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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Holânda Teşriî Meclisleri Reisleriyle Fransa 
Meclisi Mebusan Reisi Edouart Herriot'nun son 
zelzele felâketi dolayısiyle gönderdikleri teessür 
telgrafları ve 

Büyük Millet Meclisinin teessür ve taziye 
telgraflarına karşılık 

Çanakkale Valiliğinden gelen telgraf okun
du. 

Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Belediye 
Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 ve 4617 sa
yılı Kanunların kaldırılmasına ve 2226 sayılı 
Kanunda yazılı «Genel Meclis» tâbirlerinin «Be
lediye Meclisi» olarak düzeltilmesine daür olan 
kanun teklifinin gündeme alınması hakkındaki 
Önergesi üzerinde bir müddet görüşüldükten 

Sözlü sorular 
. 1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahrî işeri'nin, 

Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri dâhilinde 
vukuagelen zelzeleden Hükümetin derhal ha
berdar edilip edilmediğine, felâketzedelerin 
barınmaları için ne kadar çadır tevzi edildiği
ne ve Bandırma'da da zelzele olduğu hakkında 
radyo ile yayınlanan yanlış habere dair sözlü 
soru önergesi, İçişleri Vekâletine gönderilmiş
tir (6/975) 

2. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Gülhane profesör vekillerinden bir doçentin 
talimata aykırı olarak Haydarpaşa Hastanesi
ne ne suretle tâyin edildiğine dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Vekâletine gönderil
miştir (6/976) 

3. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesör ve
kili bir doçentin talimata aykırı olarak Hay
darpaşa Hastanesine tâyininin iptal edilip edil-

sonra kanun teklifinin gündeme alınması kabul 
olundu. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler kabul olundu. 

Karayolları Trafik kanunu lâyihasının mad
deleri üzerinde görüşüldü ve üç maddesi ko
misyona verildi. 

30. I I I . 1953 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
thsan Gulet 

miyeceğine dair sözlü soru önergesi, Millî Sa
vunma Vekâletine gönderilmiştir (6/977) 

4. — Ordu Mebusu Feyzi Baztepe'nin, İs
tanbul Haydarpaşa Askerî Hastanesine tâyin 
olunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi sabık 
Profesör Vekili Doçent Albay Doktor Saim 
Sağlık hakkında Vekâletçe her hangi bir ta
kibat yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Vekâletine gönderil
miştir (6/980) 

5. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'nin. 
Bandırma Emniyet Âmiri Zeki Şahin hakkın
da vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Vekâletine 
gönderilmiştir (6/978) 

6. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri) İşeri'nin, 
Bandırma'da Komiser Şevki Gürkaya hak
kında vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Vekâletine 
gönderilmiştir (6/979) 

Sorular 



BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı. 
KATİPLER : Ahmet Morgu (Rize), Ömer Mart (Çanakkale) 

2 . — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Bilecik mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

i. — Balıkesir Valisi Nurettin Aynuksa'nın 
Balıkesir mıntıkasında vukua gelen deprem mü
nasebetiyle Büyük MiUet Meclisi Reisi tarafın
dan gönderilen tessür ve taziye telgrafına karsı 
teşekkür telgrafı (5/66) 

REÎS — Divanın Heyeti Celilenize maruzatı 
vardır. 

Bir telgraf gelmiştir, okuyacağız. 

Saym Refik Koraltan 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Ankara 
Vilâyetimizin mâruz kaldığı zelzele felâke

ti münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin izhar buyurdukları tessür halkımızın ıttıla
ına iletilmiştir. 

Balıkesir halkının şükranlarını Büyük Mec
lisimize ve yüksek şahsınıza arzederiz. 

Balıkesir Valisi 
Nurettin Aynuksa 

REÎS — Ittılaınıza arzedilmiştir. 
2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesi hakkında Türkiye Büyük Meclisi Riyaseti 
tezkeresi (3/454) 

26.m.1953 
Umumi Heyete 

Aşağıda adlan yazılı sayın üyelerin hizala
rında gösterilen müddetlerle izinleri Riyaset 
Divanının 26. I I I . 1953 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arzolunur. 
T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

REİS — Birleşimi açıyorum. 

Balıkesir Mebusu Yahya Pelvan 1 ay, maze
retine binaen, 23. I I I . 1953 tarihinden itibaren. 

Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu 1 ay, 
hasta olduğu için, 2 3 . n . 1953 tarihinden iti
baren. 

Gazianteb Mebusu Salâhattin Ünlü 15 gün, 
hasta olduğu için, 23. I I I . 1953 tarihinden iti
baren. 

Hakkâri Mebusu Selim Seven 1 ay, mazere
tine binaen, 23. i n . 1953 tarihinden itibaren. 

İzmir Mebusu,Vasfi Menteş l ' ay, hasta ol
duğu için, 26.III . 1953 tarihinden itibaren. • 

İzmir Mebusu Abidin Tekön 1 ay, hasta ol
duğu için, 27. I I I . 1953 tarihinden itibaren. 

Niğde Mebusu Hadi Arrt>a§ 1 ay, mazeretine 
binaen, 23. m . 1953 tarihinden itibaren. 

Zonguldak Mebusu Ali Rıza încealemdaroğ-
lu 1 ay, hasta olduğu için, 23. m . 1953 tarihin
den itibaren. 

REÎS — Teker teker oyunuza arzedeceğim. 
Balıkesir Mebusu Yahya Pelvan 1 ay, maze

retine binaen, 23. i n . 1953 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu 1 ay, 

hasta olduğu için, 23. n . 1953 tarihinden iti-
'baren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gazianteb Mebusu Salâhattin Ünlü 15 gün, 
hasta olduğu için, 23. IH . 1953 tarihinden iti
baren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

- m -
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Hakkâri Mebusu Selim Seven 1 ay, mazere

tine binaen, 23. I I I . 1953 tarihimden itibaren. 
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
izmir Mebusu Vasfi Menteş 1 ay, hasta ol

duğu için, 26. I I I . 1953 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
îzmir Mebusu Abidin Tekön 1 ay, hasta ol

duğu için, 27. I II . 1953 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Niğde Mebusu Hadi Arıbaş 1 ay, mazeretine j 

binaen, 23. n i . 1953 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Zonguldak Mebusu Ali Rıza încealemdaroğ-

lu 1 ay, hasta olduğu için, 23. I II . 1953 tarihin
den itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Bu toplantı yüt içimde iki aydan faz
la izin alan Hakkâri Mebusu Selim Seven'in 

ttmhshatt hakkında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi -Riyaseti tezkeresi (3/455) 

26. IH. 1953 
Umumi Heyete 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

1953 O : 1 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Hakkâri 
Mebusu SeMm Seven'e ödeneğinin verilebilme
si, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Umu
mi Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
yüoe tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Reisi 
R. Koraltan 

REÎS — Selim Seven'e ödeneğinin verilmesi 
hususunu oyunuza arzediyorum .Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili takrirler var okuyoruz efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklif ve taşanlarının sözlü sorulara 

takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Tokad İstanbul 

Sıtkı Atanç Hadi Husıaan 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü soruların kanunlardan sonra konuşul

masını arz ve teklif ederiz. 30. HI . 1988 
Burdur Kütahya 

Mehmet Özbey Yusuf Ayaal 

REÎS — Kanun teklif ve tasarilannm sözlü 
sorulardan evvel görüşülmesini oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — lİaHciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/530) [1] 

REÎS — Söz Hariciye Vekilinindir. 
DIŞÎŞLERÎ VEKÎLÎ PUAD KÖPRÜLÜ 

(îstanbul) — Muhterem arkadaşlar, gündemin 
iki defa görüşülecek işlere ait 10 ncu maddesinde 
<0mrierye Vekâleti teşkilâtına ait bir maddelik 
küçük bir kanuıv vardır. Bu lâyihada vekâletin, 
lüzumu halinde, ortaelçilere de büyükelçi vazife
si verebileceği, bunun ona şahsi müktesep bir hak 
teşkil etmiyeceği, o vazifede bulunduğu müddete 
inhisar edeceği belirtilmektedir. Biz işlerimiz îti-

fl] 134 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

bariyle birtakım devletlerle olan münasebetleri
mizde büyükelçiler kullanıyoruz. Vekâletin bu 
işleri tedvir edecek memurları tâyin etmesi için 
kendisine bu salâhiyet verilecek olursa işlerimiz 
için büyük suhulet temin edilmiş olacaktır. Aksi 
takdirde müşkülât içinde kalıyoruz. Bunun ön
celik ve ivedilikle ve tercihan müzakeresini rica 
ederim. 

REÎS — Yazılı teklifiniz var mı? 
DIŞÎŞLERÎ VEKÎLÎ FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla) — Takdim ediyorum. 
REÎS — Bu hususta verilen takriri okutu

yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen «raettiğhn veçhile göndenim iki defa 

görüşülecek işleri arasında bulunan 10 ncu mad-
deıiin*bııgfüıtl£ü<lşlerden önce ivedilikle görüşül-

$82 — 



B : 6ft 30. 
meöiüi arz v^t€fclü ederini. 

Dışişleri, Vekili 
Fuad Köprülü 

REİ#— Günldemin kantar, tekKf ve taşanla
rına ait IGneu maddesinde bulunan Hariciye Ve
kâleti Teşkilâtı hakkındaki 3812 sayılı Kanuna ek 
kînun lâyihasının Öncelikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenı var mı? 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

öncelikle görüşülmesi mukaddema takarrür etmiş 
olan kanunlar vardır, önceîikr olursa onun altına 
gelir, öncelik sırasına girer. (Tereihan sesleri). 
-...,. REtS — Efendim; Hariciye Vekilinin Öner
gesinde yoksa da şifahi beyanatı esnasında yeğ
likle görüşülmekte bulunan bir tasarıdan evvel 
görüşülmesi hakkında talep varchr. Bu itibarla, 
tasarının yeğlikle görüşülmesini reyinize arzedi-
yprum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil̂ -
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen yok. Mad̂  
delere gedilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik talebi vardır. Tasarının- ivedilikle gö
rüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki Kanuna 
ek Kanun 

MADDE 1. — Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

EK MADDE — Birinci sınıf ortaelçilerle or
taelçiler büyükelçi unvaniyle büyükelçilikleri 
veya büyükelçiliğe tekabül eden dış vazifeleri 
tedvire memur edilebilirler. Bu takdirde ken
dilerine tevcih edilen büyükelçi unvanı, ayrıca 
büyükelçiliğe terfi ettirilmedikçe, bu vazifeleri
nin dtevamı süresine münhasır olup bulundukları 
barem derecesinin yükseltilmesini intaç veya bir 
müktesep hak* teşkil etmez. 

ItfEÎS — Maddeyi kabul-edenûer... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE..2. — Bu kannaı yayımı tarihinde 
yüriûsföğe gw*E. 

RBÎS. ^ Maddeyi kabuL edeulan,. Etmiyen
ler... Kahnl; edilmiştir, I 
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MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri, Vekiİi 

yürütür. 
REİS — Hadi Hüsman. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 

Komisyon sözcüsünden iki noktayı açıklamasını 
rica edeceğim. Bu noktalardan birisi; esas kanu
nun tatbikma kim memurdur? Eğer Dışişleri 
Vekili ile beraber başka vekiller veya İcra Vekil
leri Heyeti memur ise bü maddenin ona göre 
tanzimi lâzımdır. 

ikincisi; büyükelçilik sıfatının verilmesi key
fiyetini bu kanunun yalnız Dışişleri Vekiline bı
raktığı gibi bir mâna taşıyor. Halbuki büyük el
çilerin hattâ elçinin tâyini, zannediyorum ki, Ba
kanlar Kurulu karariyîe olur. Bu bakımdan -tat 
bik maddesinde «tcra Vekilleri* Heyeti* merattr* 
dur» demek ieabediyor. Sözeü- arkadaşımızın bu« 
noktaları açıklamasını rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ VEKÖ^t FÜAB K ^ P R Ü İ i ^ - ^ 
tanbul) — Efendim, buna hiçbir itirazımız 
yoktur. İster o şekilde, ister bu şekttdte, nasır 
tensip buyurursanız o olur, bizim için Wr -f&Tk* 
yoktur. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka* 
bu^ buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kanunun tü
mü, kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Trafik kanunu W§ihatv"^-
Bayındırlık Komisyonu ile Geçici Komisyon ra
poru (i/242) 

• 
REİS — Bundan evvelki celsede öncelikle 

görüşülmesine karar verilen ve bâzı maddeleri 
komisyona giden Trafik Kanununun görüşme-
sine devam, ediyoruz. 

28; 29 ve 31 nci maddeler- komisyona. ve* 
rilmişti, komisyon cevap vermiştir. O madde* 
ieri okuyup reyinize arzediyoruz. 

MADDE 28. — Şoför ve sürücüler, sağlık 
veya teknik durumlarında bir' değişiklik vukua 
gelmiş olduğu şüphesi üzerine, trafik zabıta
sının teklifi ve vilâyet trafik kömisyonunTm 
kararı ile 25 nci maddede yazılı müddetlerden 
önce de sıhhi veya teknik muayeneye ve ieabfc-
derse ilk ehliyetnamenin verildiği tarihten 
itibaren iki yıl içinde tekrar imtihana tâtn^ tu
tulabilirler. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen- I 

ler... Kabul edilmiştir 

MADDE 29. — Trafik sağdan cereyan eder. 
Aksine bir karar ve işaret bulunmadıkça, 

şoför ve sürücüler nakil vasıta veya mütehar- I 
fih makinalaruır gitmekte oldukları istikamete 
göre yolun sağ yarısını takiben sevketmeye 
mecburdurlar. 

Hayvan sürücüleri sürülerini veya hayvan-
, İarıni yolun sol yarısını serbest bırakacak şe
kilde sağdan sevketmekle mükelleftirler. 

&EİS— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
1er... Kabul edilmiştir 

MADDE 31 — Uyuşturucu ve keyif verici 
maddelerle içki içmiş olanlar nakil vasıtası ve
ya muharrik makina kullanamaz. 

REFET AKSOY ı(Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım; sarhoş olarak bir makineyi idare 
etmek meselesi başka, bir miktar alkol alarak 
bir motoru idare etmek meselesi daha başkadır. 
Kanun mutlak olarak bunu tasrih etmemiştir. 
Her hangi bir suretle olursa olsun, alkol 
alınmış olması alan kimsenin motor idare et
mesine katî surette engel teşkil ediyor. Tar 
savvur buyurunuz, her hangi bir vatandaş aile
siyle beraber bir parka gidiyor, orada bir 
bardak bira içiyor, bunu gören bir başkası I 
ihbar ediyor. (Otomobili şurada, kendisi bira I 
içiyor, nazarı dikkatinizi celbederim diyor.) 
Polis bu vatandaşı otomobiline bineceği sıra
da yakalıyor* 

(Alkol almış bir kimse araba kullanamaz), 
böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 
Bu itibarla bu ciheti düzeltmek lâzımdır arka
daşlar, bu hususu tasrih etmek lâzımdır. Ka-
lıun bu haliyle çıkacak olursa memlekette bir
çok içtimai huzursuzluklar meydana gelecek
tir. Muhterem Heyetin nazarı dikkatini cel
bederim. 

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

Arkadaşlar, geçen gün bu hususta cereyan eden 
müzakereyi hatırlarsınız. Bu işin alkol derece
si şudur budur diye şoförü bir muayenei tıb
biyeye sevketmeye imkân yoktur. Bu sarhoş
luk yüzünden alabildiğine ne ağır vakalar ol
duğunu, hususi vesait kullananların birçok de
fa kendi ailelerini envai felâkete sevkettikleri-
ni görüyor ve biliyoruz. I 
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Yüksek Meclis geçen gün bu hususta kanaa

tini izhar etti ve komisyon da ona uyarak mad
deyi o suretle tanzim etti. Eline vasıta alıp da 
şunu bunu çiğneyebilecek şekilde harekette bu
lunan ve yahut kendisinin sevk ve idare ettiği 
vasıtanın içine almış olduğu kimseleri ağaçlara 
çarptırmak suretiyle envai felâketlere sebebi
yet verecek olanların durumunu yüksek Meclis 
takdir etmelidir. Binaenaleyh ya hep ya hiç 
olmalı. Bu işi esaslı ve radikal bir şekilde kökün
den halledip içki kullananların vesaiti ellerine 
almamalarını teminetmek lâzımdır. Bu hususta 
tereddüde mahal yoktur. Komisyon da yüksek 
Meclisin nazarı itibara aldığı esası nazarı dikka
te almıştır. Bu esası sarsan, Trafik Kanununun 
en büyük mesnedi olan bu içki işini ortadan 
kaldıralım arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

REİS — Senihi Yürüten. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) - Muhte

rem arkadaşlar; bundan bir evvelki birleşimde 
içkili otomobil kullanmanın muhzurlarını uzun 
uzadıya yüksek Meclise arzetmişfim ve bu hu 
susta bir de takrir vermiştim. Bu takrir burada 
Heyeti Umumiye tarafından tasvip edilmişti. 
Şimdi komisyon bunun üzerinde ısrar ettiği gi
bi ben de bunun üstünde ısrar etmek mecburi
yetindeyim. 

