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1. — CffiÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Başkanlık Divanında açık bulunan bir kâ

tiplik için oylar toplandı. 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesini de
ğiştiren 870 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
yorumlanmasına dair olan Önergesi, isteği üze
rine geri verildi. 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim Incedayı'-
ıı in, 

Tekirdağ eski Milletvekili Rahmi Apak'm, 
Yozgad Milletvekili Dr. Kemal Cenap Berk-

soy 'un, 
Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in Mil

letvekilliği dokunulmazlıkları hakkındaki Kar
ma Komisyon raporları onandı. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
kanunda değişiklik yapılması, 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan ka
nun ile Genel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe Ka
nununda değişiklik yapılması, 

Denıiryollar ve Limanlar yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
dair kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarılarının birinci görüşülmeleri 
bitirildi. 

Açık bulunan Başkanlık Divanı Kâtipliği 
seçiminde yetersayı bulunmadığı anlaşıldığından 
tekrar oylar toplandı ve 

Birleşime 15 dakika ara verildi. 
İkinci Oturum 

Başkanlık Divanında açık bulunan kâtipliğe 
Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın seçildiği 
bildirildi. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesine dair olan Kanunda değişiklik ya
pılması, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne ait olan Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesi, 

Devlet Mamurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarılarının bi
rinci görüşülmeleri bitirildi. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Yardım San
dığı hakkındaki Kanunun 11 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de ilâvesine dair olan kanun tasarısı, istek üze
rine Bütçe Komisyonuna geri verildi. 

İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, 

İstanbul Telefon tesislerinin tesellüm ve iş
letme muameleleri hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin kaldırılması, 

İzmir Telefon tesislerinin tesellüm ve işlet
me muameleleri hakkındaki Kanunun bazı mad
delerinin kaldırılması, 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlü
ğü Kuruluş ve Görevleri ve Memurları hakkın
daki Kanunun 37, 38, 39 ncu maddelerinin erte
lenmesi hakkındaki kanun tasarılarının birinci 
görüşülmeleri bitirildi. Memur ve hizmetlilere 
verilecek olağanüstü zam hakkındaki kanun 
tasarısı ile 

Yeniden 15 ilce kurulması hakkındaki kanun 
tasarısı ve 

Yüdez beş faizli Hazine tahvilleri çıkarılma
sına dair olan Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarılarının da 
birinci görüşülmeleri bitirildikten sonra 

9 . VI . 1947 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
İstanbul Tunceli 

K. Karahekir Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 

2. — SORULAR 

İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm, 
Şehirleri güzelleştirmek veyahut' başka binalar 
yapmak maksadiyle birçok yapıların yıkılması

nın ev buhranı geçinciye kadar durdurulması 
için ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkındaki 
sözlü sorusu, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
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3. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar. 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tesarısı 
(1/207) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/205) 
(Bütçe Komisyonuna); 

3. — Tekel Genel Müdürlüğünce yapılacak 
tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/206) (Gümrük ve Tekel ve Bütçe 
Komisyonlarına). 

Teklifler 
4. — Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı 

Çevik'in, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevlerine dair olan 4475 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/54) (içişleri Komis
yonuna) ; 

5. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1947 yılı Bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/53) (Bütçe 
Komisyonuna). 

Raporlar 
6. — Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ve 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'in, Ban
kalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapan 4621 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/50) (Gündeme); 

7. — Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ve 
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'in, Dev
let Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin Ücretlerine 
dair olan Kanunda değişiklik yapan 4620 ve 5000 
sayılı Kanunların bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (2/51) (Gündeme); 

8. — Edremit Belediye Başkanı Cevdet De-
nizer'in cezasının affına dair Adalet Komisyonu 
raporu (5/61) (Gündeme). 

9. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler 
eklenmesi hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/140) (Gün
deme) ; 

10. — izmir Milletvekilleri Şevket Adalan ve 
Sait Odyak'ın, 1890, 1980 ve 2395 sayüı iktisadi 
Buhran, Muvazene ve Kazanç Vergisi Kanunla
rının bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/34) (Gündeme). 

11. — Şaraphk üzüm bağı yetiştireceklere ya
pılacak ikraz hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel, Tarım ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (İ/192) (Gündeme); 

12. — Tekel idaresinin yabancı memleketler
de kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılma
sına yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel Ye Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/193) (Gündeme). 



B Î R I N O Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Muhsin Adil Binal (Konya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Sunguıiu'lu Dur sun oğlu Vahit 'Kahra
man'm ölüm cezasına çarptırılması halikında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/24) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Adalet Komisyonunun raporu okundu). 
BAŞKAN — Komisyonun raporu hakkında 

söz ist iyen var mı? 
Kâmil Ooşkunoğlu izahat verecek midir? 

(Yok sesleri). 
Adalet Komisyonu mütemmim izhat verecek 

mi? 
ADALET KOMİSYONU ADINA EKREM 

ORAN (İzmir) -— Lüzum görmüyoruz. 
BAŞKAN — Bu hususta önerge yoktur. Ada

let Komisyonunun raporunu yüksek oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Tereddüt hâsıl oldu. 
Ölüm cezasına taallûk eden bir meseledir. Ada-. 
let Komisyonunun raporunu.... 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar

kadaşlar, dosyayı ariz amîk tetkik eden Kâmil 
Ooşkunoğlu arkadaşımız muhalefet şerhi arasın
da Ankara Ağır ("eza Mahkemesinde bulunan 
eski bir dosyanın getirtilerek onun tetkikmdan 
sonra komisyonun bir karara varmasını istiyor. 

Sayın arkadaşlar, arkadaşımız şimdi burada 
yoktur, kendi tezini müdafaa edemiyor, hâdise 
de bir hayatın izalesi meselesidir. Bu itibarla 
bendeniz bir takrir veriyorum, getirilmesi iste-

| l j 182 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

nen bu dosya getirtilip tetkik edildikten sonra 
komisyon bir karar versin ve Heyeti Umumiye 
do ona göre bir karara varsın. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Ar
kadaşlar, verilen ölüm cezası hüküm yerindedir. 
Bu kaatil, öldürdüğü adamın ailesini alıp An
kara 'ya geliyor, Tabakhane Camii karşısındaki 
otelde bulunduruyor. O sırada Tiftik Cemiyeti 
Merkezi o camiin yanında idi, kadının bir gün 
ağlıyarak gelip, bu kaatil herif kocamı öldürdü, 
beni sürüm sürüm süründürüyor dediğini Baş
kanlığını yaptığım cemiyetin hademesine söyle
diğini kendi kulağımla işittim. Binaenaleyh ve
rilen hüküm yerindedir. 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Arka
daşlar; bendeniz şahsım namına konuşuyorum. 

Bir meselei hukukiye ve kanuniye karşısın
da bulunuyoruz. Bir ilâm gelmiştir; ilâm kes-
bi katiyet etmiştir, bu ilâm ölüm cezasını ihtiva 
etmektedir, bu ilâm Büyük Meclise geliyor, ni
çin geliyor? Çünkü Büyük Meclis yaşama ve 
yürütme iktidarını nefsinde toplamıştır. Fakat 
kaza kudreti yoktur. Binaenaleyh ilâm üzerinde 
tetkik yapamayız, çünkü ilâm tasdik olunmuş 
ve kesbi katiyet etmiştir. Bu sebeple yeniden 
dosyanın tetkikma gidemeyiz, kanaatindeyim. 
Buna salâhiyetimiz yoktur bizim. 

Bu Meclisin salâhiyeti ilâmı infazdan iba
rettir. Ancak bir kanun teklifi gelirse, affı 
hakkında, cezasının tecili hakkında bir kanun ta
sarısı gelirse o zaman düşünür, danışır, tetkik 
ederiz. O içtimai ve siyasi sebebi varit görürsek 
kabul ederiz. Fakat hiçbir zaman ilâm üzerinde 
tasarruf edemeyiz. 

Anayasa 'nm 54 ncü maddesi mealen şöyle di
yor: (ilâmlar üzerinde durulamaz, bozulamaz, 
geri bırakılamaz) diyor. Adliye.de müstakil bir 
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kuvvettir. İlâm iradei milliyenin tecelisinden 
başka bir şey değildir. Mahkemelerden çıkan 
ilâmlar iradei milliyeyi tezahür ettiriyor demek
tir. Eeğer biz bu çığrı açarsak yanlış yola 
gitmiş oluruz. Meselâ Dilekçe Encümenine ge
len bir istida üzerine adliyece verilen kararlar 
üzerinde incelemeye geçebilir miyiz? Onun için 
hatalı dahi olsa biz adalet noktai nazarından 
mahkemece verilen hükümleri tadil edemeyiz. 
Kabul etmeğe mecburuz. 54 ncü madde bunu em
rediyor. ilâm üzerinde inceleme yapamayız. 
ilâma taarruz edemeyiz, ilâmda tasarruf edeme
yiz. Hatayı adlî diye tetkikat yapamayız. Biz 
de kazai salâhiyet yoktur. Bu salâhiyet kuv-
vei adliyeye verilmiştir. O da müstakil bir kuv
vettir. Size bir misal arzedeceğim: 36 sene ev
veline rucu edelim. Bir hadisenin hatırımda ka
lan kısımlarını arzedeceğim, Bilenleriniz var
sa ikmal edersiniz. Osmanlı vüzerasmdan Ha
san Fehmi Paşa vardı, bu adam ilmiyle, namu
suyla, faziletiyle temayüz etmiş bir zattr. Ken
disi hukukşinastı. 293 te Mebusan Meclis Reis
liği yapmış, valiliklerde bulunmuş nezaretlerde 
bulunmuş ve her yerde vazifesini hüsnü ifa et
miş bir zattı. İsmi etrafında büyük bir şöhret 
temin etmişti. Zannederim, rüsumat emini bu
lunduğu sırada bir gayrimenkulu ferağ etmek 
istiyor. Bir resmî tezkere yazıyor tapuya, o 
vakitki tabiriyle Defteri Hakaniye. Defteri Ha-
kani bu tezkere üzerine muamele yapıyor, fe
rağı yapıyor. Zamanı geliyor, Hasan Fehmi 
Paşa vefat ediyor, verese arasında ihtilâf zu
hur ediyor, bu ferağın bir kıymeti kanuniyesi 
olmadığı iddia ediliyor, vekil ve memur huzurun
da yapılmamıştır diyorlar. Kıymeti kanuniye 
den âridir diye mahkemede iddiada bulunuyor
lar. Mahkeme hüküm veriyor, ferağı muteber 
tutuyor, iş Temyize gidiyor, Temyiz Dairesi de 
her nasılsa ferağın ne şekilde olduğu üzerinde 
fazla tetkikat yapmadan ilâmı tasdik ediyor. 
İlâm kesbi katiyet ediyor. Alâkadarlar Osmanlı 
Meclisi Mebusanma müracaat ediyorlar, 
bu ilâm hatalıdır, kaldırın diyorlar. 
Hatırımda kaldığına göre Osmanlı Mec
lisi Mebusanında bu iş müzakere edildiği za
man bakmışlar ki Hasan Fehmi Paşa Tapu-
dairesine gitmemiş, vekili resmî göndermemiş, 
ancak makamı resmîden bir tezkerei resmîye ya
zılmış ve bunun üzerine muamele yapılmış. 
Meclisi Mefcstea#*hunu hatalı görüyor amma biz 
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bir şey yapamayız, çünkü karşımızda ilâm var
dır. diyor. Biz Osmanlı Meclisi Mebusanı ka
dar da mı ilâma hürmetkar olmıyaeağız? 

((lürültüler, o ne biçim söz sesleri). 
Müsaade buyurun ben misal olarak arzettim. 

Kabul size aittir. Bendeniz istiklâli adlîden 
bahsediyorum, bir ilâmın kıymetinden bahsedi
yorum. Geçen sefer diğer hâdisede bir arkada
şımız bu vaziyete temas ederek bu gayet tehlike
li bir vaziyettir demişti. Arkadaşımız bu sö
zünde çok haklıdır. Hiç olmazsa bir takrir ve
rilsin, bir kanun tasarısı verilsin, diyordu, ilâm
lar üzerinde oynamıyalım diyordu. Bunu söyli-
yen arkadaşımız zannederim Çorum Mebusu İs
met Beydi. Çok doğru bir mütalâadır. Ben bun
da isabet görüyorum. Ve bu da Teşkilâtı Esasiye-
ye istinadediyor. Anayasamız bizi 54 ncü madde 
ilo takyit etmiştir. 

26 ncı maddeyi okuyorum bendeniz, fakat di
yorum ki, tenzili ceza için veya af için, bir af 
kanunu tasarısı veya bir takrir verilmesi lâzım
dır, bunun için bir kanun teklif etmek veya 
bir takrir vermek icabeder. Biz doğrudan doğ
ruya ilâm karşısındayız. İlâma karşı itiraz ede
meyiz. Hatayı adlîyi görsek bile, burası kazai 
bir merci değildir. 

Arkadaşlar, Büyük Meclis 1943 de bir karar 
vermiştir. Bu ilâmlara ilişemeyiz, demiştir. 
Ancak siyasi ve içtimai bir sebep olursa o zaman 
ilâmın tenzili mevzuubahis olur. Bendeniz de 
bunu kabul ediyorum. Osmanlı Meclisi Mebu
sanı ilâmlara hürmetkar idi. Bizim de hürmet
kar olmamız tabiîdir. 

BAŞKAN — Bir noktayı tebarüz ettirmek is
terim ; Yüksek Meclisin teşekkülü anından iti
baren bugüne kadar bilûmum idam kararları 
yüksek Meclise gelmiştir. Eski Padişahın ifa 
ettiği bu vazifeyi B. M. Meclisi, hukuku hüküm-
raniyi nefsinde tecelli ettirdiği için, bizzat ken
disi tam bir yetki ile takdir ederek hukuku 
hükümraniyi bizzat mütalâa etmiştir. Arkada
şımızın bu husustaki vukufunun noksan olduğu
nu görüyorum. Çünkü şimdiye kadar tatbikat 
bu şekilde tecelli edegelmiştir. Anayasaya mu
halif hiçbir cihet yoktur. (Alkışlar). 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Rica ede
rim. Reis Bey, benden bahsetmeyiniz. 

