
nulmuş oluyor. 

Geçici madde geldiği vakit konuşacağım. Bu 
kaymakamlara beş lira fark aldınız diye, arka
daşlarından iki sene geri kalan ve yüksek maaş 
almıyan insanlardan bir de tahsil cihetine gidil
mesi, hakkaniyete münafidir. Binaenaleyh bi
rinci madde hakkında bir takririm vardır, oku
nacaktır. Bunu nazarı dikkate alırsanız şikâ
yetlerin önüne geçmiş oluruz. Lûtfunuzu bekle
rim. I 

BAŞKAN — Ali Kiza Esen. 
ALÎ RlZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, mâ

ruzâtım kısa olacaktır. 4379 sayılı Kanun 1939 
yılında meriyete girmiştir. Bu kanun, ihtiyat 
subaylarının askere alındıkları vakit durumla
rının ne olacağını tavzih etmektedir. 

Bunun için heyeti umumiyenizi fazla ra
hatsız etmiyeceğim, çünkü arkadaşlar, bunu 
uzun uzadıya izah ettiler, ben de edebiyat yapa
cak değilim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum 
ki, Cumhuriyet devrinde yetişen gençlerin İm 
kukunu birbirine yaklaştırmak, aradaki boşlu
ğu doldurmak lâzımdır. 

Geçen defa da arzettiğim gibi iki hüküm var
dır. Çünkü takdir buyurursunuz ki, bizim Üni
versitelerimizde de muhtelif bir sistem vardır. 
Bayanla bay gibi: Kadınlar Hukuk Fakültesin 
den çıktıktan sonra 1700 sayılı Kanunun çerçi-
vesine dâhil değildir. Erkek: askere çağrılıyor, 
askerden avdet ettiği zaman aynı devreden me
zun olan bayanın ilerlemiş olduğunu görüyor 
Bu ilerlenmiş dereceye askerden gelenin de eriş
tirilmesi lâzımdır. 2,5 senenin müddete zam 
edilmesi meselesi nazarı dikkate alınmalıdır. I 
Adalet de bunu icabettirir. 

ikinci maddeyi de arkadaşlar uzun uzadıya 
izah ettiler. Memuriyette bulunan bir adam ih
tiyat subayı olmak şartiyle memuriyetten ayrıl
dıktan sonra onun bir kıdemi vardır. Meselâ: 
Silâh altına alındığı vakit memur olan zat 27 
ay hizmet etmiştir, avdet ettikten sonra 2.5 se 
ne askerlik hizmeti yapmış olduğu anlaşılmış
tır. Geldikten sonra bunun üç ayı mahsup edili
yor, bir derece terfi ettiriyorlar; fakat askere 
ahnmıyan emsalleri ondan daha ileri gidiyorlar. 

Bu kanunun esas gayesi; bakiye olan kısmı 
inikas ettirmektir. 

Sonra, geçici maddeler vardır, o maddeler do I 

. 1949 O : 1 
öğretmenlerden yedek gubay olduğu vakitte, 
a vdetinde Gazi Eğitim Enstitüsüne girip yüksek 
tahsili takip edenler vardır. Bitirdikten sonra 
yine hocalık ederler. Arada geçen bu müddet 
için üç sone denmiştir, çünkü üç senede girmiye 
bilir, o takdirde hak kaybolabilir. Bu noktanın 
da tavzihi lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Necati Erdem, 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka

daşlar, görüşülmekte olan tasarının birinci madde
sinin birinci fıkrası; asli bir memuriyette iken 
silâh altına alınanların memuriyetle alâkaları 
kesilir, ancak terhislerinden itibaren üç sene zar
fında memuriyet almak için müracaat ettikleri 
takdirde eski sınıf ve derecelerine muadil bir 
memuriyete tercihan tâyin olunurlar demektedir. 

Burada terhisinden itibaren üç sene zarfında 
müracaat etmek şartı vardıı*. Bu şart bir taraf
ta dursun. Fakat şartın müddeti olan 3 senelik 
tahdidin hangi esasa dayandığını anlıyamıyoruz. 
Bu ilham nereden gelmiştir? Meçhuldür. Sebebi 
ve saiki malûm olmıyan bir âdettir. Acaba 2 olsa 
ne olur, 4 olsa ne olur, ben bunu anlamak kudre
tinden biraz âcizim. Binaenaleyh bir kaydın han
gi kanunî bir sebebe istinat ettiği malûm olma
dıkça, artık o kayda hürmet edilemez. Bundan 
başka o kayıt bir mahzuru davet etmektedir. Mo 
selâ, bir lise mezunu memuriyette iken silâh al
tına alınıp terhis edildikten sonra 4 sene müd 
detle bir fakülteye intisap ederse orada dört SP 
ne tahsile mecburdur. Yani bir lise mezunu son^ 
radan bir fakülteye intisap ederek bu arkadaşın. 
o fakültede dört sene tahsile mecbur bulunması 
sebebiyle, terhisi tarihinden itibaren üç senede 
memuriyet almak için müracaat edemez. Ede 
mediği takdirde kendisinin tercihan tâyin hakkı 
zayi ve binnetiee mağdur olur. öyle ise fıkraya, 
gerek birinci fıkraya, gerek ikinci fıkraya, üç 
sene zarfında memuriyet almak için müracaat 
şartını koymak o tarihten mağduriyet sebebini 
hazırlamak demektir. Binaenaleyh bu şartı, ya
ni üç sene zarfında müracaat etmek şartını ka
nundan çıkarmak ve bu üç sene kaydını terkin 
etmek doğru olur zannmdayım. 

Birinci fıkrada mutlak bir raçhan tanınmış 
tır. Bu mutlaka rüçhana gitmek ifrata gitmek 
demektir. Neden, mutlak rüçhan kabul edilirse 
bir taraftan Devlet müesseseleri kudretli, kıy
metli elemanları mahrum kalır. Diğer taraftarı 
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memlekette ilme, fazilete hakiki bir değer, kıy
met verilmediğini gösterir. Bir lise mezunu 
memuriyette iken silâh altına alınıp da askerlikten 
terhis edildikten sonra tekrar memuriyet almak 
istediği vakit müracaatında birçok yüksek tah
sil erbabı ile karşı karşıya gelirse elbette devlet 
bu lise mezununun hakkı müktesebini tanımayıp 
yüksek tahsil erbabını bu vazifeye tâyin etmek 
hakkını haizdir. Çünkü Devlet kendi müessese
sini kudretli, kıymetli elemanlarla teçhiz etmek 
ister. Eğer birçok yüksek tahsil erbabı nazarı 
itibara alınmaz da hakkı müktesep mülâhaza-
siyle bu lise mezunu memuriyete alınırsa artık 
bu memlekette ilme, fazilete, tahsile ehemmiyet 
verilmemiş olduğu gözle görülür. Binaenaleyh 
bu mutlak rüçhan kaldırılarak yerine nispi nV-
han konulmalıdır. Yani terhis edilen memurun 
rüçhanı cihana karşı değil, emsali arasında ka
bul olunmalıdır. Bir lise mezunu askerlikten ter
hisinden sonra memuriyet alırken hiç memuriyet 
almamış olan birçok lise mezunlarına tercih edil
sin, buna bir diyeceğim yok. Fakat yüksek tah
sil erbabına asla tercih edilmemelidir. 

öyle dünyaya meydan okuyacak derecede 
mutlak bir hak kabul edilmelidir. Ve metindeki 
(Tercihan) kerimesinin üstüne (emsaline) keli
mesi yazılarak emsaline tercihan tâyin olunur 
şekline ifrağ edilmelidir. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında «Kısa 
müddete tâbi olup da muvazzaf askerliğini ifa 
etmek için silâh altına alınanların askerlikte 
geçirdikleri müddet, terfi müddetlerine sayılır.» 
deniyor. Şu ikinci madde gençler arasında âdi
lâne bir müsavatın, bir vahdetin temini emrin
de ileriye doğru atılmış bir adımın ifadesidir. 
Bunu takdirle, hürmetle karşılarım. 

Ancak burada bir kusur mülâhaza ediyorum. 
Bu ikinci fıkra askerlikte geçen müddetin ter
fi müddetine sayılması bakımından kısa müd
dete tâbi olan yedek subaylarla erler arasın
da bir tefrik yapmıştır. Gençler arasında yine 
bir ayrılık, yine bir uçurum yaratmıştır, yine 
bir sebepsiz rüçhan, manasız bir tefevvuk mev
cuttur. Bunu anlıyabilmek için Geçici Komisyo
nun çok vazıh ve takdire değer raporundan bir 
mucip sebebi arzedeyim. Geçici Komisyon diyor 
ki, askerlik gibi âli bir hizmetin ifası sırasında 
gençlerin memuriyet müddeti, terfi imkânları gi
bi şahsi endişelerden uzak tutulmaları zaruridir. 
Şu mucip sebep, mefhumu muhalifi ile bize ifa-
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de ediyor ki; eğer gençler böyle şahsi endişe
lerden uzak tutulmaz ise âli vazifesini bihakkın 
ifa edemez; askerlik hizmeti ihtilâle uğrar. 

Şimdi, bu mucip sebep komisyonun raporun
dan tebellüğ ettikten ve mefhumu muhalifine de 
delâlet yolları ile vâkıf olduktan sonra yüksek 
huzurunuzda göğsümü gere gere bir kıyas yo
luna gider ve derim ki; kısa müddete tâbi olmı-
yanların askerî hizmetleri, kısa müddete tâbi 
olanların yaptıkları hizmet kadar âli ve mukad
destir. Öyle ise bu âli ve mukaddes hizmet esna
sında kısa müddete tâbi olmıyan bu erleri, me
muriyet müddeti, terfi imkânları gibi şahsi dü
şüncelerden uzak tutmak icabeder. 

Eğer uzak tutulmazsa askerlik hizmetini 
hakkiyle ifa edemez, askerlik ihtilâle uğrar. 

Görülüyor ki, mucip sebepte, kısa müddete 
tâbi olanlarla olmıyanlar müşterektir, iştirak 
halindedir. Sebepte iştirak elbetteki hükümde 
de iştiraki istilzam eder. îşte kıyas yolu. Bu, bir 
ilmî usul kaidesidir, buna hürmet etmiyecek bir 
ilim tasavvur edilemez. 

Bu itibarla, birinci maddenin 2 nci fıkrasının 
kısa müddete tâbi olmıyan erlere de teşmil et
mek lâzımgelir. 

Bu hususta fikrini açıklıyan Hasan Dinçer 
arkadaşımızı hem takdir eder; hem de destekle
rim. Ancak zihnimi kurcalıyan bir nokta vardır 
ki. o da para meselesidir. Acaba biz haddi hu
dudu aşarak kısa müddete tâbi olmıyan bütün 
erlerin askerlikte geçirdikleri müddeti memuri
yet müddetine mahsup edersek, acaba Devlet 
BütçeBİ nasıl olur? Buna para yetişil* mi? Ben 
bütçe mütahassısı olmadığım için onu bütçeden 
anlıyanlara havale eder ve bu işin üzerinde ısrar 
etmem. 

Şimdi bâzı fikirlerle karşı karşıya geldik, 
bâzı arkadaşları dinledik, fakat onların beyan
larına benim aklım ermedi. Dediler ki : Yedek 
subaylıkta geçen müddet memuriyette geçen 
müddettir, öyle ise bu müddetin mecburi hizme
te mahsubu lâzımgelir. Efendim bu; mantık me
selesi değildir, mukavele meselesidir. Devlet o 
memurla seni okutacağım, yetiştireceğim, sen şu 
kadar müddet bana hizmet edeceksin demiş, bu 
mukavele yapılırken bu adamın yedek subay 
olacağı, yedek subay olarak hizmet edeceği ma
lûmdu. Yedek subaylığında yapacağı hizmet için 
değil) Devlet memuriyetinde yapacağı hizmet 
için mukavele aktedilirse sarih icabı kabul olur. 
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Sarih beyan rıza haricinde bu demek değildir, o 
demektir denilir mi, elbette mukavele muteber
dir. 

Askerlikte geçen müddet başka memuriyette 
geçen müddet başkadır. Bermucibi mukavele, han
gi memuriyette hizmet edecek ise o memuriyette 
mecburi hizmeti ifa ile mükelleftir. Binaenaleyh 
birinci maddenin üçüncü fıkrası tam yerindedir. 

Başka hatırıma gelen noktalar vardır. Fakat 
aşağıdaki maddelere matuftur. Zamanı geldiği 
vakit konuşacağım. 

BAŞKAN — Salim Altuğ. 
SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Efendim; ben 

bu ikinci fıkranın lehinde konuşacağım. 
Benimsediğim ve üzerinde durduğum dâva ol

masaydı söz almıyacaktım. Arkadaşların temas 
ettiği bir noktaya münhasır olmak üzere daha va
zıh, esaslı malûmat vermek istiyorum. O da ida
re şubesidir, 

Yurtta gezerken birçok ilçelerde, değerli hu
kuk ve mülkiye mezunu arkadaşlarımız şikâyette 
bulundular. Şikâyetin mevzuunu arkadaşım Lût-
fi Gören izah etti. Ben daha açık ifade edeceğim. 

Kısa hizmete tâbi olarak askerlik hizmetine 
çağrılan ayni sınıfta iki gençten biri tehalükle 
vazifei vataniyesine koşuyor, diğeri sihlıi sebep
lerle veyahut başka mazeretlerle askerliği tecil 
ettiriyor. Askerliğini tecil ettiren bu arkadaş, de
min izah Duyurulduğu gibi, maiyet memurluğunu • 
ikmal ettikten sonra kursa tâbi tutuluyor ve oto-
matikman 40 lira maaşla kaymakamlığa nakledi
liyor. Arkadaşları silâh altındadır, 35 lira^ alıyor
lar. Bu zat, üç sene geçtikten sonra ehliyet ve 
kıdemine binaen maaşı 50 lira oluyor. Arkadaş
ları yine silâh altındadır, 3 - 3,5 sene silâh altın
da kalan, idare adamlarımız vardır. Bu da askeı*-
likten terhis edildikten sonra kursa tâbi oluyor, 
40 lira maaşa .-nail olunca bu iki arkadaş arasında 
iki derece fark oluyor, yani iki derece maaş far
kı almış arkadaşlar bulunuyor. Bu çok büyük ada
letsizlik, çok büyük haksızlıktır. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında bu 
şikâyetin giderilmesini Hükümetten rica etmiş
tim. Mâkul ve yerinde görüldü. Hazırlanan ka
nunun Meclise takdim edileceği söylendi. Fa
kat bugüne yadar gecikti. Bu gecikmeden do
layı duyduğum üzüntüyü söylerken kanunu ge
tiren arkadaşlara bilhassa şükranlarımı arzede-
rim. Ben bu kadar işaret ettikten sonra Lütfi 
Gören arkadaşımın diğer Devlet memurları hak-
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kındaki mütalâalarına tamamiyle iştirak ede
rim. Yalnız bir noktada kendilerine muarızım. 
O da mecburi hizmet Devletle yapılan bir taah
hüttür, Askerlik gibi vatani bir hizmetin mec
buri hizmete mahsup edilmesi doğru değildir. 
Bu noktada arkadaşımdan ayrıldığımı söyle
mekle sözlerime son veririm. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. 
EMlNlTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Efen

dim, heyeti umumiyesi hakkında beyanatta bu
lunurken bir takrir vermiştim. Birinci madde
ye temas ettiği için o takririme bâzı beyanatı
mın ilâvesi lâzımgeliyor. Onun için söz almış 
bulunuyorum. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında, yedek 
subay olarak vazifei vataniyeden dönen her 
hangi bir kimsenin üç sene zarfında memuriyet 
talebi halinde ve memur olduğu vakit yedek 
subaylıkta geçen müddetin terfie ilâve edil
mesi gereksin deniyor. 

Halbuki üç sene zarfında memur olanlar bu
lunamadığı gibi, ücretli gibi çalıştığı için me
mur sayılmıyanlar da vardır. Bunlar bu üç sene 
zarfında tâbirinden ötürü bu formüle girmiyor
lar ; üç sene dört gün, üç sene on beş gün sonra 
memur olanlar vardır böylelerinden; bunlar bu
nun içine ithal edilmiyorlar. Bunlar teessür ha
linde memleket dâhilinde dolaşıyorlar ve rast 
geldiklerine dertlerini anlatıyorlar. Memleket 
bu yönden sızıltı ve üzüntü halinde çalkanıyor. 

Diğer bir cihet daha: Yedek subay olarak va
tani vazifesini ifadan sonra dönenler bir üst 
derece tahsil yapmak için mektebe giriyorlar 
vo bu mektebe - Hukuk, Mülkiye ve saire gibi . 
Demin muallimlikten bahsettiler, muallim değil 
sade, her türlü mekteplerde - okuyan ve muhte
lif sınıflarda memuriyet vermek için bir derece 
yüksek tahsil yapanlar yardır. Bunlar üç sene
den fazla tahsil yapıyor. Üç sene içinde memu
riyet alamıyacakları için bunlar ve bu gibiler 
bu haktan istifade edemiyor. Bunlar da keza 
memleket dâhilinde gördükleri salahiyetli ze
vata aynı sızıltı ile şikâyette bulunuyorlar. Bir 
sıkıntılı hava içindeyiz. Bunları nazarı itibara 
almak şarttır. 

Onun için bendeniz tahsile devam, mektebi 
içine alsın diye bir takrir hazırlamıştım, evvel
ce vermiştim, evvelce vermiş olduğum takriri, 
yalnız mektebe temas eder olduğu için, onu ge
ri alıyorum, bu ikinci takririmin nazara alın-
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ması İçin takdim ediyorum. Ve bu takririmde 
üç yıl içinde memuriyet talebetmeğe baş vur
mak şartile kaydını siliyorum. Bunun kaldırıla
rak doğrudan doğruya hiç koymadan (memur 
oldukları) kaydını koyuyorum ki, dört sene, beş 
sene zarfında mektebini bitirenler de bunun 
içine girmiş bulunacaklardır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, takririmin ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Vasfi Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, huzurunuza getirilen, bu tasarının, 
bendeniz yalnız bir cihetine dokunmak istiyo
rum. O da birinci maddenin, üçüncü fıkrasıdır. 
« bu müddetten arta kalan olursa üst derecedeki 
diğer terfilerde nazara alınır » 

Şimdi bizim bugünkü yaşıyan mevzuatımızda 
memur statüsünde itiyat kabul edilmesi lâzım-
gelen bir kıdem usulü yoktur. Mevzuubahis 
olan kanun, askerlikte geçen müddetin kıdeme 
sayılmasını âmirdir. Ve böyle yapılmaktadır. 
Ancak bu hizmetten arta kalan kısmın terfi de
recesinin üstünde bir dereceye sayılmasını sağlan
maktır. Bunun diğer kanunlarımızla tedahül 
ettiğini nazara almak lâzımdır. Bunları tetkik 
edersek, görürüz ki, bir taraftan bir derecede üç 
sene maaş almadan bir üst dereceye terfii caiz 
görmüyoruz. Bunun hakkında Büyük Millet 
Meclisinin hususi bir kararı vardır. Diğer ta
raftan şöyle bir hüküm vardır : Terfide kıdem 
ve ehliyet şarttır. Yani terfi için yalnız kıdem 
değil, onun yanı başında tarifin, efradını cami, 
ağyarını mâni, olması itibariyle nazarı itibara 
alınması lâzımdır. Sununla ne yapmak isteni
yor? İadei muhasebe. Bu iadei muhasebenin iç
timai adalet nazariyesine tevâfuk ettirilmesi 
ileri sürülüyor. Kadrosuzluk yüzünden vak
tiyle terfi edememiş Devlet Memurları vardır. 
Bir derecede üç sene, dört sene, bş sene, yedi 
sene hattâ on sene kalmaları bu kanun muvace
hesinde içtimai adaletsizliği ileri süremez mi, 
böyle bir sualle karşı karşıyayız? Danıştaym 
Umumi Heyetinin içtihadı şeklen değilse bile 
hukukan bir kanun mahiyetini haiz Dilekçe Ko
misyonu kararı karşısında bu iadei muhasebe 
yoluna gitmek bir defa hukuk prensiplerine uy-
mas. 

İkincisi; bunun malî portesi ne olacak
tır? Bunu bilmiyoruz. LÛtfi Gören arkadaşımız 
mali portesi hakkında izahat verenler, fakat ka-
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nunun heyeti umumiyesini gözden geçirirsek 
üçüncü muvakat madde işi Balkan Harbine ka
dar sirayet ettiriyor. Bu kanunun malî por
tesini bilmeden bu kanunu kabul etmek ka
tiyen doğru değildir. Böyle birbirine tedahül 
eden bu durum arkadaşımızın bâzı tek
lifleri erlere de tanıyalım, üç seneyi kaldıra
lım, bütün bunların tesiri malî'porte üzerine 
olacaktır. Paraya mütaallik olduğu için bunun 
bir müşkül safhalarını göreceğiz. Ama bunda 
mağdur olan vatandaşlar da vardır. Bu me
mur vatandaşların haklarını gözetecek bir for
mül de bulmak lâzımdır, buna da şahsan kaı-
niim. 

Binaenaleyh, bu kanun tasarısının, Hüküme
tin ihsaî ve istatistik! malâmat vermesi şartiy-
le Bütçe Komisyonuna havalesini teklif edece
ğim, kabulünü rica ederim. 