Geçen defa arzettiğim gibi 41 senedir bu iş
le meşgulüm, 59 yaşındayım, 41 senedir ne teh
likeler geçirdim, ne yollar yürüdüm! Bu tehli
keli yollarda içki alınması yüzünden felâketlere 
duçar olanları gözlerimle gördüm. Bir pirami-
donun ameliyat geçirmiş bir hastanın sancıları
nı durdurmak için yapıldığını arzetmek isterim. 
Bir piramidon ağrıları anide nasıl kesiyorsa 
bir kadeh alkolün de insanlar üzerinde ne gibi 
tesirler yaptığını içki içenler çok iyi bilirler. 
Bir arkadaşımız âmme hizmetinden bahsetti. 
Âmme hizmetlerinden birisi de büyük otobüs
lerde 40 - 50 kişiyi nakletmektir. Meselâ Bolu 
dağından bir kadeh içki içmiş olarak çıkan bir 
kimsenin alkolün tesiriyle muvazenesini kaybet
tiği ve otobüsü devirdiği çok defa vâki olmuştur. 
Memlekette 4-5 bin otobüs vardır. Hususi oto
mobil kullananlardan % 50 sinin yani 2500 ü-
nün içki içtiğini kabul edelim, bundan ancak 
bunlar müteessir olacaktır. Bunlar âmme hizme
ti görmezler,fakat âmme hizmeti gören şoförün 
de bir şişe içkiyi nasıl içtiğini bilirsiniz. Geçen 
defa komisyon sözcüsü bir arkadaş içki içenlerin, 
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içki içip içmediklerinin, Amerika'da balon vasi- I 
tasiyle kontrol edilmekte olduğunu söylediler. O 
balon bizde nerededir? Ve kim kimi kontrol ede- j 
çektir? Ben anlamıyorum. Meyhaneden kalk
mış, kaza yapmış, müddeiumumi gelecek, tahki
kat yapacak... Bunlar yapılıncaya kadar alko
lün tesiri zail olacaktır. Onun için ben takririm
de ısrar ediyorum. Bu memlekette içki içenle- | 
rin otomobil kullanmamasını temin ederek 9 ncu I 
Büyük Millet Meclisinin birçok vatandaşın ha
yatını kurtarmış olacağına ben şahit olacağım. 
Bu itibarla eski takririmde ısrar etmekte çok 
haklı olduğumu zannediyorum. 

BEFET AKSOY (Ordu) — Efendim; bir 
« kanun tedvin edilirken, vâzıı kanunun dikkat 

edeceği en mühim nokta; kanuna konulacak 
hükümlerin kabiliyeti tatbikıyesi olup olma
dığı üzerinde hassasiyetle durmaktır. Mantı
ğa, akla ve tatbikata imkân vermiyen bir hük
mü koyduğumuz takdirde, o hükmün tatbik 
kabiliyeti olmamasından dolayı, maalesef ka
nunun bizatihi kendi hükmü za'fa düşmüş olu
yor. 

Alkol kullanan kimselerin direksiyon ba
şında bulunmalarına ben de taraftar değilim 
ama Senihi Yürüten arkadatşımızm da dediği 
gibi, âmme işinde çalışanlar ve mesleki şoför
lük olanlar için taraftarım. Bundan gayrı bu 
maddeyi kabul ettiğimiz takdirde, mesleki şo
förlük olsun veya olmasın, hususi araba kul
lananlar da olsa, her kim bir kadeh içki alarak 
direksiyon başıma geçerse, onu, sen alkol kul
lanmışsın diye ağır bir hükümle karşı karşıya 

I bırakmış olacağız. Bu, mantığa uymıyan garip 
bir keyfiyettir. 

(Heyeti Aliyeniz bu acayipliği izale edecek 
olursa benim itirazıma mahal kalmaz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

içki kullananların direksiyon başına geçme
mesi, ancak bir ideal, güzel bir temennidir; 
bunun tahakkukuna imkân yoktur arkadaşlar. 
Vaktiyle Men'i Müskirat Kanunu yapıldı, o de-

I virde katresi haramdı. Sarhoş olarak gizlenir
di, hekim olarak da rapor verilmezdi, çünkü 
cezası ağırdı. 

ıŞimdi elemeğini buradan yiyor. Bir vatan
daş bir bardak bira yahut bir kadeh rakı al
mış diye ekmeğinden mi edelim? Hususi direk- | 
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siyon kullananlara asla müdahale yoktur. Her 
hangi bir vatandaş içtiği zaman bizzat cezası 
nı görecektir, diyebilir miyiz? Sarhoş olarak 
araba kullananlar ister hususi olsun, ister 
âmme hizmetinde vazife alsınlar cezalarını şid
detlendirmek lâzımdır ama bunun gayrisinde 
her hangi bir şekilde bu teklif dâhilinde mad-
dei kanuniye tedvinine kalkarsak tatbikatın
da sarhoş olanlar dahi himaye edilecektir. 
Bunu geçmişteki ahvale istinaden buradan 
arzediyorum. O zaman rakı içenler ortadan 
kalktığı gibi sarhoş olanlar da gizlenecektir. 
Biz de medeni alemde yürüyen sisteme ayak 
uyduralım,. Hakiki şekli budur. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, vakaa garanti altına koymak arzu 
ettiğimiz kitlenin hayatını bu kanuna koyaca
ğımız disiplinlerle temin etmek gibi isabetli 
fikir ve endişeler peşindeyiz, ancak, kanaatim
ce, sürücünün, şoförün kendisine teslim olan 
hayatları selâmetle gidecekleri yere götürebil
mesi için arabasını sevk ve idare edebilmesi 
için, behemehal içki üzerinde durmak ve çok 
kolaylıkla bir yasağı kanunun sayfalan arası
na sıkıştırmak kâfi gelmiyeceği gibi, maksadı 
da temin etmez. Bu hususta âmme hizmeti gö
renler, görmiyenler diye bir tefrik yapmıya da, 
zannediyorum, lüzum yoktur. Bir «içki içmek» 
tâbiri var, bir de «sarhoş olmak» tâbiri vardır, 
bunları ayırt etmek lâzımdır. Sarhoş bir kimse
nin şoförlük yapmasındaki tehlikeyi takdir ede
riz, ancak, benden evvel konuşan muhterem 
arkadaşlarımın beyan ettikleri gibi, bunu tes-
bit etmek imkânı mevcut değildir. Böyle bir 
hali kanunun sayfaları içinde derpiş ederken 
halk hayatını garantilediğimizi zannedersek 
kendi kendimizi aldatmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, zaten âmme hizmeti 
görenler için sarhoşluk disiplin cezasını, inzi
batî cezayı icabettirir, görmiyenler için ise 
sarhoşluk kanuni hükümleri ihtiva ediyor. Bu
rada içki içmeyi bir meslek suçu, bir meslek ha
tası gibi telâkki etmek, birtakım vatandaşları
mız bu işe müptelâ diye içki içen hiçbir kimseye 
direksiyon teslim edilmemesi hususunda kanu
nun metni arasında hangi cümle ile hüküm 
koysak dahi bu nasıl tatbik ve takip edilecek
tir. Bu birçok teşkilâtı muciptir. Buna rağmen 
yirminci asır ortasında içki denen nesnenin «e* 
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miyet içinde oynadığı rolün ehemmiyetini dü
şünecek olursak, temin edilecek maksadı temin 
etmiyeoek kabiliyeti tatbikıyesi mevcut olmıyan 
hükümler karşısında şoförün, «elimden vesi
kamı alırlar» diye içki içmiyeceği tezini kabul 
etmek muhaldir. Aynı zamanda bunun azîm 
mahzurları olacaktır. Çünkü şu ve bu mülâ
haza ile şoför içki içti mi içmedi mi diye için
den çıkılamıyacak meselelerle sık sık karşı
laşılacak, aynı zamanda şoförlüğe intisap eden 
kimseler de, acaba falanca şaraphaneye gittim, 
bir kadeh içtim; benim elimden ruhsatnamemin 
alınması icabeder mi etmez mi gibi daimî bir en
dişe altında bulunduracaktır. 

Muhterem komisyonun görüşünde tam bir 
isabet vardır. Bırakınız şoför de içsin, bırakınız 
kaptan da içsin, bırakınız diğer vatandaşlar gib'i 
hepsi içsinler. Eğer kanun hükümlerini ihlâl ede
cek'bir* vaziyet hâsıl olursa umumi hükümlerimiz 
bunları tedibe yeter de artar bile. Diğer taraftan 
görgü ve ahlâk da ayrı birer garantidir. Ayrıca 
kanuna bir hüküm koymaya lüzum yoktur. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; bendeniz demin yanlış anlamışım; ko
misyon, yüksek heyette kabul edilen ve dikkate 
alınan noktai nazara uymamış, bilâkis onu bam
başka sekla sokmuş. «Uyuşturucu maddeleri ni
zamnamede tesbit olunan şekilde kullananlar, 
trafik emniyetine tehlike verecek derecede alkol
lü içki kullananlar*..» Bu vaziyette, yüksek he
yette tezahür eden noktai nazar katiyen kale 
alınmamıştır. Ben yanlış anlamışım, hattâ, Refet 
Bey arkadaşımız neden buna itiraz ediyor, diye 
mütehay^irdim; fakat bu vaziyette kendilerine 
teşekkür, etmem icabediyor, bu teşekkürü vazife
den sayıyorum, çünkü yüksek müdahaleleri olma
saydı bendeniz farkında olmıyacaktım ve el kal
dıracaktım. Binaenaleyh burada teşekkür etmeyi 
bir vazife addediyorum. 

Arkadaşlar; yeni birtakım mefhumlar ileri 
sürülüyor, medeniyet dünyası içki içiyormuş. 
Medeniyet bu, hale gelmeden, ilk zamanlardan 
itibaren insanlar içki 'içiyorlardı. İçki ile mede
niyet arasında rabıta aramak hatadır, bilâkis 
medeniyet içki içmeyi önlemek için, fennî, tıbbi 
mücadele etmektedir. Bugün bütün medeniyet 
âlemi içkinin aleyhindedir. 

Sonra Şoförün elinden vesikasını almak... 
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Şoförün elinden vesikasını almıyoruz. Maddenin 
ruhuna dikkat edelim, (yasaktır) demektedir. 
Yani kimse ibadullaha çıkmaya, yahut makinesi
ne aldığı insanları tehlikeye atmaya mezun de
ğildir. Buradaki maddede mevzuubahis olan 
zabıta memuru onlar üzerinde her türlü mura
kabeyi yapar. Zabıta memuru, o mevkie ayık 
olduğu tesbit edilip getirilmiş insan, bunları 
önlemek için her türlü imkânlara sahiptir. 

Bugün memlekette içkinin almış, olduğu acık-
lı hal, onun tevlit ettiği huzursuzluğu gazeteler
de hep görüyoruz, işlenen cinayetler hep bu yüz
den olmuyor mu? Rica ederim, işte asıl mede
niyet buradadır. 

Şimdi Meclis olarak şu esaslı kanunu, Trafik 
Kanunuunu çıkarıyoruz. Geçen gün Adnan Ka-
raosnıanoğlu arkadaşımız güzel bir misal zik
rettiler, bir adam 50 kişiyi otobüsüne doldurmuş 
arabasını bir meyhanenin önüne çekiyor, bir 
lâubalilik içinde içiyor ve içiyor. Eğer bugün 
bu madde bu şekilde kabul edilirse arkadaşlar, 
biz vebalde kalırız. İçki içenlere yeni bir yetki 
veriyoruz, buyurun «içiniz, içiniz» diyoruz. Böy
le bir şey yapmıyalım arkadaşlar. «Bu önleyici 
şeyler kanunun sayfaları içinde kalır» diyorlar. 
Nice nice şeyler kanunun sayfaları içinde kalı
yor. Fakat Trafik Kanunu ile bir trafik zabıtası 
kuruyoruz, bunun vazifesi nedir arkadaşlar? 

Hangi vâzıı. kanun koyduğu hükümlerin ka
nunun sayfaları içinde kalmasını ister? Bu esas
lı bir iştir, belki bâzıları bunlara riayet etmi-
yecektir, onları yakalayıp cezasını vermek lâzım
dır. Memleket için bu içtimai bir hamledir. 
Sözcü arkadaşım Himmet Bey de izah etti, Ame
rika'da bu hususla iştigal eden ilim adamları; ra
kının içkinin katrasmı bile menetmeyi istemek 
suretiyle esaslı, medeni bir temayül göstermiş. 
lerdir. İstirham ederim, bu esası bozmıyalım. 

REİS — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale ( — Efen-

dim, Bayındırlık Komisyonunda da bunu uzun 
uzadıya konuştuk; mesele tamamen tıbbi ve ilmî
dir. Binaenaleyh kanuna madde koyarken bu il
mî hakikatları göz önünde bulundurmak mecbu
riyetindeyiz. 

Efendim, burada iki safha vardır. Arkadaş
ların bâzıları medeni dünyada herkesin istediğini 
içebileceğinden bahsettiler. Biz burada kimse
nin ev hayatına müdahale etmiyoruz. İş başında 
olmadığı zaman herkes dilediği s gibi içsin, fakat 
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burada, bilhassa, âmme işi gören, otobüs şoför
lüğü yapar», taksi şoförlüğü yapan, yani devamlı 
surette vatandaşları taşıyan şoförler ve sürücü
lerin vaziyeti bahis mevzuudur. 

Şimdi, Trafik Kanununun başında, verdiğiniz 
direktife göre bâzı değişiklikler yaptık, alkollü 
ve zehirli maddeleri almanın yasak olduğunu 

• sureti katiyede söyledik. Fakat yalnız başına bu 
bir mâna ifade etmez. 31 nci madde ile bunun 
nasıl menedileceği meselesi vardır. 

Arkadaşlar; benim şahsi kanaatime göre al
kol, hususi ve umumi otomobil kullananlara su
reti katiyede menedilmelidir. Alkolün ve diğer 
keyif verici zehirlerin, malûmu âliniz, tesirleri 
büyüktür, az alkol küçük alkol demek değildir, 
mühimsenemiyecek alkol demek değildir. Az al
kol insana cesaret verir, 30 kilometre giden adam 
alkolü aldıktan sonra 70 kilometreyi az görür. 
Kendi hususi otomobili de olsa, içkili bir adamm 
yalnız kendi otomobili içindekilere vereceği za
rar bahis mevzuu bahis değildir. Yol üzerinde 
karşısına çıkacak diğer vatandaşların da burada 
hayatı bahis mevzuudur. 

Şimdi maddeyi buna göre kuvvetlendirmek, 
işler bir hâle getirmek için zabıtaya salâhiyet 
vermek lâzımdır. Zabıta alkol, zehir aldığından 
şüphe ettiği adamı derhal muayeneye sevkedebil-
melidir. Doktorlarımız, ileri bir tahlile lüzum 
kalmadan, bir sürücünün alkol, kokain ve saire 
gibi beyaz zehir alıp almadığını kolayca tesbit 
edecek vaziyettedir. Şüpheli hallerde en yakın 
zabıta doktoru veya zabıtanın nezareti altında 
bir hekime sevkedilmeleri ve alkol veya beyaz ze
hir kullandıkları tesbit edildiği takdirde bunların; 
ehliyetlerinin ellerinden alınması lâzımdır. 

Arkadaşımız diyor kî, Avrupa'da önüne ge
len içmektedir. Yüksek malûmunuzdur ki, gün
lük olarak sinemalarda gördüğümüz içkiler ancak 
% 20 alkollüdür. Bizim içkilerin nispeti % 45 -
50 den başlar. Bizde şoförler likör içmezler, oto
büs bir yere geldi mi yarım saat kaybolurlar ve 
sarhoş olarak dönerler. İstanbul'daki denize uç
ma, çarpışma ve devrilme kazaları sürücülerin 
sarhoşluğundan ve uykusuzluğundan ileri gelmek
tedir. Uykusuzluk da bizde sarhoşluk kadar ka
zada âmil olmaktadır. İstirhamım alkolün vasıta 
kullananlara sureti katiyede menedilmesidir. Bu
nun için deı trafik seyrüseferine salâhiyet verme-
lic&n Trafik zabıtası şüphelendiği zatları en ya
kın hekime göndermek suretiyle muayene ettir-
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I melidir ve sarhoş olanların kâğıtları elinden alın

malıdır. 
RElS — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar; arkadaşımız Senihi Yürüten'in 
alkol kullanmış olan kimselerin mutlak surette 
otomobil kullanmalarının men'i hakkında olup 
Yüksek Heyetinizce nazarı itibara alınarak 
komisyona havale edilmiş bulunan önergeyi Ge
çici Komisyon mutlak surette kanuna almanın 
doğru olmadığı kanaatiyle eski şekli biraz da
ha tadil ederek kanaatinde ısrar etmiş bulun
maktadır. 

Komisyon, kanaatimce bu ısrarında tama
men haklıdır. Arkadaşlarımız Senihi Yürüten, 
Feridun Fikri ve Süreyya Endik beyler bu 
fikri müdafaa ederken fazla alkol almış insanla
rı bilhassa sarhoşları ileri sürmektedirler. Ka
nun tasarısı, bugün sarhoşları otomobil kullan
maktan meneyliyecek sarahati ihtiva eylemek
tedir, ama mutlak şekilde alkollü içki kullan
mış, meselâ bir kadeh alkol almış bir adam oto
mobil kullanmaktan menedilmeli midir? Senihi 
Yürüten arkadaşımızın önergesine göre mutlak
tır, kışın bir bardak' konyak veya yazın serin
lemek için bir bardak bira içen bir kimse otomobil 
kullanmaktan menedilecek ve kanundaki mü
eyyide, hakkında tatbik edilecektir. Mesele Fe-

I ridun Fikri Düşünsel'in dediği gibi sadece yasakla 
bitmiş olmamaktadır, Çünkü kanunun sonunda 
bir de müeyyide hükümleri vardır. Yani içki 
alan bir kimse otomobil kullanmışsa, suç işleme
miş de olsa ceza görecektir. Niçin? Vâzaı kanun bu 
kadar haksızlık yapamaz. 