BAŞKAN — Dinleyiniz efendim Meclisi ve 
Anayasayı bu vaziyete mütahammil olarak ka-
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bul buyurmayınız. Çok rica ederim, müsaade bu
yurunuz. 

EKREM OBAN (izmir).— Aziz arkadaş]li
rim; idam hükümlerinin tasdiki hakkının, B. j 
M. Meclisine ait bulunması itibariyle bunun büs
bütün affına veyahut lüzum göreceği herhangi 
bir cezaya tenzilâta da salâhiyettar olduğu şüp-
ho götürmeü hakikatlardandır. 

Yalnız bu meselede itiraz eden arkadaş dahi 
herhangi bir hatai - adlîden veyahut herhangi 
siyasi ve içtimai bir faydadan dolayı hükümlü
nün cezasının tahfifi cihetine gidilmesi yolunda 
bir gûna itirazda bulunmamıştır. Yapılan itiraz 
huzuru âlinizde okunmuştur. Muteriz arkadaş 
diyorlar ki; kaatil olduğu mahkeme tarafından 
hükmedilen kimse kendi arkadaşından birini öl
dürdüğünden dolayı maktulü öldürmüştür. Bun
dan dolayı bir dâva dosyası, mukaddema Ankara 
Ağır Ceza Mahkemesinde geçmiştir, bu dosyayı 
getirelim, tetkik edelim. 

Hakikaten Yüksek Meclisinizin bu hususta
ki hak ve salâhiyeti sadece hukuku hükümranisi-
ni istimal etmekten ibaret olduğuna göre âdeta 
mahkeme gibi işin bütün safahatının, bundan 
evvel cereyan etmiş olan bu katil vakasının tetki
kini, bu işi alâkadar etmiyen dosyanın getiri
lip tetkik etmiye muhtaç olmadığı için Yüksek 
Adalet Komisyonumuz böyle bir dosyanın celbi
ne lüzum olmadığına karar verdi. Arkadaşımız 
işte bu karara itiraz ediyor. Bu demektir ki, bu 
adamın hükmünü tasdik etmiyelim diye bir iti
raz yapmış değildir. Bunun için Komisyon na 
mma tanzim olunan ve hükmü idamın tasdikim 
istiyen raporun reye konmasını ve bunun kabul 
buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Fahri Karakaya. (Kâ
fi, kâfi sesleri) kâfi deniyor, o halde önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 . VI . 1947 

ölüm cezasına çarptırılan Vahit Kahraman '-
m ölüm cezasına çarptırılması kararının tasdiki 
hakkındaki Komisyon raporunda muhalif bulu
nan Kâmil Coşkunoğlu 'nun muhalefet şerhinde 
bahsi geçen Ankara Ağır Ceza Mahkemesindeki 
dosyanın celp ve tetkikmdan sonra rapor veril
mesi için Adalet Komisyonuna havale \ e inde 
buyurulmasmı teklif ederim. 

Elâzığ 
Fahri Karakaya I 
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OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Sözüm 

yanlış anlaşılmıştır, cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Fikrinin yanlış anlaşıldığını 

ifade eden arkadaşa söz veriyorum. 
OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Evet 

efendim, sözlerim yanlış anlaşılmıştır. Hakkı hü~ 
kümraniyi kendim de kabul ettim ve Anayasa ile 
mukayyediz, dedim, 54 ncü maddeyi de mevzu-
ubahis ettim. Biz burada ne mahkûmun ne de 
mağdurun müdafii değiliz, biz Anayasanın nigeh-
baniyiz. Anayasanın bahşettiği hakkıhükümra-
nimizi kullanabiliriz. Bu bizim iktidarımızdadır. 
Eğer bir kanun olursa; ancak o zaman affa da
hi gidebiliriz, hani af kanunu tasarısı veya tak
riri o zaman kanun yoliyle merasime tâbidir. 

NECMEDDİN SAIIİR SILAN (Tunceli) — 
Kanuna lüzum yoktur, kanun olmadan dahi affa 
gidilebilir. Cezalar hafifletilebilir. Meclis hü
kümranlık hakkını serbestçe kullanır. 

OSMAN NURİ KÖNt (Devamla) — Ka
nun yolu ile gidilebilir. 

BAŞKAN — Dediğiniz anlaşılmıştır, cevabı 
da verilmiştir, Meclisin takdirine de iktiran et
miştir, tatbikat malûmdur. 

NAZIM POROY (Tokad) — Bu idam mese
leleri hakikaten zaman zaman Büyük Meclisinizi 
görüyorum, yormaktadır, üzmektedir, istirha
mım : bu hususta katî bir prensip kararı almamız
dır. Bu hak, Büyük Millet Meclisinde mevcut 
olan bu hak nereden gelmiştir? Geçen hafta da 
bunun burada uzun uzadıya bahsi yapıldı. Ve 
milletin hakkı hükümranisine istinat ederek ka
tî bir sebep dahi olmadan bir mahkûmun ölüm 
cezasının affı ile bu cezanın 25 seneye indiril
mesi yoluna gidildi. Kanuna lüzum görülmedi. 
Çünki herşeyden evvel Büyük Millet Meclisi bu 
hususta tamamiyle salâhiyettardır. Hiç bir sebep 
dahi zikretmeden bir mahkûmun affı yoluna 
gidebilir. 

Arkadaşlar; bu böyle olmakla beraber kendi 
vicdanlarımızla karşı karşıya kaldığımız zaman 
üzülmemek ve tabiatı eşyaya en muvafık kararı 
almak için, demin dediğim gibi, bir prensip ta-
kibetmemizde lâzımdır, idamın affı meselesi öte-
denberi hukuku hükümraniden addedilmiştir. 
Zannediyorum ki biz bu hususta bir istisna teş
kil ediyoruz, bu hak her yerde Devlet reisleri
ne verilmiştir. Sebebi şudur: 

Bazı öyle haller olabilir ki> kanunun tatbik 
edilmemesi, tatbikından ziyade âmme vicdanını 
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müsterih eder. öyle bir hâdise olur ki bu hâdi
seye kanunun tatbik edilmemesi lâzımdır. Bunu 
kim takdir edecek? Bunu takdir edecek olan zat 

ve daha doğrusu makam Devlet Riyasetidir. Bakı
nız düşünürken aklıma geldi; bu yolda Fransa Ma 
cari bir hüküm vardır. Birkaç misal daha vardır, 
fakat hatırıma gelmiyor. Medeni kanun mucibin
ce izdivaçları memnu olan iki şahsın vaziyetleri 
öyle bir hal alsa ki, bunların evlenmesi lâzımdır. 
Yani iki hısım; evlenmeleri kanunen memnudur. 
Gençlik saikasiyle bir hata işlemişlerdir ve aşk 
mahsulü de yoldadır. Böyle bir halde Fransa Re- I 
isi Cumhuru, eski kanunu esası mucibince, Adli

ye Vekâletinin vâki olan inhası üzerine böyle bir iz
divaca müsaade edebilir idi. Zannederim ki bu 
günkü kanun da bu hükmü muhafaza etmiştir. Ne 
kadar güzel bir şey. Devlet Reisi herhangi bir 

ilâm kararının infaz edilmemesi dahi bazı sebep
lerle memleketin menfaatine muvafık bulmıyabi-
lir. Kanunun tatbik edilmemesini emredebilir. 
Siyasi bir mesele olur, mahkûm hasta olur, akla 
gelmiyen, hayatın binlerce hâdisesi arasında öyle 
bir hal olur ki o adamın idamına kimse taraftar 
olmaz. O zaman Reisi Cumhur o idamın infaz edil
memesini emredebilir. Ve bundan dolayı vicdani 
âmme sıkıntı duymak şöyle dursun, istirahat du
yar. 

RASÎH KAPjLAN (Antalya) — Böyle bir 
peyden vicdani âmme istirahat duymaz. 

NAZİM POROY (Devamla) — Dinlemiyor
sunuz, cevap veriyorsunuz. Bazı ahval olur ki di
yorum, Devlet Reisinin bu idamı infaz ettirme
mesi vicdani âmmeyi müsterih eder, böyle bir hal 
olabilir. Bu siyasi de olabilir, gayrisiyasi de ola
bilir. 

Şimdi işin bütün ruhu budur. Bu eşkâl ve hu
dut içerisinde hakkı hükümrani olarak bu salâhi
yet Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Büyük 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun mütalâasını 
dinledikten sonra bu hakkını istimal eder. Fakat 
Meclisin, Sizin, o yüksek hasletiniz icabıdır, mer
hameti galiptir. Arkadaşlardan biri herhangi bir 
itiraz sebebi bulup ta böyle bir rapora bir 
şerh yazınca daima af tarafına gidiyoruz. Ta
biî bu yüksek hasletinizin icabidir, bu yüksek 
bir haslettir. Fakat bundan iki gün evvel baş
ka bir vatandaşın idamı hakkındaki hükmü 
tasdikten müteessir olmaz mısmi2? Geçen gün- | 

.1947 O : 1 
kti hâdise bunun bir misalidir. Uyuyan bir ne
feri. 

BAŞKAN — Ondan bahsetmeyiniz rica ede
rim. Kararı kritik mahiyetinde olur. Rica ede
rim. 

NAZIM POROY (Devamla) — Hayır ondan 
bahsetmiyorum, misal olarak arzediyorum. 
Bir asker uyuyan arkadşını uyurken, uyku ha
linde iken öldürmüştür. Pek vahşiyane olduğu 
için idam cezası verilmişti. Fakat affettik. Ya
ni Osman Beyin mütalâasından burada ayrı
lıyorum. kanun yapmadık. Lüzum yok, salâhi
yetimiz vardır. Affettik. Hattâ muhterem ar
kadaşımız Fuad Hulusi Demirelli aynı esbabı 
mııcibeyi zikrederek ve benim söylediklerimi 
daha âlimane ve vâkıfane anlatarak, hiç esbab 
zikretmeden affedelim dedi. Fakat benim vic
danım hiçde rahat değil. Yani arkadaşlarımdan 
herhangi birisi itiraz etmediği zaman, ilâm 
buradan geçtiği vakit, tasdik muamelesi ya
pıldığı zaman, vicdanım rahat olmıyor. Bu 
tabiî arkadaşlarımın yapdıkları tetkike inan
madığımdan değil, bazılarının sebepli sebep
siz affedildiğinden ve bazılarının da affedile-
mediğinden rahat etmiyorum. Haddizatında 
idama bütün kalbimle aleyhtar olan bir arkada-

.şınızım. Giden gitmiştir, hiç olmazsa kalanı 
kurtaralım, belki bir gün İslahı hâl eder. Bu
nun için istirham ediyorum, salâhiyetimizi ve 
hakkı hükünıranimizi herzaman kullanmak, şüp
hesiz hakkımızdır ve bu elimizdedir. Bu hususta 
bir pirensip kararı ittihaz edilsin, bu nokta üze
rinde Adliye Encümenini teşkil eden arkadaş
ların, nazarı dikkatlerini celbederim. Bu dos
ya gelmemiştir, okunmamıştır, dîye, itiraz eder
lerse biz burada ne delaili tetkik edebiliriz, ne 
de işin aslını arıyabiliriz. Zaten Anayasa bir 
ilâmın herhangi bir seretle, hiçbir veçhile, Nu
ri Beyin buyurduğu gibi, infazına hiç kimse
nin mâni olamıyacağmı âmirdir. Herhalde ilâ
mın infaz olunması lâzımdır. Bu şerait dâhi
linde burada ekseriya delâil zikre kalkışarak, 
veyahut hâkim hakkı takdirini doğru kullan
madı gibi bir düşünce ile selâhiyettar mahke
menin vermiş olduğu ve kaziyei muhkeme teş
kil eden bir ilâmın ortadan kaldırılmasına ben
deniz de hiç bir zaman taraftar değilim. Çün
kü adliyenin rüknü esası budur. Onun için bir 
Prensip kararı ittihazını, heyeti celileden rica 
ederim. 
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DFAVLIOT BAKANI VE "BAŞBAKAN YAR

DIMCISI MÜMTAZ ÖKMFN (Ankara) — 
Arkadaşlar, muhterem Osman Koni arkadaşın 
ilâmların in razının zaruri' olduğu hakkındaki 
mütalâalarına iştirakten daha tabiî hirşey yok
tur. Türkiye'de, mahkemelerden usul ve ka
nuna tevfikan sadır olmuş, katîleşıniş olan bü
tün. hükümler, imlim kararlar, bütün ilâmlar 
bittabi, infaz edilir. Teııfiz müesseselerinin va
zifesi icra kuvvetinin vazifesi ilâm hükümleri
ni yerine getirmektir. Bu Cumhuriyetin şaş
maz bir esasıdır. Ohalde, muhterem arkadaşım ; 
yıllardanberi Adliyenin içinde hizmet etmiş 
ve Cumhuriyet Adliyesi içinde, ilk gününden 
bu ana kadar bulunmuş olduğuna göre, kendi
sinden soruyorum, bu Devlet kuruldu kurulalı 
bir defa olsun bir hüküm infazına. mâni olun
muş mudur? Bu rejimde katileşmiş ilâmların 
infaz edilmemesi hiç vâki oldu mu ki, Osmanlı 
imparatorluğu zamanında ilâmların infazına 
mâni olunmuyordu, biz de mâni olmıyalım, diye 
oldukça ağır ve yersiz bir ithamda bulundu
lar. Hükümet namına Büyük Meclis huzurunda 
memleket umumi efkârına arzetmek isterim ki, 
Türkiye'de mahkemelerden sadır olmuş ve kati
yet kesbetmiş ilâmların infazına mâni olacak 
hiçbir tek kuvvet yoktur ve şimdiye kadar da . 
hiçbir kuvvet buna mâni olmamıştır. îdam hü
kümlerinin infazından evvel Büyük Meclise ar-
zedilmesinin sebebi. Anayasanın enirine itaat 
zaruretindendir. Kendilerinin mahkemelerin 
istiklali ve ilâmların tebdili ahkâmı yoluna 

.gidilmemesi hakkındaki mütalâaları yerinde
dir ve bizim kanaatimizce de uygundur. Ancak 
Büyük Meclisinde hakkı hüküm fanisine dayana
rak bıı gibi idam kararlarını tahlif veya af yo
luna git I iği vâkıdır. Büyük Meclisin bıı nevi 
kararları da hiç şüphe yoktur ki. Anayasaya uy
gundur. Tekrar ve ısar ediyorum ki, arkadaşı
mızın misallerini, hakikaten yerimle bulmadım. 
Bu rejim kurulalı 27 sene olmuştur. Sulh mah
kemelerinden ağır ceza mahkemelerine kadar 
biiliiu. mahkemelerden sadır olan herhangi bir 
ilâmın herhangi bir sebeple hükümlerinin teıı-
fizine mâni olunduğu varil ve vâki değildir. 
Bu itibarla verdikleri misalleri kendilerinin ilmi 
ve şahsi varlıkları ile kaabili telif görmedim ve 
hakikalcn yersiz buldum. 