Dr. SADİ KONUK (Samsun) — Efendim, 
kanun; gerek heyeti umumiyesi ve gerekse bu 
madde üzerinde konuşulan sözler bir kere daha 
teyit ^etmiştir ki, maalesef istenilen evsaf ve 
kemali iktisap etmemiştir. Esasen Hükümet 
ve bütçenin müzayaka durumu da bunun bir 
kere daha gözden geçirilmesini icabettirmekte-
dir. Eğer lütuf buyurulursa kanun Devletin 
bütün memurları bakımından komisyonunda! 
veya Bütçe Encümeninde bir kere daha gözden 
geçirilsin. Bu suretle en isabetli yolu tutmuş 
oluruz. Kabul buyurulursa bu tetkikin yapıl
ması için tasarının Bütçe Encümenine verilme
sini istirham ediyorum. (Muvafık sesleri). 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDÜRİ 
RAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar; 
4379 sayılı Kanunun birinci maddesi üzerinde 
görüşmüş olan arkadaşların ileriye sürdükleri 
fikirler, yaptıkları teklifler bakımından meseleyi 
ikiye ayırmamız lâzımdır : 

Bir tanesi, bu 3479 sayılı kanun ve bu kanu
nu değiştirmek maksadiyle teklif yapmış olan 
arkadaşların teklifleri ve bir tasarı sevketnrş 
bulunan Hükümetin noktai nazariyle istihdaf 
ettiği gaye, bir de bunun dışında memur kad
rosu bakımından, memurların maaş-düzeni ba
kımından daha ne yapmak mümkündür diye 
meseleyi ikiye ayırmak lâzımdır. Bir taraftan 
malî portesinden bahsedip bunu komisyona iade 
gibi-bir teklif, öbür taraftan da-malî portesinin 
nereye gideceği meçhul olan genişletici diğer 
teklif ve bunların ortasında tensip ettiğiniz Ge-
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cici Komisyonun hazırladığı ve malt porte ile | 
bu birinci madde bakımından hiçbir alâkası ol 
mıyan ve yeni hak ihdas, yeni durumlar tevlit 
eylemiyen bir maddenin yapılmış bulunması 
meydanda ve ortada... Bu itibarla meseleyi Büt-
ge Komisyonundan, Maliye Komisyonundan da 
seçilmiş arkadaşların iştirakiyle ve diğer tensip 
buyurduğunuz komisyonlardan gelen arkadaşların 
iştirakiyle yaptığımız tetkiklerde hem arkadaşla
rımızın yaptıkları kanun teklifleri hem Hükü
metin tasarısının nazarı itibara alarak o vadide 
ve ona münhasır olmak üzere bir tetkik ve teteb
bu yapılmıştır. Bu vaziyete göre bizim birinci 
madde ile yaptığımız değişiklik Şûrayı Devlette 
olması lâzımgelen, Şûrayı Devlette yapılması 
lâzımgelen şeyin yapılmış olması ve yanlış anla
ması ki, bunu sarahatle söylüyorum, çünkü o 
noktai nazarın aksini Yargıtay kabul etmiştir, 
bunu düzeltmekten ibarettir. Bizim birinci mad
dede yaptığımız değişiklik inşai mahiyette, tesis 
mahiyetinde memur bünyesine ve maaşına tesir 
edecek birşey değildir. 4379 sayılı Kanunun 
mer'i birinci maddesinin bir kelimesinin yanlış 
anlaşılması yüzünden bunun Danıştay ve Yar
gıtay arasında yanlış tatbiki ve içtihat ayrılığı 
yüzünden birçok kimselerin mağdur olduğuna 
muttali olan arkadaşların yaptıkları teklif üze
rine meseleyi inceliyerek yalnız bir noktaya mün
hasır olmak üzere bir şekil tesbit etmemizdir. 
Nedir o nokta ? Yapılan müracaatta, askerlikte 
geçen müddetin sadece askerlikten döndükten 
sonra alınmış ilk memuriyette sayılması, ondan 
sonraki memuriyette sayılmaması gerektiğine 
dair Şûrayı Devletin bir kararı vardır, iki bu
çuk sene askerlik yapmıştır genç. Askerlikten 
memuriyete gelmiştir, terfi müddeti için ne ka
dar müddet lâzım ise, meselâ bir sene lâzım ise 
iki buçuk seneden bir seneyi almışlar, memuri
yete mahsup etmişler ve kalan bir buçuk sene
si de yanmış. Demişler ki birinci maddenin anlat
tığı şey ancak ilk memuriyet derecelerinde mah
sup yapılır, ondan sonraki memuriyette yapıl
maz. Buna münhasır mânasmda alınmış olduğu 
için Şûrayı Devlet bu şekilde karar vermiştir. 

Ama diğer taraftan hâkimlerin müracaatı i 
üzerine Yargıtay, kanunun vazıh olan hükmü 
karşısında, yalnız ilk memuriyet derecesine sâri 
olduğuna dair kati bir hüküm mevcut olmadığına 
nazaran bunun üst derecelere de sarih olması 
evleviyetledir diye bir karar da vardır. 

. 1949 O : 1 
Bu keşmekeşte birçok şahıs; birçok memur

lar askerlik müddetlerinin bir kısmından istifa
de etmişler, bir kısmından istifade edememişler
dir. Bunu düzeltmek üzere Lûtfi Gören arkada
şımız bir teklif yapmış ve komisyonunuz da bu 
teklifi kabul etmiş, bunun üst dereceye sâri ol
ması gerektiği hakkında noktai nazarı benimse
miş ve bu noktaya münhasır bir değişiklik yap
mıştır. Bunun yanında daha birinci maddede 
yapılması lâzımgelen, maaş, memuriyet müesse
sesine esaslı bir surette müessir olacak olan di
ğer noktalar üzerinde esaslı ve şâmil bir şekil
de durmak gerektiği mülâhaza edilebilir. Üç se
ne kaldırılacak olursa, yahut er durumunda bu
lunanlarla subaylar arasındaki tefrik kaldırıla
cak olursa, malî portesinin elbetteki nazara alın
ması gerekir. Çünkü o zaman nereye gideceği 
belli olmıyan bu zavallı iki maddenin sırtına 
yüklenmesi imkânı olmıyan bir durum mevzuu 
bahistir. Bu itibarla komisyonumuz birinci mad
denin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası arasında 
er durumu ile subay durumunda olanları aynen 
eski kanunda olduğu gibi muhafaza etmiştir. 
Çünkü 1108 sayılı Kanunun 21 nci ve 22 nci 
maddesi dolayısiyle evvelce yapılmış olan tef
rik budur. Hem, bu 4379 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin esbabı mucibesinde mevcut olan 
bu tefrikin esası şudur : 1702 sayılı Kanunun 15 
nci maddesinde zaten bu kabul edilmiştir. Bu 
itibarla biz bunu şâmil bir şekilde maddeye koy
duk yolundaki Hükümet bu kanun esbabı mu
cibesinde derpiş ettiği hali mütalâa etmiş, tetkik 
etmiş ve üstünde durmuştur. Ama arzettiğim gi
bi; malî portesi itibariyle bunun nereye kadar 
gideceği meçhuldür. Gayet geniş bir mesele ola
rak ele alınması lâzımgeldiği noktası ile şimdi 
yapılması lâzımgelen, yani dışardan mütemadi
yen arkadaşlarımıza telgraf, mektup göndermek 
suretiyle şu kanunun tatbik tarzına niha
yet verilmesini ayırmalıdır, şimdi bunları 
bırakıp umumi olarak bütün maaş mües
sesesine, bütün memurlar müessesesine taallûk 
edecek geniş bir düzeltmeyi bu maddenin zat al
lı iki fıkrası ile yapmak memuriyette ve maaş
ta bulunan bütün kusurları şu vesile ile düzelt
meye kalkmak doğru değildir. 

3onra gelecek memurlar kanununda dikkate 
alınacak hususların bu bir madde ile derpiş edil
mesinin doğru olmıyacağı kanaatindeyim. Arz-
etmek istediğim nokta budur. 
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Şimdi mer'i kanunun tatbikında, arkadaş

lar ince nokta buradadır, mer'i kanunun tat-
bikından hariç kalmış bulunanlar hakkında hu
sule gelmiş adaletsizlik yüzünden kanunun met
nini değiştirmek ile, yeni esasler koymak sure
tiyle tevlit edeceği yeni durum arasında geniş 
bir fark vardır. Bu farkı dikkate almak lâzım
dır. Bu itibarla maddedeki 3 sene müddet mev
zuu üzerinde arkadaşlarımızın yaptıkları teklif
leri sıraya konulacak olursa vaziyet şöyle olu
yor. Bendeniz bunları buraya not ettim, arka
daşlarımızın yaptıkları tekliflerin mahiyeti hak
kında kısaca Komisyonumuzun mütalâasını arze-
deceğim. 

3 sene müddeti 4379 sayılı Kanun meriyete 
girdiği 1943 yılında neden kabul etti? Bunun 
neden tatbika konduğu hakkında ̂ kanunun ge
rekçesinde dahi malûmat yoktur. Yalnız bunun 
hukukta adı, iskatı haktır ki bunun emsali pek 
çoktur. Elbet teki verilecek olan bir hakkın bir 
müddetle tahdit edilmiş olması gayri hukuki
dir, kanunlarımızda yoktur gibi bir mütalâa 
yapmak kanaatimce yerinde olmaz. îskatı hak 
müddeti diye hukukta müesese bir kaide vardır. 
Ilânihaye, sonsuz olarak, askerlikte geçeri müd
detin; buna mümasil olan diğer bir hak veril
mesi hali gibi kayıtsız olarak tanınmasının me
muriyete dönme bakımından büyük mahzurları 
vardır. Tahdit edilmiş; üç demiş ama bunun üç 
olarak tahdit edilmesinin de komisyonumuz hâ
diselerde ve tatbikatta bâzı noksanları bıraka
cağını da derpiş etmiştir. Eibetteki lise tahsilini 
bitiren şahıs üniversiteye gitmeden askerliğini 
yapmış ise üniversite tahsilini yapmış olması do-
layısiyle üniversite tahsilinin üç seneden fazla 
devam etmiş olması halinde askerlikte geçirdiği 
müddetten memuriyette istifade edememesi gibi 
bir zararı vardır; bu da sabittir. Şimdi Komis
yonunuz bu meseleyi ele almış lüzumu ile zararı 
arasında mukayese yapmış, askerlikte geçen 
müddetin memuriyetten sayılması için bir ıskatı 
hak müddeti koymak lüzumuna sureti katiyede 
kaani olmuştur. Ama bunun miktarı üç mü Olsun, 
5 mi olsun, 7 mi olsun, 8 mi olsun meselesi ta
mamen ayrı bir meseledir. Yine onu da arzetmek 
isterim ki, bu, Komisyonunuzun koyduğu bir 
müddet değildir; yani sizin Bu defa ki terviç 
buyurduğunuz, ve tertip ettiğiniz komisyonun 
koyduğu bir hüküm-değildir. Esasen 4379 sayılı 
kanunda mevcut ve mer'i olan-bir hükümdür. 

2.1949 0 : 1 
; Emrederseniz, kalkar, kalsın derseniz kalır. Da-
I yandığı esas hukuki olmakla beraber tatbikatta 

bâzı aksaklıklara, farklara sebebiyet verdiğini 
arzetmek isterim. 

Bundan başka mecburi hizmetin maddeden 
kaldırılması hakkında mevcut olan bir teklif 
hakkında da komisyonun gjjrüşü şudur ki gerek 
mecburi hizmet gerek namzetlik ve gerekse staj 

' müddeti fiilen bedenen yapılması lâzımgelen ve 
onun eksiltilmesini mucip olmıyacak bir tarzda 
yapılması' lâzımgelen bir hizmettir. Bir şahıs 

• iki sene askerlik yaptı; sekiz sene mecburi hizmet 
vardır, iki sene askerlikte geçti altı sene kaldı 
gibi bir netice tevlit etmiyecek şekilde maddeye 
mecburi hizmet kelimesinin eklenmesi lâzımdır. 

Komisyonumuz ikinci fıkrada yapmış olduğu 
namzetlik, staj ve mecburi hizmetler bittikten 
sonra askerlikte geçen müddetin memuriyete 
mahsup edilmesi hakkındaki yeni hükmü Lûtfı 

I Gören arkadaşımızın , endişelerini karşılamakta-
I dır. Bizim bu madde ile koymak istediğimiz esas 

hiçbir zaman namzetlikte geçen müddeti, bilhas
sa stajdan vareste olan, alelade namzetlikte ge
çen müddeti hariç tutup bir terfi süresi müddet 

i hizmet etmek lâzımdır gibi, bir netice tevlit et-
j miyeceğini ben sarahaten arzediyorum. Demek 

istedikleri şudur ki;; üç senede terfi edilmesi lâ
zımgelen bir memuriyette 6 aylık namzetliğin d&-

j hil addedilmesi lâzımgelirken, böyle olursa-ayrı
ca bir altı ay zararı mucip olur, gibi bir kana
ate varmak istiyorlar. Sureti katiyede arzede-
yim ki, Komisyonumuzun noktai nazarı bu de
ğildir ki, namzetlikte geçen müddet terfi müd
detinin dışında saydam, böyle bir şey yoktur. 
Esasen yine kabul edilmiş ve mer'i olan esas
lara göre 3 senelik memuriyet müddetinde 6 ay
lık namzetlik müddeti dâhil addedilerek yürütül
mesi lâzımdır. Haddenin namzetlik stajı ve 

I mecburi askerlik" müddetini geçirdikten sonra, 
i askerlikte geçen müddet, memuriyette geçmiş sa

yılarak o derecelerden mahsubu yapüır yolun
daki beyan arzettiğün endişe ve arzettiğüı nc& 
ceyi vermeme» Komisyonca derriış edilmiştir. 
Bu maddenin bu mânada telâkki fedilnıe«inin ge-

I rektiğini bilhassa açıklamak isterim. ., 

Kurs kelimesini eklemiş otertten, d&atiaiki 
I çekmişitir, t&fcrirleria&k Ruitf rfce4tBi«Bt staj 
i içinde düşünülmüştür. BunafeSrâ/dSlöl o*dU#a 

için ayrıca tasrih **meye lüzum göraoedac. 1700 



fi : 46 16.2.1949 O : 1 
ve 4089 sayılı kanunlar kursları tamamen içinde 
düşünmüşlerdir. 

Bundan başka memurluklara alınacakların 
tercihi hakkındaki birinci fıkraya gelince : Bu 
tercihin emsalleri arasında yapılması lâzımdır 
ve kendisinden daha yüksek tahsilli bâzı gençle
rin karşısına çıkması halinde mutlak bir tercih 
olmamalıdır. 

Necati Erdem arkadaşımızın bu bakımdan 
beyanları gayet doğrudur. Bu itibarla Komis
yonumuz da emsalleri arasında tercih noktai na
zarını kabul etmektedir. Birinci maddenin bi
rinci geçici ve üçüncü geçici maddelerle irtibatı 
bilhassa üç senelik müddet itibariyledir. Üç se
nelik müddetin halli ile birinci ve üçüncü mad
delerde bu husus sırasiyle kendiliğinden haledi-
lecektir, eğer üç senelik müddeti kabul ederse
niz. Bu itibarla geçici üçüncü madde hakkında 
Vasfi Gerger arkadaşımızın Tanzimata kadar gi
der yolundaki . . -

VASFİ GERGER (Urla) — Tanzimata ka
dar demedim, Balkan Harbine kadar gider de
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDÜR-
RAHMAN KONUK (Devamla) — Arkadaşımı
zın Balkan Harbine kadar gider beyanını Ko
misyonumuz asla kabul etmemektedir. Sırası 
geldiği zaman üçüncü geçici madde hakkında 
görüşünü anlatacaktır. 1939. a kadardır, ondan 
sonrası Komisyonumuzun düşünmediği bir du
rumdur. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hak
sızlık olmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDÜR-
RAHMAN KONUK (Devamla) — Bu itibarla 
bu noktalan belirtmek istedim. Maddenin ka-
bul edilmesini rica ederim. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Raportör ar-
yadaşımız bir noktayı daha izah edecekler, unut
tular. Vasfi Gerger arkadaşımız ehliyet üzerin
de durdular, bu nokta üzerinde de noktai nazar
larını lütfederlerse.. 

K. SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN KONUK 
(Devamla)—Yazılı esbabı mucibemizde ehliyet 
üzerindeki görüşünü komisyonumuz açıkça be
lirtmiş bulunuyor. 

Memuriyette terfi için gerekli olan şartlar 
oîar&k; koalisyonunuz muayyen müddetin ta 
mamlanmasj • ye by. müddetin ehliyetle geçmiş 

1 olmasını prensip olarak kabul etmiştir, bu pren-
sipin dışına çıkmak istememiştir. Yalnız bu nok
tayı bilhassa arzetmek isterim; askerlikte geçen 
müddetin memuriyete mahsup edilmesi müesse
sesini vâzıı kanun 4379 sayılı Kanunla korken 
bunun bir esprisi, bir hususiyeti olduğunu bil
hassa belirtmiştir. O da: Genç arkadaşların as
kerliğe seve seve giderek daha memuriyete koş
madan, memur olmadan, böyle gayri kanuni 
yollara sapmadan, memuriyet peşinde koşmadan 
askerliğini yapmasını sağlamak için askerlikte 
geçen müddetini memuriyette geçmiş saymayı 
kabul etmiştir. Bunun esprisi, bunun ruhu 
budur. 1111 sayılı Kanununun 92 nci maddesiy
le konulmuş olan hüküm askerliğini yapmamış 
olanların memur olamıyacağı hattâ bunları me
muriyete almpş olanları da cezaya çarptırılma
sını müeyyittir. Binaenaleyh askerlikte geçen 
müddeti otomatikman memuriyette geçmiş sa
yan vâzıı kanun da diyor ki, muazzaflık hizme
ti için yedek subay okuluna alınmış ve oradan 
muvaffakiyetle çıkmış ve kıtada namus ve va
tan aşkiyle çalışmış ve bu hizmetini tamamla
dıktan sonra dönmüş, gelmiş ve bir memuriyet 
almışsa o müddeti askerlikte ehliyetle geçirdiği 
gibi memuriyette de ehliyetle geçirmiş saymış
tır. Aynı hukuki durumda bulunan, aynı tahsil 
seviyesinde bulunan biri memuriyet yaparken 
diğeri askerlik yaparsa, askerden gelen memu
riyete girince bidayeten memuriyeten girenle 
arasındaki farkı nasıl kaldıracaksınız1? Bu an
cak askerlikte geçen müddetin de memuriyette 
geçmiş gibi sayılmasiyle mümkündür. O halde 
askerlikte geçen müddetin tamamen ve otoma
tik olarak ehliyetle memuriyette geçmiş sayıl
ması esprisi bu kanunun bidayetteki teklif şek
linde de hâkimdir, şimdi de böyle anlaşılması 
lâzımdır fikir ve kanaatindeyiz. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Arkadaş-
lar; ben işin esasına girmiyeeeğim. Yalnız yük

sek dikkat nazarlarınızı şu cihete ceîbetmek İs
tiyorum : 

Arkadaşlar; 1939 senesinde dünya ahvali ve 
bu arada memleketimizin ahvali normal bir şe
kildedir. Milletin verim kabiliyeti çoktur. Onun 
için Yüksek Meclis bir kanun kabul ediyor ve 
bâzı memur vatandaşların askerlikte geçen hiz
metleri için bir takım haklar bahşediyor. Fakat 
aradan seneler geçiyor, birtakım şikâyetler, 
itirazlar başlıyor. Bu arada variyet Hükümetin 

m 
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de nazarı dikkatini celbediyor diğer taraftan 
Milletvekili arkadaşlarımız da kanon teklifi ya
pıyorlar. 

Şimdi her şeyin başı paraya taallûk eder. 
Zannediyorum ki Yüksek Meclis bu teklifi, Ko
misyondan geldiği gibi kabul edecek olursa mil
let kesesinden birkaç milyon daha vermek lâ-
zımgelecektir. Bu paraları nereden vereceğiz? 
Aylardan beri bütçe üzerinde Yüksek Meclisin 
komisyonları uğraşıp durmaktadır. Hükümeti
niz en son, Bütçe Komisyonu ile bir anlaşma ya
parak mühim bâzı âmme hizmetlerinde kısıntı
lar yapıp denk bütçe diye tasarıyı Yüksek Mec
lise tevdi etmişlerdir. Biz, acaba bu varidatla 
bu masrafları karşılıyabilecek miyiz diye düşü
nürken diğer taraftan şu millete 20 - 25 milyon 
liralık bir külfet vaz'etmeye zannediyorum ki 

" hakkımıa yoktur. Bunu arzetmek istiyorum. 
BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, bir mevzuu Meclisin huzuruna ge
tirirken veyahut mevzu hakkında Yüksek Mec
listen, bir karar alınması istenirken, konunun 
her tarafının vazıh, berrak bir şekilde ortaya 
konmasında fayda vardır. Evet, 20 - 25 milyon
luk portesi olan bir işi vardır, aman bunun kar
şısında bütçede bir açık daha yapmıyalım, şek
linde bir dâva ortaya konulursa o zaman hiçbir 
şey kalmaz. Mesele böyle midir? Müsaade buyu
run, işin hakikatma nüfuz etmek lâzım ve Yük
sek Meclisi karara sevkederken işin her tarafı 
tam bir şekilde aydınlık olarak verilmesi lâzım-
gelir. Balkan Harbine kadar gidiyor. Aman efen
dim, bunun için 3 ncü maddeyi bir defa oku

malı. 1939 senesinden sonra yedek olarak, muvazzaf 
olarak değil, askere alınmış olan bir kimsenin 
aynı ölçü ile 1939 dan sonraki muvazzaflık ma
hiyeti ne ise, 1939 dan sonra yedek olarak vazi
fesinde bulunmuş olan bir hizmet de aynı mahi
yette olması itibariyle bunu bu şekilde mütalâa 
ederek Yüksek Huzurunuza üçüncü geçici mad
de olaark getirmiştir. Yani Balkan Harbinden 
eveî veya Tanzimatı Hayriyeden evvel, veya 
Osmanlı devletinin teessüsünde yani 700 sene ev-
vel husule getirilmiş olan mesayii mesiukayı me
zardan çıkararak bir hayali ham halinde değerlen
dirmeyi aklı başında hiçbir insan kabul edemez. 
Binaenaleyh davayı bu şîküde crrederek her 
hangi bir cereyana Yüksek Heyetinizi çekmek 
4otra değildir^$m<& işin mahiyeti nedir? 

1949 0 : 1 
4379 sayılı bir Kanon vardır, im kanun niçin 

yapılmıştır, Bunu yüksek heyetiauin bir dtfa 
daha tahattur etmesi bir vecibedir. Malûma âli
niz bâzı kimseler Askerlik Kanununun hüküm
lerine aykın olarak her nasılsa Devlet memu
riyetine girmiş bulunuyorlar idi. Bunların bu 
durumunun devam' etmemesini iltizam eden 
Hükümet, bunun mahiyetini düşünerek bir ted
bir almayı tasavvur etmiştir. Bu tedbir nedir? 

Bu tedbir 4379 sayılı Kanunun birinci mad
desinde zikrolunan şu ana hükme dayanmakta
dır: «Asli bir vazifeye tâyin olunduktan sonra 
muvazzaf hizmetini ifa için silâh altına alınan
ların memuriyetle alâkalan kesilir» Nasıl ol
muşsa olmuş, memuriyete girmiş.. Şimdi Devlet 
diyor ki, ben bunu kabul edemem. Çünkü as-, 
kerlik yapması esastır, askerlik yapmadan bu 
suretle memuriyette bulunmalarını tecviz ede
mem, ne yapanm? Alâkasını keserim. Ama 
şimdi gençlere bir de ümit vermek lâzımdır. Ya
ni, işin arzettiğim mahzurlan derpiş eden ka
nun vâzıları diğer taraftan gençlere ümit veri
yor. Diyor ki, siz askerliğe gidin, orada geçmiş 
olan müddeti zâyı olmuş telâkki etmeyin ben 
onu size verilmiş bir kredi, bir bono, Devletin 
bir teminatı olarak kabul ediyorum. Askerlikte 
geçirmiş olduğunuz müddeti sizin için, hayatı
nızdan kopmuş bir parça olarak kabul etmeyin. 
Ne yapın? Askerde geçirdiğiniz müddet sor-
radan intisap ettiğiniz memuriyette değerlen
dirilecektir. Binaenaleyh bu ikinci fıkrayı da, 
yani ikinci hükmü de bunlar memuriyetle alâ
kalarını kesin, bunlardan terhislerinden itibaren 
üç sene zarfında memuriyet talebinde bulunan
lar asker sınıf ve derecelerde memuriyetlerine 
tercihan tâyin olunurlar. «Kısa müddete tâbi 
olup da asli bir memuriyete tâyininden itibaren 
veya muvazzaf askerliğini yapan veya yedek 
subay olarak terhislerini mütaakıp üç sene zar 
fmda memurluk için müracaat etmeleri şartı 
ile okulda ve subaylıkta geçirdikleri müddet 
terfilerine ilâve olunur.» 