Encümenin kabul ettiği metinde ise şu ted* 
birler vardır: 

«Uyuşturucu maddeleri veya nizamnamede 
tesbit edilecek şekilde trafik emniyetine tehli
ke verecek derecede alkollü içki kullanmış olan-

I 1ar nakil vasıtası kullanamazlar.» 
Bu hüküm, bir defa uyuşturucu madde kul

lananları mutlak şekilde menediyor. Kalıyor 
ortada alkollü içki kullananlar. Bunların muh
telif dereceleri vardır: Çok alkollü maddeler 
olduğu gibi gayet düşük nispette alkol ihtiva 
eden içkiler de vardır. Binaenaleyh böyle mutlak 
bir hükmü maddeye koymak haksızlıktır. Derece
sini tesbit etmek lâzımdır ki, komisyon da zaten 

I bunu tüzüğe bırakmıştır. Yani çıkarüaeak- banu-
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na istinaden yapılacak tüzükle tesbit edilecek j 
metinde trafik emniyetini tehlikeye koyacak de
recede alkol alanlar zaten ceza görecektir. 

Dün akşam isviçre'de çıkan «Neue Züreher 
Zeitung» gazetesini okuyordum, orada, bugün 
müzakere ettiğimiz bu kanunla alâkalı bir bahis 
gördüm, «Sarhoş otomobilciler» adını taşıyor. İs
viçre mahkemesi binde 1,4 nispetinde içki kulla
nanları mahkûm etmiştir ve mahkûmiyeti de 
Temyiz tasdik etmiştir. Tasdik ederken Temyiz 
Mahkemesi aynen şu tâbirleri kullanmaktadır: 

FERİDUN PlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
îçmeskı efendim, içmesin. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — «Sanı
ğın trafik emniyetini tehlikeye koyacak veya na
kil vasıtasına hâkim olamıyacak derecede alkol 
kullandığı sabit olduğundan» esbabı mucibesiyle 
tabibi adlî raporuna göre, b'inde 1,4 nispetinde 
alkol kullandığı sabit olanlara verilen cezayı tas
dik eylemiştir. Binaenaleyh bugün medeni mem
leketlerde tatbik edilmekte olan kanunlar dahi 
mutlak hükümler koymamış, bilâkis bugünkü ka
nunun mânasını taşır derecede trafik emniyeti
ni ihlâl edecek ve yahut direksiyona hâkim ola-
mıyaeak derecede alkol almış bulunanları mene-
diyor. O halde bizim de mâkul ve hakikaten âdi
lâne bir sistem kabul etmek zaruretimiz vardır 
ki; kanaatimce komisyonun tesbit eylediği me
tin de bunu karşılamaktadır. Zaten kanunda ko
misyon katî şeklini tesbit etmiyor, tüzüğe bıra
kıyor. Tüzükte de uyuşturucu maddeler mutlak 
şekilde otomobil kullanmaya mâni olacak. Alkol 
için ise kandaki nispetin nazarı dikkate alınaca
ğı şekilde tüzüğe hükümler konacaktır. Bu, ka
nın muayenesi neticesinde tesb'it edilecektir ki I 
muayyen nispet dâhilinde bulunursa o nakil va
sıtası kullanabilecektir. Komisyonun tesbit ettiği 
şeklin kabulünü doğru buluyorum. 

REÎS — Talât Vasfi Öz, buyurun. 
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşım Kemal Yörükoğlu burada komisyo
nun lehinde konuşmamış olsalardı bendeniz söz 
almıyacaktım. Kendilerinin mütalâaları üstün
de bâzı tıbbi mülâhazaları huzurunuzda arzet-
meye mecburum. 

Muhterem arkadaşlar, isviçre'de bir temyiz 
mahkemesinin sarhoş şoförler hakkında vermiş 
olduğu karan misal olarak ele aldılar, dediler 
ki, binde 1,4 kanında alkol ihtiva eden şahıs | 
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hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir. Bu, 
dâvanın lehimizde tecelli etmesi için en kuvvet
li bir delil teşkil eder. insan kanının heyeti 
umumiyesi beş litreden ibarettir. Beşle 1,4 ün 
çarpımından elde edilen alkolün isviçre'de da
hi bir şahsın mahkûmiyetini icabettirdiği key
fiyeti muhterem arkadaşımız tarafından lehi
mizde kuvvetli bir delil olarak verilmiş bulu
nuyor. Alkollü içkilerin ihtiva ettikleri alko
lün miktarını müdrikim. En az alkol ihtiva 
eden bir adamın alkol miktarı % 7-8 arasın
dadır ve bu asgari had kabul edildiği takdirde -
rakıdan, şaraptan bahsetmiyorum - bir bardak 
bira için şahsın kanında binde 1,3 gram 
alkolü tesbit edilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan evvelki 
maruzatımda Yüksek Heyetinize arzetmiştim 
ki; insan dimağı yaratılış itibariyle münebbih-
lerden ve bilhassa bunlar arasında alkolden fev
kalâde müteessir olur. Dimağm, tabiî fiziyo-
lojik fonksiyonu şoförlük vazifesini ifa edemi-
yecek şekilde değişir. Bunu bir, iki kelime ile 
izah etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Beyin hücresi, alkolün tesiri altında iyi ça
lışamamaktadır. insan beyninden tabiî olarak 
geçen elektrik cereyanının! tetkikleri bunu aşi
kâr olarak göstermektedir. Alkolün tesiri, en 
hafif derecede dahi olsa, dikkatin azalması 
şeklinde tezahür ediyor. Şoför, malûmu ihsanı
nız, motorlu vasıtayı sevk ve idare ederken dik
katini âzami derecede seferber etmeye mecbur
dur. Bunun dışmda namütenahi intihaların te
siri altında dikkatin normal çalışmadığı hen
gâmede kaza, normal çalışan bir sevkü idareye 
nazaran, yüzde yüz farklıdır. Bu kadar aşi
kâr, müspet ve hiçbir ilim adamı tarafından ret 
ve inkâr edilmesine imkân olmıyan hakikat-
ları, Yüksek Mecliste tezahür eden aksülâmel-
leri ihmal ederek, alkollü içki mevzuunda ko
misyonun muayyen hadler kabul ederek metne 
bu şekilde hüküm koymasını bendeniz de bir 
hekim olarak teessürle karşıladım. Hakikaten 
Muhterem Feridun Fikri arkadaşımızın da söy
lediği gibi, Yüksek Meclisin burada vereceği 
karar, yollarda kazalar yüzünden dökülen in
san kanlarının müdafaası noktasından, çok 
önemli bir karar olacaktır. Bu kararın isabetin
den şüphem olmadığını arz ile huzurunuzdan 
çekiliyorum. (Alkışlar). 
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ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, birçok kıymetli arkadaşlarım bu 
mevzuda lehte ve aleyhte konuştular. Bu ümmül-
habaisten biridir ki dinimiz de meneder. Bunun 
yer yüzünde beşere zerre faydası yoktur. Fena 
neticeleri daîma mahkemeye gitmekte, belki de 
oradan hekimlere de sirayet etmektedir. 

Arkadaşımız bir bardak biradan bahsettiler. 
Bunun ölçüsü olmaz, kantarı yoktur, ben içmedim 
bilmem, fakat içenlerden işittim, içtikten sonra ne 
kadar içtiğini tesbit de kolay değildir. Belki bir 
bardak bira neşeli bir adamın neşesini artırır, fa
kat herkes neşeli zamanında içmez ya; kederli za
manında içenin de kederini artırır, asabını bozar. 
Binlerce kişinin hayatını teslim ettiğimiz şoförün 
içeceği alkollü içM miktarının takdiri, rica ederim, 
nasıl olacaktır? Az mı çok mu nasıl bilinir bu? 
Esasen kazaların çoğu bu sebepten olmaktadır. 
Esasen biz içki hususunda diğer mîlletlerle mu
kayese edilemeyiz. Onlar belki hafif dereceli iç
ki içerler, bizde öyle değildir. Zaten hafif de
receli içki içenler pek azdır, içenlerin çoğu yük
sek dereceli içkiler içerler. Bunun için arkadaşlar 
ben bunun tamamiyle aleyhindeyim. Yüksek Mec
lisin bunun kabul etmemesini rica ederim. 

REÎS — Madde ile ilgili önergeler var efen
dim, okuyacağız. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECÎP BÎLGE 
(Niğde) — Söz istiyorum. 

REÎS — önergeler okunsun efendim, ondan 
sonra. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki teklifimin kabulünü rica ederim. 
(îçki almış veya uyuşturucu madde kullan

mış olanların şoförlük yapmaları memnudur.) 
îstanbul 

Senihi Yürüten 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik kanunu tasarısının 31 nci maddesinin 

aşağıdaki surette tadilini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Senihi Yürüten 

Madde 31. — Uyuşturucu ve keyif verici mad
delerle içki içmiş olanlar nakil vasıtası veya mu
harrik makina kullanamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeleri kelimesinden sonra gelen (veya ni

zamnamede tesbit olunacak şekilde trafik emni

yetine tehlike verecek derecede) kelimelerinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Bingöl Mebusu 
F. F. Düşünsel 

RElS — Komisyon Sözcüsü Necip Bilge. 
KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ

de) — Muhterem arkadaşlarım; okunan öner
gelerden anlaşılıyor ki arkadaşlarımızın hepsi 
de alkollü içki kullanmış olma meselesini, uyuş
turucu maddelerde olduğu gibi, onun bir defa 
kullanılmasını dahi nakil vasıtası kullanmaya 
mâni bir hal telâkki etmektedirler. Ve maddenin 
böylece kabulünü istemektedirler. 

Esas meseleye geçmeden evvel şunu arzede-
yim ki; komisyon içki içilmesini müdafaa etme, 
onun medhini veya müdafaasını yapma mevki
inde değildir. Fiilen böyle bir vaziyette kaldığı 
için kendisini bahtsız saymaktadır, fakat tat
bikatta bir kanun hükmünün iyi tatbik edil
mesi ne şekilde mümkün olur, onu göz önünde 
tutmaktadır ve buna kendisini mecbur hissetmek
tedir. Bu itibarladır ki içki almakta muayyen 
bir dereceden sonrayı nakil vasıtası kullanma
ya mâni hal telâkki etmektedir. Yani uyuştu
rucu maddelerde olduğu gibi mutlak bir şekil
de içkinin alınması keyfiyetini bir mâni hal 
telâkki etmemektedir. 

Feridun Fikri Bey arkadaşımız diyor ki, 
«acaba hangi kanun vâzu koyacağım hüküm
ler tatbikatta tatbik olunmaz ve kanun sayfa
ları içinde kalır diye hüküm koymaktan ka
çınmıştır?» Ben kendisine cevap vereyim: Bü
tün dünyada kanun vâzıları tatbik edilmiye-
cek şeyleri kanun metinlerine koymaktan sarfı 
nazar etmişlerdir ve etmelidirler. Binaenaleyh 
biz de komisyon olarak içki kullanma mesele
sinde bunun muayyen derecelere ayrılıp ayrıl
maması meselesini kanuna koyarken bunun 
tatbik edilip edilememesi meselesini nazarı iti
bara almak mecburiyetindeydik. Bunun için
dir ki sadece trafik emniyetini haleldar ede
cek. şekilde içki kullanmayı vâsıta kullanmaya 
mâni saydık, trafik emniyetini tehlikeye sok-
nııyacak derecede bir kimsenin içki almış ol
masını nakil vâsıtası kullanmaya mâni say
madık. 

Şimdi niçin tatbik edilmez bunu arzedeyim t 
Geçen celsede Halil özyörük üstadımızın da 
belirtmiş olduğu veçhile, Ceza Kanunu alelade 

— 1 2 9 -



» : 60 30. 
sarhoşluğu ceza tehdidi altına almamış bulun
maktadır. Ceza Kanununun 571 ve 572 nci mad
deleri ancak umumun istirahatini selbedecek şe
kilde sarhoş olmayı yasak etmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bir kimse evinde hiçbir kimsenin 
istirahatini selbetmiyecek şekilde veya umumi 
yerde hiç kimsenin istirahatini bozmıyacak şe
kilde içki kullanacak olursa mubahtır. Biz de 
bunu Trafik Kanununu Geza Kanunu ile ahenkli 
bir şekilde bulundurmak için, komisyon olarak, 
«Trafik emniyetini tehlikeye düşürmiyecek dere
cede içki olmış olanların ve içki kullananların 
nakil vasıtalarını idare etmelerini» mubah bulu
yoruz. Eğer bu kadar bir içki almış olanları na
kil vasıtalarını kullanmaya mâni telâkki edecek 
olursak, Ceza Kanununun 571 ve 572 nci madde
lerindeki ceza ile ahenksiz bir vaziyete düşeriz. 
Gerçekten bu maddelerdeki cezalar kabahat nev'-
inden olan fiillere verilen hafif hapis ceza
larıdır. Halbuki Trafik Kanununda,, hangi de
recede olursa olsun, bir katra olsa da içki alma
yı menedecek olursak, aşağıdaki maddelerle ha
pis cezası ve para cezası verilecektir. Bu itibar
la içki almış olmayı bir taraftan hapis cezası ile 
cezalandırıyor, diğer taraftan mubah saymak 
gibi bir duruma düşüyoruz. Bu, kanunlarımız 
arasındaki ahengi bozar. Diğer taraftan mad
deye bir katra dahi içki almanın yasak olduğu 
şeklinde hüküm koyacak olursak bu kanun mad
desi hiçbir suretle tatbik edilemez. Bunun bir 
aya kadar hapis cezası ve muayyen miktara ka
dar para cezası vardır. Yani kanundaki alkolün 
derecesi % 01 den de aşağı olan adam nakil va
sıtası kullanacak olursa teklif edilen maddelere 
göre onun bir aya kadar hapisle cezalan
dırılması ieabedecektir. Böyle bir vaziyet 
karşısında kalan hâkim onun içki alma derecesi 
hakkında doktorun raporunu tetkik edecektir 
ve belki doktor diyecektir ki, bunun 
kanında binde yarımdan daha aşağı alkol 
vardır. Yine tıbben sabittir ki, binde beşe ka
dar alkol derecesi uzviyete fazla tesif etmemek
tedir ve o kimselerin, Şimdi bilhassa şoförler 
mevzuubahistir şoförlerin trafik emniyetine ha
lel vermeleri gibi bir netice hâsıl olmamakta
dır. Bu, tıbben sabittir. Nitekim Amerika ka
nunlarında binde beşe kadar olan alkol derecesi 
nakil vasıtası kullanmaya mâni değildir. Binde 
beşten on beşe kadar olan kısmı ise-kanun, hâ*-
kimin takdirine bırakmıştır. Bâzı kimsel'er ga-
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I yet az aldıkları halde sarhoş olabilirler, bünye

lerine tesir eder, bu bakımdan nakil vasıtası 
kullanmaları tehlikelidir. Bâzı kimseler ise bin
de beş değil on beş dahi alsalar nakil vasıtaları? 

J kullanmaları tehlike iras edecek bir netice hâ
sıl etmez. Bu bakımdan Amerika binde beşle on 
beşe kadar kısmını hâkimin takdirine bırak* 
mıştır. Binde beş tamamen cezanın dışında kal-
maktadır.Bu itibarladır ki; alkol almanın mut
lak yasak olduğu şeklinde bir hüküm koyacak 
olursak binde yarımdan da aşağı derecede alkol 
almış bulunan bir adamı bir aya kadar hapis 
cezasına çarptırmak ieabedecektir ki, hâkim bu
nu vicdanına muvafık bulmıyacağı için böyle bir 
cezayı vermiyecek ve beraet ettirmek cihetine 
gidecektir. Nitekim tatbikatta da bâzı cezala* 
rın şiddetli olması hâkimin daima hafifletmek 
yolunu aramasını icabettirmektedir. Onun için 
kanun hükümlerini vaz'ederken, onun tatbikat
taki şeklini nazarı dikkate almakta vâzıı k% 

[ nunun en esaslı riayet edeceği noktalardan bi
risi olmak lâzımdır. Böyle olmadığı takdirde 
kanun daha çıkarken ölü bir madde olarak çık
mış olur. Komisyon, diğer memleketlerin buna 
ait kanuni mevzuatındaki hükümleri de nazarı 
dikkate almış bulunmaktadır. isviçre, Fransa, 
Amerika, İngiltere gibi birçok memleketlerin 
kanunlarında da, alkolün direksiyon kullanmaya 
mâni telâkki olunması için alman alkol miktarı* 
nm Trafik emniyetine halel verecek derecede 
olması şartı kabul edilmiştir. Elimde isviçre 
Trafik Kanunu vardır. Bu hususa ait maddeyi 
müsaadenizle okuyayım. Burada alkol yasağı 
meselesi mevzuubahis değildir. Yani yasak ol
maktan ziyade muayyen bir miktar ve derece
de alkol almış bir kimsenin mahkûm olması için 
hüküm vardır. Biz yasak diye hüküm koyduğu
muza göre trafik zabıtası trafikten menetme 
hakkına da sahip olacaktır. Ayrıca mahkeme 
de ceza verecektir, isviçre Seyrüsefer Kanu
nunun 59 ncu maddesi alkolün tahtı tesirinde 
direksiyon kullanan bir kimse şu cezaya mah
kûm olur, demektedir. Arkadaşların iyice kav
ramaları için maddenin o kısmını aynen oku
yacağım : Kanun «Celui qui Ğtant pris de bo-
issons» demektedir. Şu halde ceza, alkol almış 
kimseye değil, alkol tahtı tesirinde kalmış kim
seye aittir. Biraz evvel Talât Vasfi Beyin izah 
ettiği gibi, alkolün cesareti arttırmak, şu ve 
bu gibi tesirleri altında direksiyon kullanmış;. 
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olan kimse kasjksdilmekte ve buna ceza veril
mektedir. Burudan anlaşılıyor ki, muayyen bir 
derece içki alınmış .olması cezayı mucip bir hal 
telâkki edilmektedir. Alkolün ne miktarının ken
disini sarhoş edeceği hususunda her hangi bir 
rakam konmuş değildir. İsviçre Kanununda bu 
tatbikata terk edilmiştir. Biz de tamamen bu 
hududun dışında bıraktık. Onları çıkarılacak 
rıizamuameye bırakmış bulunuyoruz. Nizamna
me hangi ^hâdiselerde alkolün ne miktar kulla
nılmış olmasını Trafik emniyetini bozucu hal
lerden olacağını gösterecektir. Biz bunu nizam
nameye terk etmiş bulunuyoruz. Bu itibarla 
alkolün mutlak bir surette alınmış olmasını Tra
fik emniyetini haleldar edecek bir şekil telâkki 
etmek doğru olmasa gerektir. Yabancı memle
ketlerin kanunlarında da bu böyledir. 