NHCAT.I UIMIKM (Muğla) - -Muhterem ar
kadaşlar; Anayasanın 2(5 ncı maddesinde Yük-
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sek Meclisin, cezaları tahfif veya tebdil veya 
af ilân edebileceği sarahaten yazılıdır. Bunun 
karşısında Anayasanın 54 ncü maddesi de mah
keme kararlarının taarruzdan salim olduğunu 
ifade etmektedir. İki nıaddei kanuniye arasında 
ilk bakışta bir tebayün var zanedilir. Fakat 
l)u iki madde i. kanuniye arasında hiçbir tenakuz 
şemınesi yoktur. Hükümler ayrı ayrıdır. 5-4 ncü 
maddeye göre Büyük 'Millet Meclisi falan mah
keme tarafından verilen kararın feshine veya 
nakzına, Türk Ceza Kanununun veya falan hu
susi kanunun falan maddesinin tatbikma karar 
verildi, diyemez. İşte 54 ncü maddenin ifadesi 
budur. 

Fakat, Büyük Millet Meclisi mahkeme kara
rma hürmet etmekle beraber o kararı bir tarafa 
bırakarak hakkı hükümranisini kullanır, bir ada
mın cezasını tahfif, tebdil, ve hattâ af edebilir. 
Görülüyor ki, bu iş başka, o iş başka. Hiçbir mil
letvekilinin hatırına gelmez ki, 54 ncü madde 
mucibince hareket etnıiverek mahkeme kararını 
feshedelim veya nakzedelim, onun yerine herhangi 
bir karar koyalım. Ancak 26 ncı maddenin tat
bikma biz salâhiyettarız. İdam kararları yalnız 
bir formalite olarak Yüksek Meclise gelmemiştir. 
Bu Meclisin elbette idam kararı üzerinde bir dü
şünme ve mütalâa etme hakkı vardır. (Bravo 
sesleri) 20 ncı maddei kanuniye tatbik edilirken 
elbette mâkul bir sebebe istinat edecektir. Yok
sa hiçbir sebebi mâkul olmaksızın cezanın tebdili 
veya affı bir maslahat olmaz. Bazı arkadaşlar 
54 ncü maddeden korkarak o sebeplerin ancak 
siyasi ve içtimai olabileceğini düşünüyorlar. Ben 
o kadar muhafazakâr kalamam, 20 ncı maddei 
kanuniyede tahfif veya tebdilin veya affın ilânı 
yalnız siyasi ve içtimai sebeplere inhisar ettirile
ceği hakkında hiçbir kayıt ve delil mevcut değil
dir. Öyle ise hatai adlîde tebdil, tahfif veya af ilâ 
ninni zihninde mündemiç bir sebebi olabilir. Sıı-
halde biz aramızda bir aile erkânı gibi konuşur
ken mahkeme kararındaki bir hatayı adlîyi niçin 
mülâhaza et m iveceğiz, neden birbirimizi irşada, 
birbirimizi hakikate yaklaştırmaya çalışmayaca
ğız. 20 ncı maddenin tatbiknıda yalnız içtimai 
ve siyasi sebebe istinat mülâhazası kabul edilemez. 
Hatai adlîden dolayı Yüksek Meclis cezayı tahfif 
veya, tebdil veya affı hususi ilân edebilir. 

Simdi ben hâdiseyi iyi bilmiyorum, ilâmı iyi 
bilmiyorum. Fakat bir muhaffif sebebin ihmal 
edildiğinden bahsediliyor, eğer böyle bir şey 
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varsa bu hakikaten tahkik edilmelidir. Hakikaten 
bu muhaffif sebep hükümde nazara alınmamış 
ise, böyle bir vaziyet var ise mahkeme kararına 
hürmet etmekle beraber yani mahkeme kararma 
hiç teaaruz etmeden bu zihniyetle ve adaletin 
tesisi bakımından belki tebdil, belki tahfif edebi
liriz arkadaşlar. Eğer bizim hiç düşünme yetki
miz yoksa bir ölüm kararı buraya bir formalite 
olarak gelirse bu mânâsız ve hikmetsiz olur. 
Biz bostan oyuğu değiliz. (Gülüşmeler) Elbet 
bunu tetkik edeceğiz, elbetteki mahkeme kararma 
hürmet etmekle beraber bir hata varsa cezanın 
tebdil veya tahfifi cihetine gideceğiz. 

Binaenaleyh hâdisede hatayı adlî olup olmadı
ğının tetkikma ait verilen önergenin kabulüne 
karar verilmesini dilerim. 

NEOMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Demokrat Milletvekili Osman Nuri Koni tarafın
dan serdedilmiş olan mütalâayı, Nazım Poroy 
arkadaşımızla Hükümetimiz adına ve Adalet Ba
kanı yerine, Mümtaz ökmen arkadaşımız, Bü
yük Millet Meclisimizin hissiyatına da tercüman 
olarak, ilmî ifadelerle karşılamış buunuyor. 

Ben, yalnız, Osman Nuri Koni 'in 54 ncü mad
denin medlulü içinde kalmak suretiyle serdettik-
leri mütalâa üzerine düşüncelerimi belirtmekle 
yetineceğim. 

Ancak buna geçmeden önce de, Başkan Veki
limiz tarafından da işaret edildiği üzere Os
manlı İmparatorluğunda geçmiş olan bir olayı 
burada örnek olarak göstermelerini ve idam hü
kümleri karşısında Büyük Millet Meclisimizin 
hükümranlık haklarını iyi kullanmadığı zannını 
uyandıracak surette konuşmuş olmalarını tees
süfle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bu konuyu iyice açıklıyabilmek 
için 54 ncü maddeyi müsaadenizle, olduğu gibi 
okuyacağım. 

«Elli dördüncü madde — Yargıçlar, bütün 
dâvaların görülmesinde ve hükmünde bağımsız
dırlar ve bu işlerine hiçbir türlü karışılamaz, 
ancak kantin hükmüne bağlıdırlar. 

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir türlü 
değiştiremezler, başkalıyamazlar, geciktiremez
ler ve hükümlerini yerine getirmesine engel ola
mazlar.» 

Arkadaşlar, 54 ncü naıddenin hükmü budur. 
Fakat, Osman Nuri Koni, yalnız bu maddeye 
saplanmamış olsaydı, Anayasamızın 26 ncı madde-
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I sinin sarih ve âmirhükmünü de bu konuda hatır

lamış olsaydı böyle yanlış bir mütalâada bulun
mamış olurdu. 

Büyük Millet Meclisinin yasama görevlerini 
sayan 26 ncı maddesinin bu konuya ait kısmını 
da, olduğu gibi okuyorum: 

«Yirmi altıncı madde — Genel ve özel af 
ilân etmek, cezaları hafifletmek ve değiştirmek, 
kanun soruşturmalarmı ve kanun cezalarını er
telemek, mahkemelerden çıkıp kesinleşen ölüm 
cezası hükümlerini yerine getirmek gibi görevle
ri Büyük Millet Meclisi ancak kendisi yapar.» 

Şu halde ölüm cezalarım yerine getirmek 
suretiyle, Büyük Meclis hükümranlık haklarını 
kullandığı gibi cezaları hafifletmek ve değiştir
mek yetkilerine de malik bulunmaktadır. 

Esasen, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulu
şundan beri bu ana kadar gelmiş olan idam hüküm
lerine ait ilâmlarda, Büyük Meclis hükümran
lık haklarını bu suretle kesin olarak kullanmış 
bulunmaktadır. 

Büyük Meclis, idama mahkûm edilmiş olan 
bazı bahtsızların cezalarım, buradaki görüşmeler 
sonunda, hafifletmiştir. Bunlar birer vakıadır. 
Hattâ bundan bir maüddet önce de böyle bir 
idam mahkûmunun cezası, Büyük Meclisin şef
kat ve atıfeti olarak 25 yıla indirilmiş, hafifle-
tilmiştir. Bu olaylar yargıçların takdir hak
ları üzerinde asla müessir değildir ve olamaz. 

Büyük Millet Meclisi Anayasanın 54 ncü 
maddesindeki hükümlere sadık olduğu kadar 
26 ncı maddeye göre de hükümranlık haklarını 
serbestçe kullanmaktadır ve kullanabilir. 

Bu itibarla Demokrat Milletvekilinin sadece 
54 ncü maddeye göre dar bir zaviyeden serdetmiş 
olduğu mütalâa doğru değildir. Böyle bir ceza
nın hafifletilmesi için, dediği gibi kanun teklifi 
gerekli değildir. 

Esasen o düşüncelere Büyük Meclisin katılma
mış olduğu da, gösterdiği tezahürle belli edil
miştir. Kaldı ki şimdi söz konusu olan nokta 
böyle bir yetkinin kullanılması değildir, komisyon 
kararma karşı serdedilen bir mütalâaya göre ha
reket edip etmemek meselesidir ki bunun üzerin
de de fazla durmak zaittir. Çünki mesele ay
dın bir hale gelmiştir. 

KÂMİL COŞKUNOGLU (Manisa) — Efen
dim; Komsyon mazbatasında muhalefet şerhim 
bulunduğu için arkadaşların verdiği izahata 

1 göre bendeniz de söz almak zaruretini duydum, 

— 93 — 
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Hâdiseyi Yüksek Meclise arzederek, niçin 

muhalif kaldığımı açıklamak istiyorum. 
Bu maktul Mustafa Emir Ali daha ev

vel Sungurlu'da Ağabey Kahraman isminde bir 
şahsın ölümünden dolayı tevkif edilmiştir. Ken
disinin Corum Ağır Ceza Mahkemesinde duruş
ması yapılırken bazı sebeplerle dâva Ankara 
Ağır Ceza Mahkemesine intikal etmiştir. An
kara Ağır Ceza Mahemesiııce tahminen 11 ay tu
tuk kaldıktan sonra Mustafa Emir Ali tahliye 
edilmişti,'. Mustafa Emir Ali tahliye edilip 
memleketine gittikten sonra, vaktiyle orada 
bulunan ve sihri hısımlık tesis etmiş olan Recai 
isminde bir arkadaşı arkasından gidiyor, bir-
gün mağazasından çıkıp eve giderken bu sanık, 
Vahit ve daha iki arkadaşı ki 24 sene ağır hapse 
mahkûm olmuşlar ve hüküm kesbi katiyet et
miştir, üçü pusu kurup Muşta Emir Ali'yi öl
dürüyorlar. Hâdisede taammüt vardır, işin bu 
safhasına kadar olan şekli budur. 

Bendenizin, zihnimi işgal eden nokta rey 
vermek için vicdanımın tamamen tatmin edil
memiş olmasıdır. Bu sanık Mustafa Emir Ali'
nin Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşmasına ait dosyayı mahkeme hiç tetkik 
etmemiş. Suçlular, bilhassa bu Vahit Kahraman, 
bidayettenberi kendisinin soyadı müşterek ol
duğu, zannederim amcazadesi, oluyor,, onu 
Mustafa Emir Ali'nin öldürmesinden dolayı 
Mustafa. Emir Ali'yi de kendisinin öldürdüğü
nü iddia ediyor. Sanıkla Mustafa Emir Ali ara
sında daha evvel hiçbir şekilde husumet olma
dığına göre öldürmesi için bir sebep aramak lâ
zımdır. Bu sebebin ne olduğunu tahkik ve tet
kik etmek tam bir kanaat husulü için elbette 
lâzımdır. Mahkeme bidayette sanıklara 10 ar 
sem- ağır hapis cezası vermiş, nakız üzerine. 
Vahit Kahraman hakkında ölüm cezası, d iğci
leri hakkında da 24 er sene ağır hapis cezası 
verilmiştir. Yargıtay bu hükmü tasdik etmiş
tir, fakat, hiç bir zaman sandıkların bu savun
ması üzerinde durulmamış gerek mahkemenin 
ilk. kararı, gerek bozma kararında buna ait hiç
bir gerekçe yoktur. Belki, mahkeme bu sebe
bin varit olmadığını, taanmıüdü kabul ettiğini, 
Ağabey Kahramau'ıu ölü Mustafa, Emir Ali 1a-
rafmdan öldürüldüğü kabul edilse bile bu
nun esbabı muhaffifeden sayılanı lyacağını 
beyan, edip ölüm cezası verebilir. Bu, mahke
menin, takdirine taallûk eden bir cihettir. Mah-
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keme takdir etmiş, yüksek dereceden geçmiş, 
binaenaleyh, bizim için bu dosya üzerinde dur
mak icabetmez diyebilirdik. Fakat mahkeme 
bu savunmayı tetkik etmemiş ve üzerinde dur
mamıştır. Bendeniz vicdanen bu işin faili 
olan şahsın leh veya aleyhinde herhangi bir se
bep bulunul' bulunmadığını tetkik etmek için 
dosyanın celbini rica ettim. Birkaç arkadaş da, 
bu. talepte bulunmuştu. Bu. dosya gelirse ne 
olacaktır? Bu dosya gelirse şu olacaktır : Ora
dan gelecek dosyanın içinde eğer ölen Mustafa 
Phiiir Ali'nin, daha evvel öldürülen Ağabey Kah
raman'm ölümünden uzaktan, veya yakından 
alâkasını tesbit eden bir durum varsa elbetteki 
bu da sanık lehine takdirî veya kanuni olarak 
eczayı hafifletebilir. Bu takdirde büyük Meclis 
bundan, bir ay kadar evvel nasıl esbabı mucibe 
göstermeksizin bir mahkûmun cezasını 18 sene
ye indirmişse burada da hukuku hükümranisini 
kullanarak İm adamın cezasını hafifletebilir. 
Ben. burada idam hükmünün, infazı lâzım gel ir 
veya, 1 âz un gel m ez diye bir noktai nazar ileri sür
medim. Ben kesin bir sonuca varmak için dos
yanın incelenmesi kanaatındayım. Muhalif kal
dığım cihet, bundan, ibarettir. Yüksek Meclis 
neyi tensip ederse o olacaktır. 