Demek ki, bu madde ile üç esas kabul edi
liyor : 

Birinci esas, orduya girenleri memun êtl*» 
alâkalannı kesmek ve artık onlara memuriye':-
lerinin mânasını vermemek. 

Nasılsa olan olmuş bunu bertşraf ediyor ka-
nun, bunun için yapılmış. 
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Fakat ayni zamanda silâh altına alman gsnç 

subay adaylarının, zabitlerin, kısa hizmete tâbi 
olanların da psikolojisi nazarı itibara almış, 
iki esas düşünmüş demiş k i : 

Birinci esas, senin memuriyetle alâkanı kes
tim, fakat döndüğün zaman seni eski sınıf dere
celerine muadil memuriyetlere tâyin edeceğim. 

İkinci esas, kısa hizmete tâbi olup da asli 
bir memuriyete gününden evvel, gününden son
ra askerlikte bulunmuş olanların yedek subay
lıkta getirdikleri müddetin de zikredileceğini bu 
mer'i kanını, yeni bir hüküm konacak değildii". 
Bu 4379 sayılı Kanunla Devletin kabul ettiği 
ve elyevnı mer'i olan ve bütün vatandaşların 
müstefit oldukları kanun bu. 

• Şimdi ne ilâveler yapılıyor buna1/ Bunun 
malî portesi nedir, astronomik bir karakteri 
olduğu iddia edilen kanun ne yapıyor? 

Birinci madde, Komisyonun yaptığı birinci 
madde şudur: 

Memuriyet için müracaat etmeleri şartiyle 
yedek sub&yda ve mektepte geçen müddet ter-
filerinde hesap edilir. 

Vasi'i Gerger arkadaşım diyor ki, Danıştay-
dan böyle bir karar çıkmıştır. Fani ilk terfi 
müddetlerine mahsup edilir. Efendim, Danıştay 
bir heyeti kazaiyedir. Hâdiseyi kanuna göre 
böyle anlamış. Şimdi komisyon ne yapıyor? Ko
misyon, vâzıı kanun adına kanun koyuyor. Ko
misyon vaziyeti mütalâa ediyor ve Meclisi Ali. 
Danıştaym Meclis tarafından yapılan bir kanana 
anlaması İle mukayyet midir? Yani Meclis, Bü
yük Millet Meclisi, kanunu yapan heyet, diyemez 
mi ki; ben kanunu böyle anlıyorum. Danıştay ka
nunun tatbikatını böyle anlamış, Danıştaym an
layışına hürmet etmemek mevzuubahis değildir. 
Ama onun karşısında Meclisin de bir anlaması 
yok mudur? Şimdi Meclis bunu bir kararı tef
siri ile halledecek olsa her hangi bir arkadaş 
çıkıp da kürsüde diyebilir ki; efendim bu kanun 
yapılırken maksat bu değildi, diyebilir. Hail uki 
mevzubahis komisyon bunu tetkikmda tefsir yo
luna gitmeyi uygun görmemiş kanunun um imi 
esprisini nazarı itibara alarak diyor ki, madem 
ki bir prensip kabul olunmuştur,yani askerliğini 
yapmış, muvazzaflık müddetini yapmış olan bir 
gencin askerlikte masruf olan gayretinin değer
lendirilmesi prensipi kabul edilmiştir. Şimdi ko
misyon şunu düğündü, Lûtfi Gören arkadaşımızın 

2.1949 O : I 
t îklifi üzerinde şöyle düşündü: Şimdi bakınız su-
1.aylıkta geçirdiği müddet, terfi müddetlerine 
i:â-'e olunur. Bunun üzerine komisyon dedi ki: 
t i r gencin üç senelik mesaisinin üç ayı değerlen-

i (•irilip, bunun üst tarafını ihmal etmek, bir kıs
mını saymak, bir kısmını saymamak, kanunun 
maksadına uyarını? Uyar. Bir tarzı mütalâaya 
göre uymaz, o da başka bir tarzı mütalâadır. O 
da: Benim teklifimde böyle birşey yoktur. Ama 
akli selim bana diyor ki: Buradaki terfi müddet
ler:. tâbirine nazaran bir gene in hayatı müdde
tinde gvemiş olan müddeti muayyenede, yani kısa 
hizmeti ifa ettiğinden dolayı 1939 dan fazla mes-
buk bir zamandan dolayı değerlendirilmiş olan 

I hizmetin bir kısmını sayıp, bir kısmını sarmamak 
] c'oğru değildir. Şimdi ne ile halledelim efendim. 

Danıştay karar verdi, Meclis karar veremez de-
i ırir mi Birinci derecede saymak doğru, ikinci 
i derecede saymak doğru değildir dernek doğrum n. 
,İ dur? Yahut bir evlâdımı gönderdin:, dedim ki; 
i 
] serin askerlikte geçen müddetini saydıracağım. 
I Şimdi bir kısmını üç ay için, bir kısmını 6 

ay için, bir kısmını iki sene için saydıracağım, 
j bu doğru değildir. Binaenaleyh komisyonun nok-

tai nazarını kabul edelim. 
Bir nokta hâtıra geliyor, efendim öteki Ba

rem Kanununda kadrolarda bekliyenlerin duru
mu ne olacaktır? 

Arkadaşlar, bu kadro dâvası değildir, buım 
tâyin etmek lâzımgelir. Bu, askerlikte sarfedil-
miş olan bir zamanı değerlendirmek davasıdır. 
Eğer kadro müsait olmazsa kanunun bu temina
tı duracak mıdır? Efendim, bu normal bir hak 
değildir, ben de Sayın Necati Erdem gibi ko
nuşayım, bu hilafı asıl bir haktır. Ben de bunu 
anlıyacak hukuki kültüre sahibim. Ama millet
lerin hayatında bazan ve bazan bu gibi fevka
lâde hakları kabul etmek ve tatbik eylemek îâ-
z mdır. tşte bundaki vaziyet budur. Görüyorsu
nuz ki, 3 neü nokta da komisyonun yaptığı ana 
kanunun hükmünü tamamiyle muhafaza etmek -
todir. Yalnız bu askerlikte geçen müddetin hep
si mi değerlendirilecektir yoksa, kısmen mi de-
ğsrlendirilecektir? Meseleyi bunun üzerinde 
teksif etmelidir. Bütçe Komisyonuna gidecek 
bir buçuk ay kalacaktır. Bilmem bu mesele hak
kında Yüksek Meclisin seçtiği Geçici Komisyon
dan bu işi alıp bir başka komisyona, Bütçe Ko
misyonuna verilmesine o komisyon ne diyecek
tir, bu, bu Kamutay hayatına uyar mı? Bence 
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uymaz. Ve uymadığı kanaatindeyim. Bu ayrı bir 
keyfiyettir. Ben şekiller üzerinde duracak deği
lim. Şunu arzetmek isterim ki, her neye karar 
verilecekse hemen vermelidir. Tekrar komisyo -
na giderse batar mı, bu tasarı? Hayır, İçtüzük 
onu bekliyor, 1,5 ay sonra gündeme gelmek 
mecburiyetindedir. Bütçe Komisyonu ne diyebi
lir. Ben bu kanunu ilga ediyorum mu diyecek
tir? Teessüs etmiş bir hakkı bertaraf edebilir 
mi? Bir memleketin sistematik çalışan müessesei 
teşriiyesinden bu garabet beklenir mi? Bekle
nemez. O halde mevzuu iyice anlıyarak yürü
yelim. Askerlikte geçen müddetin üst derecele
re terfilerde sayılması. Danıştay bunun aksine 
karar vermez, böyle bir durumda kalınea Mec
lisin zabıtlarını açar ve bakar ki, iş kendi dü
şündüğünün hilâfmadır. Nitekim tatbikatta 
152 sayılı Ereğli Kömür Havzasına ait Kanu
nun tatbikatına ait bir husus yanlış muamele 
görmüş ve Meclisten başka türlü karar çıkmış
tır ve Meclisin kararı muvafıkı mâdelettir. O 
halde ne yaptığımızı bilerek karar vereceğiz. 

Filhakika bu işi tefsir etmeye şu noktadan 
mutabık kalırım; zorlama olur. Tefsi-
ren de hallolunacak kadar kanunun espirisi 
vardır. Bakınız, terfi müddetleri diyor. Tefsiren 
de halledilir ama komisyon bunun böyle halle
dilmesini istememiştir. Bunun haricinde ne var, 
bu maddede? Bu maddede şu vardır : Üç sene 
meselesinin lâğıvlığı vardır. Yani üç sene zar
fında müracaat ederler. Efendim; hasta olduda 
3 sene 15 gün sonra müracaat etti. Ne olacak
tır? Hastalığı kabul edilmiyecek mi? 1939 dan 
sonra muvazzaflık askerliğini yaptı fakat lise
den çıktı veyahut ilk öğretmenlikten geldi. Ne 
yaptık? Üç sene zarfında yüksek tahsile devam 
ettiği için, Gazi Enstitüsüne girdiği için tuttu 
üç sene zarfında memuriyet için müracaat ede
medi şimdi astronomik portelerde, milletin, büt
çenin sırtına yeni bir belâ, yeni bir külfet mi 
tahmil eder. Eline milletin evlâtlarını teslim et
tiğimiz büyük bir kısmın kalbinde kanamakla 
olan yarayı tedavi ediyoruz. Muhtelif milletve
kili arkadaşlara birçok müracaatlar vardır : Di
yorlar ki; cürüm mü işledik, ne yaptık? Muvaz
zaflık, hizmetimizi, askerliğimizi yaptık, geldik, 
daha yüksek tahsile devam etmek için, Gazi Ens
titüsüne dâhil olduk, üç sene geçti, dört 
sene geçti; ne yapalım şimdi? Hayır, senin 
müddetin bu kadar, binaenaleyh senden sonra 

I gelenlerin altında kalacaksın. Bu doğru mu? 
Buna ben bütçe mûlâhazasiyle tahammül edebi
lir miyim? Siz tahammül edebilir misiniz, ki bir
çok vatan yavruları cemiyetimizin huzuruna gel
sinler de bütçe mûlâhazasiyle haklarımızı verme
diler desinler. Bu konuda aranacak, hakları var 
mı, yok mu? meselesidir. Yok denirse mesele yok. 
Büyük Meclis bana derse ki Hakları yoktur, ka
bul. Meclisin büyük vicdanına dahalet eder, isa
betli görüşlerine uyar ve kitabımı kaparım. Hak
kıdır; ama bütçe mûlâhazasiyle vermem. îşte bu 
olmaz. Halen aranacak dâva şuradadır; hakkı 
var mı, yok mu? Şimdi üç sene askerliğini yap
mış, ondan sonra yüksek tahsile girmiş dört se
ne yüksek tahsile devam etmiş, mektepten çık
mış olan bir öğretmen, kendisinden bir sene son
ra çıkmış olanların askerlikte geçen müddetini 
sayıyorlar, ötekilerinkini saymıyorlar, bunu na
sıl tecviz ederiz? 

Arkadaşlar bu gençler Türk camiası içinde 
yaşarken kalbierinde böyle daima kanlar aka
rak perişan, daima şikâyetçi, haklarına vâsıl ola
mamış insanların bu cemiyet içinde bu şekilde 
yaşamasını nasıl tecviz edersiniz? 

Bütçe Komisyonuna gitsin, ama bir buçuk 
ay sonra yine buradadır, asıl iş bu muadeleyi 
çözmek lâzımdır. Bütçe mülâhazası ile vatan
daşlara bu külfeti tahmil eder mi, etmezmi? Efen
dim bir evlâdına verdiğin hakkı 8bür evlâdın
dan diriğ etmeye hakkın var mı? Er dâvası ay
rı. Er dâvası olmuyor diye subaya verdiği hak
kı nasıl nezi edersiniz. Bu kanunun mahiyeti 
Yedek Subay Kanunudur. Binaenaleyh yedek-
subaylığa ve memuriyete tallûk eden birşeydh\ 

Ehliyet meseesini mevzuubphis ettiler Me
muriyette geçen müddete ehliyet nasıl aranırsa, 
askerlikte de gayret ehliyettir. Askerlikte geçen 
müddeti ehliyet olarak kabul etmiştir. Kanunun 

I içinde bu vardır. s 

I Binaenaleyh üç sene meselesi bundan ibaret
tir. O halde nesi gidecek? Kanunun birinci mad
desinin nesi komisyona gidecek? Kadro meselesi 
mi? 

Efendim, bir kanunu tadil ederken o kanu
nun esasını göz önüne almak lâzımdır, tşte ko
misyon da bunu göz önüne alarak hükmünü ver
miştir, çok bir değiştirme yapmamıştır. 

Şimdi gelelim diğer hükümlere : Diğer hü-
l kürüerin bir maddesi Devlet Demiryollarına 
I aittir, çünkü Devlet Demiryollarında mevcut 
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olan gençler unutulmuştur. Evet, unutulmama
lı idi, fakat insan işi, unutulur. Şimdi Hükü
met bunun tadilini teklif etmiş. Demiş ki bun
lar unutulmuştur, bunları ilâve edin. Şimdi bu
nunla kanunun aslında bir münafat var mı? 

Şimdi gelelim geçici birinci maddeye. 
Orada hallolunan nokta şudur. 1939 senesin

den sonra tatbikatta bilhassa benim teklifim o 
olmuştur. Bir kısım hâkimler önce memuriyet
te bulunmadı ise buyurun cennete olacaktır, ön
ce meselâ küçük bir zabıt kâtipliğinde bulun
muşsa buyurun kıdemsizlik cehennemine den
miştir. Birisini aramak, birini cennete sokarken 
öbürünü cehenneme sokmuştur. Bunun sebebi
ni aramak, birini cennete koyarken diğerini ce
henneme atmanın sebebini aramak lâzımdır. 

Bugün icrayı kaza etmekte olan birçok hâ
kimlerimiz de şu müsavatsızlık karşısında vic
danlarım kanatan ıstırabı görürsünüz. Hattâ 
bunu tefsirle bile halledebiliriz. Dedik ki, ko
misyon önce ister memuriyette bulunsun ister
se bulunmasın mademki, hâkim mesleğine giri
yor, yeni bir hayata atılıyor, önce küçük bir 
memuriyettir, meselâ zabıt kâtipliğinde bulun
muş bir gence sen önce zabıt kâtipliğinde bulun
dun fakir çocuğusun diye, bir çocuğu tutup da 
hâkimlik mesleğine dâhil olduktan sonra asker
likteki hizmeti masrufesini, askerlikte geçen 
hizmetlerini saymadıklarını doğru görmedikleri 
için geçici birinci maddeyi bu suretle yaptılar. 
Binaenaleyh ortada yeni ne var? 

Geçelim ikinci maddeye; kaymakamların du
rumu : 

Arkadaşlar, seçim dairelerinize, memleketin 
her tarafına gidiyorsunuz. Görüyorsunuz ki, bir 
taraftan kazayı ellerine tevdi ettiğimiz, yani 
jüridiksiyonu ellerine tevdi ettiğimiz hâkimleri
miz bu ıstırap içindeyken, öğretmenlerimiz bu 
ıstırap içindeyken yine idarecilerimiz de bu ıstı
rap içindeydi. 

İkincisi^ kanunla kaymakamların bir kısmı 30 
lira ile işe başlarken, bir kısmı birden 40 • 50 
ye gelmiştir. Bunlar arasında bir zıddiyet var. 
Mütemadiyen memleketin idaresini ellerine tev
di ettiğimiz adamlar, ıstırap içinde şikâyet edi
yorlar. Bunlara cevap vermek lâzımdır. Ama ve
rilecek cevabın sevap olup onları tatmin edici 
olması lâzımdır. 

Şimdi yeninin yenisi nedir, bu tasarıda ¥ 

,1949 O : İ 
Hükmünüzü tamamiyle bilgi ile vermeniz 

için size Balkan Harbine kadar gittiği iddia olu
nan geçici üçüncü madde hakkında da mâruzât
ta bulunayım. 

Bu, tasarılarda yoktu. Komisyonda doğdu. 
Ama doğan bir mevlûdu adalettir. Bir haksız
lık çocuğu değildir. Bir hak çocuğudur., 

Şimdi bakınız arkadaşlar ne olmuştur? 
1939 senesi Eylülünden sonra muvazzaflığa 

alınmış, ve iki buçuk sene silâh altına alınmış 
olan gençler bu hizmetini kanun, yani 4379 sa
yılı Kanun değerlendirmemiş. Bizim söylediği
miz 3 sene. Memuriyetten evvel, sonra dâvası 
bunlar tefsir ile dahi hallolunacak kadar vâzıı 
kanunun açıkça, içinde olan şeylerdir. 

Şimdi, bunun haricindeki durum nedir? Du
rum şudur : 1939 Eylülünden evvel bir yedek 
subay muvazzaflığını yapmış, isterse Tanzimatı 
Hayriye devrinde doğmuş olsun, (Gülüşmeler) 
yapmış, ama o kadar yaşlı imiş fukara ki; 1939 
Eylülünden sonra, hani şu talim ve manevra için 
45 gün silâh altına alınmak yok mu, bu adam
cağızı 1939 Eylülünden sonra uzun uzun beyaz 
sakaliyle silâh altına alınmış olur mu? (Olur, 
var sesleri). Gayri var, diyecek yok. Durun 
bakalım istical etmeyin. Bir neticei âdilâneye 
varmak için, meseleyi bilhassa ihata etmek lâzım
dır. Silâh altına alınmış, ne zaman alınmış? ce
vabını ben vermiyeyim, sözümü kesen arkadaş
lar versin. Evet; 1939 senesi Eylülünden sonra 
silfth altına alınmış, yani önce muvazzaflığını 
yapmış 1939 senesi Eylülünden sonra bu adamı 
silâh altına almıştır. Ne diye? Muvazzaf olarak 
değil? Ne olarak, tâlim ve manevradan dolayı ih
tiyat olarak almıştır. Ne yapmış? 45 günde ter
his etmemişim, üç sene silâh altında tutmuşum. 
Şimdi bu insanın hayatına bir değer vermek, 
üç sene silâh altında geçirdiği bu müddet, şayet 
ilerde bir memuriyete intisap ederse, değerlen
dirmek doğru mudur, değil midir? 

Cevap burada değildir. Mesele yok, madde 
tay. Doğru mudur? Madde kabul. Bunun kadar 
basit bir muadeleyi Yüksek Meclisinizin, inkı
lâpları yapan, bu kadar muazzam mesaiyi kanu-
niyeyi neşteri ile açan bu Meclis nefyi zat addede
rim benedeniz. 

1939 dan evvel, muvazzaflığını yapmış, on
dan sonra gelmiş. Şimdi düşünelim, şu hangi 
Bankaların altın tartan terazisi ile tartalım. 
Bir muayyen genç muvazzaflığını önce yapma-
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iniş, 1939 da gelmiş muvazzaflığını yapmış. Bu 
iki buçuk sene hizmet yapmış, bunu tarttık, ka
bul. 200 dirhem altm. 

Bunu da tartalım bu da 1939 dan evvel mu
vazzaflığını yapmış ve 1939 Eylülünden sonra 
üç sene silâh altında kalmış bu 199 dirhem altın 
olabilir mi? Bir kere ötekinden yaşlı veyahut 
ötekinden fakir tercihan ve takdimen önee hiz
meti askeriyesini yapmış, bir kere muvazzaflı
ğını yapmış ondan sonra da 1939 dan sonra, bir 
daha silâh altına alınmış bunu değiştirmiyelim 
doğru nıu? Bunlar Meclisin halledemiyeeeği ka-
kadar muazzam bir mesele değildir. Eskiden 
ınuallâkfitı seb'a vardı, bu müşkülâtı seb'a 
değildir. Bunu Meclisin salahiyetli bir komis
yonundan alıp başka bir Komisyona vermeye 
ne lüzum var? Asıl Komisyonun içinde Bütçe 
de var, şu da var bu da var. Binaenaleyh mese
leyi halledelim: Üç sene sayümasın, üç seneyi 
kaldırmak doğru değildir denebilir, ret veya 
kabul. İkinci fıkra; Devlet Demiryollarını ka
bul etmiyelim, denebilir, ret veya kabul, önce 
gitmiş veya gitmemiş onu da saymıyalım, dene
bilir. Ret veya kabul. Ondan sonra kaymakam
lar işini halledelim, onu da ret veya kabul hal
ledelim. 5, onu da ret ve kabul. Bir de 6 ncı 
madde kalıyor. Şimdi izah ettim, hiçbirinizin 
vicdanında bir tereddüt kalmamış olan bu altı hâ
dise. Bunlar Yüksek Meclisin kapariyle tayyüu 
eder veya'takrirleri nazarı itibara alınır, bu su
retle mesele kabul veya reddolunui' haledilir. 
Bugüne kadar hepsini müzakere ettik, bunun 
ne külfeti var"? Müzakereleri takip etmek lâ
zımdır. Günlerdenberi uefes tüketiyoruz bu
rada. Mesele bundan ibarettir. 

«VASFİ GERGER (Urfa) — Feridun Fikri 
Düşünsel arkadaşımız benim Danıştay kararın
dan bahsetmemi, yanlış anlamışlardır, çünkü 
hepiniz dinlediniz, Danıştay karar vermiştir. 
Büyük Millet Meclisi hilâfına karar ittihaz 
edemez diye bir beyanda bulunmadım. Evet, 
Danıştayın kazai mercilerinden çıkarı kararları 
Büyük Millet Meclisi Anayasa hükümlerine gö
re ne tebdil, ne_ de tağyir edebilir. Ama lâhik 
olan karar üzerinde tâdil ve tesis yapabilir. Bi
naenaleyh bunu tavzih etmek mecburiyetinde
yim. 

Sonra, kadro meselesiyle alâkadar değildir 
dediler. 50 liradan 60 liraya terfii istihdaf eden i 

bir kanunun kadro ile alâkası yoktar meselesini 
ben anlıyamıyorum. 

Ehliyet bahsinde, memuriyetteki ehliyet ne 
ise askerlikteki ehliyet de odur dediler. 4598 
sayılı Kanun ehliyetin ne suretle tâyin edildi
ğini tasrih etmektedir. Orada diyor ki, ehliyetin 
nasıl tesbit edileceği, Maliye Bakanlığınca ha^ 
zırlanacak bir talimatname ile tâyin edilir. 

Kim sicil verecektir? Bu talimatname ile 
tâyin edilecektir. 