Şimdi meseleyi başka bir yönden ele ala
lım : Her zaman memleketimize yabancıların 
gelmesi ve turizmin memleketimizde genişlemesi 
hususunda konuşmalar yaparız. Bugün Avrupa 
memleketlerinde alkol kullanmak mubahtır, ha
ram bile değildir. Binaenaleyh Avrupa memle
ketlerinde bugün alkol almak, sarhoş olmak için 
değil, aperatif mahiyetinde olmak üzere bir 
itiyat haline gelmiştir. Her hangi bir kimse, 
öğle veya akşam yemeğinde az bir miktar al
kol almaktadır. Esasen bu; sarhoş olmak gi
bi bir netice de doğurmaz. Bu gibi yabancı
ları, (ki memleketimizde oldukça yabancı var
dır ve daha da artacaktır) içki aldın diye tec
ziye etmek bilmem ne dereceye kadar doğru
dur. Kanunu, şüphesiz ki yanlız vatandaşlar 

* içki değil, memleket içinde bulunan bütün şa
hıslara tatbik edilecektir. O halde biz, Türk 
vatandaşları alkol içmesinler fakat yabancılar 
için biz bunu idareten hallederiz diyebilir mi
yiz? Yoksa onlar da siz yemek yerken bir bar
dak şarap içtiniz diye tecziye mi edeeeğiz? Ga
yet tabiidir ki kanun, âm ve şâmil olduğun- • 
dan memleketin hudutları içinde bulunan va
tandaşlara olduğu kadar yabancılara da tatbik 
edilmek mevkiindedir. Her zaman memleketi
mize yabancıları, turistleri celbetmek hususun
da elden gelen tedbirleri alalım diye tekrar 
edip dururken, böyle bir vaziyette bu mevzuu 
lüzumu olmadan ortaya atmanın ne dereceye 
kadar doğru olduğunun takdirini Yüksek He
yetinize bırakıyorum. Eğer sadece bir bardak 
bira almak v^ya aperatif olarak bir miktar li-
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kör almak hakikaten trafik emniyetini tehli
keye düşürecek olsaydı o takdirde bendeniz de 
Yüksek Heyetinizle birlikte, memlekete tu
rist celbini ve diğer hususları hiç düşünmiye-
rek alkolün bir katra alınmasını dahi trafik 
emniyeti bakımından mahzurlu bulur, arka
daşlarla mutabık kalırdım, komisyon da aynı 
hassasiyeti gösterdi. Fakat birçok tabip ar
kadaşlarla görüştük, onlar, alkolün muayyen 
bir dereceden fazla alınmamak şartiyle trafik 
emniyetinin tehlikeye düşmiyeceğini ifade et
tiler. O halde böyle bir vaziyet mevzuubahis 
olmadığına, diğer taraftan tatbikim temin 
etmek mümkün olmadığına göre tamamen ve 
mutlak olarak alkolü menetmek bir işe yaramı-
yacaktır. Kanun maddesinin ölü olarak çık
ması memleketi rahatsız edecektir, ve başka 
bir işe yaramıyacaktır. Bunun içindir ki biz 
ancak trafik emniyetine halel verecek derece
de alkol almayı menetmiş bulunuyoruz, tak
dir Yüksek Meclisindir. 

REİS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Sözü

mü Feridun Fikri DüşülsePe bıraktım. (Vazgeç
ti, vazgeçti sesleri) 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Rica ederim, müsaade edin, sözümden vazgeç
medim ve geçmem de. Sözcüden sonra son söz 
milletvekilinindir. Vazgeçmekle de halledile
cek bir dâva da değildir. 

Sözcü diyor ki, turistler gelecek, onlara hoş 
görünmek, onları celbetmek için bımda müsa
mahakar olalım, (öyle demedi sesleri) Müsaa
de buyurun. Turist celbetmek için kanunda ak
saklık yaratamayız. (Gürültüler). Müsaade buyu
run, turist gelecek, turist içki içer onlara müsait 
davranmak lâzımdır diye bu dedili koymakta ne 
hikmet vardır. (Müdahaleler, gürültüler) Müsaa
de edin arkadaşlar, reylerinize hâkimsiniz, iste
diğiniz gibi rey vereceksiniz. Rica ederim, kız
mak da yok, kızmaya sebep de yok. Fakat bâ-
zan kızmak da gerek, (gülüşmeler) 

HALÎL IMRE (Sivas)"— ilgisi yok bunlarjn, 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— İlgisi olmasa söylemezdim. 
Efendim; turistleri nazarı itibara alalım di

yor. Biz turistler için mi bu memleketin mevzu
atını tanzim edeceğiz. (Gürültüler) 

Gelelim ikinci noktaya: «Efendim içki içmek 
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mubahtır; Ceza Kanunu bir had tâyin etmiştir, I 
burada mevzuubahis olan Ceza Kanunu hüküm- I 
leridir.» diyorlar. Efendim, bu dâva, dikkatimiz 
kemaliyle ve işlemediği kötü kullanıldığı takdir- I 
de, kaatil olabilecek, insan hayatına suikast I 
yapabilecek bir cihazı alkol içmiş bir insanın eline 
teslim etme davasıdır. Mahiyeti budur. 

Eğer Ceza Kanunundaki madde bundan daha I 
hafif ise, mahiyeti başka olduğundandır. Ten- I 
likeli vasıta veriyoruz eline. I 

Arkadaşlar, bugün medeni memleketler dedi- I 
ğimiz yerlerin Ceza kanunlarında, Hukuk ka- I 
nunlarmda, bir vasıtanın emniyet altına alınma- 1 
dan ortaya atılıp koyuverilmesi dahi, neticede I 
fenalık ika ettiği takdirde, sahibinin tecziyesini I 
muciptir. Dünyanın hukuki istikameti budur. I 

Şimdi biz ne diyoruz? Ceza Kanunu ile 
tezat olurmuş : Ceza Kanunu başka, bu 
başka.. Burada ele aldığımız madde ile he- I 
nüz bir şey kabul etmiş değiliz. Maddesi gelince, I 
Ceza Kanununun maddesiyle onun mukayesesini 
yaparız. I 

Sonra, arkadaşlar burada aranan bir ruhtur. I 
Görüyorsunuz, memleketin evlâtları çiğnenip gi
diyor, birçok zayiat oluyor, yollarda telefat olu
yor. Doktor Talât Vasfi arkadaşımız gibi tıbbı 
adlî mütehassısı olan bir zat alkolün dimağı be
şerde yapmakta olduğu tahribatı söylüyor. Bu I 
meydanda iken kanunla bunu önlemeye çalıştığı- I 
mız bir zamanda derece meselesini ortaya at
mak doğru mudur? Hangi teşkilâtımız vardır ki 
alkolün derecesini tâyin edecek arkadaşlar? (Kan
da aranır sesleri) 

Kanda bunun tâyinini kim yapacak? Bu müm- I 
kün mü arkadaşlar? Burada arkadaşlarımız ka
nunların kabiliyeti tatb'ikıyesinden bahsediyor- I 
lar. Kabiliyeti tatbikiye derece safhasını kabul 
etmekle kendiliğinden ortadan kalkar. Çünkü de- I 
rece tâyin etmek muhal olacaktır, tabip raporu 
geldi, mahkemeye gitti, şu bu.. Eğer derece diye ' 
bir şey kabul edecek olursak bu tatbik ed'ilmiye-
cek demektir. (Gürültüler) Rica ederim kesme
yin, mesele basit midir? Basit olsa geçen gün 
Meclis bunu ittifakla kabul etmezdi arkadaşlar. 
Allah rızası için bugün istediğimizi yapacaksa
nız yapın. Yapmadan evvel Yunan esatirinde 
dendiği gibi: «Vur, fakat dinle!» Kabiliyeti tat-
bikıyesi yok diyorsunuz, nasıl yok? «Hâkim tat
bik etmez» de Necip Bey, bunu bilirim; hâkim, 
ceza fazla olursa bir tereddüt geçirir, fakat bu- | 
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gün bu memleketin - ceza bakımından - geçir
mekte olduğu ruhi buhranın büyük saiki cezala
rın azlığı değil midir? Bu memleket bir kriz ge
çirmiyor mu? Koskoca bir katil vakasının failine 
ine ine iki sene ceza verilmesinden cemiyet mtiz-
tarip değil midir? Hâkim sosyal vazife ile mükel
leftir. Kuru bir metin karşısında değildir. Bugün 
kanlar akıyor, yollar kan içinde!. Bunlara karşı 
k'im çare bulacak? Bugün yapmakta olduğumuz 
şu Trafik Kanununda içki meselesine bir çare 
bir salâbet bulup gosteremezsek bunun vebali ki
min boynuna düşer, bize raci değil mi? (Huz mâ» 
safa, da' mâkeder). (Bravo sesleri, alkışlar) 

SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım; sanıyorum ki bir bedahetin etrafında 
neticeye varabilmek için dönüp dolaşmaktayız. 
Mevzu önümüzde, bir rejim kurmaktayız. Bir 
yol, bir trafik işi kuruyoruz. Bunu kurarken, bü
tün emniyet tedbirlerini de beraber almanın za
ruri olduğunu sanıyorum. Bunu da içimizde an-
lamıyan hiç kimse yoktur. Bu rejimi kurarken 
bu emniyetin en basit esaslarından bir tanesi 
de trafik hizmetinde bulunan uzuvların bütün 
melekâtma sahip olacak surette vazife göre
bilme hususunu temindir. Şayet eldeki metne 
bu hüviyeti verebilsek umulabilir ki, (umu-
labilir ki diyorum, çünkü hiçbir kararın nihai 
olarak, kati netice vereceğine evvelden emin 
olunamaz) ümit edilebilir ki iyi bir netice is
tihsal okunabilsin. Bir motorlu vasıtayı nor
mal olarak idare eden bir insan bazan şu veya 
bu sebeple kaza yapıyor. Ruhi halet bakımın
dan o gün biraz endişeli bulunması, şu veya 
bu hâdisenin tesirinin altında kalmış olmasl 
bu kazanın vukuuna sebebiyet veriyor. Bir de 
buna alkolü ilâve edecek olursanız artık kaza 
yapma ihtimallerini tasavvur ediniz. 

Arkadaşlarım, umumiyetle gerek işitmek, 
gerek neşriyat suretiyle yollarda kazaların na
sıl artmakta olduğunu öğreniyoruz, okuyoruz, 
işitiyoruz. Şimdi buı bahiste haricî misal gös
teremeyiz, çünkü nihayet her kes, her millet 
kendisine benzer. Kendi ruhiyatımızın bir de
fa mahiyetini düşünelim, yollarımızın halini 
düşünelim, şoförlerin yetişme şartlarını düşü
nelim, bir de bizim bu işleri yapan insanları
mızın yetişme ve terbiye tarzlarını! düşünelim. 
tnsaf ile kabul etmek lâzımdır kî araya bir 
pay koymak icabeder. Bugün onlarca, dün 
yüzlerce, yarın daha fazla olacak miktarda 
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kazalara kurban giden insanlar vardır. Kaza
lar hakikaten - memleket efkârı umumiyesin-
de bir gazeteci ve bir vatandaş olarak görü
yorum - huzursuzluk yaratıyor. Bütün bir 
memleket efkârı umumiyesi, sizi şahsım namı
ma temin ederim ki, bundan dolayı rahatsızdır. 
Yollardaki süratten dolayı rahatsızdır. Esba
bı malûm. Çünkü yarışa çıkıyorlar. Yarışa 
çıkan insanların zihniyeti malûm; çünkü nor
mal, mâkul bir adam elbette ki yarışa çıkmaz. 
Bütün bunların saikı az çok alkol almaktır. 
Bugün dünkü misallerin artmaması ve hattâ 
biraz da bunlara izin verilir gibi bir vaziyet 
ihdas edilmemesi, Trafik Kanununun da ken
disinden beklenen neticeyi verebilmesi -için iç
kinin ınotörlü vasıta kullananlara yasak edil
mesi lâzımdır. Buna inanmanızı istirham ede
rim ve kanunun da bu yolda tedvinine müsa
adenizi şahsım ve işitegeldiğim vatandaşlarımın 
temenni ve ricası olarak arzederim. 

REİS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Ben

deniz komisyonun tedvin ettiği madde üzerinde
ki noktai nazarımı arzetmek için Sayın Başkan
dan müsaade istemiştim. Benden evvel söz alan 
hatiplerden sonra soz almam mümkün olabildi. 
Hakikaten alkol kullanan direksiyon kullan
mamalıdır. Bütün yabancı memleketlerde muay
yen miktardan fazla alkol alanların otomobil 
kullanması yasaktır. Kanunun tahdit ettiği öl
çü içinde alkol alanlar motor kullanmaktadır
lar. Benden evvel konuşan arkadaşım kendi 
şartlarımıza göre bir kanunun tedvin edilmesi 
hususuna işaret ettiler. Bendeniz şahsan alko
lün zararına şahit olanlardan biriyim. Arasıra 
alkol alır otomobil kullanırım. Böyle anlarda ik
tisap edilen cesaret kudreti o kadar fazladır, ki, 
insan sarhoş olmadan bile yolun emniyetini teh
likeye düşürebilir. İsveç'te bizzat şahit oldu
ğum bâzı sahneleri nakledeyim : Orada alkol 
alanlar direksiyona geçmemektedirler. Ve görü
yoruz ki, kokteyle geldikleri zaman karısı içi
yorsa kocası içmiyor, kocası içiyorsa karısı içmi
yor ve her ikisi de mecbur kalırlar içerlerse şo
förlerini getirip onlara otomobillerini kullandı
rıyorlar. Bu kadar sıkı bir otorite bu memlekette 
o kadar iyi yerleşmiştir ki, İsveç'e misafir ola
rak gidenler, lsveç*teki hariciye memurları ve 
vazifeliler oranın hükümlerine harfiyen riayet 
etmek mecburiyetindedirler. Bu vaziyeti göz 
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I önünde tutarak memlekette alkol alma sebebiy-
I le Trafikte can kayıpları ortada iken buna mü-
I samahakâr bir gözle bakmamıza imkân yoktur, 
I komisyon da müsamahakâr davranmamaktadır. 

Komisyon bir dereceye kadar alkol alabilir di-
I yor... 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Derecesini 
tesbit etmek lâzımdır. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
I Trafiğe zarar vermiyecek olan alkol derecesini 
I tesbit etmek mecburiyeti vardır. Siz değilse-
I niz bile, bu nizamnameyi hazırlıyaçak olanların 
I aynı mecburiyeti duyacakları şüphesizdir. Üni-
I versitelerden, doktorlardan, tabiplerden fayda

lanılarak bunu burada maddeye koymalıyız. Ni-
I zamnameyi yapacak olan Hükümet de, Danış-
I tay da aynı müşkülâtla karşı karşıyadır. Madem-
I ki vâzıı kanun olarak burada birtakım takyitler 
I vazediyoruz, bunun hudutlarını da tâyin ve tes-
I bit etmek mecburiyetindeyiz. Burada söz ne hu-
I kukçularm, ne mühendislerin, ne Bayındırlık 
I Komisyonunundur; burada söz doğrudan doğru

ya tıbbmdır. Burada, katı .olarak, kanun met
ninde ne dereceye kadar alkol alanın direksiyon 

I başına geçemiyeceğinin tesbiti ve maddeye kon-
I ması lâzımdır; aksi takdirde maddenin bu şe

kilde çıkmasında bir fayda mülâhaza edemiyo-
I rum. 

REİS — Halil İmre. (Vazgeçti sesleri) 
Etem Vassaf! (Alkışlar) 
BTHEM VASSAF (Kocaeli) — Değer-

li arkadaşlarım; alkol dâvası ile uzun seneler 
iştigal etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle bugün 
trafik meselesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bayındırlık Komisyonunun hususi bir da
veti üzerine, birkaç saat evvel, kendilerinin hu
zurunda bu dâvayı teşrih ettim; şimdi tekrar 
edeceğim. 