OSMAN NTTRÎ KONİ (îstanluıl) - - Bende
niz bir misal getirdim. 

NUCMEDDİN SAHİTÎ SILAN (Tunceli) — 
(/ok kötü bir misal. 

OSMAN NTTRÎ KONİ (DevambO - - Misa
limde Meclisin hakkı hükümranisi aleyhinde söz 
söylemedim. Binaenaleyh bana öyle zanda bulu
nanların sözlerini kendilerine iade ediyorum. 
Bendeniz iddia ediyorum. Meclisin hakkı hü-
kümraniyesi vardır. Ve bu Anayasada mukay
yettir. Ancak ben yine Meclisin 1043 senesinde 
verilmiş kararına istinat ediyorum ve ondan 
kuvvet alıyorum. 43 senesinde verilen kararda 
ilâmlar masunu taarrudur diyor. Siyasi ve iç
timai sebeplerle tahfif tebdil doğrudur. En doğ
ru yol da budur. Çünkü Türkiye Büyük Millet. 
Meclisi Anayasasının çizdiği yoldan inhiraf ede
mez Anayasanın hükümleri bizim için muta
dır. 1943 senesinde .Meclisin yaptığı tefsirde 
Anayasanın 26 ncı maddesinin ruhuna, lâfzına 
tanmıen muvafıktır. Çünkü başka suretle 54 ncü 
madde ile telifine imkân yoktur. 54 ncü mad
dede sarahati katiye vardır, bu nedir? İlâm
lar masunu taarruzdur, diyor. Neden diyor? 
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(Jünkü kanunlarda bir kaziyei muhkeme mües
sesesi vardır. Bunu yıkacak mıyız? Hayır, bu
nu Büyük Millet Meclisi yıkamaz, yıkmaz. Ha
tayı adlî dahi olsa kaziyei muhkeme müessesesi 
yıkılamaz. Yalnız ne olur? Büyük Millet Mec
lisi siyasi ve içtima'1 sebepler göstererek o cezayı 
azaltır veya affeder, hukuku hükümranisine is
tinat ederk. Yoksa filân mahkemenin verdiği 
ilam gayrikanunidir diye bunu çürütemez, bun
da ısrar ediyorum. 

Sözlerim maalesef yanlış anlaşılmıştır, bu 
yanlışlığı kaillerine ret ve iade ediyorum. 

Arzettiğim gibi biz, her halde hatayı adlî 
üzerine istinat edemeyir, salâhiyetimiz yoktur. 
Salâhiyeti kazaiyemiz yoktur. Siyasi ve - içti
mai bir sebep göstermeye mecburuz. Çünkü 
ilâm masunu taarruzdur, mutadır, kaziyei muh
keme vardır. 

Fakat lâzımgeliyorsa affedelim, fakat kanun 
teklifi yapalım, veya kanun tasarısı gelsin ya
palım. Hayır demiyorum. Yani bir takrir ve
rilecek, Komisyondan geçecek, yahut bir tasarı 
verilecek, komisyondan geçecek biz de affede
ceğiz. Olmaz diye bir iddiada bulunmadım. Fa
kat hatayı adlî sebep tutulamaz. 

26 ncı madde ile 24 ncü madde arasındaki 
fark büyüktür. Hatayı adlî üzerine biz burada 
binayı hükmedemeyiz, burası bir mahkeme de
ğildir, salâhiyeti kazaiyemiz yoktur. 

Sonra dosyanın celbinden bahsediyorlar, o 
halde biz «mahkeme» olduk demektir. Bu bence 
bilüzumdur. Bakıyoruz ki kararı bir Türk mah
kemesi vermiştir, Temyiz de kabul etmiştir. Biz 
bunu kabule mecburuz. Dosyayı getirmek mecbu
riyetinde değiliz. îlâma muhalif olarak biz asla 
bir şey yapamayız. 1943 teki Meclis bizden de
ğil mi idi? Ben de o karara istinat ediyorum. 

NECMEDDİN S AHİR SILAN (Tunceli) — 
1943 de değil, 1942 de. Fakat o karar değil, not
tur. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — 1943 ol
sun, 1942 olsun, Meclis o kararı vermiştir, ben 
o karara istinat ediyorum, o karar mutadır, ka
nun mahiyetindedir. (1943 de değil, 1942 dedir, 
sesleri). 

Affedersiniz belki tarihinde hata etmiş olabi
lirim, 1942 de olabilir. Fakat bunun herhalde 
bir sebebe istinat etmesi lâzımdır. O sebep de 
hatai adlî, olamaz, eğer hatai adlî vardır di-
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ye ilâma - dokunacak olursak, kaziyei muhkemeyi 
yıkmış oluruz. 

BAŞ'KAN — Efendim, 1942 senesinde 26 
ncı maddenin tefsirine mütaallik böyle bir karar 
Büyük Millet Meclisinden sâdır olmamıştır 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Sâdır 
olmuştur, vardır, ısrar ediyorum. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; demin, bu konu üzerinde fazla dur
mak istemedim. Ancak, Osman Nuri Köni'nin 
deminki konuşma çalımı ile şimdi konuşması 
arasında hayli fark gördüğüm için tekrar söz 
almak zorunda kaldım. Osman Nuri Koni, şim
diki sözlerine göre 180 derece dönmüş bulunu
yor. O, deminki konuşmasında böyle bir cezayı 
hafifletmek için bir kanun getirmek lüzumun
dan bahsetmişti . Şimdi ise «Siyasi veya içtimai 
bir fayda» dan bahsediyor. Ne çabuk döndüler? 

Arkadaşlar, 26 ncı maddeye göre Büyük Mil
let Meclisi hükümranlık haklarını mutlak ola
rak kullanır. Ancak, Büyük Meclis, demin ken
disinin işaret etmiş olduğu ve sandığı gibi, Ana
yasanın bu maddesine ait salâhiyetini kulla
nırken, 26 ncı maddedeki «Genel ve özel af ilâ
nı, cezaları hafiflettirmek ve değiştirmek» ba
kımından, 16 . I I I . 1942 de bir karar almış 
bulunmamaktadır. Böyle bir karar yoktur. O, 
sözü geçen birleşimdeki görüşmelerden mül
hem olarak Genel Sekreterlikçe tesbit edilmiş 
bir nottur. Şimdi bu notu olduğu gibi oku
yorum : 

«Not : 16 — Bu iş için siyasi ve içtimai bir 
fayda gözetilmelidir. Yoksa 54 ncü maddenin 

son fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmiş olu
nabilir.» 

Görülüyor ki, bu Anayasamızın bir hükmü de
ğildir. İçtüzük'ümüzün bir hükmü değildir. O 
not, Meclisin o Birleşimindeki görüşmelerinde 
ileri sürülmüş bir mütalâadır. Büyük Meclis, 
dilerse böyle bir mütalâaya uyabilir, dilerse 
«Siyasi ve içtimai fayda» gözetmeden de, şef
kat ve atıfetini hiçbir kayıtla bağlı olmaksızın, 
tecelli ettirebilir, hükümranlık haklarını dile
diği gibi kullanabilir. Kamutay böyle bir notla 
kayıtlanamaz. 

Esasen bugün karşılaştığımız, görüştüğümüz 
mevzu da bu değildir. Mesele, Adalet Komis
yonunun çokluk oyu ile gelmiş olan idam ceza
sının yerine getirilmesine matuf bulunan rapo
run, cezasının hafifletilmesi hususunda bir dü-
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şünce ve teklifte bulunmadığına göre, bugün 
oya konulması veya yeni bir incelemeye tâbi 
tutulup tutulmamasıdır. 

Tekrar ediyorum: üzerinde durulan nokta, 
esas itibariyle, Adalet Komisyonumuzdan gel
miş olan raporda da görüldüğü gibi, o Komis
yondaki bir arkadaşımızın, vicdani kanaatim 
kesin olarak belirtmesi için, eskiden mevcut 
olduğu söylenilen bir dosyanın celbi hakkında 
ileri sürdüğü mütalâanın nazara alınıp alm-
mıyacağı, işin yeniden Adalet Komisyonunda 
tetkik mevzuu olup olmıyacağı meselesidir. 

Demin de işaret ettiğim gibi, usulü daire
sinde hükme raptolunmuş, kesinleşmiş Büyük 
Meclisin Adalet Komisyonundan gelmiş olan 
rapor üzerine cezanın hafifletilmesi veya affe
dilmesi gibi bir teklif mevzuubahs olmadığına 
göre bunun üzerinde daha fazla durulması doğ
ru değildir. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni, söylediğiniz 
hangi sene idi? 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Hata 
ettim. 

BAŞKAN — Rica ederim, Büyük Millet Mec
lisi huzurunda hataya tahammül yoktur. 1940, 
1941 veya 1943, 1944 te siyasi ve içtimai hu
susta hasrına ait hiçbir karar yoktur. 

OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — Şimdi 
okundu. 

BAŞKAN — Yoktur, olmıyan şey okunmaz. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Anaya

sada vardır. 
BAŞKAN —• Söyleyiniz Anayasanın nere

sindedir? 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — 36 ncı 

sahifedeki 16 numaraya bakınız efendim. 
BAŞKAN —- Söylediğiniz şey bu hususa ka-

tiyyen şâmil değildir. «Not : Bu iş için siyasi 
ve içtimai bir fayda gözetil melidir. Yoksa 54 
ncü maddenin son fıkrası hükmüne aykırı hare
ket edilmiş bulunabilir» denilmekte ise de bu, tef
sir veya bir karar değil, bir hâdise sırasında, 
Meclis müzakeresi sırasında söylenmiş bir söz
den ibarettir. Yoksa Meclisçe verilmiş bir karar 
değildir. (Kâfi sesleri, reye sesleri). 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Söz söyle
mekten vaz geçtim. 

BAŞKAN — Kâfi olduğu ifade ediliyor. 
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f SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
I Kifayet aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Ar

kadaşlar, kanunun sarih hükümleri ve belli hu
kuk kaideleri muvacehesinde bu kadar sürekli 

I tartışmaya tahmmülü olmadığına inandığım me
seleyi, sürünncemede kalacak diye vasıflandırıl-
masma hata olmadığını sandığım şekle sokma
ğa sebebiyet veren beyanat, Osman Nuri Koni 
arkadaşımızın bu kürsünden ilk söylediği söz
lerdir. Bu sözler eğer yalnız münakaşa konu
su olan kesinleşmiş bir ilâmla ölüm cezasına 
çarptırılmış bir vatandaş hakkındaki kesin ce
zanın Yüksek Meclisçe kabul veya ademi kabul 
meselesine inhisar etseydi ve bu mülahazalar, 
fikirler, mütalâalar yalnız bu noktayı istihdaf 
eden bir tarzda söylenmiş olsaydı belki bu 
kürsüyü benim de çıkmamı ve müzakerenin ki
fayetsizliğini iddia etmemi istilzam etmezdi. 
Bu vesile ile şunu arzetmeliyiz k i : Muğla Millet
vekili Necati Erdem arkadaşımız, Aanayasa'nm 
sarih, mânası çok açık, anlaşılması güç değil, 
anlaşılmaması hayret edilecek kadar çok açık 
olan hükümlerini Büyük Millet Meclisinin hü
kümranlık hakkının tecezzi kabul etmiyen, bu 
ulvi millet hakkı kendisinde bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletin sarih haklarına 
dayanarak bu hususta neler yapabileceğini 
çok açık olarak söylemiştir bununla esas mese
le bitmiştir. Bununla beraber söz arasında bir 
noktaya temas ettik ki : Milletvekillerine taal
lûk eden bu nokta çok önemlidir. Hal burada 
yine o kadar ehemmiyetli değilken fakat bu 

I Türk Cumhuriyet rejiminin mahiyetinde bir te
beddül ve tegayyürü intaç edecek mütalâa
lardandır. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükümranlık hakkını kayıtsız şartsız olarak 
ve tecezzi kabul etmiyerek nefsinde toplar. Bu 
cezanın infazına karar vermenin hükümranlık 
hakkından olduğunu da bu kürsiye çıkan her 
arkadaş kolaylıkla ve açıklıkla itiraf etmiş
tir. Eğer dâva böyle ise bu hakkın şu veya bu 
sebeple Büyük Millet Meclisinin vicdanını ren
cide edecek veya hiç değilse gıcıklıyacak şe
kilde idam hükmünün tatbikinin bir şahıs ve
ya makama verilmesi noktası çok ehemmiyetli
dir. Türk Milleti muvacehesinde ve tarih mu-

I vacehesinde böyle bir şey Anayasa'da tebed-
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dülü ifade eder. Bu mesele bu vesile ile kati
yen mevzuubahis edilmemelidir ve edilemez. 
Eğer bu vesile ile rejiminde bir tebeddül yapı
lacaksa, Anayasada bir tebdil veya tağyir yapı
lacaksa o zaman bir teklifi kanuni ile gelinir ve 
çok mühim tarihî ve inkılâbî olan bu mesele de 
bu kürsüde konuşulur ve o zaman bunu Büyük 
Meclis halleder. Bu bakımdan bu nokta hakkın
da etraflıca konuşulması için müzakerenin gayri 
kâfi olduğu kanaatmdayım. (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müzakere yeter görülmüştür. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 

(Elâzığ Milletvekili Fahri Karakya'nm öner
gesi tekrar okundu). 