Barem Kanununda; lise mezunları, ortanıek-
tep mezunları ve yüksekokul mezunları için 
İptidaen memuriyete girme dereceleri tâyin 
edilmiştir. Pekâlâ kanun; lise tahsilini bitir
dikten sonra memur olan bir kimsenin mebde 
maaşı yüksek tahsil için kabul ettiğimiz esas 
üzerine kabul ediyor mu? Etmiyor. Çünkü 
Barem Kanunu doğrudan doğruya memuriyete 
bidayeten intisabı kabul ve tâyin etmiştir. Bu 
mektep sınıflarının fazlalığı veya yüksek olması 
dolayısiyle o derece üzerindeki terfie gitmesi
ne imkânı kanuni yoktur. Kadroftızluk yüzün
den bir dercede senelerce geçen hizmetler, içti
mai adalet nazariyesine uyuyor mu? 8 sene bir 
sınıf ve derecede kalan bir memurun beş senesi 
neden üst derece için sayılmıyor? Askerlik gibi. 
mukaddes olan bir vazifeyi yaparken orada ge-
yen müddet ilk terfide sayılıyor. Artan kısmı da 
üst derecede sayalım. Yani demek ki, 50 lira 
maaş alan birisi asker olmuş ve üç sene orada 
askerlik yapmış, bu üç seneyi hesap ederek ma
aşım 60 lira yapalım. 

Arkadaşlar, bizim memur statümüzde böyle 
bir şey yoktur. Bundan önee Büyük Millet 
Meclisine vâki olan müracaatlar üzerine Dilek
çe Komisyonunda tetkik edilmiş, katiyet kesbet-
nıiş ve bu mesele üzerinde kanun mahiyetini 
ihraz etmiş kararlarımız vardır; kabul etmiyo
ruz, olmaz diyoruz. Şimdi yeni bir tesisle ve 
iadei muhasebe yoliyle bunları tanıyacağız. Ve 
ta 1939 a kadar gideceğiz. Bendeniz diyorum 
ki, kadrosuzluk yüzünden vaktiyle terfi edeme
miş olanların da bu şekilde geçmiş olan fazla 
müddetlerini 60, 70 te hangi dereeede ise tanı-
yalım. Kanun Bütçe Komisyonuna gitsin ve 
bütün bu hususlar nazara alınarak tetkik edil
sin ve bu kanun tanı ve kâmil olarak, dana 
esaslı olarak buraya gelsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAMDİ 
SARICAN (Ordu) — Sayın arkadaşlar; hakika-
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ten mevzuun iyine nüfuz edebilmek için biraz 
zahmet çekmek icabediyor. Bendeniz şahsan üç 
gün bu kâğıtları okumak suretiyle ancak fikir 
hâsıl edebildim. Teşkil buyurduğunuz komisyon
da, itimat buyurun ki o kadar fazla enerji sar-

• fetmiştir k i ; âdeta yemeklerini ihmal ederek 
bu işin üzerine nüfuz edip işi kavrama yolunda 
ne lazımsa yapalım diye bütün dikkatlerini sarf-
fetmişlerdir. Bu mâruzâtımı ispat için arzede-
yim ki ; yüksek heyetinizde işin müzakeresi de
vam ederken hattâ umumi konuşmalar sırasın
da vâki olan açıklamalara rağmen bu kanun 
komisyona gitsin diye teklifler başladı. Oünki 
okunmayınca, tetkik edilmeyince, bu işin üze
rinde hakikaten imalei nazar ve nüfuz edileme-
yinee; demek ki, bu iyi yazılmamış, iyi teemmül 
edilmemiş, gitsin komisyona denmesi, insanda böy
le bir fikir hâsıl-ediyor. (Böyle şey yok sesle-
ri)1. 

Raportör arkadaşımız meseleyi etraflıca 
izah etti. Konisyona gitmesi karargir olunca, 
Komisyon neyi müdafaa edecek'i Yüksek He
yetiniz maddelere geçilmesine karar verdi. 

Arkadaşlar; raportör arkadaşımız bu işe iyi
ce nüfuz etmiştir. Etrafiyle ihata etmiştir. Her 
ne sorarsanız cevap verecek durumdadır. Sayın 
Düşünsel arkadaşımız da işi bütün vüsatiyle 
kavramış vaziyettedir. Aciz arkadaşınız da 
mümkün olduğu kadar işe nüfuz etmiş olduğu
nu zannediyor. 

Şimdi bu meselenin böyle 25 milyonluk bir 
malî porte içinde tersim ve tasvir suretiyle yük
sek kanaatlerinizi heyecana getirmek şeklinde 
işi bir de Bütçe Komisyonuna havale edelim id
diası asla varit değildir. 

Arkadaşlar; bu işin bir mali portesi varsa 
bir de hukuki portesi vardır. Şimdi malî porte 
ile hukuki porteyi karşı karşıya getirirken, ma
lî porte hakkında, sizi belki esaslı şekilde ikna 
edemiyeeeğim, fakat şunu söyfiyeyim ki. komis
yonda bu işi bizimle birlikte ciddî şekilde tet
kik eden bir Maliye mümessili vardı. Bu Maliye 
Mümessili bu konuştuğumuz madde üzerinde bir-
şey demedi. Portesi şöyle olacak böyle olacak de
memiştir. Sadece muvakkat üçüncü maddenin 
üzerinde Maliye Bakanlığı itiraz etmektedir. Bi-
uaenalyh Maliye Bakanlığını bu itirazım da bu 
komisyon kabul etmek suretiyle işin teemmül bu
yandan, tahmil buvrulan portesi üzerinde kâfi 
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bir kanaat verecek olursak kanunun çıkmaması
nın her hangi bir mânası kalmamış olur. 

Birinci maddeyi nazara alacak olursak, bu
nunla ne yaptık arkadaşlar 4379 sayılı Kanunun 
birinci maddesini aynen kabul etmekle beraber 
sadece içinde kazanılan kıdemlerin sirayeti mev
zuunu da ele almış ve kabul etmişizdir. Bu sira
yet de böyle 25 milyon liralık porteleri vehmet
tirecek mahiyette olsa Allah bilir ki. biz de sizin
le beraberiz. Fakat vehim de hayalden başka bir-
şey olamaz. 

Şimdi biz 2 senelik bir kıdemin 1,5 senesini 
saydıktan sonra iki ayını saymamak yolundaki 
tatbik şeklini 4379 sayılı Kanunun ruh' ve ma
nasına muhalif bulunduğumuz için, onun da sa
yılması lüzumunu bu kanunun maddesine ilâve 
etmiş bulunuyoruz. Bizim birinci maddede yap
tığımız tâdilin mânası bundan ibarettir. Egel
ini farz Yüksek Heyetiniz komisyonun teklif etmiş 
olduğu bu birinci maddeyi reddedecek olursa or
tada olacak olan vaziyet 4379 sayılı Kanu
nun 1 ııci maddesinin hayatta kalmasından iba
rettir. O kanunun lâğvedilmesi yolunda bir teklif 
olmadığına göre o kanım İıayatta kalacaktır. Biz 
bu kaııuılu huzurunuza niye getirdik.' 

Arkadaşlar, bu kanunu yalnız Milletvekili ar
kadaşlarımızın teklifi ile huzurunuza getirmiş de
ğiliz. Maliye Bakanlığının teklifi ile de huzuru
nuza getirdik. Maliye Bakanlığı bu kanunun tat
bikatında bâzı memurların, yedek subay memur
ların mâruz kaldığı haksızlığı telâfi etmek için 
duyduğu ihtiyacı bir tasarı ile Yüksek Heyetini
ze arzetmiştiı. O tasarı da komisyonumuza gel
miştir. Maliye Mümessilini de dinleyerek tetkik 
ettiğimiz tasarıyı huzurunuza getirdik. Acaba Ma
liye Bakanlığı bunun mali portesini düşünme
miş mi idi? Şimdi arkadaşlar, Yüksel; Heyetiniz 
birçok komisyonlardan ve bu arada Bütçe Komis
yonundan da üye ayırmak suretiyle teşkil etmiş 
olduğumuz bu geçici komisyonun mesaisine kıy
met vermez ve bu mesainin ehemmiyeti olmadı
ğını bize ifade ederseniz buna karşı sadece saygı 
ile, ihtiramla mukabeleden başka yapacak birşey 
yoktur. İtimat buyurun ki, komisyon çok çalış
mıştır. Tok nüfuz etmiştir. Tehlikeli olun yan 
malî portesi yanında hakikaten bu memlekette 
bu haksızlığı telâfi etmek için bir hukuki porteyi 
nazara almak bu maddeyi meydana getirmiştir. 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Fayık Öztrak 
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KAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Sayın arka

daşlarım, bu tasarınım müzakeresinde söze karış
mak niyetinde değildim, fakat gördüm ki; arka
daşlar çok yoruluyorlar. Bıı tasarının bu madde 
ile yapmak istediği şey vaktiyle benim, üzerinde 
emek verdiğim bir kanunun tadiline mütaaİliktir, 
onun için belki Yüksek Heyetinize bir hizmetim 
olur, diye söz almış bulunuyorum. 

Bu kanunun tadilinin istihdaf ettiği 4379 
numaralı Kanun büyük bir haksızlığın ve yolsuz
luğun önüne geçmek için tanzim edilmiştir. O 
zaman fiilî askerlik hizmetini ifa eden iki türlü 
idi. Bunlardan bir kısmı, tahsillerini munta
zam surette yaparak, zamanı gelince askerlik 
vazifesine vaktinde gitmiş olanlardır. Yani mek
teplerde iken, derslerine dikkatle çalışarak ikmale 
ve saireye kalmadan zamanında diplomalarını 
alan ve ilk davet de vazifeye giden insanlardır. 

Diğer bir kısım da; mektepte iken yolunu bu
lup memur olan, yahut tahsilini muntazam bitir-
meyip, ikmale kalmak suretiyle tecil edilen veya 
başka sebeplerle tecil imkânını bulanı ve memur 
olan sonra da askere giden kısımdır. Bu ikinci 
kısım, memurluktan askere gitmiş olduğu için, 
askerlikte geçen müddet, memuriyetine mahsup 
edilir. Bunların içinde hâzırları da vardır ki; 
geçen gün, Sadi Irmak arkadaşımız burada şikâ
yet ettiği gibi, memuriyette yaşı hayli ilerlemiş, 
sınıfı hayli yükselmiş, askere gidip nefer veya za
bit vekili veya yedek subay olduğu zaman alay 
kumandanından yüksek maaş alanlar dahi vardı. 
Bu haksızlık intizamsızların ve himayelilerin le
hine olarak devam ettirilemezdi. Bu işin ozaman 
önüne geçmek için bu âciz arkadaşınız, teşebbüse 
geçti ve Hükümetle görüşüldü. Millî Savunma, 
Mîllî Eğitim ve İçişleri Bakanları toplandı. Bu 
tadil edilmek istenilen maddeyi hazırladı, Büyük 
Meclise getirdi ve bu günkü şekliyle çıktı. Bunun 
mânası şu idi: Fiilî hizmete gidenler memur 
iseler memurluktan alâkası kesilir. Bu kanun ile 
ondan sonraki zaman için bir tesviye yaptık 
bir arkadaşımızın etraflı olarak izah ettiği gibi 
yedek subay olacak olan yüksek ve lise tahsili 
sahiplerinin yedek subaylıkta, ve okulda geçen 
hizmet müddetlerinin memuriytto -geçmiş gibi kı
demlerine mahsup edilmesi idi. Subaylık da za
ten Devlet memurluğundan başka birşey değildir. 
Orada geçen müddet memurluk kıdemine mahsup 
edilebilir. 

Şimdi, bâzı arkadaşların beyanlarından anlı-
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yorum ki, «Kıdeme mahsup edilir» i «terfi» mâ
nasına alıyorlar. Böyle değildir, kıdem, terfii 
ifade etmez, terfi için ehliyet asıldır. Ana 
Memurin Kanunu terfide ehliyetin asıl olduğunu 
kabul etmiştir. Hattâ okadar ileriye gitmiştir ki, 
memuriyette bulundukları halde terfi için lâzım-
gelcıı müddeti tamamlamış olanlar şayet salâhi-

• yeti i hey ti er tarafından mafevk dereceye ehli
yetli oldukları tasdik edilmezse terfi ettirilmez
ler. Yalnız emekleri mukabili olarak maaşlarına 
c'c İH filân zammedilir, bu terfii tazammun et
memektedir. 1ş im suretle tenevvür ettikten son
ra zannediyorum münakaşaların bir kısmına ha-
eel ve lüzum kalmaz. 

Askerlikte geçen müddetin kıdeme zammı key
fiyeti; bunun ifade ettiği mâna nedir? Askerlik
te bir seue geçirmiş bir sene, üç sene geçirmiş üç 
sene "kıdem verilir. Tatbikatta bâzı tereddütler 
olmuş, bir zatın memurlukta terfi müddeti me
selâ üç sene ise, bunun 2,5 senesini geçirmiş ve 
askerlikte de iki sene kalmış ise, askerlikte geçir
diği müddetin altı ayını alıyorlar, bîr buçuğa 

' ilâve ediyorlar, işte terfi ettin diyorlar. 1,5 se
nesi yanıyor. İşte bu doğru değildir. Tadili kas-
dedilen asil kanunun mânası bu değildir. Asker
likte geçen müddet tnm ve kâmil olarak memurun 
kıdemine zammedilir ve kıdemin ifade ettiği hu-
kuki'mâna ne ise bunun yapacağı tesir de odur. 

Ben zannediyorum ki, bu suretle maddenin 
istihdaf ettiği maksat anlaşılmış oluyor. Yani 
arkadaşlarımızın bu madde ile tadil dedikleri bu 
madde ile yaptıkları .şey zaten kanunun mânasın
da mevcut olan maksada vuzuh vermekten iba
rettir. Yani askerlikte geçen müddet tam ve kâ
mil olarak kıdeme zammedilir ama terfii* tazam
mun etmez. Terfi, şartlarına tâbidir. 

LÛTPI GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; bu mevzu sizi hakikaten yordu. Yalnız 
bu tasarı» bugün yürürlükte olan kanunun ak-
sıyan noktalarının tashihinden başka birşey de
ğildir. On senedenberi tatbik edilen bir kanun
dur. Metnin yazılmasından mUztarip olan ve 
emsallerinden geri kalan insanların aynı seviye
ye gelmesinden başka birşey değildir. Bu kanun 
25 bin subaya tatbik edilmiştir, fîdilmiyen 1500 
arkadaş vardır. Onun da yarısı sayılmış, yarısı 
sayılmamıştır. Bu, bir gerilik bir ayrılık arzet-
emtedir. Geçici 'Komisyon Cumartesini, Pazarını 
bu işe vakfetmiş, çalışmış ve bunu huzurunuza 
getirmiştir. Ama, arkadaşların bâzıları yeni tek-
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lifler yapmıştır. Bu, bizi daha ziyade takviye 
etmektedir. Noksanlarını söylemektedir. Biz bu 
noksanları zaten arzetmekteyiz. Madde okunsun, 
teklifler okunsun, en tatminkâr hangisi ise bunu 
kabul etmek suretiyle bu vatandaşların beş sene-
denberi geriye kalmış olan haklarının gecikme
sine meydan verilmemesini bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — İhsan Olgun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) ~ Mevzu aydın -

Sanmıştır, konuşmayacağım. 
BASK AN — Başka söz istiyen yoktur. Şimdi, 

birinci maddeye taallûk eden önergelerin hepsini 
okutacağım. 

FAHRİ KARAKAYA (Rlâzığ) Ekseriyet. 
var mı ? 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. 
önergeler okunduktan sonra, asıl tasarıya en 

aykırı olanlardan başlamak suretiyle hepsini 
oya a rzed eeeği m. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki « ter

hislerinden itibaren üç, yıl zarfında memurluk 
için müracaat etmeleri şartiylc» cümlesinin kal
dırılmasını ve yerine «memur olduklarından» 
bendinin kullanılmasın! saygılarımla teklif ede
rim. 

Balıkesir Milletvekili 
Uminittin fleliköz 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen askerli

ğini er olarak yapanların askerlikte geçirdikleri 
müddetin memuriyette geçirilmiş addedilmesini 
teklif ederim. 

Bu. maksatla birinci maddeye aşağıdaki fıkra
nın ilâvesini rica ederim. 

•Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioşlu 

«Memur iken silâh altına alınıp askerliğini 
er olarak yapanların askerlikte geçirdikleri müd
det memurlukta geçirilmiş addolunur.» 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioşlu 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin birinci ve ikinci fıkrala

rındaki üç sene kaydının kaldırılmasını ve birin
ci fıkranın sonuna : 

(Bunlar tâyin edilmedikçe münhallâta hariç
ten memur tâyin edilmesi yasaktır), kaydının 
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konulmasını teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 

V uksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Hasan Dinçer 
«Asli bir vazifeye tâyininden evvel veya son

ra muvazzaf askerliğini yapanların kıtada ye 
dek Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri 
müddet terfi müddetlerine sayılır, 

Bu müddetten arta kalan olursa üst derece
deki terfilerinde nazara alınır..* 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1379 sayılı Kanunun tadiline dair olan kanu

nun birinci madesinin ikinci fıkrasından sonra
sının şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı aşa
ğıda gösterildiği şekilde maddenin tmamlanraa-
sini arz ve teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
Ijûtfi Gören 

Arta kalanı olunsa üst derecelerdeki terüle. 
rinde nazara alınır. Lise veya o derecedeki mes
lek okulu mezunlarından olup muvazzaflık as
kerliğini yedek subay olarak ifadan sonra yük 
sek tahsile devam etmiş veya edecek olanların 
bu kanunda yazılı üç yıllık zamanaşımı süresi 
nin yüksek okuldan ayrıldıkları tarihten baş
lar. 

Bu kanundan istifade edenler meslekleri ica
bı olarak kanunen yapmaya mecbur oldukları 
namzetlik staj, kurs gibi hizmetlerini ayrıca ifa 
ile mükellef olurlar. 

1700 ve 4089 sayılı kanunlar gereğince kay 
makamı tâyin olunacaklar ile 1 Eylül 1930 tari
hinden sonra tâyin edilmiş bulunanların kayma
kamlığa aynı yıl mezunu emsallerinin dâhil bu
lundukları .derece ve kıdemi ile tâyin olunur 
lar. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında veril 
m iş olan tadil önergeleri bunlardır. Diğer bir 
arkadaşın önergesi daha vardır. Fakat, o, geçici 
maddeye aittir. 

ESAT ALTAN (Balıkesir) - Reis Bey, be 
riim önergem bu maddenin ikinci fıkrasına ait 
tir. 

BAŞKAN — Muvakkat maddeye aittir 
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Önergenizdeki 1 Eylül 1939 dan evvel geçen 
muvazzaflık müddeti tâbirinden geçici maddeye 
ait olduğu anlaşılmaktadır. 

•Bundan başka iki 'arkadaşın, tasarının Büt
çe Komisyonuna verilmesi halkkmda önergeleri 
vardır, onları da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere tasarının Bütçe Ko

misyonuna havalesini teklif ederim. 
Urfa Milletvekili 

M ,;, Vasfı Gerger 

Vüksek Başkanlığa 
Tasarının, malî portesi itibariyle Bütçe Ko

misyonunun umumi heyetinde incelenmesini lü
zumlu bulmaktayım. Tasarının Bütçe Komisyo
nuna havalesini teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Kâzım Aydar 

BAŞKAN — Bu önergeler içinde en aykırı 
olanı, tasarının Bütçe Komisyonuna gönderilme
sini istiyen önergelerdir. Evvelâ bu iki önerge
yi oyunuza sunacağım. Tasarının Bütçe Komis
yonuna verilmesine dair olan önergeleri kabul 
od enler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmi-
yenler işaret buyursun... 

Efendim birbirine yakındır. Müsaade buyıı-
rudsanız ayağa kalkmak suretiyle halledelim. 

Bu önergeleri kabul edenler • lütfen ayağa 
kalksın. Yani tasarının Bütçe Komisyonuna gön
derilmesini istiyenler ayağa kalksın.. Oturun. 
Kabul etmiyenler ayağa kalksın. Tasarının Büt
çe Komisyonuna gönderilmesi kabul olunmuştur. 
(Alkışlar). 

.9. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurulların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve, Tarım VP Bütçe Komisyon
ları raporları ('1/419) \) | 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 121 sayıh basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı oktu ve kurulların 
idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. —Bafra İlçesinin Karaköy mev
kiinde kurulacak olan Karaköy harası 29 Mayıs 
1926 tarihli ve 867 sayılı Kanun hükümlerine 
göre idare edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kah» d 
edenler.. Etmiyenler., Madde kabul olundu. 

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

BAŞKAN •-- Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
olundu. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul olundu. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

•4. -~ Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 
ncı maddesinin değiştirilme sine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve. MÜH Savunma Komisyonu raporu (2/144 > 
11] ' 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söylv 
yeeeksiniz, değil mi? 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Evet. 
Muhterem arkadaşlar, mevzuubahs olan ka

nun askerî memur ve erbaşların» eratın dışarda te
davisini taazmmun eden bir kanun teklifidir. 
Yüksek müsaadenizle bunun Bütçe Komisyonun
da bir defa müzakeresini rica ediyorum. 

" BAŞKAN — Bu tasarının Bütçe Komisyonu
na gönderilmesini yüksek oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bütçe Komisyonu
na srönderilraesi kabul edilmiştir. 

[11 126 sayüı basmayazı tutanağın sanunda-
d,W: 
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.;. — Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kartun tasamı 
ve, Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (İ/417) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında, söz 
i.stiyen var mı* 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE .1. —• 3803 sayılı Kanunun 9 nen 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .-

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin eylemli 
askerlik hizmetleri esnasında kayıtları silinmi-
yeceği gibi kendilerine 1076 sayılı Kanun gere
ğince asteğmenlik veya askerî memurluk tevei-
hine kadar almakta oldukları ücretin üçte biri 
verili]'. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeu 
var mi: 

Maddeyi kabul edenler... Ktmiyenlcr... Kahu? 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etim 
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Kurmay Binbaşı 1323 doğumlu Naci 
Çan'ın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu 
(S/96) [21 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR-
RAHMAN KONUK (Bursa) — Adalet Komis
yonuna raporun geri verilmesini istiyorum. 

[1 | 1.29 sayılı basmayan tutanağın somın-
dadır. 

[2] 128 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN —- Komisyon raporu geri istiyor. 

EKREM ORAN (İzmir) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EKREM ORAN (İzmir) — Efendim, Adalet 
Komisyonu Sözcüsü raporu geri istedi. Evvel
emirde, Heyeti Mnhteremece karar verilmediği 
takdirde, elbette bu. rapor gerisin geriye git
mez. Buna Yüksek Heyetin bir karar vermesi 
için evvelemirde rapor nedir? Buna muttali ol
mak lâzımdır. Evvelâ rapor okunmalı, ondan 
sonra geri verilmesi talebi yapılmalı, ondan sonra 
belki geri vermenin doğru olmıyaeağı hakkında 
söz söyliyecek arkadaşlar vardır. Onların noktai 
nazarları dinlendikten sonra Heyeti Umumiye 
bir fikir edinir, sonra kararını verir. Bendenizee 
evvelâ raporun okunması, lâzımdır. 

HULUSİ ORAL (Denizli) —- Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında söyliyeeeksiniz? 

HULUSİ ORAL (.Devamla) — Usul hakkm-
de söyliyeceğim. 

BAŞKAN — O halde buyurun. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar. 
Tüzüğün G8 nci maddesinin son fıkrası tasarı 
ve teklifler gündeme konulmuşsa geri alınması 
ancak Kamutayın kararına bağlıdır. 