Medeni memleketlerde, medeni insanlar ara
sıra alkol kullanırlar ve bu halde de otomobil 
direksiyonuna geçmek lüzumunu duyanlar var
dır. Alkol kullanmış bir kimsenin alkol derecesi 
haddini aştığı takdirde kaza yapması muhak
kak gibidir. Amerika Hükümetinin neşrettiği 
istatistiklere göre bu memlekette bugün senede 
kırk bin kişi trafik kazaları yüzünden vefat 
etmektedir. Memleketimizde böyle bir istatistik ' 
olmadığı için trafik kazaları yüzünden senede 

I kaç vatandaşımızı kaybettiğimizi kat! olarak 
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bilmiyoruz. Yalnız onların nüfusunun azame
tine göre bizdeki küçük nüfus içinde, alkol kul
lanma yüzünden zayiatımızın yüksek olduğunu 
kanaatini komisyonun ifadesinden öğrendim. 

Kıstas olarak ne miktar alkol almanın direk
siyon kullanmaya mâni olduğu keyfiyetine ge
lince; alkolün cümlei asabiye üzerindeki tesi
rini tetkik edecek olursak, bir kadeh biranın 
%3, |% 7 veya 10 alkollü olduğunu kabul et
sek bile, direksiyon kullanmak için dikkat ve 
hafıza üzerinde katiyen tesiri yoktur. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Eğer tesiri vardır diyecek ve 
bir kadeh bira içmekten şoför vatandaşı mene-
decek olursak medeni insanları medeni vasıta
ları kullanma hakkından menetmiş oluruz. (Bra
vo sesleri alkışlar). Binaenaleyh Yüksek Mec
lisin vereceği karar da bu yolda âdilâne ve isa
betli olmalıdır. Trafik kazaları dolayısiyle tra
fik zabıtasının bâzı eşhası yakalayıp lâbratu-
vara götürdüklerini Amerika'da gördüm. On
lar o şahsın kanında ne kadar alkol bulundu
ğunu tesbit ettirmekte, fazla alkol almış ise 
şiddetle cezalandırılmaktadır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Ne kadar alkol olmalıdır? 

ETHEM VASSAF (Kocaeli) — Bu 
insanlar alkol almak kabiliyetine göredir yev
miye zararsız olarak miktar 50 - 100 gramı geç
memelidir. Bu 50 gramda su müstesnadır. Bu 
şekilde alkol almış bir kimsenin direksiyon kul
lanmasında bir mahzuru tıbbi olmadığı kanaa
tindeyim. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımızın işaret 
ettikleri gibi, İsviçre'de olduğu gibi Amerika'
da da ailesiyle birlikte bir yere otomobille gidil
diği zaman fazla alkol alarak direksiyon kulla
nırken aksi suretle hareket edenler ve ceza gö
renler içkiyi itiyat haline getirmiş olan sarhoş
lardır. Sarhoş olanlar bu haktan mahrum bıra
kılmaktadır. Karar Yüksek Heyetinizindir. (Al
kışlar). 

BEÎS — Tevfik tleri. 
TEVFÎK ILERÎ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlar, öyle tahmin ediyorum ki, Meclis ka
rara hemen hemen varmış gibidir, ama iki ke
lime ile ben de duyduğumu söylemek istiyorum. 

20 sene muhtelif cins nakil vasıtaları ;ife gez
miş bir arkadaşınızım. Eğer sağlam kalmış-
sam, tesadüfen şoförlerimin, büyük bir nimet 
olarak, alkol kullanmıyan insanlardan olmasına 
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I medyunum. Sağlam ve hayatta olmak ne me

deni, ne de mütekâmil bir insan olmanın neti
cesidir. Medeni insanlar da alkol alır, olmıyan 
lar da.. Mektebe giden hoca, daireye giden me
mur, camiye ibadet etmeye giden insan nasıl 
alkol almıyorsa vazifesi direksiyon kullanmak 
olan bir insan da alkol almamalıdır. (Bravo ses. 
leri) Bu itibarla bir bardak bira içsin, iki bar
dak içsin. Adam vardır bir bardak bira ile sar
hoş olur, adam vardır 10 kadeh rakı ile sarhoş 
olmaz. Bunun psikolojik sebebi de vardır. Bina
enaleyh bunun ölçüsünü tâyin kudretine malik 
değiliz. 

Bu itibarla kimi düşünüyoruz? Vatandaş 
alkol alan şoförlerden şikâyetçidir, o halde bu
nu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bizzat şoför, 
aklı başında, gün görmüş, şoför, şoförlere ıtahmil 
edilen isnatların alkol alan şoförlerin direksiyon 
başına geçmelerinden ileri geldiğine kaani bu
lunmakta re bundan bizzat şoförler şikâyet et
mektedirler. Onları da düşünmek ve tatmin et
mek lâzımdır. 

Bendeniz reyimi bu şekilde kullanacağım, al
kol alan kimse direksiyon başına geçmemelidir, 
çünkü vazife başında bulunmaktadır. Vazife
sini bitirdikten sonra ister medeni olsun, ister 
gayrimedeni olsun istediği kadar içebilir. Benim 
diyeceğim budur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Komisyon 
cevap verecekse buyursun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE 
(Niğde) — Kısa söyliyeceğim, sabrınızı suiisti
mal etmiyeceğim. 

Feridun Fikri arkadaşımız sarhoşluktan mü
tevellit kazaların % 60 - 70 olduğunu söylediler. 
Halbuki elde mevcut karayollarının istatistikle
rine göre alkol almadan mütevellit trafik kaza
ları % 2 den fazla değildir. (Gürültüler). 

İkincisi; Server Somuncuoğlu arkadaşımız 
I izahları arasında bir kimse sarhoş olmadan da

hi trafik emniyetine halel verecek vaziyete dü-
I şebilir dediler. Biz de aynı düşüncede oldu

ğumuz içindir ki sarhoş olarak direksiyon ba
şına geçsin demedik, (trafik emniyetine halel 
verecek şekilde) dedik. Bunun miktarını bir 
takım âletlerle tâyin etmek mümkündür. Sar
hoş kimsenin vücudunda alkol % !5 ten fazla
dır. Halbuki Amerikan Kanunlarına göre bin-

I de beş alkol derecesi trafik emniyetini tehli-
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keye düşürebilir. Bir İsviçre rakamından bah
sedildi; orada binde bir buçuk kabul edilmiş
tir. Bu hususun tâyin, ve tesbitini nizamname 
ye bırakıyoruz. Nizamnamede bu hususlar tes 

' bit edilir. Gayet basit aletlerle kan alıp mua
yene etmek kolay ve mümkündür. 

REÎS — Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Sual soraca

ğım. 
REÎS — Mecit Bumin. 
MEClT BUMİN (Çoruh) — Komisyondan 

sualim var. 
REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Corum) — 

Komisyondan bir sualim var. 
REÎS — Fatin Dalaman. 
FATÎN DALAMAN (Antalya) — Arkadaş

larım, komisyon bu maddede (Trafik emniye
tine tesir edecek, şekilde alkol almışsa) kay
dını kullanmaktadır. Alkolün insan üzerinde 
yaptığı tesiri bir an için Yüksek huzurunuzda. 
tebarüz ettirmek isterim. 

Arkadaşlar, alkolün az miktarı, gramı hei' 
şahıs için değişir. Alkolün uzviyette ilk yaptı
ğı tesir uzviyeti tenbih etmektir. Yani az 
miktarda alkol alan, bir fert Server Somuncu-
oğlu'nun dediği gibi, * cesur, atak ve hiç bir 
şeyden kormıyan bir adamdır. Halbuki trafik 
kazalarına müessir olacak yegâne haleti ruhiye 
de işte budur. Alkol almış her hangi bir şo
för bunu tenebbüh devresini aşıracak derecede 
almışsa zaten müsekkin devreye girmiştir, uy
ku haline gelmiştir. Zaten o derece aUcol almış 
olan adam otomobil kullanamaz. Binaenaleyh 
asıl tehlikeyi yaratan az alkoldür. Tenebbüh 
devresine girmiş olan vatandaşlarımızı göz 
önünde tutup, trafik emiyetini ihlâl edecek de
recede alkol almıştır diye kıstas kurmak bilâkis 
trafik emniyetini tamamiyle ihlâl etmek demek
tir. Bu bakımdan biz asıl az alkol almış olan-
ılardan tenebbühiyet devresi itibariyle endişe du
yarız. Binaenaleyh komisyonun koyduğu böyle 
bir kaydın mutlak olarak kaldırılmasını Yüksek 
Heyetinizden arz ve rica ederim. 

REÎS — Fehmi Çoban oğlu. 
FEHMÎ OOBANOĞLU (Erzurum) — Ar

kadaşlar uzun uzadıya konuştu. Trafik Ka
nunu pratik olmalıdır. Bu bakımdan alkol al
mış almamış, bunun ölçüsü yoktur. Bolu da
ğında lâbora'tuvar açacak değiliz, Onun için 
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1 kati olarak makine başına geçenler vazife es

nasında uyuşturucu madde ve alkol1 almamalı
dır. Kesip atmak lâzımdır bu işi. Akşam is
tediği kadar içsin. Söyliyeceğim bundan ibaret
tir. Trafik Kanunu pratik olmalıdır. 

REÎS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, Server Somuneuoğlu arkadaşım isveç 
misalini vermek suretiyle Mecliste bir şaşırt
ma hâsıl etti, ben öyle zannediyorum. 

Arkadaşlar, İsveç'te esas itibariyle alkollü 
içkiler tahdit edilmiştir, yasaktır. Bilhassa ağır 
içkiler, yüksek dereceli içkiler isveç'te içilmi
yor. içilenler de aylık hisseler halinde veri
liyor. Binaenaleyh içkiyi tahdit etmiş've'ka
nunla kısmen menetmiş olan bir memleketin 
hükümleri, içkiye müsamaha gösteren, hattâ 
Devlet inhisarında içki imal ve satışını yapan 
ve memleketin her tarafında satılmasında mah
zur görülmiyen bir memleketin kanunlarına 
ölçü teşkil edemez. Bu bir. 

İkincisi; alkolün alınıp satılması ve kulla-
'nılması serbesttir. Şehirde, köyde, dağda her 
yerde alkolü bulmak kabildir. Binaenaleyh al
kol ile keyif verici maddeleri bir tutmak ve 
aynı maddeler içinde mütalâa etmek doğru 
olmaz. Keyif verici maddeleri her yerde bula
mazsınız, fakat alkolün bütün bir serbestlik 
içinde alınıp satılması ve kullanılması gayet 
kolaydır. Şimdi eğer Trafik Kanununa alkol 
hakkında mutlak bir hüküm koyduğumuz tak
dirde bu kanunun kabiliyeti tatbikıyesi çok az 
olacaktır. Hepimiz sokaklarda geziyoruz, gö-

I rüyoruz, alkol kullanılmakta ve otomobil kul
lananların ekseriyeti muhtelif sebeplerle alkol 
istimal etmektedirler. Soğuk havada konyak 

i içip direksiyon başına otururlar, soğuğa mu
kavemet için içki istimal ederler. Şimdi kanu-

s nun metnini savsıyacak bir durum ihdas et-
j memek mecburiyeti karşısında komisyonun 
i koymuş olduğu ölçüleri kabul etmekte vâzıı 

kanun alma bakımından isabet vardır, kanaa
tindeyim. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu, buyurun. 
RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Arkadaşlar, meslekim icabı haftada sekiz yüz 
ve bin kilometre yol katetmiş bir insanım. Bir 
şoförüm vardı, alkol kullandığı için beni üç, 
beş defa çukura yuvarlamıştır. Bir şoförüm 

I daha vardı, o da alkol kullanmazdı ve onun 
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arabasına bindiğini zaman hiçbir şey olmamış- I 
tır. Mesele vazife meselesidir. Biraz evvel ar
kadaşımızın işaret buyurduğu gibi, mektebe gi
den hocanın, nasıl ki vazifesi icabı olarak alko
lü mutlak olarak kesmesi lâzımdır, arabasına 
binen şoförün de aynı şeyi yapması lâzımdır. 
Ama trafiği bozarmış veyahut usule aykırı imiş, 
ne olursa olsun biz bu kanunu böyle yaparız. 
Kanuna konulan madde doğrudur, kabulü lâ
zımdır. 

REİS — Efendini, daha söz istiyen üç ve su
al sormak istiyen üç arkadaş vardır, bu arada 
bir kifayeti müzakere önergesi gelmiştir, onu 
okutuyorum. 

Riyaset Makamına 
Mevzuuıbahis madde hakkında yapılan mü

zakere Heyeti Um um iyeyi tenvir etmiştir. Mü
zakerenin kifayetinin oya konulmasını arz ve 
teklif eylerim. 

Maraş 
Mazhar özsoy 
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Senihi Yürüten takririnde, «Trafik Kanunu

nun 31 nei maddseiniri aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arzederim» diyor. Yani 31 nci madde
nin, (uyuşturucu ve keyif verici maddelerle, iç
ki içmiş olanlar nakil vasıtası veya muharrik» 
makine kullanamazlar) şeklinde ifadesini teklif 
etmektedir. Maddenin bu şekilde.. («Redaksiyon 
hatası var» sesleri) 

SENlHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Uyuştu
rucu madde ve içki. (Alkol, alkol, sesleri) (Gü
rültüler) 

REİS — Maddeyi tekrar okuyorum: 

MADDE 31. — Uyuşturucu ve keyif verici 
maddelerle içki içmiş olanlar nakil vasıtası veya 
muharrik makine kullanamaz. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arzedi-
yorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-
miştir. (Alkışlar) 

Müzakereye devam ediyoruz. 

MADDE 37. —• Aynı cihete gitmekte olan bir 
nakil vasıtasını veya müteharrik makineyi geç
mek için, geçecek vasıta veya makinenin şoför 
veya sürücüsü: 

A) Emniyetli bir geçiş için yolun serbest 
ve görüş sahasının elverişli olmasını gözetmeye; 

B) Emniyetli bir mesafeden sola yanaşarak 
yetişip geçtiği vasıta veya makineden emniyetli 
bir mesafe uzaklaşmadan yolun sağına geçmeme
ye; 

O) Yolun ortasından giden tramvaylarla so
la sapmak üzere olan veya vazife icabı yolun so
lunda durmuş bulunan geçiş üstünlüğünü haiz 
vasıta veya makineler dışında hiçbir nakil vası
tasının veya müteharrik makinenin sağından 
geçmemeye; 

D) Geçeceği vasıta veya makinenin şoför 
veya sürücüsünü ses veya ışık cihazlariyle ha
berdar etmeye; 

Mecburdur. 
REİS — Madde ile ilgili takrirler var. Oku

yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü Trafik 

Kanunu tasarısının 37 nci maddesinin (G) ben
dinde (Tramvaylarla) kelimesinin kaldırılması
nı arz ve teklif ederim, 

İstanbul Mebusu 
Senihi Yürüten 

R E İ S — Müzakerenin kifayetine mütaallik, 
önergeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul edenle!*.... 
Etmiyenler.., Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir. 

Madde ile ilgili ve biraz evvel okunan iki 
takrir vardır. Bu takririn birisi, evvelce Se
nihi Yürüten tarafından verilip bu celsede üze
rinde ısrar edilen (uyuşturucu ve keyif verici I 
maddelerin kullanılmaması) hakkındadır. Tak
riri bir defa daha okuyoruz. 

(Senihi Yürüten'in takriri tekrar okundu.) 
REİS — Diğer takrir; Feridun Fikri Düşün

sel'in takriridir. Onu da bir defa daha okuyoruz. 
(F. F. Düşünsel'in takrir tekrar okundu.) 
RElS — Feridun Fikri Düşünsel'in tekriri 

komisyondan gelen maddedeki «veya niamname-
de mevcut olacak şekilde trafik emniyetine zarar I 
verecek şekilde» kelimelerinin çıkarılması .mahi
yetindedir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Senihi Yürüten'in takririne iltihak ediyorum. 

REİS — Şimdi etendim; Senihi Yürütenin 
bundan evvelki takriri dikkate alınmak kaydı ile 
komisyona tevdi edilmişti. Komisyon bu .takrir 
üzerine mütalâasını madde ile formüle ed'ip hu- i 
zurunuza arzetmiştir.. Artık takriri dikkate al
mak mevzuubahis değildir; kabul veya reddedi
lecektir. 
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Yüksek Başkanlığa 

37 nci maddenin (D) fıkrasının sonuna (ve 
ondan yine ses veya ışık eihazlariyle ve yahut 
işaretle cevap almaya) kaydının eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Hadi Hüsman 

REİS — Senihi Yürüten. 
SENÎHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim; 

geçen toplantıda uzun uzadıya izah etmiştim. 
Trafik Kanunu tasarısının 37 nci maddesinin 
C bendinde (yolun ortasından giden tramvay
larla... Bu tramvayların sağından geçilemez.) 
denmektedir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Öyle değil. 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Kanu

nu okuyalım efendim. 37 nci maddenin C bendi : 
(Yolun ortasından giden tramvaylarla sola 

sapmak üzere olan veya vazife icabı yolun solun
da durmuş bulunan geçiş üstünlüğünü haiz 
vasıta veya makinalar dışında hiçbir nakil va
sıtası veya müteharrik makinanm sağından 
geçmemeye;) şeklindedir. Şimdi bu kelimele
rin hepsini kabul ediyorum, yalnız tramvaylar 
kelimesinin çıkarılmasını istiyorum. Dolmabah-
çe'den Ortaköy'e kadar Bütün nakil vasıtaları 
sağdan gider, çünkü Tramvay Şirketi veya Be
lediye yolları yaptırırken yolun ortasına koy
muş. Bu kanunu tatbik ettiğimiz zaman bütün 
tramvay raylarının sökülemesi lâzım. Bu olur 
mu? Olmaz mı? Onun için bu kanunun tatbi
katında kötülükler doğacaktır. 