(Ret sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Muhalefet şerhinde gösterilen dosya ince

lendikten sonra gereken mazbatanın yazılması 
için (ölüm cezasmm onanmasına ait) gerekçesi
nin Adalet Komisyonuna iadesinin oya konulma
sını dilerim. 

Manisa 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — önergelerin her ikisi de aynı 
mahiyettedir. Yani bahsolunan dosyanın celbi 
için raporun komisyona iadesi mahiyetindedir. 

Komisyona bu maksatla raporun iadesini ka
bul buyuranlar... Kabul buyurmıyanlar... öner
geler reddolunmuştur. 

Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Rapor kabul 
olunmuştur. 

2. — 1946 yılında New - York'ta toplanan Mil
letlerarası Sağlık Konferansında kabul ve imza 
edilen belgelerin onanmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonları raporları (1/161) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

[1] Tasarının birinci 
Birleşim tutanağındadır. 

görüşülmesi (67)- nci 
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New - York'ta toplanan Milletlerarası Sağlık 
Konferansında kabul ve imza edilen belgelerin 

onanmasına dair İeftuyn 

MADDE 1. — New - York şehrinde 19 Hazi
ran 1946 - 22 Temmuz 1946 tarihleri arasında 
toplanan Milletlerarası Sağlık Konferansının ha
zırlayıp kabul ettiği Milletlerarası Sağlık Kon
feransının Nihai Senedi, Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Anayasası, Milletlerarası Sağlık Konferansında 
temsil edilen Hükümetler arasmda akdedilen An
laşma ve Milletlerarası Genel Sağlık Ofisine dair 
Protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oya sunuyorum. 

3. — Jandrama Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları rapor
ları (1/149) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesine başlıyoruz. 
Birinci maddeyi okuyoruz. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve muvakkat madde ek

lenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 10 Haziran 1930 tarih ve 1706 
sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Jandarma subaylarından üsteğmen ve 
yüzbaşıların (dâhil) yükselmeleri Jandarma gö
revlerinden alacakları sicillere göre yapılır. 

[1] Tasarının birinci görüşülmesi 68 nci bir
leşim tutanağındadır. 
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Teğmenlerin üsteğmenliğe yükselmeleri Jaıı-

; daranı Subay Okulundan alaekaları sicillerle ya
pılır. 

B) Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki Jan
darma üstsubaylarmm yükselmeleri; Kara Ordu
sunun küçük komuta kurslarına, manevra ve 
atışlarına, kıta ve kadro tatbikatlarına katıla
rak buralardan alacakları notlarla Jandarmada 
tutulmakta olan siciller karşılaştırılıp her ikisi 
muvafık olanlar Ordudaki hem nasıplılariyle bir
likte İçişleri Bakanlığınca tanzim edilecek yük
selme def teriyle münhal âl a yükseltilir. 

Ancak büyük komuta kursu açıldığı takdir
de albayların yükselmeleri İm kursa iştirakle
riyle olur. 

C) Jandarma subaylarının kurs, manevra, 
atış ve tatbikatlara iştirak şekli ve yükselmele
rine esas olacak notların hangi idari makam ve 
meslekî üstler tarafından ne suretle verileceği 
ayrıca bir tüzük ile tesbit olunur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır okunacaktır. 
Komisyon raportörü olmanız sıfatiyle size söz 

vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Jandarma üstsubaylarmm Kara Ordusunda 

tâbi olacakları kurs ve tatbikatlar arasında harlı 
oyunu ve plân tatbikatı yazılmamıştır. 

Birinci maddenin B fıkrasında ve ikinci sa
bitenin üçüncü satırında «kıta ve kadro tatbikat
larına» cümlesinin «kıta ve kadro tatbikatlarıy-
la harb oyunu ve plân tatbikatlarına» 

şeklinde tashih ve yazılmasını arz ve teklif 
ederim . 

Hatay Milletvekili 
01. Eyüp Durukan 

BAŞKAN •— Buyurun İçişleri Komisyonu 
Sözcüsü. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — General Eyüp Duru
kan'm tekliflerine İçişleri Komisyonu namına 
iştirak ettiğimizi bildiririm. 

Birinci maddenin A bendinde «yüzbaşıların» 
kelimesinden sonra parantez içinde «dâhil» ke
limesi vardır, bunun çıkarılmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Durukan'm önergesini Komis
yon da uygun görüyor. Bunu dikkate alanlar... 
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Al unvanlar.... Dikkate alınmıştır. Maddeyi bu 
ilâve tashihle tekrar okuyoruz: 

Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek

lenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 10 Haziran 1930 tarih ve 1706 
sayılı .Jandarma Kanununun 12 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Jandarma subaylarından üsteğmen ve 
yüzbaşıların yükselmeleri .Jandarma görevlerin
den alacakları sicillere göre yapılır. 

Teğmenlerin üsteğmenliğe yükselmeleri Jan
darma Subay Okulundan alacakları sicillerle ya
pılır. 

B) Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki Jan
darma üstsubaylarmm yükselmeleri; Kara Ordu
sunun küçük komuta kurslarına, manevra ve 
atışlarına, kıta ve kadro tatbikat]ariyle harb oyu
nu ve plân tatbikatlarına katılarak buralardan 
alacakları notlarla .Jandarmada tutulmakta olan 
siciller karşılaştırılıp her ikisi muvafık olanlar 
ordudaki hem nasıplılariyle birlikte İçişleri Ba
kanlığınca tanzim edilecek yükselme defteriyle 
münhal âta yükseltilir. 

Ancak büyük komuta kursu açıldığı takdir
de albayların yükselmeleri bu kursa iştirakle
riyle olur. 

O) Jandarma subaylarının kurs, manevra, 
atış ve tatbikatlara iştirak şekli ve yükselmele
rine esas olacak notların hangi idari makam ve 
meslekî üstler tarafından ne suretle verileceği 
ayrıca bir tüzük ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1706 sayılı Jandarma Kanu
nuna ek 2227 sayılı Kanun ile 4273 sayılı Subay
lar Heyetine Mahsus Kanunun 11 nci maddesi
ni değiştiren 4554 sayılı Kanunun (D) fıkrası 
hükmü Jandarma subayları için kaldırılmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan evvel 1706. sayılı Kanunun 12 nci madde
si hükmüne göre Ordu kıta stajına çıkarılmış 
olanların Ordudan alacakları müspet sicilleri 
üzerine yükselmeleri yapılır. 
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1947 yılında yükselme sırasında olup da Or

du kıta stajına çıkarılmamış olan jandarma üs
teğmenlerinin yükselmeleri yalnız 1947 yılında 
jandarmanın sabit birliklerinden alacakları müs-
bet sicilleri üzerine yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kaimi edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.-

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
iümü kabul edilmiştir. 

4. —• Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kal-
dırulnıası ve bütün çalışmaların Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri hakkında 
Roma'da imzalanan Protokolün onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri re Tarım Komisyonları 
raporları (1/175) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
Maddelov\ okutuyorum. 

Milletlerarası. Tarım Enstitüsünün kaldırılması 
ve bütün çalışmalarının Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtına devri hakkında Roma'da 
30 Mart 1946 tarihinde imzalanan Protokolün 

onanmasın?, dair kanun 

MADDE 1. — Lozan Andlaşmasmm 99 ncu 
maddesinin 4 ııcü fıkrası gereğince üyesi bulun
duğumuz Roma Milletlerarası Tarım Enstitüsü
nün kaldırılması ve bütün çalışmalarının Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri 
hakkında Roma'da 3ü Mart 194C tarihinde im
zalanan Protokol onanmıştır. 

MAŞKAN — Bir değiştirge vardır, okutuyo
rum, 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen Kanunun birinci maddesin

de « kaldırılması ve » kelimelerinden sonra 

[1] Birinci görüşülmesi ÖR nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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« bütün çalışma » larının yerine « görev ve ala
caklarının » kelimelerinin; Birleşmiş Milletler 
cümlesinden sonra da « gıda » yerine « yiyecek » 
kelimesinin ve « teşkilâtına » kelimesi yeri
ne de « Kuruluna » kelimesinin konulmasını 
teklif ederim. 

9 Haziran 1947 
Tokad Milletvekili 

N. Poroy 

DIŞÎŞLERt KOMİSYONU ADINA NÂZIM 
POROY (Tokad) —• Muhterem arkadaşlar; yine 
lütufkâr müsamahanızı rica ediyorum. Küçük 
bir karışıklık yüzünden kullanılan kelimelerin 
değişmesi icabediyor. Arzım bir tashihten ibaret-
tii',. Yüksek müsaadenizle maddeyi okuyayım. 

Madde şöyle olacak müsaadenizle okuyayım : 
« Lozan Andlaşmasmm 99 ncu maddesinin 4 

ncü fıkrası gereğince üyesi bulunduğumuz Roma 
Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırılması, 
görev ve alacaklarının Birleşmiş Milletler Yiyecek 
vo Tarım Kuruluna devri hakkında Roma'da 30 
Mart 1946 tarihinde imzalanan protokol onanmış
tır». 

Protokolün içinde daima teşkilât yerine ku
rum denmiş, gıda yerine yiyecek denmiştir. Ka
nunun bu şekilde kalması muntazam bir ifade 
teşkil etmemektedir, müsaade buyurursanız mad
de bu şekle sokulsun. Önergem de aynı meal
dedir. (Muvafık sesleri) 

Tabiî bu böyle olunca kanunun serlevhasındaki 
kelimelerin de değişmesi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Nazım Poroy'un Dışişleri Ko
misyonu adına verdiği önergeyi Yüksek oyunu
za sunuyorum: Önergeyi kabul edenler ... Kabul 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Maddede 
o suretle, tashihat yapılacaktır. Reye konacak 
kısım yalnız metni kanuniye ait olan kısımdır. 

Maddenin aldığı yeni şekli okutuyorum. 

Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırılması 
vo görev ve alacaklarının Birleşmiş Milletler 
Yiyecek ve Tarım Kuruluna devri hakkında 
Rom?.'d?. 30 Mart 1946 tarihinde imzalanan 
Protokolün onanmasına dair kanun tasarısı 

MA I) DDE .1. -— Lozan Aııdlaşmasmın 99 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince üyesi bulun
duğumuz Roma Milletlerarası Tarım Enstitüsü
nün kaldırılması ve görev ve alacaklarının Bir
leşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Kuruluna 

99 — 
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devri hakkında Roma 'da 30 Mart 1946 tarihinde 
imzalanan Protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

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

Tasarıyı açık oya sunuyorum. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur, kabul eden

ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5. — Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/2) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 26. V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü mad
desinin (A) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir. 

(Tahakkuk ve ita emri işlemlerinin tamam-, 
1 anmasına tahammülü olmıyan çeşitli ve ive
dili giderler için ita âmiri tarafından belirtile
cek mutemetlere 1 000 liraya kadar avans verile
bilir. 

tilerde avansın tahdidine Maliye Bakanı yet
kilidir. Seferberlikte ve gerektiği takdirde ba
rış halinde Maliye Bakanı, Bakanlar Kurulu 
karariyle askerî daireler mutemetleriyle, elçi
ler, konsoloslar ve basın ataşelerine 1 000 lira
dan fazla avans verebilir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin genel gider
ler ve hizmetliler besleme giderleri bölümün
den verilecek avanslar Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının karariyle 6 000 liraya ka

fi] 183 sayılı oasmayazı tutanağın somunda
dır, 
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I dar çıkarılabilir). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 2 1 . V I I . 1931 tarihli ve 1856 
sayılı ve 9 . V I I . 1932 tarih ve 2069 sayılı Ka
nunlar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
1946 yılında New - York'ta toplanan Millet

lerarası Sağlık Konferansında kabul ve imza 
edilen belgelerin onanmasına dair kanun tasarı
sına oy vernıiyen var mı? Oy toplanması bit
miştir. 

6'. —• Şeker ve glikozdan alınan munzam is
tihlâk vergilerinden yapılan indirmelerin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Ekonomi, Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/146) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şeker ve glikozdan alınan Munzam istihlâk ver
gilerinde yapılan indirmelerin onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1 — 4385 sayılı Kanunun 4 ve 5 
nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun ilişik 27 . X I I . 1946 tarih 
ve 3/5153 sayılı karariyle şeker ve glikozdan alı
nan Munzam İstihlâk vergilerinde yapılan indir
meler onanmıştır. 

[1] 184 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 100 — 



B : 70 9.6 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Kabul otkıı-

Ior... Etıııiyenler... Kabul edilmiştir. 

.M A DDK 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -
Kabul edilmiştir 

- Bu kanun yayımı tarihinde 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

MADDIO 3. 
yürütür. 

BAŞKAN" 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırıl

ması, görev ve alacaklarının Birleşmiş Milletler 
Yiyecek ve Tarım Kuruluna de'vri hakkında Ro-
ıııa'da imzalanan Protokolün onanmasına dair 
kanun tasarısına oylarını vermiyen var mı? Oy 
loplaına işi bitmiştir. 
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BAŞKAN — Oy sonuçlarını arzediyorum: 
New - York'ta Toplanan Milletlerarası Sağ

lık Konferansında kabul ve imza edilen bel
gelerin onanmasına dair kanun tasarısına (288) 
oy verilmiştir. Yeter sayı vardır. Muamele ta
mamdır. (288) oyla tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırıl
ması, görev ve alacaklarının Birleşmiş Millet
ler yiyecek ve Tarım Kuruluna devri hakkın
da Roma'da 30 Mart 1946 tarihinde imzalanan 
protokolün onanmasına dair kanun tasarısı
na (285) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. 
(285) oyla tasarının kanunluğu kabul edilmiş
tir. 