Teklifler iki şekilde gelir. Birisi arkadaşlarıu 
teklifi, ikincisi Hükümetten gelen teklif, üçün
cüsü de af hakkında sahibinin müracaatıdır. 
Elimizdeki mevzu, sahibi tarafından af dinleni
len ve istenilen bir tasarıdır. Komisyon bu tasa
rıyı niçin geri istediğini söylemedikçe Kamuta
ya mal olan bir şeyin iadesine mahal yoktur. 
Onun için izah etsinler, niçin istiyorlar? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜ 
RAHMAN KONUK (Bursa) — Efendim, Kur
may Binbaşı Naci Can çakmak taşı satmak su
çundan 1503 ve. 1918 sayılı Kanunlara istinaden 
0 ay hapse, müebbeden memuriyetten mahrumiye
te ve üç bin küsur lira da para cezasına mahkûm-
edilmiştir. Bu zat Dilekçe Komisyonuna affı için 
müracaat, etmiştir. Adalet Komisyonu da bu isi 
tetkik ederek muvafık görmüş ve raporunu yazıp 
huzurunuza arzetmişken bu sırada Yüksek Heye
tinizden son olarak bir kanun çıkmış ve neşredil
miştir. Bu kanun çakmak taşı satışı inhisarının 
kaldırılmasına dair olduğuna göre bunun bu yol-

250 
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ela işlenilmiş suçları da kendiliğinden kaldırıldı
ğı derpiş edilmiştir. Bu da Komisyonumuzda 
düşünülmüştür. Bu zatın işlediği fiilî diğer bir 
suçla alâkası var ve bu suretle yeni bir durum hu
sul bulmuşsa onu da görüşmek ve başka bir suç
la irtibatı olup olmadığı Komisyonumuzda incele
mek gerekiyor. 

Şayet Komisyonumuz bunun her türlü suçu
nun kalktığına kani olur ve o yolda karar verirse 
Ceza Kanununun ikinci maddesine göre suç ve 
cezanın her türlü neticeleri kendiliğinden kalk
mış bulunmasına nazaran raporunu yazacak ve 
neticeyi Dilekçe Komisyonuna havale edecektir. 
Eğer bu suçun da diğer suçlarla bir ilgisi görü
lürse bu husustaki fikirlerini yine Heyeti Um il
miyenize arzedeeektir. Mesele işin yeniden ince
lenmek üzere komisyona iadesinden ibarettir. 

BAŞKAN —• Efendim; Komisyon Heyeti muh-
teremenize arzedilen kanun teklifini tekrar ince
lemek üzere geri istemektedir. Şimdiye kadar uy
gulanan Tüzük hükümlerine göre geri istenen bir 
tasarının iadesi Heyeti Umumiyenin kararını al
madan yapılmakta idi. Şimdi de mademki tasa
rının incelenmesi ve yeniden gözden geçirilmesi 
komisyonca istenmiş ve bunun için iadesi talep 
edilmiştir, o halde iade etmek lâzımdır. Usul bu
dur. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; sayın Başkanın izahları, elimizdeki tüzükle 
karşılaştırılırsa neticeye daha kolay varırız. 

Arkadaşlar; müsaade buyurun, İç tüzüğün 
68 nci maddesini okuyayım: «Hükümet veya tek
lif sahibi, verilen kanun tasarı veya tekliflerini 
gündeme konmadan önce ve Kamutaya bildiril
mek şartiyle, geri alır» Bu ise gündeme konmuş
tur. «Şu kadar ki ; bu tasarı veya kanun teklif
lerini başka bir milletvekili veya ilgili komisyon 
kabullenecek olursa, görüşme devam eder» 
«gündeme almmıyanlar». budur. Sayın Başka
nın buyurdukları, «Kamutaya malûmat verilir». 
İkincisi, gündeme girmemiştir ama, bir Millet
vekili, ben bunu kendime mal ediyorum, dedi-
mi. görüşme devam eder. 

«3 . — Bu tasarı veya teklifler gündeme kon-
muşlarsa, geri alınmaları Kamutayın karar verme
sine bağlıdır. » 

Bu İs gündeme alınmıştır, karara bağlamak 
mecburiyeti vardır. Şimdi esbabı mucibesini 
sorduğumuz, niçin geri istiyorlaı, keyfiyetine 
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gelince; bu da gayrivârittir. Çünki infaz ancak 
müddei umumilere ait bir keyfiyettir. İcra or
ganı tamaıuiyle değişmiştir. Bunu Kamutay ve 
Komisyon tetkik etmez. 5018 sayılı Kanunun 
mahiyetine girmiş ise onların da infaz yeri ay
rılır. Yoksa komisyon tetkik etmez. Biz ya va
rit, yahut varit değildir diye karar vereceğiz. 
Kanjınuı» mahiyeti itibariyle, çakmak taşı sa
tılması serbesttir şeklindeki hükümlerine göre 
bu cezanın affı icabediyorsa, bu hususları savcı 
tetkik edecek ve o tatbik edecektir. Yoksa Ka
mutay ve komisyon değil. 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz.' 

ADALET K. ADINA ABDÜRRAHMAN KO
NUK (Bursa) — Usul hakkında. 

BAŞKAN — Usul meselesi tenevvür etti. Ma
mafih buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ ABDÜRRAHMEN KONUK (Bursa) — 
Efendim, İçtüzüğün 68 nci maddesiyle şimdiki 
huzurunuzda bulunan mselenin irtibat ve alâkası 
yoktur. O, bir kanun teklifinin sahibi veya Hü
kümet tarafından bir taşanımı tamamen geri 
alınması manasınadır. Burada tekliften vaz geç
me diye birşey yoktur. Biz affın yersiz oldugUr 
na kani olup da; bunu komisyonca geri aldık, bir 
daha getirmîyeceğiz diye ortada bir durum yok. 
Eğer şartlarda değişiklik olmasa idi şimdi bunun 
müzakeresini yapacaktık, ya reddolunacaktı, ya
lı ut kabul edilecekti. 

Yeni duruma göre bunu geri alacağız, tetkik 
ederek daha pişmiş, daha olgun bir vaziyette ge
tirmek için bunu geri istiyoruz. (Reye, reye ses
leri). 

BAŞKAN — Reye koymaya lüzum olmadan 
tasarıyı komisyona iade ediyorum. Arkadaşımı
zın bahsettiği 68 nci maddenin bununla alâkası 
yoktur. Uzun yıllardan beri teessüs etmiş bir tea
müldür. hiçbir komisyon tasarıyı gri alaca
ğım demiş de Kamutay bunu vermem dememiştir 
ve muamele otomatikman bu şekilde yürümüştür. 

Eğer arkadaşlardan birisi tasarıyı tahrik ede
rek huzurunuza getirmek istiyorsa. Tüzükte 
onun da yeri vardır. " . 

Binaenaleyh tasarıyı, reyinize arze lüzum 
görmeden komisyona geri veriyoruz. 

Gündeme devam ediyoruz. 

S51 
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7. -— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku

ruluş ve Memurları Kanunuhıa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Tardım ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/485) [1] 

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

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
kadroları hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı 

cetvellere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. - Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
olan 1 1 . I I . 1946 tarihli ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere, ilişik (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mıJ Maddeyi yüksek oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

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

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

8. —- Diyarbakır Numune Hastanesi Kulak, 
Burun ve Boğaz Servisi eski Şefi Hakkıoğlu 1328 
doğumlu Doçent Dr. Bedri Noyan'ın hükümlü ol
duğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu 
raporu (5/97) [2] . 

|1] 130 saydı ba&mayaz-i- tutanağın sonundu-
dır, 

[2] 132 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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j BAŞKAN — Tasan hakkında söz istiyen var 
| mı? (Ret, ret Komisyon Sözcüsü yok sesleri). 
i BAŞKAN — Sözcüsü yok mu? 
i (Hasta sesleri) Müsaade buyurun. 

(Rapor okunsun sesleri). 
BAŞKAN — Rapor bir maddei kanuniye ha 

İmdedir. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — tik sözü 

ben istemiştim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Yüksek 

Meclisinizin ve onun kuvvet ve güven verdiği 
Hükümeti, bilhassa son zamanlarda bir karar al-

j iniştir. Prensip kararı ki, bu kararla memurla
rın yaptığı kötülüklerle mücadele edeceğiz, bu 
arkadaş memuriyet nüfuzunu suiistimal etmiş, 

I Devletin bir hastanesinde ameliyat yaptığı biv 
hastadan 250 lira almıştır, ve kaziyei muhkeme 
halini alan mahkeme karariyle kanuni cezasını da 
çekmiştir. (Çekmemiştir sesleri). Evet ceza ve
rilmiştir, infaz edilmemiştir. O infaz edilmeme 
meselesi yok acı târ şeydir. Her ne ise. Bu hali 
geçen gün bir arkadaş soru halinde Yüksek Ka 
mut ayda mevzuubahis etmişti. 

Arkadaşlar; biz bu gibi kötü hareket eden 
memurlarla mücadeleye karar verdikten sonra 
Yüksek Meclisten bunun affı hakkında bir karar 
çıkarsa, bundan kendi prensipîmizi kendimiz ih
lâl etmiş vaziyete düşeceğiz. Bu adamı tanımam. 
iyi adam olabilir, kötü adam olabilir. Ama biz 
bu gibi memleketi kemiren kötü memurları affe
dersek yazıktır bizlere. (Bravo sesleri*). 

BAŞRAN — Eminittih Çeliköz. 
EMİNÎTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Efen

dim, Diyarbakır Numune Hastenesi eski kulak. 
burun ve boğaz mütehassısı Hakkıoğlu 1328 do
ğumlu doçent doktor Bedri Noyan Diyarbakır'da 
bulunduğu zamanda 250 lira almak suretiyle bi
risini ameliyata icbar etmiş ve ameliyat yapmış 
ve ameliyata icbar etmiş, hayatından korkutmuş, 
adlî bütün safhalardan geçmiş ve kendisine üç 
sene mahkûmiyet cezası verilmiştir. Bu ceza he
nüz infaz edilmemiştir. Hattâ gününü tâyin ede-
miyeceğim, yakın bir zamanda bir arkadaş bu ce
zanın niçin infaz edilmediğine dair bir soru da 

| vermiştir. Ve bu da buradan gelip geçmişti. Oar-
J samba günü bunun cevabını dinliyeceğiz. 
: Bu gibi haller dışarda her hangi bir hastayı 
İ ameliyat icap eder diye ve hattâ zorlamak kabı-
I linden onu hayatından korkutarak para 
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almak suretiyle böyle bir iş yapmış olması bü
tün adlî safahattan geçerek tahakkuk etmesi ve 
cezasının verilmesi ve fakat cezaimi henüz yeri
ne getirilmemiş olması biraz garip şeydir. Şimdi 
bu zatın Dilekçe Komisyonuna müracaatı dola
yısiyle, Dilekçe Komisyonundan bu hâdise Ada
let Komisyonuna gelmiş işi tezekkür edilmiş, he
nüz hapiste olmadığı için, kendi mesleğinde de 
muktedirmiş, imtihana girmiş doçent olmuş, şim
di bu vazifeyi görüyormuş. Halbuki, bu yakalan
dığı, infaz işine girdiği andan itibaren bunun 
gördüğü vazife ölüyor, demektir. Fakat her ne şe
kilde olursa olsun, tek bir kimsenin bu şekilde af
fedilmesi doğru değildir. Hem de suiistimal ile 
mücadele edeceğiz, dediğimiz bir anda onun af
fına doğru gidilmesine bendeniz taraftar olamıyo
rum. (Doğru sesleri) Onun için Adalet Komisyo
nunun işbu raporunun reddi için bir takrir tak
dim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
larım; yüksek huzurunuzda kıymetli bir genci
mizin mahkûmiyetinin affı için ve memleketin 
şefkat elleriyle yetişmiş bu gibi yüksek kabiliyet
li bu arkadaşların buralarda isimlerinin akset
mesinden hakikaten azap duydum. Bu azabı 
sizin de duyduğunuza eminim. Fakat ne yazık ki; 
birçok katil mahkûmları dururken, memleketin 
üzerine karabulut gibi dönen ve hergün hepimizi 
ıstırapla karşı karşıya bırakan suiistimal mese
lelerinin bilhassa ele alındığı bir sırada, bu ka
dersiz arkadaşın affmı dilemesi herhalde kendi
sinin makûs talihi olduğu kadar böyle bir za
manda memlekette bu şekilde bir cezanın affını 
Anayasanm bize verdiği salâhiyete istinaden 
istemenin şu zamanda efkâra fena tesir etmesi 
ve bunun affı için bâzı tatmin edici mucip se
beplerin bulunmaması gibi sübut cihetinden ce
zanın kaldırılması veya hafifletilmesi gibi neti
ceye müessir bâzı sebepler dolayısiyle Anayasanın 
Yüksek Kamutaya verdiği millî iradeyi kullan
ma hususundaki geniş yetkinin kullanması için 
arzettiğim gibi bunda bir af sebebi ve ne de bu
günkü zamanın icabı olarak af sebebini gerekçe
de de göremediğim için üzülerek bu tasarının 
reddinin ve bir ilim adamı hakkındaki bu ceza
nın infazının teşriinin lâzımgeldiği kanaatini 
ihzar edenlerdenim. Binaenaleyh Çeliköz arka
daşımın, tasarının reddi hakkında verdiği öner
ge yerindedir bu tasarı reddedilmelidir. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka-
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] daşlar, Yüksek Meclisin hükümranlık hakkı cüm-
| leşinden olan af yetkisini kullanırken, çok hassas, 

«ok titiz olmamız icabeder. Bu hakkm, yersiz 
ve aşırı cömertlikle kullanırsak içtimai fayda ye-

j rine zarar vereceği muhakkaktır. Af âmme vicda 
i mnda bir huzursuzluk değil bilâkis bir memnu

niyet ve tasvip uyandırmalıdır. Hatırlarsınız 
suçunun ehemmiyeti ve mahiyeti bakımından bir 

j belediye reisi hakkında kabul edilen af kanunu, 
memlekette ne kadar fena akisler uyandırdı. Bü
tün gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın ita
bına mâruz kaldık. Görüştüğümüz İktidar Par
tisi arkadaşlarımız da bu affm hatalı olduğunu 
kabul ettiler. 

Bu doktorun da işlediği suçu nazarı dikkate 
almadan affı kabul edecek olursanız, . umumi 
vicdanda husule getireeeği reaksiyon eskisinden 
az olmıyacaktır. 

1944 yılında Diyarbakır'da Abdülkadir is 
minden bir vatandaşımız bu doktora müracaat 
ediyor. Muayenesini yapıyor, boğazında bir ur 
var. Sekiz gün kadar evinde tedavi ediyor, 40 
lira kadar doktorluk ücreti alıyor ve hasta 60 
lira kadar da ayrıca para sarfediyor. Neticede 
röntgene lüzum gösteriyor. Röntgende muaye
nesi yapılıyor muayene neticesinde behemehal 
ameliyat olması lâzımgeldiğini ve hayatmın an
cak bu şekilde kurtarılabileceğini hastaya söylü
yor. Hasta kendisinden rica ediyor, ameliyat 
yapılması için... Bin lira verdiği takdirde ameli 
yatı yapacağını söylüyor, fakat hasta fakir.. Bu 
parayı temin edemiyor, ölümle başbaşa bulun
duğu bir sırada röntgen mütahassısı bu hastanın 
ailesine müracaat ediyor, doktor bin lira istedi 

I ama ben aranızı bulurum, sulh ederiz, 500 liraya, 
bu işi yaptırırız diyor. Röntgen mütahassısınıu 
bu tavsiyesi üzerine hasta 200 Ura borç para 
bularak doktora, hastaneye gidiyor ve bu 200 
lira mukabilinde ameliyat yapması için rica edi
yor, mutabakatini alamıyor. Nihayet dışarı çı
kıp 50 lira daha borç almak suretiyle tekrar 
doktora gidiyor 250 lira veriyor. Hasta ameliyat 
oluyor fakat ameliyat masasında kalıyor yani 
ölüyor. Arzettiğim mesele, mahkeme safhasiyle 
sabittir. Temyiz edilmiş, temyiz tasdik etmiştir. 
Başsavcılık bunu irtikâp mahiyetinde değil, 
rüşvet mahiyetinde olduğu kanaatiyle Heyeti 
Umunüyeye itiraz etmiş. Heyeti Umumiyece bu 
itiraz da reddedilmiş ve hüküm: tasdik edilmiş. 

I Başsavcılık tekrar tashihi karar talebinde bu-
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îunmuştur. Heyeti Umumiyenin bunu da reddet- | 
mesiyle karar kesinleşiyor, 1 

Arkadaşlar; suçun mahiyeti budur. Daha dün 
Halk Partisi Meclis gurupu Heyeti Umumiyesi 
tarafından, burada, memlekette şümullü ve endi
şe verici bir suiistimal bulunduğu görüş ve anla
yışı içinde ehemmiyetli ve sert tartışmalar oldu; 
yetişin yangın var feryadını andıran bir tablo 
içinde, birçok fedakâr, namuskâr devlet memur
larını inkisara uğratan bütün memurlardan be
yanname istemek gibi, sert ve zecri tedbirler or
taya kondu ve üzerinde konuşuldu. 

Şimdi mahkeme kararı ile, irtikâp ettiği sa
bit olan bir adamın affı ile bu gösterdiğiniz has
sasiyetin bir arada bağdaşmasına imkân var mı, 
telif edilmesi imkânı mevcut mudur? I 

Eğer af edilirse, efkârı umumiye, Halk Par
tisinin gösterdiği bu hassasiyetin samimiyetine 
inanır mı? inanmaz arkadaşlar. 

Arkadaşlar, büyük zaıflarımızdan birisi de 
merhamettir. Fakat memleket işlerinde merha
met bir ölçü olmamalıdır. Kıymetli bir arkadaş
mış. Ben de böyle kıymetli bir elemanın kaybe
dilmiş olmasından hüzün duyarım. Fakat unut
mamalıdır ki bu Türk Milleti ondan kalan boş 
yeri doldurmaktan asla âciz değildir. Muhak
kak ki ondan daha kıymetli birisini onun yeri
ne getirmeye muktedirdir. Tarih boyunca bunu 
isbat etmiştir. Binaenaleyh biz bunu affedersek 
Türk milleti bizi affetmiyecektir. 

Tasarının reddini teklif ederim. 
Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — 

Efendim; 1944 senesinde Diyarbakır Numune 
Hastanesinde çalıştığı sırada, hasta bir vatan
daştan gayrimeşru ve gayrikanuni olarak 250 
lira almak suretiyle irtikâpta bulunan ve bu 
yüzden 3 sene müddetle hapse mahkûm olan bir 
hekim meslektaşın affına mütedair Adalet Ko
misyonu raporunu okuduktan sonra derin bir ıs- i 
tırapla huzurunuza gelmiş bulunuyorum. En kü
çük bir maddi istifadeyi dâhi düşünmeden her 
hangi bir hastanın yardımına koşmak gibi mes
lekî ve vicdani bir mecburiyet hissi taşıması lâ-
zımgelen bir hekimin böyle müessif bir hale se
bebiyet vermesi keyfiyeti münferit bir vakaya 
inhisar etse idi hiç şüphesiz; ıztırabım bu kadar 
derin olmaz ve Muhterem Heyetinizi de tasd! 
etmezdim. Fakat son zamanlarda doğrudan doğ
ruya hekimin şeref ve haysiyetini zedeliyen ve | 
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halk arasında hekime karşı olan itimadı teme
linden sarsan bu gibi hâdiselere maalesef mem
leketimiz dâhilinde sık sık raslanmakta olduğu 
cümlenizin uzaktan, yakından malûmu bulun
maktadır. Ve yine esefle arzetmek zorundayım 
ki; hasta ve fakir halka hiçbir külfet karşılığı 
olmadan hizmetlerine, istifadelerine tahsis edil
miş bulunan hastane yatakları bir kısım etibb» 
tarafından şahsi birer çiftlik gibi istismar edil
mekte ve gayrimeşru ücretler mukabili âdeta 
kiralanmaktır. Bu (Kaıapazar) bâzı büyük şe-
hiririmizi geniş bir ölçüde sarmış ve hattâ he
kimle hasta arasına parazit gibi giren bir hasta 
simsarı zümresini bile yaratmıştır. 

Şimdiye kadar bu merdut yola sapanlar ile 
mücadele hususunda Sağlık Bakanlığının tamim 
ve teşebbüsleri maalesef pek zayıf kalmakta ve 
(Otelci - muayenehane - hastane) triade'ı insan
lık ve meslek haysiyetine ve vatandaş hayatına 
kasdeden bir ejder halinde bütün heybeti yle 
ayakta durmaktadır. 

Arkadaşlarım; kısaca arzettiğim bu vakıala
ra rağmen Adalet Komisyonu raporunda; adıge-
çen hekimin işlediği suç pek hafiften ele alın
makta ve bu zatın üniversitede bir doçentlik ih
raz etmesi de öğülerek bugün cemiyetin kendi
sinin ilmü irfanına âdeta müştak olduğu ifade 
edilmek istenmektedir. 

Bir odacı dahi alınırken mahalle muhtarı
nın hüsnühal mazbatasına ihtiyaç görülen bir 
memlekette insani ve meslekî vazife telâkkisini 
ve şerefini 250 liraya satan bir münevverin üni
versite kürsüsüne oturtulup binlerce gence nü-
munei imtisal olarak takdim edilmesine akıl er
dirilemezken Adalet Komisyonumuzun; bir has
ta vatandaşı, merhamet ve yardımına iltica ettiği 
bir anda (sıkboğaz) eden bu (boğaz mütehas
sısı) zatı hiçbir ahlâki1 ölçüye vurmadan, sırf 
(İlminden istifade) mucip sebebiyle affa şayan 
görmesi ayrıca teessüre şayandır. Bütün bu mü' 
talâalardan sonra; (İlimde, sanatta ve her türlü 
sosyal faaliyette ahlâk ve dürstlüğün hâkim ol
ması) esasına her mülâhazadan üstün tutacağı
na emin olduğum Yüksek .Heyetinizin Adalet 
Komisyonunun bu raporunu şiddetle reddedece
ğine bendeniz kani bulunuyorum. 

Bununla beraber vereceğiniz ret kararının, 
hiç olmazsa bundan sonra Saflık Bakanlığınca 
da bîr ikâz olarak telâkkisi suretiyle, yakın bir 
zamanda Ankara'da yine aynı mahiyetteki bir 



t 

B : 46 16. 
suçtan mahkûm olmuş bulunan Sağlık Müsteşa
rının yeğeninin de izmir hastanelerinden biri
ne tâyin edilerek taltif ve himayesine devam 
edilmiyeeeğine ve bu gibi irtikâp ve suiistimal
lere mütemayil olanların (ibreti müessire) teş
kil edecek bir şekilde; namuskâr Türk hekim
leri saflarından uzaklaştırılacaklarına inanmak 
istiyorum; 

Gerek hekimlik camiası gerekse millet bu 
hususta yeni Sağlık Bakanımızın müsmir ve 
enerjik hamlelerini iştiyakla beklemektedir. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. (Kâfi, kâfi 
sesleri, reye reye sesleri). 