Meselâ, bu kanunun ceza maddesine çarpma
mak için tramvayın arkasını takip edecek. Bir 
nakil vasıtasının boyu 5,5 metredir. Tünelden 
Galata'ya kadar 6 kilometredir. Tasavvur edin, 
arada kaç tane 5,5 metre vardır. Onun için ben 
burada yalnız «tramvaylar» kelimesinin kaldırıl
masını takririmde arzetmiş bulunuyorum. (Doğ
ru sesleri) Meclis kanaati ne ise onu belirtir. 
Maddeler için ısrar etmiyorum, başka şeyde ıs
rar etmiyorum. Maruzatım budur. 

REİS — Komisyon Reisi. 
KOMİSYON REİSİ SÜLEYMAN KURAN-

EL (Gaziariteb)—Efendim, Senihi Yürüten 
arkadaşımız maddeyi ifade ettiği mâna ile kav-
rıyamamış olsa gerek. Maddenin C bendi tam 
kendisinin arzusuna-uygun şekildedir; müsaade
nizle bir defa daha okuyalım ; 
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I «Yolun ortasından giden tramvaylarla sola 

sapmak üzere olan veya vazife icabı yolun solun
da durmuş bulunan geçiş üstünlüğünü haiz va-

I sıta veya makinalar dışında hiçbir nakil vasıta
sının veya müteharrik makinanm sağından geç
memeye;» 

Yani tramvaylar esasen yolun sağından ge
çiyorsa diğer vasıtalar solundan geçebilir, tram
vay ortadan geçiyorsa, bütün* nakil vasıtaları, 
tramvayların bu maddeye göre sağından geçe
bilir. Yani arkadan gelen nakil vasıtası tram
vayın sağından geçebilir. Madde tamamen Seni
hi Yürüten 'in istediği şekildedir. 

ıHADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
İstanbul Şoförler Cemiyetinde idare mevkiin
de bulunan arkadaşlar bizden bir noktanın, bir 
kaydın ilâvesini- istediler, o kayıt da şudur : 
D fıkrasında «geçeceği vasıta veya makinenin 
şoför veya sürücüsünü ses veya ışık eihazla
riyle haberdar etmeye» diye bir kayıt vardır. 
Yani önden bir vasıta gidiyor. Arkadan da 
bir vasıta onu takip ediyor. Arkadaki vasıta 
öndekini geçmek istiyor. Madde diyor ki ; «ar
kadaki vasıta ses veya ışıkla haberdar edecek.» 
Sonra ne olacak, haberdar ettikten sonra ge
çecek mi? Bütün kazalarım bundan dolayı vu-

I kua geldiğini İstanbul Şoförler Cemiyetindeki 
arkadaşlar ileri sürdüler. Bu fıkranın nihaye
tine «geçmeden evvel öndeki vasıtadan ses ve
ya ışıkla - geçebilirsin mahiyetinde - cevap al
maya mecburdur.» Bunu almadan geçemez, çün
kü ışığı yakıyor, ister cevap versin isterse ver
mesin yandan vurup geçiyor, ne çamurluğu ka
lıyor ve ne de başka bir tarafı, muhakkak bir 
tarafını yol dar olduğu için koparıp geçiyor. 
Bilhassa İstanbul Şoförler Cemiyetinin İdare 
Heyeti bunu rica ettikleri için vazifeyi yerine 
getirmek maksadiyle söz almış bulunuyorum. 
Bu maksatla bir takrir takdim ettim. Bu mü
talâamı komisyona kabul ettiremedim, öndeki 
vasıtaya bir mecburiyet tahmil etmiş oluyoruz 
dediler. Böyle bir mecburiyet tahmil edilmiye-
ceğine kaaniim, belki de bu yüzden birçok ka
zalar önlenmiş olacaktır. Eğer geçişe müsait 
vaziyet varsa öndeki arabaya işaret verdikten 
sonra cevap vermek suretiyle geçebilsinler. 
Bundan maksat sadece cevap almadan geçeme
meyi temine matuftur. Aynı zamanda kazala-

\ rı da bertaraf eder. Takririmin kabulünü rica 
I ederim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECÎP BÎLGE I 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Senihi Yürü
ten arkadaşımızın takririne karşı Süleyma ı Ku- I 
ranel arkadaşım cevap verdiler. Bendeniz Ha
di Hüsman'a cevap vereceğim: 

Hadi Hüsman arkadaşım, 37 nci maddenin D 
bendine bir hüküm ilâve edilmesini söylediler. 
O da zannediyorum şu şekilde olacak: «öne 
geçmek istiyen kimse geçiş işareti verdikten son- I 
ra, öndeki araba bir işaret vermiyor» dediler ve I 
böyle bir işaret verilmesini istediler. I 

Kendilerinin teklif ettikleri hususu karşılıya-
cak hüküm zannederim 39 ncu maddenin son 
fıkrasında mevcuttur; müsaade ederseniz aynen 
okuyayım: 

(38 nci maddede yazılı haller bulunmadıkça I 
geçecek vasıta veya makinelere yol vermemek I 
veya geçilmekte olduğu sırada başka bir vasıta 
veya makineyi geçmeye veya sola sapmaya kal- I 
kısmak yasaktır.) Binaenaleyh kendisi bir işaret 
aldıktan sonra vaziyeti görecek, ya geçirmek is- I 
temiyecek, kendi süratini de artıracak veya sür- I 
atini artırmıyorsa arkadan gelenin geçmesini te- I 
inin için sağa geçmeye mecbur olacaktır. Sağa 
yanaşmadığı ve süratini de artırmadığı takdirde I 
arkadan gelene mâni oluyor demektir ki, bu da I 
yasaktır ve 57 nci maddenin C bendiyle ceza 
müeyyidesi altına alınmıştır, 25 lira cezayı nak
diye çarpılacaktır. Binaenaleyh kendilerinin 
arzu etmekte olduğu, arkadan gelmekte olana I 
müsaade hakkındaki-bir hüküm esasen kanun ta
sarısında mevcuttur. I 

SENÎHt YÜRÜTEN (istanbul) — Takririmi 
geri almak için bir mâruzâtta bulunacağım, zap- I 
ta geçsin. 

Kaç tane sözcüsü var bu Geçici Komisyonun 
ben de şaşırdım. 37 nci maddeyi okurken haşı-
ka türlü anlaşılıyor, 38 ve 39 ncu maddeleri oku
yunca başka türlü anlaşılıyor. Demek bi, 37 nci I 
maddedeki benim «tramvaylarla» kelimesini kal- I 
dıralım, teklifimi 38 nci madde halletmiş bulunu
yor. Binaenaleyh ben buna ıttıla kespettikten 
sonra takririmi geri alıyorum. 

HADl HÜSMAN (istanbul) — Efendim söz
cü arkadaşım benim maksadımı iyice izah ede
medi, zannediyorum ki, ben iyice anlatamadım. I 
Maddeler birbirine o kadar giriftir ki, hangi 
hükmü nerede bulacağımızı bâzan şaşırıyoruz. 

39 ncu maddenin son fıkrasında «38 nci mad
dedeki haller bulunmadıkça,» diyor. Geçecek I 
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vasıta ve makinelere yol vermemek.. Yol vermek 
imkânı olduğu halde yol vermemesi şüphesiz ki, 
suçtur. Ama hangi hallerde yol vermeyebilir? 

37 nci maddesinde «geçmekte olduğu sırada 
başka bir vasıta veya makinayı geçmek veya 
sola sapmaya kalkışmak..» diyor. Bu bizim mev-
zuumuzla alâkalı değildir. Yol vermemek bah
sine geçelim, arkada^ o noktadan işe temas etti. 
Yol vermek esastır, yol vermemek suç olur de
mek istiyor. Bâzı hallerde de yol vermiyebilir. 
Onu da 38 nci maddede bulursunuz.. 39 ncu 
maddede yol vermemeyi hangi hallerde müm
kün olur? «Geçme yasağını gösterir bir işaret 
levhası varsa., öndeki müteharrik makine bir 
başka makinayı geçiyorsa.. Kendisi başkasına 
geçip de arkasındakine beni geç diye işaret 
vermezse» kavşaklarda, zemin geçitlerinde, te
pe üstlerinde, köprüler ve sairede geçemez. 
Yalnız tavzih sadedinde birtakım hükümlerin 
konması zaruridir. Bunların içinde lâbirent gibi 
hükümler var. Netice kayboluyor. Ses, ışık ci
hazı ile öndekini haberdar etmek ve öndekin-
den de cevap almak lâzımdır. Benim mâruzâtım 
öndekinden arkadakinin cevap almasını temine 
matuftur. Bu hususta maddeye vuzuh vermek 
her halde iyi olur zannmdayım. Bunu bilhassa 
bütün tasarıyı tetkik etmiş olan istanbul Şo
förler cemiyetindeki arkadaşlarımız, hattâ iç
lerinde hukuk müşaviri arkadaşlarımız da 
vardır, tetkik ettiler, bizden rica ettiler. Bu 
hususu kabul edip etmemek Yüksek Heyetinize 
aitti*. 

REtS — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 

SAN (Gazinanteb) — Efendim, arkadaki ne 
kendisinden daha süratli olan bir vasıtanın yol 
vermesini esas itibariyle kanun kabul edilmiş
tir. Yol vermemek suçtur. Arkadaki vasıtanın 
öndeki vasıtadan yol istedikten sonra öndeki 
vasıtanın yol vermesini beklemesini şart ko
şarsak bu takdirde, öndeki vasıtaya arkadaki-
ne yol vermemek için, nevama eline kanuni 
bir müeyyide vermiş vaziyete düşeceğiz. Bina- • 
enaleyh, komisyon olarak ricamız bu kanunun 
reddi ile maddenin olduğu gibi kabulüdür. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. 37 nci mad
denin D fıkrası; (geçecek vasıta veya maki
neye şoför veya sürücüsü ses veya ışık cihaz-
lariyle öndekini haberdar etmeye mecburdur) 
şeklindedir. 
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'Hadi Hüsman arkadaşımız maddenin sonu

na (öndeki de yine ses veya ışık cihazlariyle 
ve yahut işaretle cevap vermeye mecbur
dur) fıkrasının eklenmesini istiyor. 

Şimdi bu önergenin dikkate alınıp alınma
masını oyunuza arzediyorum. önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Aşağıdaki hallerde öndeki 
bir nakil vasıtasını veya müteharrik makina
yı geçmek yasaktır : 

A) Geçme yasağı olduğunu gösterir bir 
işaret levhası varsa; 

B) .öndeki bir nakil vasıtası veya müte
harrik makina başka bir vasıta veya makina
yı geçmekte ise; 

C) Kavşaklarda, dönemeçlerde, hemzemin 
geçitlerde, tepe üstlerine yaklaşırken, köpprü, 
tünel, menfez ve yaya geçidi gibi yerlerde; 

D)ı Emniyet adası (röfüjü) olmıyan du
raklarda durmakta olan bir tramvayın sağın
dan. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Şoför veya sürücüler : 
A) Duyulur veya görülür bir geçiş işa

reti alınca yolun sağma yanaşmaya, sol ya
nını geçişe serbest bırakmaya ve tamamiyle 
geçilinceye kadar süratini artırmamaya; 

B) iGeçiş üstünlüğünü haiz bir nakil va
sıtasının veya müteharrik makinanın duyulur 
veya görülür bir geliş işaretini alınca yolun 
sağma yanaşıp durmaya ve bu vasıta veya ma-
kinalar .tamamen geçinceye kadar beklemeye; 

>C) Park ettikleri veya durdukları yerden 
yola çıkmadan evvel çıkuş işareti vermeye ve 
yola çıkmaları için mâkul emniyet şartları bu
lunmadığı müddetçe hareket etmemeye; 

Mecburdurlar. 
38 nci maddede yazılı haller bulunmadıkça 

geçecek vasıta veya makinalara yol vermemek 
veya geçilmekte olduğu sırada başka bir vası
ta veya makinayı geçmeye veya sola sapmaya 
kalkışmak yasaktır. 

RElS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul' edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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| MADDE 40. — Aksini gösteren bir trafik 

işareti, levhası veya cihazı bulunmıyan kavşak
lara yaklaşan şoför veya sürücüler : 

A) Kendisinden evvel kavşağa girmiş olan 
veya durdurulması mümkün olmıyacak kadar 
yaklaşmış bulunan vasıta ve makinalara; 

B) Her ikisi de aynı durumda olarak kav
şağa girmişlerse soldaki sağdakine; 

C) Müteharrik makinalarla motorsuz nakil 
vasıtaları ve hayvan sürücüleri motorlu nakil 
vasıtalarına; 

D) Bütün vasıta ve makinalar geçiş üstün
lüğünü haiz vasıta ve makinalara; 

ilk geçiş hakkını vermeye mecburdurlar. 
REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka

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

MADDE 41. — Şoför ve sürücüler, aksine 
bir işaret bulunmadıkça nakil vasıtalarını veya 
müteharrik makinelerini, gidiş istikametlerine 
göre yolun en sağ kenarında durdurmaya ve 
yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yap
tırmaya mecburdurlar. 

Nakil vasıtalarının veya müteharrik makine
lerin, aşağıda gösterilen yerlerde durdurulmala
rı veya bırakılmaları (park edilmeleri) yasaktır: 

A) Yaylalara mahsus yerlerde; 
B) Hususi veya umumi bir geçit önünde; 
C) Trafiğe mâni teşkil edecek şekilde ga

raj, servis istasyonu veya oto parklar gibi yer
ler önünde; 

D) Demiryolu ve tramvay ray lan üzerinde; 
E) Gidiş istikametlerine göre yolun sol ta

rafında; 
P) Aksi istikametten gelen nakil vasıtala-

I rmın veya müteharrik makinelerin yanyana du
ruşları halinde diğer birinin geçmesi mümkün 

I olmıyan yerlerde; 
I G) Kavşak ve dönemeçler yanında veya 
I içinde; 

H) Yakın ilerisi görülmiyen yerlerde; 
I) Alt, üst ve hemzemin geçitler üzerinde, 

I tüneller içinde veya bu gibi yerlerin önlerinde; 
J ) Yolda tehlike olduğunu gösteren işaret-

I lere 25 metrelik mesafe içinde; 
K) Geçiş üstünlüğünü haiz nakil vasıtala-

I rmın veya müteharrik makinelerin park yaptık-
I lan yerlere 25 metrelik mesafe içinde; 
I L) Diğer nakil vasıtalarının, âmme hizmeti 
I gören nakil vasıtalarının durak yerlerinde; 
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M) Trafik işaret, levha ve cihazlarının dur

mayı veya park yapmayı menettiği yerlerde; 
N) Durmuş veya park yapmış olan bir na

kil vasıtasının veya müteharrik makinenin sol 
yanında. | 

Zabıta, bu memnuiyetler hilâfına park yap- j 
mış veya durmuş olan nakil vasıtalarını veya 
müteharrik makineleri o yerden kaldırmaya sa
lahiyetlidir. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Günün kararmasından itiba
ren veya görüş imkânlarını azaltan hava şartları 
altında seyreden nakil vasıtası veya müteharrik 
makinelerdeki ön lâmba ve farlarla arka kırmızı 
lâmbaların ve plâka lâmbasmin devamlı olarak i 
yakılmaları mecburidir. 

Meskûn mahallerde veya karşılaşma hafinde 
geçiş, uzağı gösteren huzmelerin öne eğilmesiyle i 
veya kısa huzmeli farların yakılmasiyle yapılır. I 
Farları yakıp söndürmek suretiyle veya yalnız 
park lâmbalariyle geçiş yasaktır. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Komis
yondan bir sual sormak istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — 42 nci 

maddenin 5 nci satırında (Meskûn mahallerdeki 
karşılaşma) denilmektedir. Buraya b'ir de (Gay
rimeskûn mahaller) ibaresinin konması muvafık 
olmas mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET SAN 
(Cazianteb) — Arzedeyim efendim. («Meskûn 
mahaller de kalksın, karşılaşmalar kâfidir» ses
leri). i 

CEVDET SAN — Müsaade ederseniz arzede
yim.. . 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, meskûn mahallerden kasıtları ne

dir? Karşılaşma gayrimeskûn mahallerde olursa 
bu hükümler ona da şâmil değil midirl 

CEVDET SAN (Devamla) — Müsaade edin 
efendim, arzedeyim. 

Kısa huzme ile geçiş meskûn mahallerde, kar
şılaşma hallerinde yapılır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
«Alelûmum:» hallerde diyelim. 

, CEVDET SAN (Devamla) — Karşılaşma 
hallerinde meskûn veya gayrimeskûn yerlerde, 
alelûmum karşılaşmalarda... Metin bunu anlatı- I 
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yor? Bu hususta bir tereddüt var m ı i Varsa 
izah edeyim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl). — 
Alelûmum kelimesini ilâve edelim, fayda vardır. 

REÎS — Efendim; Mebus arkadaşlar, (mes
kûn mahallerde, alelûmum karşılaşmalarda,) şek
linde olmasını istiyorlar. 

CEVDET SAN (Devamla) — Efendim, ka
naatimce bu hüküm bunu izah ediyor. 

SENÎHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Tatmin 
edildim efendim. 

REİS — 42 nci maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 43. — Nakil vasıtalarına istiap 
haddinden fazla yük veya yolcu almak, gabari 
dışında eşya yüklemek ve açık yük üzerine 
veya nakil vasıtası dışına yolcu bindirmek 
veya nizamnamede tesbit olunacak şekil ve 
şartlar dışında tehlikeli maddeler yüklemek 
yasaktır. 

Trafik ruhsatnamesinde gösterilen istiap 
haddinden fazla olduğu veznen sabit olan veya 
gabari dışında olduğu veya tesbit edilen şart
lara aykırı bulunduğu görülen yüklerle fazla 
olan yolcular en yakın meskûn mahalde indiri
lir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu (gabari) ne demektir? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Ben izah 
edeyim 

.Gabari, evvelden tesbit edilen kamyon veya 
kamyonete yüklenen yük demektir. Yani umu
mi şeması, maktadır. Daha evvelden tesbit 
edilen irtifa, genişlik, yüklenen yük demek
tir. Bunun dı'şına çıkıldığı takdirde yük tah
fif edilecek, indirilecek. Bu fennî ve teknik bir 
tâbirdir, demiryollarında vardır. Dikkat eder
seniz tünellere girmeden evvel muayyen işa
retler vardır. 

PERTEV ARAT (İzmir) —İstasyonlarda 
öyle şeyler var. 

iHtMMET ÖLÇMEN (Devamla) — E v e t 
vardır. 

REÎS — 43 ncü maddeyi reyinize arzediyor 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,, Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 44. — Bisiklet kullananlarım diğer 
nakil vasıtalarının seyrini aksatacak, tehlike-

>UQ -
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ye düşürecek şekilde veya başka nakil vasıta
larına asılarak veya yanyana ikiden fazla ola
rak gitmeleri veya bisikletin yapılışındaki hu
susiyete göre taşıması icabeden miktardan 
fazla kimseleri bindirmeleri yasaktır. 

BEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

nr 
Yayalar, hayvanlar ve yarışlar hakkımdaki 

kaideler 
MADDE 45. — Yayalar' mevcut yaya kal

dırımları, banketler, emniyet adaları (röfüjler) 
ve geçitler dışında yol üzerinde yürüyemezler. 

Bu yerler «dışında yolu amuden ve ihtiyatla 
geçmeye, ilk geçiş hakkını nakil vasıtalariyle 
müteharrik makinalara vermeye mecburdur
lar. 

Yayaların, trafiği güçleştirecek şekilde yol 
üzerinde durmaları, grup halinde yürümeleri 
veya başkalarının geçişini 'zorlaştıracak su
rette eşya taşımaları yasaktır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.». Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Hayranları ve hayvanı sürü
lerini, bunları sevk ve idareden âciz kimsele
re tevdi etmek veya başı baş bırakmak, hay
vanları meskûn yerlerdeki karayollarında sür
atli sürmek yasaktır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Vilâyet tratfiik komisyonun
dan' izin alınmadıkça karayolları üzerimde her 
çeşit yarış ve koşu yapılması veya yaptırılmam 
yasaktır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kalbul erimiştir. 

İSeMztfnei (bölüm 
(Kazalar 

MADDE 46. — ölüm veya müessir fiil ile 
netîcelenen yahut eşya, vasıta veya hayvanlara 
zarar veren her hangi bir traifik kaizateınia karış
mış olan nıaOril vasıtası veya müteharrik maki
nenin şoför -Veya sürücüleri, vasıtalarım veya 
makamıelerini derhal durdurmaya mecburdurlar. 

REÎS — Maddeyi kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edûmûştir. 

MADDE 49. — Şoför ve sürüdiller, yukar-

—nah— 

daki maddede yazılı kazaların vukuunda gerekli 
ilhttoam ve yardımı goTstöarmek, tedbirleri almak 
ve vakayı en yakın zabıtaya, mümkün olan en kı
sa zamanda bildirmekle mükelleftirler. 

REÎS — Maddeyi kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kalbul edilmiştir. 

Dokuzuncu! bölüm 
Hukuki mesuliyet ve1 sigorta 

I 
Hukuku mesuliyet 

MADDE 50. — Motorlu nakdi vasıtalannm 
veya karayollaırında müteharrik makinelerin kul-
laoıilmasından doğan zararları Ibu vasıta veya 
makineleri kullananlar, zararın vukua gelmeme
si için had ve maslalhatın gerektirdiği bütün dik
kat ve itinada Ibulunduklainım veya feu dikkat 
ve itina gösterilmiş olsa bile zararın önılenlemîye-
eeğini ispat etmedikçe, tazmine mecburdurlar. 

Bu husustaki tazminat dâvası zarar gören ta
rafın zarara ve failine ıttılaı tarihinden itiba
ren iki senelik ve her haldle zararı doğuran fiilin 
vukuumdan itibaren 10 senelik müruruzamana 
tâbidir. 

Şu kadar ki, tazminat dâvası Celza kanunla
rına göre müddeti daha uzun müruruzamana tâ-

* bi cezayı müstelzim bir fiilden doğmuş olursa 
hukuki mesuliyet dâvasında da o müruruzaman 
cereyan eder. ""' 

HukuM mesuliyete taallûk eden diğer husus
larda umumi hükümler tatbik olunur , 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (fiimigöl) — 

Efendini, burada dikkat edilecek mühim .bir nok
ta var; bu esasta otomatik mesuliyet usulü ka
bul edilmiş, yani kazatyı yapan şoför kusursuz
luğunu ispat etmedikçe hukukan tazminat nok
tasından mesul oluyor. îsvilçre'de son kalbul edi
len hüküm de budur ve doğrudur. Fakat bizim 
maddenin 'bir noksanı var; çünkü bu tasarının 
başka maddelerinde mecburi sigorta usulü kon
muştur. Otomobiller için beş bin, kamyonlar 
için yirmi bindir. Mesuliyet bu maktan aşma
dıkça tazminat verilmesi doğru olur. Kusur is
pat edilmedikçe mahkûm edilmemelidir. Bu ar-
»ettiğîm noktayı Hidayet Aydıner arkadaşımız 
bir önerge ile izan etmilştir. Bendenize de bu 
vadryeftö teşrih etti. Ben de aynı moktad nazara 
iltihak ettiğim için kendisi de hazır olmadığın
dan takriri hu suretle teyiilt etmiş, bulunuyorum. 
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Takririnde arkadaşımız şu esası koyuyor; meşe- ( 

le naaik olduğu için, mütsaadeııtizle şu bakıtiri bir 
'kere.şurada okuyayım: j 

«Madde 50 — Motorlu nakil vasıtalarının ı 
veya karayollarında müteharrik makinelerin 
kullanılmasından doğan zararları bu vasıta ve- I 
ya makineleri kullananlar, zararı vukua gelme- ı 
mesi için hal ve maslahatın gerektirdiği bütün 
dikkat ve itinada bulunduklarını veya bu dik
kat ve itinada bulunmuş olsalar bile zararın 
önlenemiyeceğini ispat etmedikçe, tazmine mec
burdurlar. Bunların sigorta ile temin edilmesi 
kanunen muktazi miktarı aşan bir tazminatla 
mesuliyetleri şahsi kusurlarının ispatına bağ-
lıdıı. 

Bu husustaki tazminat dâvası, zarar gören 
tarafından zarara ve failine ıttıla] tarihinden 
itibaren iki sene ve her halde zararı doğuran 
fiilin vukuundan itibaren on sene geçmekle 
müruruzamana uğra*. 

Şu kadar ki tazminat dâvası ceza kanunla
rına göre müddeti daha uzun müruruzamana 
tâbi cezayı müstelzim bir fiilden doğmuş olur
sa cezaen mesul olanlar aleyhine hukuki mesu
liyet dâvasında da o müruruzaman cereyan eder. 

Hukuki mesuliyete dair diğer hususlarda 
umumi hükümler caridir». Görülüyor ki mec- f 
buri sigorta ihdas edilmiş ve otomobiller için 5 
bin, kamyonlar için 20 bin lira tesbit olunmuş. 
Arkadaşımın önergesinde izah ettiği hususa 
bendeniz de iltihak ediyorum. Bu miktarı aş
madıkça, kusur ispat edilmeden tazminat veril
mesine taraftarım. 

Komisyon bu takriri görmüş nıüdü^, görme
miş midir? Görmüşse, benim de teklifimi nazarı 
dikkate alarak,, bu mevzu hakkında izahat ver
mesini faydalı mülâhaza etmekteyim. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Efendim, ko
misyonun hazırladığı bu 50 nci madde Borçlar 
Kanununun 41 ve mütaakıp maddelerinin aynı
dır, bu bakımdan bu kanunda bulunmasına lü
zum yoktur. 

Bu itibarla bu maddenin kaldırılıp kaldırıl
maması icabettiğinin teemmülü komisyonca 
gerekir. Haksız fiilden dolayı dâva müruru
zamanı bir senedir. Komisyon her nedense bu
nu bu kanunda iki seneye çıkarmıştır. Mecbu
riyet olmadıkça, zaruret duyulmadıkça umumi 
kaidelerden ayrılmamak icabeder. Bu iki sene I 
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kaydının bir sene olarak tadilini teklif ediyo
rum, bu tadile zaruret vardır, 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Niğde) — Görüldüğü üzere 50 inci mad
dede mevzuubahis olan mesuliyet Borçlar Ka
nunumuzun 41 ve mütaakıp maddelerinde zik
redilenlerden ayrı ve* kusursuz mesuliyete doğ
ru atılan bir adımdır. Kabul etmek lâzımdır 
ki, nakil vasıtalarının inkişafı karşısında bu 
adımı atmak lüzumludur. Fakat yine kabul 
etmek lâzımdır ki, bu tamamen kusursuz bir 
mesuliyet de değildir. Malûmu aliniz olduğa 
üzere Borçlar Kanunumuzun 58 nci maddesine 
göre mülk sahipleri kendi gayrimenkullerinin 
noksanlarından doğan zararları., her hangi bir 
kusur mevzubahs olmasa dahi, tazmine mec
burdurlar. Borçlar Kanunundaki 58 nci madde 
tamamen objektif ve kusursuz bir mesuliyet te
sis etmiş bulunmaktadır. Orada mülk sahibi; be
nim kusurum yoktur, beni mesul edemesiniz, 
diyemez. Benim bu maddedeki sorum o kadar 
geniş değildir, bir kurtuluş bey yinesi kabul 
edilmiştir. Halbuki Borçlar Kanununun 58 nci 
maddesinde bu kurtuluş beyyinesi dahi mevcut 
değildir. Meselâ binanın kusurlarının ikmâli 
için mütaahide emir vermiş olsa dahi, yine 
tazmin kendisine aittir. Orada objektif bir 
mesuliyet vardır. Buradaki mesuliyet; ku
sura istinat etmemekle beraber zararı veren şo
för kendisinin kusursuz olduğunu ispat edebi 
lecektir. Bu, nakil vasıtalarının gittikçe inki
şaf etmesi, süratli yol almalarının bir netice
sidir. Çünki o kadar süratli bir şekilde hare 
ket etmektedirler ki ; bazan bunların meyda
na getirdikleri kazalarda kusurun hangi tarafta 
olduğunu tâyin etmeye de maddeten imkân yok
tur. Bu kanunun umumiyeti görüşülürken Fe
ridun Ergin arkadaşımız şöyle bir cümle sartVı-
mişti: Amerikada bir hâkim şöyle şikâyet edi
yor ; her kes kendisinin kusuru olmadığını ispat 
etmektedir, buna rağmen kazalar da vahim ol
maktadır. 

Binaenaleyh böyle bir variyette mağdur ta
rafa, şoförün kusurunun ispatını yüklemek. 
tazminattan çok zaman istifade etmemesi de
mektir. Medeni memleketler, trafik vasıtala
rının süratinin neticesi olarak kusursuz mesu
liyete gitmişlerdir. Biz de aynı şekilde mad
dede kusursuz mesuliyet esasım 'kabul ettik. 
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Yalnız Feridun Fikri Bey şöyle bir tefrikin I 
doğru olacağını ileri sürdüler. 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyonun mütalâasını alma'k için. 

NECİP BİLGE (Devamla) — Sigortalı kıs
mın dışında kusursuz mesuliyete gidilmesin, 
şoförün kusuru ispat edilsin demek istediler. 

Fakat kabul etmek lâzımdır ki, her hangi 
'bir meselede bir prensip vaz'edildikten sonra 
şu kısmında prensipten ayrılalım, şu kısmında 
başka bir noktai nazar takip edelim, gibi bir 
hattı hareket takip edilirse esas prensip bozul
muş olur. Sonra Borçlar Kanununun 55 ve 56 
ncı maddeleriyle de tezat 'haline düşeriz. Trafik 
Kanunundaki bu hüküm, Borçlar Kanununun 
55 ve 56 nıeı maddelerinden aynen alınmıştır, 
ifadeler de aynen alınmıştır. Şimdi düşünelim; 
Trafik Kanununun 50 inci maddesinde sigorta
lı olan kısım için kusursuz mesuliyet kabul 
edip, sigorta dışındaki kısım içim kusurlu mes
uliyete gidecek olursak, Borçlar Kanununun 
55 ve 56 ncı maddeleri ile tezat haline düşe
riz. Bugün sigortalar oldukça inkişaf etmiş
tir. Sâdece trafik meselesinde değil, başka I 
sahalarda da her kes .kendisini sigorta ettirmek- I 
tedir. Borçlar Kanununun 55 ve 56 ncı madde
lerinden doğan zararları tazmin bakımından I 
bir 'kimse kendini sigorta ettirebilir. I 

55 nci maddede, istihdam eden kimsenin I 
mesuliyetini, 56 ncı madde hayvan sahipleri- I 
nin mesuliyetini mevzuubabis etmektedir. Onun 
için bu gibi mesuliyetler sigorta ettirilebilir. 
Sigorta ettirilen kısım için şöyle, ettirilmemiş, 
olan için böyle mesuliyet diye bir şey yoktur. 
Şimdi buraya koyarsak umumi hükümlerle I 
tezat haline düşer. Bu bakımdan sigorta etti- I 
rilmiş olan kısımla, sigorta ettirilmemiş, sigor- I 
ta dışında kalan kısım arasında mesuliyetin I 
tâyini bakımından bir prensip ayrılığı yapıl
masını doğru bulmadık. 

50 nci maddenin ikinci fıkrasında müruru
zaman iki sene olarak kabul edilmiştir. Borç-
.'lar Kanununda mevcut olan bir senelik müru
ruzaman müddetinden ayrılmış olduğunun 
komisyon farkındadır. Sebebi de şudur; Tica
ret Kanununda ve sigorta ile ilgili kanunlarda 
sigortacının bu nevi mesuliyeti daima iki se
nelik zamana .tâbidir. Burada da iki senelik 
müruruzamana tâbi tutulmuştur. Aşağıda gö
receğimiz bir hükümden anlatılacaktır ki, si- | 
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gorta yaptırmanın neticesi olarak, mağdur1 

olan bir kimse isterse zararı ika edene, ister
se sigortacıya müracaat edebilecektir. İsterse 
her ikisine birden müracaat edebilir. Çünkü 
aralarındaki mesuliyet müteselsel olacaktır, 
Her ikisine de müracaat edebilecektir ve bu
nun neticesi olarak da Ticaret Kanununun sigor
talara ait hükümlerinde iki senelik müruruza
man kabul edilmiş olduğu için, burada haksız fii
lin failine karşı açacağı tazminat dâvasının da 
iki senelik müruruzamana tâbi olmasını komis
yon olarak daha uygun bulduk. Nitekim İsviçre 
Kanununda da aynı hüküm mevcuttur. Diğer 
medeni memleketlerde de buna benzer hükümler 
kabul edilmiştir. Hem onlarla, hem de Ticaret 
Kanunundaki sigorta hükümleriyle hemayar ol
sun diye bu iki senelik müruruzaman kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Fail için bir, sigortacı 
için îki senelik müruruzaman müddetinin ka
bulü tatbikatta ihtilaflar doğurabilir kanaatin
deyiz. 

Hidayet Aydmer arkadaşımızın temas ettiği 
şöyle küçük bir nokta var: O da; üçüncü fıkra
ya taallûk etmektedir. Bu fıkrada zarar cezai 
bir fiilden doğma ise, haksız fiîle de Ceza Ka
nunundaki müruruzaman tatbik olunur demek
tedir. Bu da Borçlar Kanununun 60 ncı madde
sinden aynen alınmış bulunmaktadır. 

Hidayet Aydmer arkadaşımızın teklif ettiği 
husus, ceza müruruzamanının malen mesul olan
lar hakkında, değil ancak haksız fiilin faili hak
kında tatbik edilmesini istemektedir. Tatbikat 
zaten bu merkezdedir. Temyiz içtihadı zaten bu 
merkezdedir. .Ceza fiilinin müruruzamanı ancak 
o cezai fiili işlemiş olan fail hakkında tatbik 
olunur, onun fiilinden malen mesul kimseler 
hakkında tatbik olunmaz. Meselâ hükmi şahıs
ların organları vardır. Bunların organları işle
miş oldukları fiillerden dolayı malen ve şahsan 
mesuldürler. Hükmi şahsiyet ise yalnız malen 
mesuldür. Binaenaleyh buradaki ceza müruru
zamanı ancak o fiilin faili hakkında tatbik olu
nur, malen mesul olanlar hakkında tatbik olun
maz. 