Gündemde başka bir şey yoktur, önümüz
deki Çarşamba günü saat 15 de toplanmak üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma Saati: 16,32 

Ne w - York'ta toplanan Milletlerarası Sağlık Konferansında kabul ve imza edilen belgelerin onanma 
sına dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kânun kabul «d i İm iştir.) 

AF ı-O N KARAHlSAB 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 

Üjre sayın : 4f)5 
Oyverenler : 288 

Kabul edenler 288 
Ora katümıyanlar : 177 

Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Atık Milletrekillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayash 
Arif Çubukçu 
Eaain Halim Ewguo 
ihsan Ezğti 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan AkSoy 
Niyazi Aksu 
Dr: Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

Nundlah Beat 6umer 
AYDIK 

Neşet Akkor 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazh&r Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 

Hacim Çarıklı 
Emininin Çelikte 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
tsmail Hakkı Uzuneartılı 

BÎLEOÎK 
Memduh Şevket Eeendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
bûtfi Gören 
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Cemil özçağlar I 
Celâl Sait Siren 
Ihaan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al tay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA I 
Zehra Budunç j 
Fahri Bük 
Aziz Dura 
Abdurrahman Konuk | 
Muhittin Baha Pars j 

ÇANAKKALE 
Niyazi Oıtakoğlu I 
Behçet Gökçen ! 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kirsen* 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan j 
Rifat Dolunay | 
M. Abdülhalik Renda j 
61. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlul 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
tsmet Fiker 
Haaene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Neod* Y t a r 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkoum 
Cemil Çalgüntr 
A b i â t o B » 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Oneal 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fani Ahmed Aykaç 
Vedat DicMi 
Cavit Ekin 
Şeref TJluğ 

EDtRNE 
Mehmet E. Ağaoğulîan 
Mahmut N. Günduzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
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Mehmet öktem I 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZÎNOAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgÖl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
RaiP Dinç. 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney | 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuı 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
KAnm Olcay 
îamail Sabuneo 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zeironfia | 

GÜMÜŞANE j 
Şevket Erdoğan ! 
Şükrü Sökmensüer 
Tahıin Türün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Dnrukan 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Salih Inanknr 
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İSPARTA 

Karma Aydar 
I Rifat Güllü 

Sait Kokaal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. ("!. ('ahit Toyde-
mir 

İZMİR 
Btnal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrek-

| başı 
I Sedat Dikmen 

Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih Üter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugae 

KASTAMONU 
GL Abdullah Alptoğan 
Tahsin Ooskan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eoevii 

I Fethi Mjğara 
Ziya Orbay 
Bakı Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğln 
Reşit Turgut 
Haynülah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 

I Korgl. K«nal Doğaa 

Nafi Atuf Kanan 
Dr. Fuad Umay 

KntŞEHİR 
îtmail Hakkı Bal1aeıo|lm 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürgt 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyy* Yiğl< 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesojr 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali RTta Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkt Gedik 
Orgl. Asım Gündü» 
Memduh lspartaİTgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A.UlviBeydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangü 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Ridvan Nafiz Edgüer 
Şevk«t Raait Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr, Kâmil tdfl 
Abdullah Yaycıoğlu 



MARDİN 
01. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalay 
01. Kiazmı Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rif at Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki M. Sezer 
Hamdi Şarlan 
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RÎZE 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil BilMİ 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mekmed Ali Yorüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregİr 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
liûti'i Aksoy 

SÎVA8 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin öüııaltay 
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Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
İsmail Mehmet Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğiu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Isıl 
Raif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

Mustafa R. Tarakçıofl» 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Bant Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Mujsaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkant 
Kamil Erbek 
Sırrı Içöı 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
NAim Krom er 
Nuri Tarhan 

(Oya katilmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gi. Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 
Şalıin Lâçin 
Dr. Cemal Tunea 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan (I.) 
Esad Urae 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş (t.) 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Raath Kaplan 
Tayfur Sökmen (Hasta) 

AYDDY 
Gİ. Refet Alpman 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpuıar 
Gİ. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BİTLİS 
Muhtar Er tan 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 

Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

ÇORUH 
Ali Çoru* 
Ali Kıza Ereni (Ö.) 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Ue 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil (1.) 
Osman Ocak 
îhaan H. Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIO 
Fuad Ağralı (1.) 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Cerat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Emin Sasak 

GAZİANTEB 
Cemil AİCTİİ 

OÎRESUN 
('ehil Esad Arscven (1.) 

OÜMÜŞANS 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip T6r 

fyaırir^Rt 
Selim Seven (ö.) 
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ÎUTAY 

Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (i.) 
Suphi Bedir Ulug 
Easim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aalan 
Ualil AUlay 
Saim Ergenekoa 
Refik Koraltaa 
Dr. Aziz Koksal (Hasta) 
Dr. Celâl Ramasenoftlu 

İSTANBUL 
Sftlamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(t) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Ferzi Çakmak 
Faruk Nafiı Çnınlıbai 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. .Akil Muhtar Özden 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senlhi Yürüten 

ÎZMÎR 
Şevket Adal an 
Dr. Hüseyin Halici Oure 
B»at Çmar 
Atı i' inan 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü ökteta 
Dr. Kâmran örs (t.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın (.1.) 
Hilmi Çoruk (t.) 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Refdd öasoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Şahit* Kurutluoğlu 

KOOAELİ 
Ahmet Faik Abasıvamk 
(t) 
İsmail Büstü Aksal 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Aitaa 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes . 
îhean Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Tevfik Temelli (f.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoglu 
İsmail Ertem (ö.) 

Faik Kurdoğlıı fBakan) 
Feyaullah üalu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayûrit 
Rua Çuhadar 
Emin Soysal 
Haaan Resid Tank u l 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(Hasta) 
Dr. Aaiz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asmı Güren 
Nuri orsan 
Dr. Mitat Sakarofciu 

NİĞDE 
Hali d Menci 

ORDU 
Ymui Ziya Ortaç 
Haindi Yalman 

RİZE 
Talisin Bekir Balta (Ba
kan) 
Hasan Cavid BelûJ 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (î.) 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Eteni İzzet Benice 
Tmtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Bat ur 
Cevdet Kerim lncedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
ş«nk 

SÎVAS 
N*zif Ergin 
NVemettin Sadak (İ.) 
Reşat Şemsettin Si"er 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkas 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyri Eken 
Halid Naran i Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
I Tasan Saka (Bakan) 

URFA 
Vasfi Gerger 
Rari Soyer 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. l\. Cenap Berksoy 
( i . ) 
îhaan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
(Bakan) 
Emin Erisirgil 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi OrhoB 
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Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırılması, çörev ve alacaklarının Birleşmiş Milletlere Yiye 
cek ve Tarım Kuruluna devri hakkında Roma'da 30 Mart 1946 tarihinde imzalanan protokolün onan 

masına dair kanuna verilen oyların sonucu 
.(Kanım kabul edilmiştir.) 

Üy« fayın ı 465 
Oyverenler ı 285 

Kabul edenler : 285 
Oy* katılmıyanlar : 180 

Reddedenler 0 
Çekinserler t 0 

Açık Milletvekillikleri : Q 

AFYON KARAHlSAR 
Hazim Bozca 
Kemal Özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AÖRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
£ ı t d U r u 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Aysalı 
Avni Refik Bekman 
Kaşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Enin Halim Brgun 
İhsan Ezğü 
Cerdet Gölet 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tınaı 

ANTALYA 
Numan Akaoy 
Niyaıi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nnrullah Esat Sumsr 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Arkayın 

[Kabul 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Gökteps 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burç* 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Flacim Çarıklı 
Emininin Çelikös 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

(ülmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlm 

BÎLEOİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambsl 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Sirsn 
ihsan Yalçm 

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

BÜR8A 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budune, 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 

edenler] 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsersr 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker . 
Hasene Ilgas 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Ceımıil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Oncal 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dielali 
Carit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Af aoğullan 
Mahmut N. Gündüz*İp 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngörtn 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dine 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
vemalettin Kamu 

Gl. Vehbi Kocagünsy 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHlfi 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
GL Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
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Kazım Ökay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulut 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şerket Erdoğan 
Tahain Ttatn 
Ahm«t Kemal Vannea 

HATAY 
Gl Eyüp Dorukan 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
§erki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demircili 
Di*. Nikola Fakaçelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toyde-
nıir 

İZMİR 
Banal N. Arıma» 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrek-
bafi 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
fikreni Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aaiz Samih îlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tazer Taskrran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 

<fc 
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Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeerit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Axmi Feysioğlu 
Reşıid Özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayruliah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kanau 

KIRŞEHİR 
lamail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şerket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürg* 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Haliı Uluaan 

KÜTAHYA 
Halü Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Aaım Gündüa 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer ördek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 

1947 0 : İ 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 
Hilmi Öztarhan 

MARA9 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soya al 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgöran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Yehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüeeyin Ulusoy 

ORDU 
Şerket Akyazı 
Dr. Yehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
nanidi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naıit Fırat 
Rıza Isıtan 

Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yorükar 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıbla* 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
ismail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataş 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lfttifoğlu 
Galip Pekel 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Serengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URJTA 
Yaafi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvae 
Muzaffer Koçak 
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Rüştü Oktar 
YOZGAD 

Ziya Arkant 
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Kâmil Erbek I ZONGULDAK 
Sırrı Içöz | İsmail Ergener 

Ali Rıza lneealemdawtlv 

Sııbri Koçer 
Naim Kromer 
Nııri Tarhan 

I Oya katıhntyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lftçin 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mııamer Eriş (ö.) 
tamet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (Hasta) 

AYDIN 
01. Refet Alpman 

BALHCISÜt 
Muzaffer Akpınar 
î«mail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahain Banguogln 
Feridun Fikri Düşün
sel (Bşkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Zihni Ülgen (t. Ü.) 

BURSA 
Atrf Akgüç 
Ahroed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Garçeker 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüaeyin Bingül 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

Ali Rıza Erem (ö.) 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fasıl Ahmed Aykaş 
Feyzi Kalfagil (t.) 
O im arı Ocak 
îhaan H. Tigrel 
Şeref Ulu* 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin ö jütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı (ö.) 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sajıroglu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (I.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş 
kan V.) 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (ö.) 

HATAY 
Abdullah Çilli ı 
Hasan Mursaloğta 
(ö.) 
Suphi Bedir Uluç, 
liasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aalan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanojlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygan 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz ÇamiıW 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Olman Nuri Koni 
Fuad Koprtlt 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
H. Suphi Tannover 
Hüaeyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adal an 
Dr. Hüaeyin Hulki Cu
ra 
Eaat Çmar 
Atıf İnan (Bakan) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (î.) 
Haaan Ali Yüeal 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın (t.) 
Hilmi Çoruk (1.) 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlıı 

KIRKLARELİ 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoftlu 

KOOAILİ 
Ahmet Faik Abasıyaıuk 
(t.) 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak 
(Bakan) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet 1. Güney 
Adnan Menderes 
İhtan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakıhe 

MALATYA 
Atıf Eeenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Tevfik Temelli (1.) 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kıırdoğlu 
(Bakan). 
İsmail Ertem (ö.) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
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Rıza Çuhadar 
Hasan Resjd Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
(Hasta) 
Dr, Aziz Ura» 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asnn Gürsn 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroghı 

NtĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 

B : 70 9 
Haşatı Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sİrmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Dr. Sadi Konuk 
(Ö.)' 

SETHAH 
Rtmal Çelik 
Kasım Ener 
Kasını Gülek 
Cavid Oral (İ.) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Btem tzaet Benice 
Lûtfi Yavuı 

SÎNOB 
Suphi Battır 

6.1947 O : 1 
Cevdet Kerim înoedayı 
(Bakan). 
E.iver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

5IVAB 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
NecMiu'ttin Sadak (İ.) 
Reşat Şemsettin Sir«r 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkes 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahnıed Barutçu 
S i m Day 
i I asa ıı Saka (Bakan) 

URPA 
Osman Ağan 
At al ay Akan 
Razi Soyer 

YOZOAD 
Celâl Arat 
!)r. Kemal Cenap Berk-
soy (f.) 
îlisan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişit'gil 
Ahmet Gürel 
Orhan Styfi Orhoo 

»X»^< 

T. B. M. M. Bastmevi 



S. Sayısı: |82 
Sungurlu' lu Dursunoğlu Vahit Kahraman'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/24) 

T.G. 
Başbakanlık 

Yaz% İşleri ve Sicil Müdürlüğü 11 . XI . 1946 
özel No. 4 - 4998, 6/2603 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Taammüden adam öldürmekten suçlu olanlardan Dursunoğlu 1329 doğumlu Vahit Kahraman
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Çorum Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikı-
na ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 
24 . X . 1946 tarihli ve 266/85 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 8 . IV . 1946 tarihli ve 
1 - 24/29 - 1946/86 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/24 
Karar No. 32 

4. VI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Mustafa Emirali'yi öldürmekten suçlu Sun
gurlu'nun Başpmar Mahallesinden Dursunoğlu 
1329 doğumlu Vahit Kahraman'ın, ölüm cezası
na çarptırıldığı hakkında Çorum Ağır Ceza mah
kemesinden verilen hükmün onanmasına dair 
Yargıtay Ceza Genel Kurulundan çıkan 8 . 
IV . 1946 tarih ve 1/24 esas 29 karar sayılı 
ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki işlemin 
yapılması için Başbakanlığın 11 Kasım 1946 ta
rih ve 4 - 4998/6 - 2603 sayılı tezkeresiyle bir
likte Komisyonumuza havale buyurulması üze
rine bu işle ilgili dâva dosyasının tetkikında: Adı 
geçen Vahit Kahraman'ın, Mustafa Emirali'yi 
taammüden öldürdüğü mahkemece sabit görü
lerek hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 
450 nci maddesinin 5 ve 9 ncu bentleri gereğince 
ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır, 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Vahit Kahraman'a hükmedilen ölüm ceza
sının yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı 
maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin Ka
mutayın yüce tasvibine sunulması çoklukla karar 
altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Trabzon 
R. Karadeniz 