Yeterlik önergesi yoktur. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Şimdi 

arkadaşlar, asıl mühim olan mesele, doktoru ta
biî biz affedecek değiliz, bu kanunu reddedece
ğiz, uzun müddettenberi bu zat hakkındaki hük
mün ademiinfazma sebebiyet veren insanların 
tecziyesini B. M. M. nin istemesini bendeniz tek
lif ediyorum. 

Arkadaşlar, nasıl olur da 3 sene ağır hapse 
mahkûm olan doktor İstanbul'a gider, imtiha
na girer, doçent olur, Devletin doktor yetişti
ren müessesesinin başına geçer? Bu adam bu 
kusuru yapmıştır ama, doçentlik yapacak diye 
bu adam serbest bırakılmıştır. 

Geçenlerde Sayın Adalet Bakam bu zat hak
kında izahat verirken henüz bu mesele hakkın
da sarih bir malûmata vakıf olmadığını izah 
buyurdular ve ayın 21 inde bu mesele hakkın
da Meclisi tenvir edeceklerim" buyurdular. 

Bendeniz Anayasanın bir maddesini müsaa
de ederseniz okuyacağım : 

«MADDE 54 — Yargıçlar, bütün dâvaların 
görülmesinde ve hükmünde bağımsızdırlar ve 
bu işlerine hiçbir türlü karşılamaz. Ancak ka
nun hükmüne bağlıdırlar. 

Mahkemelerin (kararlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir türlü 
değiştiremezler, başkalıyamazlar, geciktiremez
ler ve hükümlerinin yerine getirilmesine engel 
olamazlar» 

Anayasa böyle buyurduğu halde acaba han: 
gi makam, acaba hangi mevki sahibi bu zatı böy
le uzun müddet hüküm giydiği halde serbest bı
rakmıştır? Onu buradan sormak bir Milletve
kili sıfatiyle bana düşmektedir. ~ 
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ADALET'BAKANI FUAD SİRMEN (Ri

ze) — Muhterem arkadaşlar, Adalet Komisyo
nunca affı teklif edilen bu zat hakkındaki mu
amele, kendisinin af talebi üzerine Dilekçe 
Komisyonuna verilmişi iı\ Dilekçe Komisyonu 
Bakanlığa malûmat vermiş, Bakanlık mümessi
lini Dilekçe Komisyonuna göndermiş, bu zat, 
hakında elde mevcut dosyaya göre malûmatı 
Dilekçe Komisyonuna arzetmiştir. Ve bu mâru
zâtta bulunurken Bakanlığın bu affa taraftar 
olmadığını, ancak af Büyük Meclisin hukuku 
hükümranisine taallûk etmesi itibariyle, Mecli
sin bilebileceği bir iş olduğunu söylemiştir. 
Arzuhal Encümeni bu muameleyi Adalet Encü
menine havale etmiş ve Adalet Encümeninde af 
meselesi görüşülürken, Komisyon Hükümetten 
bir mümessil istememiş ve Hükümet orada temsil 
edilmemiştir. 

Bu mukaddemeyi yaptıktan sonra söz alma
mın asıl sebebi olan, Sinan Tekelioğlu arkada
şıma cevap vereceğim : 

Kendileri burada, Anayasanın bir maddesi
ni okudular. Bunu niçin okudular? Pek anlı-
yamadım. Galiba kendileri mahkemelerden çı
kan ilâmatm nasıl infaz edilmekte olduğunu 
bilmiyorlar ki, bu maddeyi okudular. Kendile
rinin eğer bir bilgisi varsa, mahkemeden çık
mış bu ilâmın, infazı lâzımgelen bu kararın, 
müddeiumumilikte veya, zabıtada uyutulmuş 
olduğuna dair bir bilgileri varsa bunu delille
riyle bize bildirsin. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bunla
rı biz mi söyliyeceğiz 1 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN 
(Devamla) — Üzerinde hassasiyetle dururuz. 
Arkadaşlarımızdan Kâmil Boran, geçen gün 
Meclise verdikleri sözlü soru ile, bu zat hak
kında sâdır olan tevkif kararının ve mahkû
miyet ilâmının niçin infaz edilmemiş olduğunu 
sordular. Onun üzerine, istedikleri bütün malû
matı toplamak için Yüksek Heyetten mehil iste
dim ve önümüzdeki Pazartesi günü neticeyi arze-
deceğimi söyledim. Mahkemelerden senede sâ
dır olan binlerce ilâmatı ve tevkif kararlan, ka
tiyet kesbettiğinde derhal infaza verilmekte ve 
ilâmatı müddeiumumiler derhal zabıtaya tevdi 
edip takip etmeleri vazifeleridir. Bta vazifeleri 
ifa ederken herhangi bir tekâsülde bulundukla
rı ıttılâımıza gelir veya tahkika memur ettiğimiz 
arkadaşlar veya müfettişler tarafından görülürse, 
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şüphesiz ki derhal, gecikmenin zaruretlerden 
doğup doğmadığı araştırılır ve iltizamkâraue 
bir sebeple yapıldığı anlaşldığı takdirde, ona 
göre müsebbipleri hakkında muamele yaparız. 

Arkadaşım oturduğu yerden diyor ki : Bun
ları biz mi söyliyeoeğiz1? 

Türkiye Cumhuriyetinde şu veya bu mak
satla her hangi bir tevkif kararının, her hangi 
bir mahkeme ilâmının gecikmiş olduğundan ha
berdar değilim, gecikmiş olduğunu kabul etme
mekteyim. Ama binlerce muamele içerisinde su 
veya bu zatın bu kararların infazında ihmali 
vâki olduğuna dair her hangi bir istihbarımız, 
ıttılaımıza gelen bir muamele olursa hassasiyet
le takip etmekteyiz. Kendileri Yüksek Heyete 
öyle arzettiler ki, Anayasanın sarih hükümleri
ne rağmen Hükümet veya icraya memur edilmiş 
olan kimseleri bu ilâmın infazını kendi kayfle-
riyle durdurmuş oldukları mahiyetinde göster
diler. 

Halbuki haklarında tevkif kararı verilmiş 
kimse firar halinde bulunabilir, senelerce ara
nıp da bulunamadığından dolayı infaz edileme
miş kararlar mevcuttur. Bu zat hakkında Yük
sek Heyet Huzurunda cevap vermemi istiyen 
arkadaşın sorduğu suale, tevkif müzekkeresini 
infaza veren müddeiumuminin mi, yoksa za
bıtanın mı bu hususta kusur ve tekâsül göster
diğini iyice araştırıp az çok bir bilgi edinmeden 
cevap vermeyi doğru bulmadığım içindir İd te
hirini istemiştim. Bir mahkûmu takipte iltizam 
vâki olduğuna dair bir delii olmadıkça kimse 
muaheze edilemeyecektir. Adalet işlerinde Yük
sek Heyetinize karşı mesuliyet deruhde etmiş 
bir arkadaşınız olarak bir hâdise hakkında, tah
kikat yapmadan uluorta beyanda bulunmak 
mevkiinde değiliz. O hâdisede mesuller varsa 
onları bulup tecziye etmek ve neticesini de Yük
sek Kamutaya arzetmek, vazifemiz icabıdır. Pa
zartesi günü cevap vereceğimizi söylediğim bu 
hâdise hakkındaki tahkikatın neticesi yine alına
mazsa sizlere diyeceğim ki, şimdiye kadar bu 
hâdisede yumuşak bir takip ve himaye seziyo
rum, işi takibettiriyorum, neticesini muayyen 
bir günde size arzedeeeğim. 

Şunu tekraren ifade etmek isterim ki, bu 
günkü idarede Hasan'm, Hüseyin'in mesuliyet 
mevkiinde bulunan insanlar tarafından himaye
si suretiyle kanunların tatbikinin geciktirilmesi 
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vâki değildir ve bir dakika dahi geciktirilmesi 
tecviz edilmiş değildir. 

BARKAN - Sinan Tekelioğhı. (Kâfi kâfi 
sesleri) Veterlik önergesi vardır, fakat Tüzüğe 
göre son söz milletvekilinin olduğu için Teke]i-
oğlu'ııa söz veriyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - Yeter 
diyorsunuz ama bendeniz gayet kısa söyliye 
eeğim, Bakana cevap vermek isterim. 

Bu zat, hüküm kesbi katiyet ettikten sonra 
doçent oluyor. Adalet Bakanından bir arkadaş 
sual soruyor. Adalet Bakanı ayın 21 nde cevap 
vereceğim diyor. Ama İstanbul'da doçent oldu
ğu malûm olan bu zat tevkif edilmiyor. Bakan 
diyor ki, malûmat bekliyorum. Biz Adalet Bakanı
nı bu işlerle uğraşsın diye o makama ıgetirdik. Yok
sa biz yapacak olduktan sonra Adalet Bakanına 
lüzum kalmaz. Benim sözüm kati olarak şudur: 

Bu zat himayeye uğramıştır, Devlet kanun
larının verdiği infaz hakları ortadan kalkmış
tır. Binaenaleyh, bunların münasebetlerini Ada
let Bakanı bularak bize gelmeli ve tecziye ettim 
demelidir. Biz de anlamalıyız ve millet de öğ
renmelidir. Benim mâruzâtım bundan ibarettir, 

ADALET BAKANI FUAD SİBMEN (Rize; 
••- Arkadaşlar, affedersiniz, Yüksek Huzurunu
zu lüzumsuz yere işgal ediyorum, müsebbibi S' 
nan Tekelioğhı'dur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben d^ 
ğilim, kendinizsiniz. 

ADALET BAKANİ FUAD SİRMBN (De
vamla) — Mazbatayı dikkatle okumuş olsalardı, 
görürlerdi ki, suç teşkil eden hâdise 1944 sene
sinde vâki olmuştur. Bu hâdiseden dolayı zan al
tında bulunan doktorun mahkûmiyetinin kesbi 
katiyet etmesi 1948 senesinin 11 nci ayında vâ
ki olmuştur. Hakkında kesbi katiyet etmiş olan 
bir hüküm mevcut bulunmıyan bir vatandaş. 
bilmiyorum, şu veya bu vazifeye tâyin edilmiş 
olabilir. Bu zat hakkında Başsavcılığın itiraz 
haklarını da kullanarak Temyiz Heyeti Umu-
miyesinee kesinleşmiş olarak kararın lâzimül-
infaz bir hale gelmiş olması 1948 senesinin 11 nei 
ayındadır. Yalnız burada mühim olan bir nokta 
var. Arkadaşım belki onun farkında değildir 
Benim ve asıl suali tevcih eden Kâmil Boran ar
kadaşımın üzerinde hassasiyetle durduğu nokta 
bu değildir. O şudur: Asliye Mahkemesi yani 
Millî Korunma Hâkimi, bu zatın mahkûmiyetine 
karar vermekle beraber tevkifine de beraber 
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karar vermiştir ve bu 1948 senesinin 3 neü ayı 
mn 9 neu günüdür. 1948 senesinin üçüncü ayı
nın 9 ncu günü böyle bir tevkif karan varken 
bunu Diyarbakır Müddeiumumiliğine niye infaz 
etmediniz diye telgrafla derhal sordum. Adalet 
Bakanı yerinde otururken Türkiye'de her gün 
binlerce tevkif kararı verilirken bunların her-
birini infaz ettiniz mi, etmediniz mi diye her 
gün muhabere etsin, eğer bunun gibi şeylerle 
tavzif ediyorsanız Adalet Bakanı esas vazifesini 
göremez. Adalet Bakanlığı teşkilâtı itibariyle 
müddeiumumileri, infaza memur edilen kimse
leri velhâsıl kendi camiası içinde vazife vermiş 
olduğu arkadaşlarının vazifelerini kemal ile 
yapıp yapmadıklarını kendi içindeki organları 
ile kontrol eder. Bu suretle benim ıttılaıma ge
lebilecek olan şeylerin sayın bir milletvekili ar
kadaşımıza da ihbar halinde gelebilir, bize ak-
settirileceği zaman sual şeklinde olmayıp da, 
hususi şekilde söylemiş dahi olsaydı ben derhal 
takibata geçer, icabını yapardım. 

Bunu Diyarbakır Savcısından sordum. Bana 
cevap verdi. İstanbul ve Ankara Savcılarıma ya
zılmıştır. İnfaz için zabıtaya emir verilmiştir, 
cevabı verildi. Fakat bu cevap beni tatmin et
medi. Hangi tarihte yazıldı, aradan zaman 
geçti, tekit edildi mi diye sordum. Savcı zabı
taya verdiği emrin peşini kovalamakla mükellef
tir. 

Belki bu işte bir gecikme olmuştur. Belki za
bıta memurları bunun adresini tesbit edememiş
lerdir. Belki de üniversiteye imtihan olmak için, 
izinsiz, kaçak olarak gitmiştir. Bu suretle zabı
ta memurları kendisini yakalamak imkânını bu
lamamışlardır. Binaenaleyh çok rica ederim, ben
den bu hafifliği bekler misiniz? 

Şuna emin olunuz ki, teşkilâtın içinde bulu
nan bir arkadaş, başta ben olmak üzere, kanunen 
lâzimüliniaz olan bir kararın bir dakika bile ge
cikmesini istiyemez, böyle birşey hatırdan bile 
geçirilemez, böyle her hangi bir vaziyet karşısın
da hepinizden ziyade titiz davranacakların başın
da ben olacağım. Bunu bilmek lâzımdır. Buraya 
gelip de Anayasa budur, gibi bir ifade île bakan
lık bunu başıboş bırakmıştır gîbi bir zihap uyan
dırmak doğru değildir. Evet, bu hâdiselerin için
de hakikaten insanda şüphe uyandıracak gibi bir 
hareket sezdiren tarafı vardır. 

Onun için ben diyorum kv Kâmil Boran arka
daşımın bu sual takriri ile hâdiseye muttali olur 

olmaz işi etraflıca öğrenip hakikate*! bir geciktir
meye sebebiyet veren; gerek zabıta, gerek adlî teş
kilât içinde, varsa şüphesiz ki lâyık olduğu ce
zayı ona vermekte tereddüt edecek değiliz. Bunda 
bir an için tereddüt etmenin bence mânası yok
tur. Başka türlü hâkimlerin kesinleşmiş, kararla
rının Anayasa mucibence bir an tehirini Büyük 
Millet Meclisinin dahi göze alamadığı kararları 
şunun şunun keyfi ile infazdan geri bırakmış bir 
vazıyete kimin tahammülü vardır. Binaenaleyh 
maruzatım şudur ki: Bu hâdisede suçlular varsa 
kanunun mesağ vermediği şekilde himaye vaziyet
lerinde bulunmuş olan gerek hâkim, gerek zabı
ta teşkilâtı içinde İdm varsa şüphesiz ki, hakkın
da icabeden muamele tatbik edilecektir. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Bizim adlî mü
fettişlerimiz vardır. Bu meselenin infaz edilip 
edilmediğini anlamak için mutlaka Büyük Millet 
Meclisinden bir milletvekili arkadaşın takrir ver
mesini mi bekliyeceğiz? (Gürültüler. Söyledi, söy
ledi sesleri). 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (De
vamla) — Arkadaşlar, Adalet müfettişleri iki 
iş görürler : 

1. — Programları mucibince normal teftiş
leri yaparlar. 

Elimizdeki mevcut müfettiş kadrosunun bize 
verdiği imkân nispetinde mahkemelerimizi umu
mi olarak teftiş ettiririz. Bir Adalet müfettişi 
her hangi bir ihbar vâki olmadan bu vanfeyi 
yaparken teftişine memur olduğu mahkeme mu
amelâtını teftiş ederken, yolsuz bâzı işlere vâkıf 
olursa, tetkik eder, tahkik eder, ve: bundan sonra 
müsebbipleri hakkında muamele yapılır. Bunun 
dışında her hangi bir ihbar üzerine, ihbarın roüs-
taeelen tahkiki tazammun ettiği anlaşılırsa, o işe 
derhal bir müfettiş gönderilir. Hattâ müfettiş
lerimiz bu şekildeki teftişe kâfi gelmediği için 
dahi muayyen bâzı hususların tahkikine memur 
edilmişlerdir. Yalnız arkadaşlarıma şunu söyli-
yeyim ki bizim mahkemelerimize gelmiş olan 
işlerin adedi milyonu aşmıştır. Arkadaşlar ta
savvur ediyorsa ki bir adliye müfetîşi bir mah
kemeye gittiği zaman o mahkemenin teftişe tâbi 
olan müddeti zarfında geçen bütün muameleleri
ni kâğıt kâğıt, birer birer tetkik edebilir; bu
nun maddi imkânı yoktur. Binaenaleyh bir adli
ye müfettişi bir mahkemeye gittiği zaman, bir 
savcılığa gittiği zaman ilâmata baktığı zaman 
tasdik edilip Temyizden gelen ilâmların tarihle-
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rine bakarak infaz edilmiş mi edilmemiş mi? 
Hasan, Hüseyin'e bakmaz. Bu şekilde infaza ve
rilen ilâmat üzerine müddeiumumilik tarafın
dan zabıtaya yakalanmak için usulen derhal 
müzakeresi kesilmiş mi, bunlara böylece bakar. 
Nazarı dikkati calip bir gecikme gördüğü tak
dirde, onun üzerinde durur, tetkikatını derinleşti-
rir neticesine göre kanatini raporuna yazar, is
lerse tahkikat müsaadesi ister, biz de veririz, 
tahkikata başlar. 

Binaenaleyh tasavvur edilemez ki; Türkiye'
de mahkemelerin verdiği bütün tevkif kararları 
birer birer elden geçer, buna imkân yoktur. Bu 
bir hayaldir. Hiçbir muamelede, devletin hiçbir 
teşkilâtında bu şekilde bir kontrolün yapılması
na imkân yoktur. 

EMÎNtTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Bir 
sual soracağım. 

Efendim, Adalet Bakanı arkadaşımız demin 
Bedri Noyan'm mahkûm olduğu tarihi 1948 se
nesi 11 nei ayındadır, buyurlular. 

ADALET BAKANI FüAD SlRMEN (Rize) 
— Kesinleşmiş karar. Mamafih pek üzerinde dur
madım. 

EMİNtTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir i — Şim
di Adalet Komisyonunun raporunda Dilekçe 
K omisyonunun bahsedilen raporuna göre 1948 
senesi 7 nei ayının, 7 nci günü olarak gösterili
yor. Ve verdiği raporun tarihi de 1949 senesinin 
ikinci ayıdır. 

Acaba hüküm kesinleşmeden evvel mi Dilek-
çe ve Adalet Komisyonuna gitmiştir de, kesin
leşmesini mi istemiştir, bunun hakkında izahat 
lütfederler mi? 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (Rize) 
— Bu doktora ait dosya halen Adalet Komisyo
nunun elindedir. Doktor Millî Korunma Hâki
mi tarafından mahkûm edildikten sonra bu ka
rar, tarafından temyiz edilmiş, evrak usulü daire
sinde temyize gitmiştir. 

Evrak bu arada bir yandan da anlaşılıyor; 
temyiz tetkikatı tamamlanıp Başmüddeiumumi 
itiraz hakkını kullanıp kullanımyacağını kimse 
bilmez. Demin izah edildiği veçhile bir görüş far
kı olarak irtikap değil rüşvet diye Başmüddei
umumi itirazını yapmış Asliye Mahkemesinin ka
rarı, Temyiz Beşinci Cezaya gitmiş muhakkak 
olan birşey varsa 1944 senesinin üçüncü aynım 
yedinci gününde Asliye Mahkemesi karar vermiş 
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olduğuna, 1948 senesinin beşinci' veya altıncı 
aynıda kesinleştiğine göre bu karara Başmüddei
umumi itiraz etmiş. Başmüddeiumumi Temyiz 
dairelerinden birinden verilen karara itiraz etti-
mi onu Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesi tetkik 
eder. Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesi bunu tet
kik etmiş ve Başmüddeiumuminin bu iddiasını 
varit görmemiş, reddetmiş. Buna karşı Başmüd
deiumumi sâkit kalabilirdi, tashihi karar yoluna 
gitmiş. Yine usulümüzün emrettiği formaliteye 
riayet edilerek tashihi karar talebi Temyiz Ceza 
Heyeti Umumiyesine girmiş o da gayrivârit gö
rülmüş ve reddedilmiş. Binaenaleyh turuku kanu
niye artık bitmiş. Bu Heyeti Umumiyenin en son 
kararı, hatırımda kaldığına göre, 1948 senesinin 
on birinci ayındadır. Bunlar olmadan evvel de 
bir sanık, hakkındaki hüküm kesbi katiyet etme
miş olan bir adam dahi Meclise af için müracaat 
edebilir. Bunun da o yoldan gelmiş olduğu anla
şılmaktadır. 

Arkadaşların zihninde, zannediyorlar ki; bu 
karar 1944 de işlenmiş, 1944 den 1948 nihayetine 
ve şimdi 1949 un ikinci ayında bulunduğumuza 
göre 5 sene infaz edilmemiş bir karar var zanne
diyorlar. Böyle birşey yoktur. Asıl infaz edilmi-
yen ve edilmesi lâzımgelen karar 1948 yılının 3 
ncü ayında verilmiş olan karardır. Asıl mühim 
olan nokta budur. Biz bunun üzerinde tahkikatı
mızı yapmaktayız. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — 1609 
numaralı Kanun irtikâp, irtişa ve bu gibi suç
lardan sanık olanların muhakemelerinin mevku-
fen yapılacağını âmirdir. Acaba bunu niçin tev
kif otmemişlerdİT ?. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Müsaade ederseniz Meelisin müzakere-
tını mahkemelerimizin muhtelif safahatında al
mış oldukları kararın doğru ve yanlışlığını tak
dir edecek bir heyet haline getirmiyelim. Eğer bu 
mesele; üzerinde hâkime atfedilecek bir kusur ol
saydı hâkim bu adamı mahkûm etmezdi. Çünki 
hâkim, Millî Korunma Mahkemesi o adamın üç 
sene hapsine, üç sene de memuriyetten mahrumi
yetine karar vermiştir. Yeknazarda insanın ala
cağı intiba bu hâkimin bu adam hakkındaki ver
diği hükümde iltizami hareket etmediği merkezin
dedir. Bir hata olmuşsa usuli hatanın kasta mak-
run olmıyanları binlercedir ve bunlar yüksek mah
kemeler tarafından düzeltilmektedir. Bizce üze
rinde durulması lâzım olan şey, kasta makrun 
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olarak bir iltizamın yapılıp yapılmamış olması
dır. Yoksa hâkimin kararlarına ve infazı hususu
na Bakanlık müdahale eder gibi bir zihniyetle, 
bunda neye böyle yaptın da Ötekinde yapmadın 
gibi, bir düşünceye saplanılırsa, bundan umula
cak fayda, mutasavver mahzurun yanında hiç me
sabesindedir. Bu itibarla, böyle bir şeklin asla va
ridi hatır olamıyacağını arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutaca
ğım. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Mesele te
nevvür etmemiştir, komisyonun sözcüsü yoktur. 
Şudur, budur. 