Bu R. Sözcüsü Kâtip 
İzmir Muhalifim 

E. Oran 
Afyon K. Afyon K. Antalya 
H. Bozca H. Dinçer N. Aksoy 
Balıkesir Denizli Erzincan 

O. N. Burcu N. Küçüka A. Fırat 



İsparta Kayseri Konya 
R. Güllü R. özsoy H. Karagülle 
Malatya Manisa Rize' 

§. Tugay F. Uslu Dr. S. A. Dilemre 

Her hâdisenin sebebini tahkik ve tetkik 
etmek ona göre sanığın cezasını tâyin ve ica-
bettiği takdirde cezayı artırmak veya eksilt

mek Türk Ceza kanununun koymuş olduğu esaslı 
hükümlerden birisidir. Bu hâdisede ölü Mus
tafa Emir Ali'nin Vahit Kahraman tarafından 
öldürülmesi sebebi suçun işlenmesi anından iti
baren hükümlü tarafından şu şekilde izah 
olunmuştur. Hükümlünün akrabasından olan 
(Ağabey Kahraman) in bir gece evine gelir
ken öldürülmesi üzerine sanık olarak ölü Mus
tafa Emirali tevkif olunmuş ve duruşması nak
len Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yapıl
makta iken bir sene tutuklu kaldıktan sonra 
tahliye olunarak memleketine dönmüş ve bu 
hâdisenin tesiri altında kalarak hükümlü Va
hit Kahraman, Mustafa Emirali'yi öldürdü

ğünü ifade eylemiştir. Şu izaha ve dosya için
de bulunan diğer vesaikten Mustafa Emirali'-
nin muhitte daha evvel bazı mütehakkimane 
hareketlerde bulunduğu şikâyet mevzuu ya
pıldığı anlaşılmasına göre Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesinde Mustafa Emirali'nin sanık bu
lunduğu dosyanın incelenmesi ve bundan ha
sıl olacak kanaata göre Yüksek Meclisin hü-
kümranllık hakkına dayanarak ölüm cezsmm 
tasdik veya başka cezaya çevrilmesi yolunda 
karar vermesi daha aâdilâne olacağı mülâha-
zasiyle hükümlü Vahit Kahraman'm akraba
sından olan (Ağabey Kahraman) m ölümüne 
ait Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde bulu
nan ve Mustafa Emirali'nin sanık bulunduğu 
dosyanın getirilerek incelenmesi ve elde edi
lecek netice ve kanaata göre karar verilmesi 
gerekli bulunduğu mütalâasiyle Vahit Kahra
man'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
komisyonca verilen karara ayrışığım. 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

( S, Sayısı : 182 ) 



S. Sayısı: 183 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/2) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 14 . VI . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi : 71- 594, 6/1523 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddisinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . VI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Muhtelif yabancı memleketlerde bulunan Basın Ataşeliklerimizin idare giderlerine karşılık olarak 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince halen 1000 liraya kadar avans gönderil
mekte ve verilen avansa ait mahsup evrakı muhasebeye tevdi edilmedikçe yeniden avans verilme
mektedir. Ancak bazı Ataşeliklerin Rusya, Amerika ve İngiltere gibi uzak memleketlerde bulun
ması ve bazı memleketlerde de yollama ve ulaştı L-ma araçlarının intizamsızlığı sebebiyle mahsup ev
rakı Ataşeliklerce her ay postaya verildiği ve keyfiyet telgrafla merkeze bildirildiği halde bazan bir, 
birbuçuk ay sonra alınmakta ve bu süre içinde yeniden avans gönderilemediğinden Ataşelikler öde
neksizlik yüzünden sıkıntılı duruma düşmektedir. 

Ataşeliklerin giderleri ve bilhassa telgraf ücretleri mühim bir yekûna baliğ olduğundan bunların 
kredi açılması suretiyle sağlanmasına da imkân olmadığı bir yıllık deneme sonucunda anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Yabancı memleketlerde Basın ve Yaynı idaresini temsil eden bu memurların Genel Müdürlüğe 
muntazaman çekmek ödevinde oldukları telgrafların ücretlerini vesair çok lüzumlu ivedili giderlerini 
zamanında ödiyebilmeleri ve bu suretle hem görevin aksamaması hem de yabancı memlekette müş
kül durumda kalmamaları için 1000 liradan fazla avans verilebilmesini sağlamak amaciyle 1050 sayılı 
Kanunun 83 ncü maddesinin (A) fıkrasına (Basın Ataşeleri) kaydının da eklenmesine lüzum ve 
zaruret görülmüş ve bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Maliye Komisyonu raporu 

T.'li. M. M. 
Maliye Komisyonu 5 . II. 1947 

Esas No. 1/2 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Muhasebei L'ınuıniye Kanununun 
83 ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme
sine dair olup Bakanlar Kurulunun 10 . VI .1946 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi Komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakan
lığı ve Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Mü
dürlüğü temsilcileri de hazır oldukları halde 
okunup görüşüldü. 

26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muha
sebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi, 
Askerî daireler mutemetlerine Bakanlar Kurulu 
karariyle verilecek avanslar müstesna olmak 
üzere, diğer daireler mutemetlerine bin liradan 
fazla avans verilmesini meneylemiş bulunmak
ta idi. 

Anılan kanunun uygulanmasında karşılaşı
lan güçlükler, bu istisna hükmünün genişletil
mesini gerekli kılmış ve bu yüzden 21 . V I I I . 
1931 tarihli 1856 numaralı kanun elçi ve kon
soloslara bin liradan fazla avans verilebilmesi 
yetkisini Bakanlar Kuruluna tanımış ve 6 . VII . 
1932 tarihli, 269 numaralı Kanunda Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanının karariyle Cum
hurbaşkanlığı Bütçesinin genel giderler ve 
hizmetliler iaşesi bölümünden 6 bin liraya ka
dar avans verilebilmesini sağlamış bulunmak

tadır. 
Bu tasarı ile elde edilmesi istenilen gaye ise 

muhtelif kanunlarla hükmü genişletilmiş olan 
1050 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin (A) 
fıkrasındaki istisnalar arasına Basın Ataşeleri
nin de konulması keyfiyetinden ibarettir. 
4475 numaralı Kanunla kurulmuş olan ve Dış 

memleketlerden vazife görmeleri hasebiyle al
dıkları avansların mahsup muamelelerinin ta
mamlanması uzun zamana bağlı bulunan Basın 
Ataşelerinin de elçi, konsoloslar gibi istisnalar 
arasına sokulmasında zaruret olduğu anlaşılmış 
ve evvelki değişiklikleri de içine alacak şekilde 
ve (A) fıkrasının yeni baştan tanzimi mahiye
tinde olan, tasarı aynen ve oybirliğiyle ka
bul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkan Y. Sözcü Katip 
Samsun Samsun Urfa 
R. Isıtan R. Isıtan V. Gerc/cr 
Çankırı Kastamonu Konya 

R. Dolunay II. Çelen S. Çumrah 
Samsun Tekirdağ Tokad 

Ö. Kara t aş Z. E. Vezaroglu C. Koval ı 

( S. Sayısı : 183 ) 



- 3 -
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/2 
Karar No. 95 

5 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Baş
bakanlığın 14 . VI . 1946 tarihli ve 6/1523 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Maliye Komisyonu raporiyle birlikte ko-
misyosumuza havale Duyurulmakla Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü Hadi Hüsman hazır olduğu halde incele
nip görüşüldü. 

Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü madde
sinin (A) fıkrası, tahakkuk ve ita emri işlemle
rinin ikmaline tahammülü olmıyan müteferrik 
ve müstacel giderler için ita amirlerince tâyin 
olunacak mutemetlere 1000 liraya kadar avans 
verilmesi; Maliye Bakanının bu avansı vilâyet
lerde tahdide salahiyetli olduğu ve seferberlikle 
hazarda gerekli hallerde Bakanlar Kurulu kara
rına dayanılarak, Maliye Bakanının askerî da
ireler mutemetlerine 1000 liradan fazla avans 
verebileceği hükmünü taşımaktadır, bilâhara bu 
son hüküm 1856 sayılı Kanunla Elçi ve Konso
loslara da teşmil edilmiş ve 2069 sayılı Kannla 
eklenen bir hükümle de Cumhurbaşkanlığı büt
çesinin genel giderler memur ve hizmetliler bes
leme giderleri bölümünden verileeek avansların, 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı karariyle, 
6 000 liraya kadar çıkarılması yetkisi verilmiştir. 

Bu tasarı ile Bakanlar Kurulu kararına da
yanılarak 1000 liradan fazla avans verme yetki
sinin Elçi ve Konsoloslarda olduğu gibi Ba
sın Ataşelerine de teşmili istenilmektedir. 

Gerçi Genel Muhasebe Kanununun yukarıda
ki genel hükmüne dayanılarak bu Ataşelere 1000 
lira avans verilmekte ise de bunlardan bir kıs

mının uzak memleketlerde olmaları ve bir kısmı
nın da ulaştırma araçları muntazam bulunma
yan yerlerde çalışmaları, mahsup kâğıtlarının 
zamanında merkeze gelerek gerekli işlem yapıl-
diktan sonra ikinci bir avansın vaktinde gönde
rilmesi imkânı hâsıl olamamakta ve bu yüzden 
bu Ataşelerin görevlerini yapmakta sıkıntı çek
mekte oldukları gerek gerekçenin incelenmesin
den ve gerek alınan izahlardan anlaşılmıştır. 
Hükümet tasarısında yukarıda arzedilen iki ka
nunla 83 ncü maddenin bu fıkrasında yapılan 
değişiklikler de tasarıya almmak suretiyle fıkra 
yeniden yazılmış ve o iki kanun da kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Hükümet teklifi, gerekçesine ve izahlara göre 
yerinde görülmüş ve Komisyonumuzca da ay
niyle kabul edilerek tasarıda yazıya ait değişik
lik yapılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözoü 
Edirne Diyarbakır İzmit 

M. N. Gündüzalp (\ Ekin M. Bir«ü 
Kâtip 

Ankara Ankara Ankara 
F. Öymen N. C. Akkerman C. Gölet 

Aydın Balıkesir Bursa 
lî. Alpman E. Altan F. Bük 

Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 
/ . H. Tigrel Ş. Ulıığ A. Potuoğlu 

İzmir Kastamonu Yozgad 
S. Dikmen M. Akalın 8. îçöz 

Yozgad •*"• 
A. Sungur \ 

( S. Sayısı : 183 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 2 6 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü 
maddesinin (A) fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Tahakkuk ve ita emri muamelelerinin ik
maline mütehammil olmıyan çeşitli ve ivedili 
giderler için ita âmiri tarafından tâyin olunacak 
mutemetlere 1 000 liraya kadar avans verilebilir. 

İllerde avansın tahdidine Maliye Bakanı 
yetkilidir. Seferberlikte ve gerektiği takdirde 
barış halinde Maliye Bakanı, Bakanlar Kurulu 
karariyle askerî daireler mutemetlerine, elçiler, 
konsoloslar ve basın ataşelerine 1 000 liradan 
fazla avans verebilir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin genel giderler 
ve çeşitli hizmetliler iaşesi bölümünden verile
cek avanslar Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının karariyle 6 000 liraya kadar çıkarıla
bilir.) 

, MADDE 2. — 2 1 . V I I . 1931 tarihli ve 1856 
sayılı ve 9 . V I I . 1932 tarih ve 2069 sayılı Ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Adalet B. Millî Savunma B. 
§. Saraçoğlu M. ökmen A. R. Artunkai 

İçişleri B. Dışişleri B. Maliye B. 
HilfıiHIran H. Saka N. E. Sümer 

Millî Eğitim B. Bayındırlık B. Ekonomi B. 
Yücel Fuad Sirmen 

Sa. ve So. Y. B. G. ve T. B. Tarım B. 
T. Coşkan S. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma B. Ticaret B. Çalışma B. 
A. F. Cebesoy R. Karadeniz Dr. S. Irmak 

4 -
| BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Genel Muhadsebe Kanununun 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 26. V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü mad
desinin (A) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir. 

(Tahakkuk ve ita eniri işlemlerinin tamam
lanın asma tahammülü olmıyan çeşitli ve ive
dili giderler için ita âmiri tarafından belirtile
cek mutemetlere 1 000 liraya kadar avans verile
bilir. 

İllerde avansın tahdidine Maliye Bakanı 
yetkilidir. Seferberlikte ve gerektiği takdirde 
barış halinde Maliye Bakanı, Bakanlar Kurulu 
karariyle askerî • daireler mutemetleriyle, elçi
ler, konsoloslar ve basın ataşelerine 1 000 lira
dan fazla avans verebilir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin genel gider
ler ve hizmetliler besleme giderleri bölümün

den verilecek avanslar Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının karariyle 6 000 liraya ka
dar çıkarılabilir). 

MADDE 2. — 2 1 . V I I . 1931 tarihli ve 1856 
sayılı ve 9 . V I I . 1932 tarih ve 2069 sayılı Ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 183 ) 



S. Sayısı.: 184 
Şeker ve Glikezdan alınan munzam istihlâk vergile
rinde yapılan indirmelerin onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/146) 

T. C. 
Başbakanlık ' 

Muamelât Genel Müdürlüğü 14 . II . 1947 
Tetkik Müdürlüğü ' ' ' 

Sayı : 71 - 126, 6/412 
Büyük Mllet Meclisi Bşkanlığına 

Şeker ve glikozdan alınan munzam istihlâk vergilerinde yapılan indirmelerin onanması hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişiği ile birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
E. Peker 

Gerekçe 

Her yıl, bütçenin imkân ve müsaadesi ve şoker rekoltesi gözönünde bulundurularak, en önem
li bir gıda maddesi olan şekerin, fiyatlarında indirmeler yapılması suretiyle halkın daha ucuz fi
yatlarla ihtiyaçlarını sağlaması, diğer cihetten tkinci Cihan Harbinin memleketimizde de yarat
tığı pahalılık yüzünden, geçimlerini bir dereceye kadar olsun hafifletmek bakımından, şimdiye ka
dar dar ve değişmez gelirlilere verilen şekerlerin fiyatlarına nazaran, sair vatandaşlar için, şe
ker satışlarında uygulanan fiyatlar arasındaki farkın ortadan kaldırılması ve bu suretle bütün va
tandaşlar için şeker fiyatlarının bir tutulması esas prensip olarak kabul edilmiş ve bir taraftan bü
tün -vatandaşların müsavi surette ucuz fiyatlarla şeker ihtiyaçlarını sağlaması, diğer taraftan dar 
ve değişmez gelirliler diye ayrı bir vatandaş kütlesine farklı fiyatlarla şeker dağıtımına lüzum ve 
mahal kalmadığından, bu hususta şimdiye kadar uygulanan işlemlere son verilmesi gerekmiştir. 

Bu amaçla Hükümetçe kabul olunan 27 . XII . 1946 tarihli ve 3/5153 sayılı karar ile, kesme şe
kerin kilo başına Munzam İstihlâk Vergisi 42 kuruşa, toz şekerin kilo başına Munzam İstihlâk Ver
gisi (15) kuruşa ve glikozun Munzam istihlâk Vergisi de kilo başına (5) kuruşa indirilmiştir. 

4385 sayılı Kanunun 4 ve 5 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, şeker ve glikoz mun
zam istihlâk vergileri miktarlarında yapılan indirmenin, sözü geçen kanunun 6 ncı maddesine göre 
Yüksek Meclisin tasdiklim arzı gerekmiş ve bu amaçla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. 1. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/146 
Karar No. 8 

21 .11 . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Şeker ve glikozdan alınan munzam istihlâk 
vergilerinde yapılan indirmelerin onanması hak
kında Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı Ko
misyonumuzca görüşüldü: 

Ucuzluk temini ve dar ve değişmez gelirliler 
ile diğer vatandaşlar arasındaki şeker satışların-
daki satmalına farkının kaldırılması için Hükü
metin 4385 sayılı Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri
nin verdiği salâhiyetle kesme şekerde kilo başına 
munzam istihlâk vergisini 42 kuruşa toz şekerde 
kilo başına 15 kuruşa ve glikozun ise kilo başına 
beş kuruşa indirdiği anlaşılmaktadır. Mezkûr 
kanunun 6 ncı maddesi mucibince yapılan bu in
dirmelerin Büyük Millet Meclisince tasdiki ica-
betmektedir. Hükümetçe yapılan indirme ve in
dirme sebepleri Komisyonumuzca mevcudun da 
oybirliğiyle uygun görüldüğünden vâki indirme

nin tasdiki hakkındaki tasarı aynen kabul edil 
miş ve havalesi gereğince Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına gönderilmek üzere Vüksek Başkan
lığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Ekonomi Komisyonu Başkanı 
Giresun 

/. tfabuncu 
Sözcü 

Gazianteb 
S. C. llarlas 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Çorum Elâzığ 
N. Yücer M. Arpacı 

Gümüsaııe Kavseri 

Kâtip 
Zonguldak 
N. Kromer 

Ankara 
If. Atltoğlu 

Gazianteb 
B. Kaleli 
Manisa 

T. T üzün Ö.Tascıoğlu M. Alahant 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Jİluliye Komisyonu 
Esas No. 1/146 

Karar No. 19 

13 . V . 1917 

Yüksek Başkanlığa 

Şeker ve Glikozdan alınan munzam istihlâk 
vergisinde yapılan indirmelerin onanması hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 14 . 11 . 11)47 tarihli ve 6/412 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Ekonomi Komisyonu raporu ile birlikte komis
yonumuza havale olunmakla Maliye Bakanlığı
nın yetkili temsilcisi de hazır olduğu halde in
celenip görüşüldü. 

4385 sayılı Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri 
aynı kanuna göre şeker ve glikozdan alman mun
zam istihlâk vergilerinin zaruret görülen hallerde 
indirilmesi için, Bakanlar Kurulunu yetkili kıl
ınış ve 6 ncı maddesi de bu indirmenin üç ay 
içinde Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzo-

lunnıasmı emretmiştir. 
Hükümet, gerek şeker ve glikoz fiyatlarını 

ucuzlatmak ve gerekse dar ve değişmez gelirli
lere verilen şeker fiyatları ile bunların dışında 
kalanlara uygulanan şeker fiyatlarını birleştir
mek amaeiyle ve kanunun verdiğai yetkiye daya
narak, kesme şekerden alman munzam istihlâk 
vergisini kilo başına (42) toz şekerden alman 
munzam istihlâk vergisini kilo başına (15) ve 
glikozdan alman munzam istihlâk vergisini de 
kilo başına (5) kuruşa indirmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
Hükümetin gösterdiği mucip sebepler ve aldığı 
karar komisyonumuzca da yerinde görülmüş, ha
zırlanan tasarı mevcudun oybirliğiyle aynen 
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kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir Samsun Urfa 

$. Adaları I(. Isıtan V. Gerger 

Çankırı 
İt. Dolunay 

Konya 
S. Çumralı 

Sinob 
imzada bulunmadı 

Kastamonu 
/ / . Çelen 

Kütahya 
/ / . Gedik 

Kayseri 
K. Gündeş 

Samsun 
Ö Karata§ 

Tekirdağ Tokad 
Z. E.-Cemroğlu C. Kovah 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
11 ütçe Komisyonu 

Esas No. 1/146 
Karar No. 94 

5 . VI.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Şeker ve glikozdan alınan Munzam İstihlâk 
Yergisinden yapılan bir miktar indirmenin onan
masına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 14 . H . 1947 tarihli ve 6/412 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise arzedilmiş bulunan 
kanun tasarısı Ekonomi ve Maliye Komisyon
ları raporlariyle birlikte Komisyonumuza hava
le edilmekle Maliye Bakanlığı temsilcisi huzuriy-
le görüşüldü. 

Başlı gıda maddeleri arasında bulunan şeker 
için dar ve sabit gelirlilerle diğer halk sınıfla
rına tatbik edilen fiyatlar arasındaki farkın kal
dırılması ve bütçenin müsaadesi ve şeker istih
sal miktarı gözönüne alınarak fiyatların müm
kün mertebe indirilmesi maksatlariyle Hükümet
çe. 4385 sayılı Kanunun - icabında şeker ve 
glikoz Munzam İstihlâk Vergilerinin indirilmesi 
için Hükümete yetki veren - 4 ve 5 nci madde
lerine dayanılarak, 27 . XII . 1946 tarihli ka
rarla kesme şekerden alman Munzam İstihlâk 
Yergisi kilo başına 42, toz şekerden alman resim 
15 ve glikozdan alman vergi de 5 kuruşa indiril
miş bulunmaktadır. 

Aynı kanunun 6 ncı maddesi bu yolda alman 
kararların üç ay zarfında Yüksek Meclisin tas-
dıkına arzını âmir bulunduğundan adıgeçen ta
sarı hazırlanmış bulunmaktadır. Kanuni müd
det içinde sunulmuş bulunan bu tasarı maslaha

ta ve kanun hükümlerine uygundur. 1947 se
nesi bütçe tasarısında gelirler meyamnda yer al
mış bulunan Munzam İstihlâk Vergileri kesme 
şeker için 50,37 toz şeker için 23,37 kuruş olarak 
gösterilmiş olduğuna göre tasarının matuf oldu
ğu karardaki miktarlarla arada bir fark bulun
makta ise de bütçe hazırlandığı sırada bu fark
lar da gözönüne alınmış ve şeker satış fiyatla
rından şeker şirketinde toplanmakta olan «fon» 
dan karşılaştırılmış olduğuna göre bütçeye tesir 
eden bir cihet de mevcut değildir. Komisyonu
muzca aynen kabul edilen tasarı Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

.1/. N. Gündüzalp f. Ekin 
Kâtip 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 
V. Gölet 

Ankara 
F. Öymen 
Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Yozgad 
,S\ teöz 

Ankara 
Ar. C. Akkcrman 

Bursa 
F. Bük 
İzmir 

S. Dikmen 

Aydın 
İt. Alpman 

Diyarbakır 
/ . / / . Tigreı 
Kastamonu 
M. Akalın 

Yozgad 
1. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seker ve glikozdan alınan Munzam İstihlâk Ver
gilerinde yapılan indirmelerin onanması hak

kında kanun tasarısı 

M'ADDE 1. — 4385 sayılı Kanunun 4 ve 5 
nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun ilişik 27 . XIT . 1946 tarih 
ve 3/5153 sayılı karariyle şeker ve glikozdan 
alman Munzam İstihlâk Vergilerinde yapılan 
indirmeler onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
E. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayt 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
<Ş\ Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Karar Müdürlüğü 

Sayı: 3-5153 

27 . XII . 1946 

Karar sureti 

Şekerin toptan satış fiyatlarının tesbiti, şeker ve glikozdan alınmakta olan munzam istihlâk ver
gilerinde indirme yapılması hakkındaki Maliye Bakanlığının 20 . XII . 1946 tarihli ve 291007/4-14555 
sayılı yazısı Bakanlar Kurulunca 27 . XII . 1946 tarihinde incelenerek; 4385 sayılı Kanunun 4 ncü 
ve 5 nci maddelerine göre, aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. 

1. — Fabrika teslimi ambalaj masrafları hariç olmak üzere mevcut ve istihsal edilecek olan şeker
lerden, kesme şekerin toptan satış fiyatı kilosu (130) kuruşa ve toz şekerin toptan satış fiyatı kilosu 
(100) kuruşa indirilmiştir. «• 

2. — Türkiye'de istihsal edilen şekerlerden 4385 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğin
ce alınmakta olan munzam istihlâk vergisi, kilo başına kesme şekerde (42), toz şekerde (15) kuruşa 
indirilmiştir. 

3. — İstihsal edilen kesme ve toz şekerlerin maliyetine (kâr dâhil) 3101 sayılı Kanuna 
göre alınan değişik istihlâk vergisiyle yukarıda tesbit olunan munzam istihlâk vergisinin eklen
mesi suretiyle elde edilecek tutarla satış fiyatları arasındaki farktan elde edilecek paralar şeker ma
liyetlerinde, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarınca yapılacak incelemeler sonunda kabul edilecek artış
ları karşılamak ve gerisi munzam istihlâk vergisi eklenmesi olarak ödenmek üzere, Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim ortaklığı tarafından özel bir hesapta saklanır. 

4. —- (îlikozdan alınmakta olan munzam istihlâk vergisi kilo başına (5) kuruş indirilmiştir. 
5. Ticaretle uğraşan bütün gerçek ve lüzel kişilerle ticaret amaeiyle yanlarında şeker bulundu-
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ranlar ve şekeri imalâtında kullanan bilûmum gerçek ve tüzel kişiler, ticarethane, mağaza, dükkan, 
depo, ambar fabrika ve imalâthanelerinde bulunup munzam istihlâk vergisi 3/2937 sayılı karar gere
ğince verilmiş olan şekerlerin kesme veya toz olarak nevi ve miktarını ve bulundukları yerleri, 
ilişkin olduğu mal partisinin satmalma tarihini, miktarını ve satıcısını gösteren iki nüsha beyan
nameyi bu kararın yayınlandığı günden sonra gelen günün akşamına kadar mahallin en büyük 
Maliye memuruna alındı karşılığında vermek ve şekerleri, yoklamaya gelecek memurlara göster
mek üzere bulundukları yerlerde saklamak ödevindedirler. 

Dar ve değişmez gelirlerle pancar müstahsillerinden ucuz fiyatlarla satın alınmış olan şekerler 
l)iı beyannamelere sokulmaz ve bunlar için resim farkı verilmez. 

6. — Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı ile bu ortaklığın ajanlığını yaapn T. C. 
Ziraat Bankası veya diğer müesseselerin depolarında bulunan şekerler için beyanname verilmez. 

7. — Şeker ticaretiyle uğraşanlar tarafından bu karara göre bildirilen ve varlığı yoklama so
nunda anlaşılan şekerlerden, kesmenin beher kilosu için (40) kuruş ve tozun beher kilosu için 
(50) kuruş resim farkı geri verilir. 

8. — Dar ve değişmez gelirlere dağıtılmak üzere, mutemet bayilerle Memurlar Kooperatifi gibi 
müesseseler ve ticarethaneler (Resmî daire ve müesseselerin mutemetleri hariç) müstahaklara tevzi 
edilmemiş olarak ellerinde bulundurdukları kesme şekerlerin miktarını, bulundukları yerleri, iliş
kin olduğu mal partisinin satmalma tarihini, miktarını ve satıcısını gösteren iki nüsha beyanna
meyi bu kararın yayınlandığı günden sonra gelen günün akşamına kadar mahallin en büyük Ma
liye memuruna alındı karşılığında vermek ve şekerleri yoklamağa gelecek memurlara göstermek 
üzere bulundukları yerlerde saklamak ödevindedirler. 

9. — 8 nci maddede yazılı beyannameler ve bu beyannameleri vermiyenlerle mevcutlarını nok
san gösterenler hakkında yapılacak yoklama sonunda düzenlenecek tutanaklar üzerine, beher 
kilo kesme şeker için (10) kuruş resim farkı tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Resim farklarını ödemeyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri uygulanır. 
10. — 9 . VIII . 1945 tarihli ve 3/2937 sayılı karar kaldırılmıştır. 

% 11. — Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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