Yeterlik aleyhinde söyliyeceğim. 
BAŞKAN —önergeyi okutayım, sonra söy

lersiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter Adalet Komisyonu raporu

nun reddini teklif ederiz. 
Manisa Milletvekili tsparta Milletvekili 

Kâmil Çoşkunoğlu Sait Koksal 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Efendim, 
bir hayatla oynuyoruz. Mesele iki komisyondan 
geçiyor. Dilekçe Komisyonu ittifakla kabul 
ediyor, Adalet Komisyonuna geliyor, bir arka
daşın muhalif reyine karşı eksei'iyetle kabul 
ediliyor. 

Arkadaşlar; istirham ederim, her iki Komis
yonun sözcüsü de yoktur. Tenevvür edemedik. 
Bu doktor îstanbul'a geliyor, doçent oluyor. 
Bu tâyin üzerine sonradan Diyarbakır'da dâ
va açılıyor. Komisyon Sözcüsü burada yokken 
bizi tenvir etmemişken ben elimi kaldıramam. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya suna

cağım. Arkadaş, önergenin kabul edilmemesi 
fikrindedir, tenevvür etmedik, diyor. 

önergenin yeterlik kısmını oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler ... Etmiyenler ... Yeter
lik önergesi kabul olunmuştur. 

Şimdi başka önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bedri Noyan'ın cezasının affı hakkındaki 

Adalet Komisyonu raporunun reddini arz ve 
teklif ederim . 

Manisa Milletvekili 
Kâmil Çoşkunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden ötürü Adalet Ko

misyonunun raporunun reddini teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

Eminittin Çeliköz 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle ta

sarının' reddini arz ve teklif ederim. 
Muğla Milletvekili 

Nuri özsan 

BAŞKAN — Bunların hepsi aynı mahiyette-
dir ve tasarının reddini teklif etmektedirler. 
Bu önergelerde teklif edildiği şekilde tasarının 
reddini kabul edenler ... Etmiyenler ... Tasarı 
müttefikan redolunmuştur. 

Gündemde görüşülecek başka işimiz yok
tur. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriydrum. 

Kapanma saati : 17,07 
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S.Sayısı: |2I 
Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurulların idaresi hakkındaki 
867 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1/419) 

T. ü. 
Ba§bakanhk JS . X. 1948 

Muamelat Gemi Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

ttcvyı : 71/1138, 6-3450 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurullamı idaresi hakkındaki 867 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

G e r e k ç e 

Millî varlığmıız arasında hayvanlar m uz önemli bir yer tutmakta ve Türk yurdu geniş mera ve 
yayları biçenek ve çayırlıkları ile hayvan yetiştiriciliği bakımından yakın Doğunun en müsait bölge
lerinden birini teşkil etmektedir. Uzun tarih devirleri boyunca Anadolu kıtası gerek at yetiştiriciliği 
gerekse koyunculuk bakımından dünyanın en başta gelen memleketleri arasında yer aldığı halde son 
yüzyıl içinde memleket hayvancılığının Devlet himayesinden mahrum kalması ve hayvan ıslahı saha
sında fennî ve teknik tedbirlerin alınması neticesi bugün memleketimiz gerek atalık gerekse koyun
culuk sahasında çok geri girmiş bulunmaktadır. 

Uzun bir ihmal ve lâkaydi devresinden sonra; Milli Hükümetin ve Cumhuriyetin ilânı ile memleket 
hayvanlarının ıslahı işi de Devlet çalışmaları ve Tarım Bakanlığının kalkınma programı arasında yer 
almış is de bu sahada istenilen neticelerin alınabilmesi için yeter derecede damızlık veren müessese 
1 erin (haraların) kurulması ieabetmektedir. Yurdumuzun Batı Güney ve Orta Anadolu hayvanlarınnı 
ıslahı için gerekli damızlıkları yetiştirmek üzere münasip yerlerde haralar kurulmuş ise de bir za
manlar Çukurova'dan sonra yurdumuzun en güzide atlarmı yetiştiren, piyasaya arzettiği çift Öküzleri 
ile civar vilâyetlerin ihtiyacını bile karşılayan Samsun vilâyeti hayvanları bugün istenilen evsafta da
mızlık temin edilmemesi neticesi geri gitmiş, Samsun'dan Hopa'ya kadar îmtidat eden ve sığırcılık 
bakımından ümit -verici bir istikbal vadeden Trabzon ve civarı sığır yetiştiriciliği ise gerekli müslih 
damızlıkların bulunamaması yüzünden istenilen inkişafı göstermemiştir. 

Bir zamanlar Türk Ordusuna geniş ölçüde süvari atı sağlıyan Tokad, Amasya ve civarı atıcılığî 
da yine bu yüzden beklenilen neticeyi verememektedir. 

Esaslı incelemelerden sonra Samsun İlinin Bu f'ra Kazasmdaki Karaköy Çiftliği namı ile anılan 
bahanın hara tesisi bakımından Yurdumuzda emsaline nadir tesadüf edilecek derecede müsait 
şartları cami olduğu iklim vaziyeti çok elverişli olan bu sahada yaz ve kış yeşil otlarla bezenmiş 
geniş meralar bulunduğu ve tabiî çayırların evsaf ve kıymet bakımından diğer müesseseler ile kı
yaslanmayacak bîr nefaset ve kıymette olduğu tesbit edilmiş olduğundan bu ıçiftlik Tarım Bakan
lığı tarafından kumulun tırûıuıs, Evkaf Umum M1'! ünlüsüne ait Düden arazisi ile Hazineye ait 



meralar da kamulaştırılan sahaya ilâve edilerek burada Yurdumuzun birinci sınıf bir harasının 
kurulabilmesi için paha biçilmez bir arazi topluluğu meydana gelmiştir. 

Her ne kadar haraların kurulması büyük masraflar mukabili meydana gelmekte ise de Karaköy 
Çiftliğinin çok müsait olan arazi durumu ve gelir getirmeye müsait kaynakları burada kurulacak 
haranın Hazineye büyük bir yük tahmil etmeden meydana gelmesi imkânını sağlıyacaktır. 

Bölge kaynaklarının ıslahı için lüzumlu birinci sınıf damızlıkları yetiştirmeye çok elverişli 
Karaköy Çifliğinde hara kurulduğu takdirde bu kurum yetiştireceği damızlıklardan başka, bulun
duğu bölge için özel bir örnek ve civar yetiştiriciler için amelî bir Yetiştiricilik Mektebi vazife
sini de görecektir. Bundan başka bu haranın nakdî masraflarının mühim bir kısmı istihdam edece
ği yüzlerce müstahdem vasıtası ile yakındaki köylere akacağından müessese civarın iktisadi kal
kınmasına hizmet eden Devlet teşekkülleri arasında yer alacaktır. 

Onun için Amasya ve Tokad illeri de dâhil olduğu halde bütün Karadeniz boyu Vilâyetleri 
hayvanlarının ıslahları için at, eşek, aygır, karasığır ve manda boğası ve koç gibi birinci sınıf 
damızlıkları geniş ölçüde yetiştirecek bir durumda olan Karaköy Çiftliğinde kurulacak haranın 
kısa bir zamanda meydana gelmesini ve Hazineye bâr olmadan gelişmesini ve idaresini sağlamak 
maksadı ile şimdiye kadar yapılan tecrübeler neticesinde semereli sonuçlar aldığımız 867 No. İ! 
Kanunun hükümleri dairesinde idaresi faydalı görülmüştür. 

Bu hususta hazırlanan Kanun tasarısı bağlı olarak sunulmuştur, 

Tarım Komisyonu Raporu 

T. B.M.M. 
Tarım Komisyonu 22. XI. 1948 

Esas No. 1/419 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurul
ların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna bağ
lı ek Kanun tasarısı Bakanlar Kurulunun 10.IX. 
1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılarak Komisyonumuza gönderilen bu ek 
kanun tasarısı Veteriner Genel Müdürü ve uz
man hazır bulundukları halde okundu ve ince
lendi. 

Memleket ekonomisinde ehemmiyetli yeri 
olan hayvancılığımızın ıslahı işi yeter derecede 
h araların kurumıa*iyle kabildir. 

Karadeniz mıntıkası iklim bakımından elve
rişli olup bunun başında Samsun havalisi gel
mektedir. Buralarda hayvan ıslahına yarıya-
cak damızlıkların bulunmaması göz önünde tutula
rak Bafra îleesindeki Karaköy sahasının hara
ya tahsis edildiği anlaşılmaktadır. Hayvancılık
ta ekonomik şartlardan biri hayvanları otlat
mak suretiyle yetiştirmektir. îklim durumu bu

ralarda yaz ve kış bol ot yetiştirmeye elverişli
dir. Bol meralar bulunduğu gibi tabu çayırlan 
da her bakımdan üstün vasıftadır. Burada ku
rulacak haranın masrafı arazinin çok elverişli 
durumda bulunmasından dolayı diğer haralarla 
kıyas edilemiyecek derecede az olacaktır. 

Bundan başka at, eşek, aygır, karasığır, man
da boğası ve koç gibi hayvanları yetiştirmeye 
müsait olan Karaköy Çiftliğinin bütün Karade
niz mıntıkası hayvanlarının ıslahına ve muhiti
ne örnek olmasına yardım edeceği neticesine va
ran Komisyonumuz bu haranın 867 sayılı Kanu
na ek kanunla idaresini kabul etmiştir. 

Havalelerine »göre Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Komisyonu 
Başkam Sözcü Kâtip 
tzmir Manisa Manisa 

R. Köken T. öeey H. 0ztarhan 
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Bursa Eskişehir Kırklareli 
A. Duru E. Sazak Z. Akta 

imzada bulunamadı 
Malatya Maraş Seyhan 

\. N. Karaköylü R. Çuhadar K. Ener 

Çanakkale 
A. R. Kvrsever 

Sivas 
/. M. Uğur 

Sürd 
K. G. öncel 

tmzada bulunamadı 
İzmir 

S. Gülcüoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 

Esas No. 1/419 
Karar No. 78 

4 . II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurulla
rın idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek ola
rak Tanm Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 18 Ekim 1948 tarih ve 6/5460 sayılı tez
keresi ile Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Tarım Komisyonu raporu ile birlikte Komisyo
numuza verilmekle Tanm Bakanı Cavid Oral 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz, yapılan açıklamalardan son
ra Tanm Komisyonunca da ayniyle kabul edilen 
tasanyı yerinde görmüştür. Ancak birinci mad
dede hükme müessir olmıyan ve vuzuhu temin 
maksadiyle bir değişiklik yapmış diğer madde
lerini ayniyle kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Ertt/n 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
İsparta 

K. Turan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Seyhan 
A. Remzi Yüregir 

Sözcü 
Ankara 

Muammer Eriş 
Ankara 

N. d Akkerman 
Bursa 

Fahri Bük Dr. 
İstanbul 

8. Bekter 
Konya 
M. A. Binal. 

Kâtip 
Ankara 

Fahih^öymen 
Ankara 

C.GBUt 
Çoruh 

C. Kazancıoğkı 
Kastamonu 
• M.-Ahalin 
Malatya 
M. 8. Eti 

(S.Saym.l») 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurulların, 
idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanıma ek Kanını 

tasarısı 

MADDE 1. — Samsun İline bağlı Bafra İl
çesindeki Karaköy Çiftliğinde kurulacak oları 
Karaköy Harası 29 Mayıs 1926 tarihli ve 867 sn-
yüı Kanun hükümlerine göre idare edilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakamları yürütür. 
Başbakan Devlet Rakam Devlet Bakanı 

H. Saka Ba§b. Yardımeıeı 
Barutçu 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Puad Sırman 11. Çakır 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

M. H. Gole * 
Maliye Bakanı 

Ş. Adatan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Errnı 
Sa. ve So. Y. Bakam 

Dr, K. Bayi&it 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 

Mîllî Eğitim Bakanı 
T. Bmtguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

G* Ekin 
Gümrük- ve Tekel Bakam 

/•/. Erlşirgil 
Ulaştırma Bakam 

Giilch 
Ualışma Bakam 

T. B. Batta 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurulların 
idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarm 

MADDE 1. — Bafra İlçesinin Karaköy mev
kiinde kurulacak olon Karaköy harası 29 Mayı* 
1926 tarihli ve Ö67 sayılı Kanun hükümlerine 
göre idare edilir. 

MADDE 2. -- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE ;l. •- Ayniyle kabul edilmişi ir 

(&, S « î ^ : Mİ. 



S. Sayısı: 126 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düfünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet 
Kanununun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi ve Millî Savunma Komis

yonu raporu (2/144) 

Gerekçe 

YÖksek Tlajlranlıfoı. 

10 . VI . 1935 tarihli ve 2771 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinde mütahas-
sis tabiplerin müşahedesi altında tabip raporiyle tedaviye muhtaç görülen ordu mensuplarının as
kerî müessese olmıyan yerlerde resmî müesseselerde tedavileri yapılacağı ve Türkiye'de tedavi edil
melerine imkân olmıyan ve her hangi bir ecnebi memlekette tedavisi icap edeceği heyet raporiyle 
sabit olan hasta subayların ecnebi memleketlerde Hükümet tarafından tedavi ettirileceği yazılı bu
lunmaktadır. - - - - -,. . , „. 

Prensip itibariyle sabit olan hasta subayların ecnebi memleketlerde tedavileri kabul edildiği 
halde memleket dâhilinde tedavileri kabil olmıyanların hariçte tedaviye gönderilmemesinde bir 
muadelet ve isabet bulunamıyacağı cihetle mezkûr maddei kanuniyedeki ikinci durumun da birin
cisine tevfik edilmesi uygun geleceğinden ikinci kısımdaki «Hasta subaylar» kelimeleri yerine 
«Hasta ordu mensuplar» kelimelerinin ikamesi ve bir geçici madde ile de bu hususun elyevm bu 
durumda olanlara da teşmili uygun olacağı düşünülerek bağlı tasarı tanzim ve takdim edilmiştir. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla dilerim. 
20 Ocak 1949 

Bingöl Milletvekili 
Ftridu* F. Düşünsel 

Bulu Savunma Komisyonu raporu 

T. B. U. M. 
Müft Savunma Komisyonu 8,11.1949 

Esas No: 2/144 
Karar No: 12 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili Sayın Feridun Fikri Dü-
şünsePin 10. VI . 1935 tarihli ve 2771 sayılı Or
du Dahilî Hizmet Kanununun 66 ncı maddesine 
bir kelime ilâve edilmesine ve ayrıca bir de ge
çici madde eklenmesine dair olup 21.1.1949 ta
rihinde Komisyonumuza havale buyurulan 
20.1.1949 tarihli Kanun tasarıları: Komisyo
numuzun 24.1.1949 tarihli birleşiminde; teklif 
sahibi ve Millî Savunma Bakanlığı mümessilleri 
de hazır olduğu halde görüşülüp incelendi. 

T e p f sahibi Savın Feridun Fikri Düşünsel'-

in izahatı ve Millî Savunma Bakanlığı mümessil
lerinin mütaalâları dinlendikten sonra bu mev
zu üzerinde iktizası düşünüldü. 

Filhakika; yukarda tarih ve numarası arze-
dilen îç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesi hük
müne tevfikan memlekette tedavisi mümkün ola-
mıyaoağı ve fakat yabancı memleketlerde teda
vi edilebileceği, mütehassıs doktorların ve alâ
kalı makamların tasdikiyle anlaşılan subaylar; 
her türlü masrafları; Millî Savunma Bakanlığın
ca ödenmek şartiyle yabancı memleketlere gön-



derilebilmekte ise de; 
Aynı vaziyette olan askerî memur, gedikli 

erbaş ve erler gönderilememektedir. 
Burada hakikaten bir muadeletsizlik olduğu 

gibi bugün harb vasıtaları tenevvür etmiş, ordu 
mekanize edilmiş ve bu itibarla Orduya birçok 
teknisiyen, askerî memurlar gedikli erbaşlar 
ve erler dâhil olmuş bulunmaktadır. Bunların 
fedakârane hizmetleri de küçümsenemez. Bunun 
İçin bunların da aynı haklardan istifade etme
leri çok yerinde görülmüş ve birleşimde mevcut 
bulunan Komisyonumuzun üyelerinin oybirli
ğiyle teklif kabul edilmiştir. 

Yalnız; kanunun tatbikatında; bu hakkin 
hududunun aşılmaması ve hak saMpterinin de 
gadrine mahal kalmaması için; teklif sahibinin 
teklif eylediği Kanun tasarısı bu yönden değiş
tirilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı 

Kastamonu 
Korgi, A, Alpt&ğm 

Sözeü 
Hatay 

Gl. E. Durukan 
Ankara 

M. Aksoley 
înızada bulunamadı 

Balıkesir 
Orgl; 1. Çalışlar 

Erzincan 
Z. Ağca 

Erzurum 
Gl. V. Kocagüncy 

Gûmüşane 
$. Erdoğan 

Kayseri 
GL S. Avğ%n 

Kocaeli 
Koramiral Ş. Okan 

Seyhan 
S: TekeUoğhu 

Kâtip 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Ankara 

Koegl. N. Tmaz 

Çankırı 
Gl.Z. Soydemir 

Erzurum 
E. S. Akgöl 

imzada bulunamadı 
Gazianteb 

Gl. A. Ath 
Kars 

H. Tugaç 
İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
Korgl. K. Boğan 

Konya 
Dr.H. Alataş 

Van 
M. Oktar 

(S . Sayısı: 126) 
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BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN PlKRt 

DÜŞÜNSEL'lN TEKLİFİ 

2771 sayılt Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 
net maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 . VI . 1935 tarihli ve 2771 
sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 ncı 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 66. — Mütehassıs tabiplerin müşa
hedesi altında tabip raporiyle, tedaviye muh
taç görülen ordu mensupları, askerî müessese 
olmıyan yerlerde, resmî sıhhî müesseselerde te
davileri yapılır ve bütün masrafları Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesine konulan tahsisattan 
verilir. Türkiye'de tedavi edilmelerine imkân 
olmıyan herhangi bir ecnebi memlekette teda
visi icap edeceği mütehassıs tabiplerden mürek
kep bir heyet raporiyle sabit olan ordu mensup
ları işbu ecnebi memleketlerde Hükümet tara
fından tedavi ettirilir. 

GEÇİCİ MADDE ~~ Birinci madde üe de
ğiştirilen 2771 sayılı Kanunun değiştirilmiş 
hükümleri hâlen aynı durumda bulunanlara da 
tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

10 Haziran 1935 tarihli 2771 sayûı Ordu Iç
hizmet Kanununun 66 net maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Haziran 1935 tarihli ve 
2771 sayılı Ordu Içhizmet Kanununun 66 ncı 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 66. — a) - Tabip raporu ile, uzman 
tabiplerin müşahedesi altında, tedaviye muhtaç 
görülen ordu mensupları, askerî kurum olmıyan 
yerlerde resmî veya özel sağlık kurumlarında 
tedavileri yapılır; ve bütün masrafları Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten 
verilir. 

b) Yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp 
her hangi yabancı bir memlekette tedavisi müm
kün olduğu uzman tabiplerden mürekkep tam 
teşekküllü bir sağlık kurulu raporu ile tesbit 
edilmiş olan ve bu raporları Millî Savunma Ba
kanlığı Sıhhat İşleri Dairesince onaylanan has
ta subaylar, askerî memurlar ve gedikliler, 

c) Silâh altında görevli iken, görevi başın
da ve görevden doğan bir sebeple hastalanıp 
(B) fıkrası gereğince yurt dışında tedavileri 
gereken askerî öğrenciler ve erat, 

Hükümet tarafından yabancı memleketlerde 
tedavi ettirilir. 

GEÇİCİ MADDE - - Bu kanun hükmü, ya
yımı tarihinde Orduda görevli olup da aynı du
rum ve şartlar altında yabancı memleketlerde 
tedavileri gerekenler hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Savun
ma Bakanı yürütür. 

<+•> 

( S. Sayısı : 126) 





S.Sayısı: (28 
Kurmay Binbaşı, 1323 doğumlu Naci Çan'ın affı hakkında Adalet 

Komisyonu raporu (5/96) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M; M. 
Adalet Komisyonu 9 . II .1949 

Esas No. 5/96-3680/3457 
I\arar No. 29 • 

Yüksek Başkanlığa 

Çakmak taşı kaçakçılığı suçundan Ankara 
Birinci Asliye Ceza Yargıçlığının 4 . 5 1945 ta
rih ve 945/192 Esas, 945/84 karar sayılı Hamiy
le 1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla 
değiştirilen 25/3, 51 ve 1503 sayılı Kanunun 7 
nci maddeleri gereğince 9 ay hapis, müebbeden 
kamu hizmetlerinden mahrumiyet* 3731 lira 25 
kuruş ağır para cezasına mahkûm edilen ve Ye
nişehir Ihlamur sokağı No. 8 de mukim, Fen Tat
bikat okulu öğretmenlerinden 1323 doğumlu 
Kurmay Binbaşı Naci Can'm mahkûmiyetinin 
affı hakkındaki müracaatı üzerine Dilekçe Ko
misyonunda yapılan müzakere sonunda: 

«Dilekçinin getirilen sicil dosyası üzerinde 
komisyonun yaptığı incelemede bu hâdiseye ka
dar en ufak bir kötü hali mevcut olmadığı ve 
bilâkis gerek ordudaki hizmeti ve .gerek Aka
demi'deki tahsil hayatının temiz, nezih ve mu-

* vaifakiyetli geçtiği, bilgi ve tecrübesi ile vücu
dundan daima ve her sahada istifade imkânı
nın mevcut olduğu.» mülâhazası ile şefkat ve 
atıfete lâyık görülerek dosyanın komisyonu
muza tevdiine karar verilmiş olduğu görüldü. 

Komisyonumuzda yapılan incelemede: 
1) Dilekçe sahibi Naci Can-ın Ankara'da 

Atatürk caddesinde Tekel bayii Hafi Araç va-
sıtasiyle Hasan isminde birine 9950 adet kaçak 
çakmak taşını sattığı sabit görülerek kaçakçı
lık kanunu hükümlerine göre 9 ay hapis ve 
3 731 lira 25 kuruş ağır para cezasına ve mü
ebbeden kamu hizmetlerinden mahrumiyetine 
dair Ankara "Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin 
4 . 5 . 1945 tarih ve 945/192. 945/84 sayılı hük 

münün, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesinin 
5 . 6 . 1945 tarih ve E. 5276, K. 5382 sayılı ilâ
mı ile-tasdik edildiği ve vâki karar tashihi ta
lebinin reddedildiği, 

2) Dilekçe sahibinin 7 . 3 . 1945 tarihindi1 

tevkif edildiği ve mevkufiyetle geçen müddet 
cezasına sayılarak 2 . 12 . 1945 tarihinde hapis 
cezasının fiilen çekmek suretiyle tahliye edildi
ği, 

3) Askerlikle alâkasının keisldiği görüldü. 
Yapılan konuşma sonunda: 
Dilekçe sahibi Naci Can hakkında verilen 

hüküm asli ve neticeleri itibariyle adli hatadan 
salimdir. İnfaz edilerek cezadan maksut olan 
gaye tahakkuk temiş, suçlu ıslah ve intibah yo-
yoluna sokulmuştur. Yüksek Meclisin lütuf ve 
şefkatine sığman Naci Çan'ın, hususi af mü
essesesinin dayandığı içtimai fayda bakımından 
bütün hususiyetleri haiz olduğu kanaatine va
rıldı. Şahsından meslekî müktesebatı itibariyle 
cemiyetimizin faydalanması mümkün görülen 
Naci Çan'ın, nadim ve peşiman olmuş bir yur-
taş olarak cemiyetimizin muhtaç olduğu de
ğerli ve verimli elemanlar araşma katılması
nı, derin bir nedametle omuzlarında usçluluk 
yükünü taşıyarak ümitsiz, hizmetsiz ve verim
siz yaşamasına tercih etmeyi ve Türk camiası 
namına yetiştirilmesi için hayli külfet teşkil 
etmiş olan bir mütehassısın kazanılmasını ko
misyonumuz muvafık bulmuş ve mahkûmun bu 
cezasının tevlit ettiği bütün neticelerle af edil
mesine çoğunlukla karar vermiştir. Hazırla
nan Kanun tasansiyle birlikte Kamutayın yüce 



— * -
tasvibine arzedilmek üzere 
sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Kayseri 

Hükümlülüğü gerektiren 
suçun mahiyetine göre 
affa muhalifim. 

R. özsoy 

Ankara 
Çekinserim 

Emin H. Ergun 

Yüksek Başkanlığa 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Bursa 

Abrurrahman Konuk 

Kâtip 
Manisa 

Antalya 
N. Aksoy 

Denizli 
İV. Küçüka 

Erzurum 
Ş. İbrahimhakkıoğlu 

İstanbul 
M. II. Gelenbeğ 

Kayseri 
Sait A. Feyzioğlu 

Konya 
H. Karagülle 

Mardin 
Affa muhalifim 

M. K. Boran 

Suç, 

Diyarbakır 
Affa muhallifim 

E. Kalfagil 
İsparta 

R. Güllü 
İzmir 

un mahiyeti itibariyi» 
Çekinserim 

Ekrem Oran 

Manisa 
E. Uslu 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 
Kurmay Binbaşı, 1323 doğumlhı Naci 

affı hakkında Kanun tasarısı 
Can 'm 

MADDE 1. — 1323 doğumlu Kurmay Bin 
başı Naci Çan'ın Ankara Birinci Asliye Ceza 
Mahkemesinin 4 . V . 1945 tarih ve 945/192,84 
sayılı kararı ile hükmedilip kesinleşen ve infaz 
olunan 9 ay hapis ve müebbeden kamu hizmet 
lerinden mahrumiyet cezası bütün hukuki neti

celeri ile affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Miî!î 
Savunma Bakanları yürütür. 

*>&<( 

( Ö. Sayısı : 128 ) 



S. Sayısı: 129 
Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları ra

porları (1/417) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/998,6-3208 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

'Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

5129 sayılı Kanuna göre Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlere ayda 100 lira ücret verilmektedir. 
3803 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi bu öğretmenlerin eylemli askerlikleri sırasında kayıtlarının 

silinmiyeceğini, asteğmenlik veya askerî memurluk tevcihine kadar almakta oldukları ücretin üçte 
ikisinin verilmesini âmirdir. 

3803 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi yürürlükte olduğu müddetçe bu durumda bulunan öğret 
menlere ayda 66,66 lira vermek ieabediyor. Bu takdirde askere giden öğretmenlerin yerine geri ka
lan üçte bir ücret karşılık gösterilmek suretiyle vekil öğretmen "tâyin edilmesine imkân yoktur. 

Kanun tasarısındaki değişikliğe göre eylemli askerliğini yapacak öğretmenlere rütbe tevcihine 
kadar 33,33 lira ücret verilebilecektir. Bu miktar 5129 sayılı Kanımdan önce eylemli askerliğini 
yapan öğretmenlerin ellerine geçen paradan fazladır. 

Kış devresinde Yedek Subay Okuluna çağrılmış Köy Enstitüsü mezunlarının sayısı 867 dir. 
Şimdi bu öğretmenlerin ödev gördükleri okullarm mühim bir kısmı öğretmensiz kalmıştır. Bu du
rum her sene tekerrür edebilecektir. Bu okulların faaliyetini devam ettirebilmek için evsaf ve şart
ları haiz vekil öğretmenlerin tâyin edilebilmesi düşüncesiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

23 . IX . 1948 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/417 
Karar No 7 

1 , XII . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı Millî Eğitim Bakanı ile ilk öğretim Genel 
Müdürü hazır bulundukları halde Komisyonu
muzca görüşüldü. 

Yalnız, birinci madde (3803 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir) şeklinde düzeltilme yapılmıştır. 
Aşağıda yazılan iki mülâhaza ile başka bir deği
şiklik yapılmıyarak Hükümetin teklifi çoğunluk
la kabul edilmiştir. 

1. 5129 sayılı Kanun ile Köy Enstitüsü me 
zunlannın ücretleri 100 liraya çıkarıldığından bu
nun üçte biri olan miktar, 3803 sayılı Kanuna çö-
re aldıkları 20 lira ücretin üçte ikisinden fazladır 

2. Her sene yüzlerce köy okulu öğretmeni 
nin askere alınmaları yüzünden yüzlerce okulun 

kapanma tehlikesiyle karşılaşma-ktadır. Köy öğ
retmenlerinin aldıkları ücretin üçte biri olan mik
tar ile vekil öğretmen tâyinine imkân olmadığın
dan bu zarureti karşılamak gayesiyle, üçte iki nU 
petiyle daha kolay vekil öğretmen tâyini mümkün 
olacağı mülâhaza edildiğinden bu şekilde karar 
verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Bu rapor sözcüsü 

Erzurum Trabzon 
C. Dursunoğlu Z. Molaoğlu 

Kâtip 
Trabzon Erzincan izmir 

7ı. Molaoğlu R. Bayındır E. Çınar 
Maraş Trabzon Çorum 

Muhalifim. M. R. Tarakçıoğlu H. İlgaz 
E. Soysal 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/417 
Karar No. 80 

Yüksek Başkanlığa 

9 11 1949 

Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu maddesi
nin "değiştirilmesi hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 23 Eylûi 
1948 tarih ve 6/3208 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı,.Millî Eğitim Ko
misyonu ile birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkili temsilcisi hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı Köy Enstitülerinden mezun olan öğ
retmenlerin eylemli askerlik hizmetlerini yap 
tıkları sırada asteğmenlik veya askerî memur
luk tevcihine kadar almakta oldukları ücretin 
1 '3 nin verilmesini istihdaf etmektedir. 

3803 sayılı Kanuna göre Köy Enstitüsü me
zunu öğretmenlere 20 lira ücret verilmekte ve 

bu öğretmenler askere gitükleri zaman bu pa
ranın 8/3 ünü, askerî bir rütbeye sahip olunca
ya kadar almakta idiler. 5129 sayılı Kanun 20 
lira ücreti 100 liraya çıkarmış ise de aynı hük
me göre askere gidenlere yine bu yüz liranın 
2/3 ünün verilmesi icabetmektedir. Ancak as
kere giden bu gibi öğretmenlere almakta olduk
ları 100 liranın 2/3 ü verildiği takdirde geriye 
kalan 33 lira gibi cüzi 'bir para ile bu öğretmen
lerin yerlerini dolduracak vekil öğretmen bul
maya imkân olmadığı yapılan açıklamalardan 
anlaşılmıştır. 

Diğer kanunlarla kabul edilen esaslara gö
re askere giden memurlara aylıklarının 1/3 ü 
verilmekte ve 2/3 ü ile yerlerine vekil tâyini te-

( S Sayısı - 129 } 
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min edilmekte olduğundan adı geçen Köy Ens
titüsü öğretmenlerinin de bu esasa irca edilme
leri Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve ta
sarı aynı ile kabul edilmiştir:. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Mardin Ankara 
R. Erten M. Eriş 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 

N, C. Akkerman 

Ankara Aydın 
C. Gölet Ol. R. Alpman 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

İstanbul 
S. Bekter 

Bursa 
F. Bük 

Kastamonu 
M. Akahn 

Konya 
M. A. Binal 

A. 
ürfa 

E. Tekeli 

Seyhan 
R. Yüregir 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3803 sayılı 
maddesinin 

Köy 'Enstitüleri 
değiştirilmesi 

tasarısı 

Kanununun 9 ncu 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3803 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin ey
lemli askerlik hizmetleri esnasında kayıtları 
silinmiyeceği gibi kendilerine 1076 sayılı Kanun 
gereğince asteğmenlik veya askerî memurluk 
tevcihine kadar almakta oldukları ücretin üçte 
biri verilir, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erişirgil 
Uaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B Balta 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TİRİŞİ 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3803 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerinin ey
lemli askerlik hizmetleri esnasında kayıtları 
silinmiyeceği gibi kendilerine 1076 sayılı Ka
nun gereğince asteğmenlik veya askerî memur
luk tevcihine kadar almakta oldukları ücretin 
üçte biri verilir, 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 129 ) 





S. Sayısı: 130 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 
ve 2 sayılı cetvellere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları ra

porları (1 /485) 

T. C 
Başbakanlık 11 . I . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1265,6-92 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı cet
vellere bâzı kadrolar eklenmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 11 . I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın s-erekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

Sağlık Merkezlerinin kendi mmtakaları dahilindeki mesaileri, halk sağlığının korunması için 
büyük bir önem arzettiği, Etimesgut'da açılan Numune Sağlık merkezinin faaliyetinden ve bu hu
susta yapılan incelemelerden anlaşılmış ve merkez sayısı on bire çıkarılmıştır. Bu işde çalışacak ele
man yetiştirildikçe sayıları artırılmak ve yurdun her tarafına teşmil edilmek üzere yeniden lüzum
lu bâzı mmtakalarda yeniden yedi Sağlık merkezi açılmasına ihtiyaç hâsıl olmuş ve bunların ödene
ği 1949 yılı bütçesiyle temin olunduğundan kadrosu asgeri bir had dâhilinde teklif olunmuştur. 

Ankara'da yapılmakta olan Doğum ve Çocuk Bakımevi inşaatı ikmal edilmiş ve 250 yataklı 
olarak açılması kararlaştırılan bu müessese için mevcut 40 yataklı Doğumevi kadrosu kâfi gelmiye-
fleği cihetle takviyesine lüzum hâsıl olduğundan yeni bir kadro teklif edilmiştir. 

Eski kadrodan tasarruf edilecek elemanlar ve münhal tutulan kadrolar ile Antalya ve Süley-
maniye Doğum ve Çocuk Bakımevleri faaliyete geçirilecektir. 

Yurdumuzun bâzı bölgelerinde, bilhassa Karadeniz sahillerinde Firengi vakalarının artmakta 
bulunması dolayısiyle mevcut Pirengi kurulları, bu ihtiyaca cevap verecek durumda olmadıkları 
anlaşıldığından bu hastalıkla daha geniş bir mücadele yapılması maksadiyle mevcut altı frengi sa
vaş kuruluna ilâveten iki kurul daha teşkili uygun görülmüştür 

Savaşın icaplarına göre lüzum ve zaruret hâsıl olduğu takdirde bu kadronun tevsii ayrıca iste
nilecektir. 

ikinci Cihan Harbinin neticesi olarak dünya üzerinde artan sâri ve salgın ve sosyal hastalıklar, yur
dumuzun çeşitli bölgelerinde de hissedilir derecede görülmekte olduğundan, hastanelerle sağlık ve Sos-
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yal Tardım müesseselerinin ve savaş kurullarının aded ve yatak sayılarının arttırılmasına, ancak 
ihtiyaç ve zaruret karşısında kaldıkça ve eleman yetiştirildikçe kadro istenileceği cihetle yapılan 
bu mütevazı teklifimizin aynen kabulünün fayda ı olacağı mütalâa kılınmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve 80. Y. Ko. 

Esas No. 1/485 
Karar No.10 

13 J. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 11 . I . 1949 tarih ve 
71/1265 sayılı tezkeresiyle Büyük Millet Mecli
sine sunulan ve Komisyonumuza havale buyru-
lan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luşu ve Memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısı 
Komisyonumuzda Sağlık Bakanının hıızuriyle 
incelendi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1949 
yılında Bütçe Kanununun tahsisatını alarak fa
aliyete geçireceği Doğum evi ve sağlık merkez
leriyle frengi savaş kurumlarının kadrolarını 
ve doğum evlerini sağlık merkezleri başhekim
lerine verilen ek görev tazminatını ihtiva eden 
cetveller mevzuubahis faaliyetlerin yapılabil-
mesi için lüzumlu görülmekle Hükümet teklifin

de ileri sürülen mucip sebeplere Komisyonumuz 
iştirak etmiş ve tasarının cetvelleriyle birlikte 
birinci, ikinci ve üçüncü maddeleriyle birlikte 
aynen kabul eylemiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Y. Komisyonu Başkanı 
Gazianteb 

Dr. M. Canholat 
Sözcü 
Rize 

Amasya 
Z. Tarhan 

Edirne 
Dr. B. öğütmen Dr. 

Kars 
Dr. E. Oktay 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

Kâtip 
Seyhan 

Dr. M. Dıblan 
Antalya 

Dr. O. Kahraman 
Giresun 

G. K. Zaimoğlu 
Kars 

A. Sürmen 
Rize 

Dr.'S, 4 , Düemre 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/485 
Karar No. 81 

Yüksek Başkanlığa 

9 . II . 1949 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 11 . I . 1949 tarihli ve 6/92 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

raporu ile birlikte Komisyonumuza verilmekle, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemali Bayizit 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, yeniden açılacak olan yedi sağlık 
merkezi, Ankara'da yapılmakta olan çocuk ba
kım ve doğum evi ve iki frengi1 savaş kurulu 
için gereken kadroların alınması maksadiyle ha-

(;S. Sayısı •: 130) 
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zırlanmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz memleketin sağlık durumu 
ile yakından ilgili bulunan bu kadrolara ait tah
sisatı 1949 yılı Bütçesinde dikkat nazarına al
mış olduğundan teklifi yerinde bularak tasarı
yı aynı ile kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erten M. Eriş F. öymen 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 
Ankara Aydın 
C. Gölet Ol. R. Alpman 

Diyarbakır İstanbul 
V. Dicleli S. Bekter 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Bursa 
F. Bük 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

Konya 
M. A. Binal 

Kastamonu 
M. Akahn 

Manisa 
F. Kurdoğlu 
ürfa 

E. Tekeli 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş kad
roları hakkındaki 4862 saydı Kanuna bağlı cet
vellere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hünümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
11 . I I . . 1946 tarihli ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere ilişik (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

$. Adatan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 

Tanın Bakanı 

Ticaret Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dış işleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T, Banguoğlv 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erişirgü ^ 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

( S. .Sayı» : 130 ) 



î l ; NUMARALI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Sağ 11 k m e rk e:-1 e ri 

6 Tabi]> 
S .» 

12 Ziyaretçi hemşire 
12 Hemşire (Ebe) 
Kî Kâtip ve ayniyat mutemedi 
13 Öopo ve ambar memuru 

j'reuyi Savaş kurulları 

5 Başkan (Tabip' 
6 Savaş tabibi 
S Savaş tabibi 
7 Lâboratuvar şefi 

12 Gezici sağlık memura 
13 z * * 
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 

İller kuruluşu 

Savı Arlık I D. 

30 
20 

Görevin çeşidi Sayı 

70 
âO 

20 
20 

80 
70 
r.o 

25 
20 

Doğum ve. Çocuk bakımevleri 
4 Doğum, mütehassısı 

9 muavini 
1 Goenk mütehassısı 

îl Çocuk mütahassıs muavini 
\ 1 Asistan 

Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 
Yönetim ve. Muamelât şefi 
Yönetim memuru 
Ayniyat saymanı 
Depo ve ambar memuru 
Mutemet ve satmalma memuru 
Hasta kabul memuru 
Kâ tip 
îmam ve Gassal 

10 
12 
12 

10 
10 
ü 
11 
12 
13 
M 

[2] NUMARALI CETVEL 

JJa?taneler ve Sağlık kurumları ek görev tazminatı 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

1 100 
Kastamonu Verem Hastanesi Başta
bibi 
Ankara Zührevi hastalıklar Hasta
nesi Baştabibi 1 100 
Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Baştabibi 1 300 
Sağlık merkezleri tabipleri 1 60 

(S. Sayısı.:-130) 



S. Sayısı: 132 
Diyarbakır Numune Hastanesi eski Kulak, Burun ve Boğaz Servisi 
Şefi Hakkıoğlu 1328 doğumlu Doçent Dr. Bedri Noyan'm, hükümlü 

olduğu cezanın affı baklanda Adalet Komisyonu raporu (S/97) 

Adalet Komisyonu Haporn 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu i l . / / . 1949 

Esas No, 7680/7136 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır Numune Hastanesinde bulundu
ğu sırada 250 lira menfaat temini ile bir hasta
yı ameliyata icbar eylemekten dolayı üç yıl ha
pis ve üç yıl da memuriyetten mahrumiyet ceza
sına çarptırılan bu hastanenin kulak servisi şe
fi ve halen istanbul Üniversitesi Kulak, Burun, 
Boğaz hastalıkları Doçenti Doktor Bedri Noyan'-
ın" bu cezasının affı hakkındaki dileği Dilekçe 
Komisyonunca incelenerek hükümde her hangi 
bir adlî' hata mevcut olmadığı görülmüş ise de 
genfc bir doktor olan hükümlünün pek kısa bir 
zamanda üniversite muhitine emsali arasında bir 
tek olarak geçmeye muvaffak olması kendisin
den daha verimli ve kıymetli hizmetler beklene
bileceğini gösterdiğinden ve şahsi ahlâk ve ha
reketi hakkında da komisyonun yaptığı incele-
mede maddi menfaat ve ihtiraslardan uzak oldu
ğu meslek ve vazife aşkını ideal olarak taşıdığı 
anlaşıldığından affa lâyık görülerek işin Adalet 
Komisyonuna tevdiine 7 . VII . 1948 gün ve 
7680/7136 sayı ile karar verilmesi üzerine dosya 
incelendi. 

1944 senesinde Diyarbakır Numune Hastane
si Kulak, Burun, Boğaz mütahassısı bulunduğu 
sırada boğazından hasta bulunan Abdulgani Ha-
lifeoğlu ismindeki bir şahıstan 250 lira para al
mak suretiyle irtikâpta bulunmaktan sureti ka-
tSyede üç sene hapis ve memuriyetten mahrumi
yet cezasına çarptırılan İstanbul Fatih Iskener-
paşa mahallesi Karaköy sokak 29 numaralı ev
de oturur İstanbul Tıp Fakültesi Kulak, Burun, 
Boğaz Doçenti Bedri Noyan hakkındaki mahkû
miyet dosyası ve Dilekçe Komisyonu kararı oku
nup incelendi. 

Mahkûmiyete mütedair karar Targıtayca o 
nanmış ve ceza genel kurulundan geçerek vâki 
itiraz ve karar tashiheri subut ve vasıf bakımın
dan ret olunmuş ve hüküm muhkem bir kaziye 
halini almış-ve esasen bu cihetlerden işin bir tet-
kika tâbi tutulması da imkânsız bulunmuş ise-
de Dilekçe Komisyonunun raporunda sarahatle 
bildirildiği veçhile. Bedri Noyan'in Diyarbakır'
daki vaziyeti maddiyesi ve meslekî durumu ve 
buradan ayrıldıktan sonra üniversite doçentlik 
imtihanını emsali arasında başarı ile vererek 
kendi ihtisasının doçentliğini ihraz eylemiş bu
lunması mesleki hayatındaki muvaffakiyeti, 
hakkında verilmiş olan cezanın infazı halinde 
tamamen heder olup cemiyetin kendisinden fen 
adamı olarak beklediği hizmetleri ifaya huku-
kan ve fiilen imkân bulunmıyaeaktır. Ve bu 
bakımdan cemiyet menfaati nazarı itibara alı
narak cezanın infazı ile mazharı af edilmesi 
mukayese edilerek içtimai faydanın galip gele
ceği neticesine varılmış olduğundan Bedri No-
ya'nın affa mazhar olması hususuna çoğunlukla 
karar verilmiştir. 

Bu mucip sebeplere dayanarak hazırlanan 
Kanun tasarısı Kamutayın yüce tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Kayseri Kırşehir Manisa 

Affa muhalifim S. Kurutluoğlu 
R. özsoy 

Ankara Antalya Bursa 
Emin H. Ergun N. Aksoy A. föçnuk 
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Denizli 
N. Küçüka F. 

İsparta 
R. Güllü 
Kayseri 

l A. Feyzioğlıı 

Diyarbakır Erzurum 
, Kftlfagü Ş. İbrahimhakkıoğlu 

İstanbul îzmir 
M. H. Gelenbeğ Ekrem Oran 

Konya Manisa 
H. Karagülle F. Uslu 

Mardin 
Muhalefetin sebepleri : 
Sanığın işlediği suçun mahiyetine ve irti

kâp fiilini en ağır unsurlardan icbar suretiyle 
işlemiş bulunmasına, cezai ehliyeti tam, tah

sili yüksek ve tecrübe görmüş bir adamın bu 
yolda ve bu şartlar altında suç İşlemesinin tec
rübesizliğine değil, tabiatının redaetine delil 
teşkil eyliyeceğine ve binaenaleyh böyle bir 
kimsenin tashihi ahlâkına ve cemiyete faydalı 
bir uzuv olabilmesine ihtimal verilemiyeceğine 
ve aksini düşünerek hususi af yoluna gidilme
sinin bu kabil zaif ve dalâlete sapmış kimseleri 
suç işlemek cüretini vereceğine binaen hüküm* 
İÜ hakkında hususi af karan verilmesinin tek* 
lifine muhalifim. 

M. K. Boran 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 
Diyarbakır Numune Hastanesi eski Kulak, 
Burun, Boğaz mütahassısı, halen İstanbul Fatih 
İskender paşa mahallesi Karaköy sokak 29 numa
ralı evde oturur İstanbul Tıp Fakültesi Kulak, 
Burun, Boğaz Doçenti Hakkıoğlu 1328 doğumlu 
Doktor Bedri Noyan'm mahkûm olduğu cezanın 

affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Diyarbakır Millî Korunma 
Yargıçlığının 9 . I I I . 1947 tarih ve 18 sayılı ka-
rariyle irtikâp suçundan dolayı üç yıl hapis ve 
üç yılda memuriyetten mahrumiyet cezasına 
çarptırılan, Diyarbakır Numune Hastanesi eslö 
Kulak, Burun, Boğaz servisi şefi halen istanbul 
Fatih Iskenderpaşa mahallesi Koraköy sokak 
29 numaralı evde oturur istanbul Tıp Fakültesi 

Kulak, Burun, Boğaz Doçenti Hakkı oğlu 1328 
doğumlu Doktor Bedri Noyan'm cezası bütün 
hukuki neticeleriyle beraber affedilmiştir, 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanun yayını tarihinde yü-

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-
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