Sonra şoför kendisini sigorta ettirmeye mec
burdur. Şoförün işlemiş olduğu bir kaza netice
sinde bir zarar vukua gelecek olursa bu kazadan 
hem sigortacı mesuldür, hem faili mesuldür. Bun
lar hakkında iki senelik müruruzaman tatbik 
olunur. Mağdur, fiile iki sene içinde ıttıla kesbet-
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memişse o zaman müruruzaman 10 senelik müd
dete tâbi olur. Cezai bir fiil halinde, ceza müru
ruzamanı, kazayı yapan hakkında tatbik oluna
cak, sigortacı hakkında tatbik edilmiyecektir. Si
gortacı ceza müruruzamaniyle mülzem değildir. 

Yargıtayımızm bu yolda içtihat kararı mev
cuttur. îsviçre Federal Mahkemesinin de içtihadı 
aynı şekildedir. Tasarıda da bu içtihada uyulmuş
tur. Kanun içtihatla taayyün etmiş olduğu üzere 
tatbik görecektir. 

Yalnız burada İsviçre Federal Mahkemesinin 
bir içtihadından daha bahsetmek mecburiyetinde
yim. Federal Mahkeme, kanunun bu açık tara
fından, yani cezai müruruzamanın ancak ceza
dan fiilen mesul olana tatbik edilir diye hüküm 
mevcut olmamasından istifadeye karar vermiştir. 
İsviçre'de «Ein Mann Geselschaft» denen tek şah
sın hâkim olduğu şirketler vardır. İdareye tek 
şahıs hâkimdir. Diğerleri gölge gibidir, hisse se
netleri azdır. % 50 ve daha fazlası bir adama ait 
olduğundan dolayı şirketin idaresinde kendisi 
tamamen hâkimdir. îsviçre Federal Mahkemesi 
«Ein Mann Geselschaft» da yani tek şahısların 
hâkim olduğu şirketlerde, İdare Meclisinde de 
bu tek şahsın hâkim bulunmasından dolayı, şir
ketin uzvunun işlemiş oldukları suçlardan ötürü 
hükmi şahıs hakkında da cezai müruruzaman 
hükmünün tatbikim adalete daha uygun bulmuş
tur. Bizde de belk'i Temyiz Mahkemesi bu yola 
gider, bu yolda karar verir diye ve mahkemeyi 
böyle bu yoldan mahrum etmemek için teklifte 
mevzuubahis edilen «cezadan mesul olan» kelime
sinin konmamasını bendeniz rica edeceğim. 

REİS — Sual var efendim. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Sual değil, söz 'istiyorum efendim. 
REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, sayın sözcü arkadaşımızın bu madde
de mevcut olduğunu tebarüz ettirdikleri pren
sip, yani kazaya uğrıyanm, şoförün suçlu oldu
ğunu ispat etmesi mecburiyetinin bertaraf edi
lerek, şoförün kendisinin suçu ika etmediğini, 
haklı olduğunu ispata mecbur tutulması kaidesi, 
hakikaten çok yerinde ve 'isabetli ve tatbikat iti
bariyle daima, daima demesek ekseriyeti ahvalde 
zavallı kazazedenin uğradığı kaza yetmiyormuş; 
gibi bir de şoförün, kazayı ika edenin yanlış ha
reket' ettiğini ispat etmeye mecbur tutulması kai-
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I :desinin bertaraf edilmesi çok yerinde ve çok isa

betlidir ve bu kanunun temin edeceği mühim kai
delerden biri de budur. Kazaya uğramış bir 
adam, zâten kendisine mâlik değil, bir de şo
för bunu doğru mu yaptı? Eğri mi yaptı? Bunu 
ispatla mükellef idi. Hakikaten böyle bir yeni
liğin bu kanuna girmesi şayanı memnuniyettir. 

Bunun, Borçlar Kanununun 55 ve 56 ncı 
i maddelerindeki tenazuru ihlâl edeceği hakkın

daki beyana gelince : Bilmiyorum, Sayın Hulu
si Köymen arkadaşımız yerinden bir işaret ya
pıyorlar, kendileri kıymetli bir hukukçudur, bu 
mevzu nazik bir mevzudur. 

Bendeniz şunu arzedeyim, bu -anda 55 ve 56 
ncı maddelerle olan tenazur hakkında katî bir 
beyanda bulunacak değilim. Çünkü arkadaşımız 
Hidayet Bey sigortalı olan kısmın tazmine tâbi 

i olmamasını kabul ediyorlar. Fakat sigortalı kıs
mın haricindeki kısım, sigorta edilmemiş kısım 
için, eski tâbirle, külfei beyyinenin kazazedeye 

I tahmil edilmesini istiyorlar. 
Sözcünün verdiği beyanat bendenize uygun 

geliyor. Söylüyorlar. Sözcünün beyanatı bana da 
uygun geliyor. Çünkü bir basma işe başlayınca 
sistemde bir tefrik yapıp, birinci kısımda kaza
zedeyi külfei beyyineden kurtarmak ve fakat bi
rinci kısımda yapmak, bana da mülayim gelmi
yor. Bendeniz bu mevzuda katî bir mülâhaza 
arzedemiyorum. Fakat madem ki, huzurunuza 
gelmiştir, bunun üzerinde diğer arkadaşlarımı
zın da mütalâaları elbette ki, varit olmalıdır. 
Fakat maalesef kimseyi icbar edemeyiz. 

Müruruzaman meselesine gelince; müruruza
manın iki sene olmasına ben de taraftarım. Za
ten sigorta ile alâkası gayet güzel izah edildi. 
Fakat sigorta ile alâkası olduğuna göre, iki tür
lü müruruzaman kabul etmek isabetli değildir, 
bunu bölmek caiz değildir. Bu hususta kanaati
mi izhar edeceğim; Borçlar Kanununun 60 ncı 
maddesi, haksız fiil mahiyetinde olan bir mese
lede bir senelik bir müruruzaman kabul ediyor. 
Fakat cezayı mucip bir fiilden tevellüt ederse, 
bundaki müruruzamanı, cezayı mucip olan fiil 
müruruzamanına tâbi tutmuş, yani kazaya uğra-

I yanın, uğramış olduğu haksızlık bir suç bünye
sinde ise, vâzıı kanun o suçun müruruzamam-

I m geniş tutmuştur. Bu suretle kazaya uğrıyan-
I lara, daha geniş bir zamanda adalet kapısını çal

ma imkânını bahsetmiştir. Yargıtay bu işte bir 
tefrik yapmış. Şu dakikada Borçlar Kanunu 
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elimde değil. Katî bir fikir beyan edemiyorum. I 
Fakat ilk intibaını, bunun kanun bakımından ı 
doğru olmadığı merkezindedir. Çünkü 60 neı 
madde kazazedeye, suç mahiyetinde hasara uğ
rarsa, bunun için geniş bir hak vermektedir. Bu 
husustaki mütalâamı bu suretle arzettikten sonra, 
şimdi bu mesele hakkında sözcünün, Hidayet 
Aydıner arkadaşımın vermiş olduğu takririn 
son fıkrası hakkındaki noktai nazarına gelece
ğim. Bence, demin arzettim, mütalâanın prensi
bi üzerinde, özü üzerinde, bu bir suçtan müte
vellit ise, suç müruruzamanını mutlaka böyle an
lamak icap eder. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA NECÎP BİL
GE (Niğde) — O ceza müruruzamanını sadece 
fail hakkında tatbik edelim, diyor. Esasen tatbi
kat da o merkezdedir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Ben ona taraftar değilim. 

Temyiz şu veya bu şekilde karar vermiş ola
bilir. Kazazedenin hakkını korumak ve suç ma
hiyetinde bir hâdise vâki olmuşsa, suç mahiye
tinde bir kaza vuku bulmuşsa, bu suç müruru
zamanından işi sıyırıp alâkalıyı bu müruruza
mandan faydalandırmak doğru mudur? Soruyo
rum. Bende bu hususta büyük bir tereddüt var
dır; bilhassa Sayın Sözcü arkadaşımın verdiği 
izahatı ya Büyük Meclis tescil ediverirse? Yargı
tay yarın içtihadından dönebilir. 

Bir de Mecliste, sözcünün dediği gibi, Hida
yet Beyin teklif ettiği şekilde yalnız failin su
çu memuru zamana tâbi olur, fakat diğerleri 
tâbi olmaz, gibi bir hüküm koyarken acaba 
mesulübilmali ve saireyi kurtarmış olmaz mıyız? 
Benim içimde bu hususta bir rahatsızlık vardır. 
Arkadaşların biraz izah etmelerini ve bu nokta | 
üzerinde durmalarını faydalı mülâhaza «diyo
rum. Biz bu kanunu yaparken kazaya uğrıyan- I 
larm hukukunu koyuyoruz. Böyle bir hengâme
de bir genişliğe, bir zayıflatıcı tarafa gider mi
yiz, gitmez miyiz? Ben gideriz endişesindeyim. 

REİS — Komisyon bir şey söyliyecek mi? 
KOMİSYON ADINA NECÎP BÎLGE (Niğde) 

— Komisyon noktai nazarını izah etti. 
REÎS — Takrirleri okuyacağız. 

Reisliğe 
Karayolları Trafik Kanunu tasarısının 50 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini j 
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arz ve teklif ederim. 

Konya M'ebusu 
Hidayet Aydıner 

Madde 50. — Motorlu nakil vasıtalarının ve
ya karayollarında müteharrik makinelerin kul
lanılmasından doğan zararları bu vasıta veya 
makineleri kullananlar, zararın vukua gelmemesi 
için hal ve maslahatın gerektirdiği bütün dik
kat ve itinada bulunduklarını veya bu dikkat 
ve itinada bulunmuş olsalar bile zararın ön-
lenemiyeceğini ispat etmedikçe, tazmine mec
burdurlar. Bunların sigorta ile temin edilmesi 
kanunen muktazi miktarı aşan bir tazminatla 
mesuliyetleri şahsi kusurlarının ispatına bağ
lıdır. 

Bu husustaki tazminat dâvası, zarar gören 
tarafından zarara ve failine ıttılaı tarihinden 
itibaren iki sene ve herhalde zararı doğuran 
fiilin vukuundan itibaren on sene geçmekle 
müruru zamana uğrar. 

Şu kadar ki, tazminat dâvası ceza kanunla
rına göre müddeti daha uzun müruru zamana 
tâbi cezayı müstelzim bir fiilden doğmuş olursa 
cezaen mesul olanlar aleyhine hukuki mesuliyet 
dâvasında da o müruru zaman cereyan eder. 

Hukuki mesuliyete dair diğer hususlarda 
umumi hükümler carylir. 

REÎS — Hidayet Aydıner'in önergesinin dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza arzediyo-
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

n 
Malî mesuliyet sigortası 

MADDE 51. — Motorlu nakil vasıtalarının 
sahipleri, bunların kullanılmasından üçüncü 
şahıslar aleyhine doğacak zararları telâfi 'etmek 
üzere nakil vasıtaları için münferit şekilde veya 
grup halinde malî mesuliyet sigorta mukavelesi 
akdine mecburdurlar. 

Nakil vasıtasının devriyle sigorta mukavele
sinden doğan hak ve borçlar yeni sahibine inti
kal eder. 

Sigortacı ve vasıtanın yeni sahibi devir key
fiyetine muttali oldukları tarihten itibaren 15 
gün içinde sigorta mukavelesini f eshedebilirler. 

17 nci maddenin (F) bendinde gösterilen na-
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kil vasıtaları hakkındaki malî mesuliyet sigor- j 
tasma ait hükümleri Hükümet tâyin «der. | 

REİS — Maddeyi oylarınıza arzediyorum. j 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Motorlu nakil vasıtalarının j 
cinslerime göre yatırılacak malî mesuliyet sigor
tasının kaza başıma maddli ve bedenî zararlara j 
karşı asgari sigorta miktarları bu kanuna bağlı I 
cetvelde gösterıilmiştir. I 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL- | 
GE (Niğde) — (Yaptırılaoalk) olacaktır, (yatı- | 
rılacak) sekilinde basılmış. j 

REİS — Maddeyi 'tashihle oyunuza sunuyo- j 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 53. —- Sigorta mukavelesinden ve
ya sigortaya ait kanunlar hüküm 1 eroinden doğan 
ve tazminat miktarın m. azaltılması veya kaldırıl
ması neticesini veren istisnai haller, zarar gö
renlerin hakliarma tesir etmez. . 

Şu kadar ki, sigortacı, sigortaya ait kanun-
:1ar hükümlerince ödediğü miktarlar için, azalt ima 
veya kaldırmaya izlilnl'i olduğu nispette sigorta 
ettiren aleyhine dâva aça/bilir. 

REİS —, Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Bir nakil vasıtasını sigorta 
etmiş olan sigortacı, sigorta mukavelesinin talik, 
tecdit, fesih veya devri muamelelerini ve sigortalı 
vasıta için her hangi bir ödemede bulunur ise 
bunun miktar ve sebebini, yukardaki hallerin ta- j 
hakkukundan itibaren 8 gün içinde, vasıtanın 
kayıt ve tescil edilmiiş olduğu trafik şube veya 
bürosuna bildirmekle mükelleftir. 

Kayıt ve tescili yapan vilâyet tralfik şuıbe ve
ya bürosunun duruımu tebellüğden Mlbairem 15 
gün zarfında sigorta eski haddinde devam eder. I 

RE IS — Maddeyi oyunuza sunıuyorum. Ka
bul edenler... Etmıiyenler... Kafbul edilmiştir. 

MADDE 55. — Zarar gören kimse malî me-
stulftyet sigortası ile temlin edfilmiş miktarlar dâ
hilinde doğrudan doğruya sigortacıya da müra
caat edebilir. 

Zarar gören kimselerin bîrden fazla olması 
ve nakil vasıtasının sahibi tararfmdan ödenecek 
'tazminat tutarının temin edilmiiş mfiktarı aşması 
halimde, zarar gören kimselerin sigortacıya kar
şı hakları, temlin edilen meblâğı geçmemek üze- j 
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re mütenasiben azalır. Şu kadar ki, sigortacı, 
diğer tazminat taleplerimin bulunduğunu bil-
meksizlin zarar gören kimselerden bir veya bir
kaçıma hüsnüniyetle ödediği miktarlar nispetin
de diğerlerine karşı olan mesuliyetim deh kurtu
lur. 

Zarar görenlerin sigortacı aleyhime dâva hak
ları kaza gününden itibraen iki yıllık müruruza
mana tâbidir. 

'Salahiyetli mahkeme nakil vasıtasının kayıt
lı bulunduğu veya kazanın vükubulduğu yer 
mahkemesidir. 

(FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Burada tazminata hüküm salâhiyetini haiz olan 
mahkeme; kazaya uğrıyanın bulunduğu yerin 
mahkemesi olarak kabul edilmiş. Yerindedir. Tabiî 
kazaya uğrıyanları korumak, kazaların şiddeti 
ve çoğalması karşısında en mühim bir vazife
dir. Burada; «salahiyetli mahkeme, nakil va
sıtasının kayıtlı bulunduğu veya kazamın vüku
bulduğu yer mahkemesidir» deniyor. Bu ye
rindedir. Fakat bunun mukavelename ile ber
taraf edilmesi mümkün olabiliyor mu, olamıyor 
mu? 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Usul hükümlerine göre mukaveleye mâ
ni olmaması lâzım. Salâhiyet hakkındaki hü
kümler esas itibariyle âmme intizamiyle ilgili 
değildir. Bu itibarla salâhiyete dair mukavele
ler muteberdir. Yani başka bir yerde salâhiyet 
kabulü hususunda mukavele muteberdir. Ancak 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, 
•âmme intizamiyle ilgili olduğu kabul edildiği 
takdirde mahkemenin salâhiyetine ait muka
vele muteber olmaız. Ancak âmme intizamı me
selesi, mahkeme içtihatlarına tâbidir. Ancak 
böyle olan hallerde mukavele yapmak memnu 
durumdadır. Aksine mukavele yapılmış olsa 
bile muteber olmamak icabeder. Kanaatimizce, 
Trafik Kanunundaki husus âmme intizamı ile 
ilgili bir mevzu olmadığı için, bu hususta ay
rıca bir hüküm konmamıştır ve yapılacak mu
kavele muteberdir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl), — 
Böyle bir noktai nazarı teklif ettiğimizi kabul 
etseniz komisyonun noktai nazarı ne olur? 
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NECİP BlLCIE (Devamla) — Böyle bir tek- ı 

lif yeni gelmiş olacağına göre, komisyondaki 
arkadaşlarla görüşmeden bir .şey söylememe im
kân yoktur. 

REİS — Efendim, madde ile ilgili bir tak
rir vardır, okutuyorum. 

Reisliğe 
Karayolları Trafik kanunu tasarısının 55 

nci maddesi sonuna aşağıdaki fıkranın ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner I 

Bu mahkemelerin salâhiyetini refeden şart 
hükümsüzdür. Buna rağmen mutazarrırın doğ
rudan doğruya sigortacının tâbi olduğu mah
kemede dâva açması halinde bu dâva salahi
yetsizlikten bahsi!e reddedilemez. 

REİS — Ta,krir hakkında komisyonun bir 
noktai nazarı var mı? 

NECİP BÎLGE (Devamla) — Sigorta mu
kavelesinin bâtıl olduğu hakkındaki hükme ta
raftarız. 

REÎS — Takririn dikkate almııp alınmama
sını oya arzediyorum. Dikkate, alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi takrirle birlikte komisyona veri- I 
yoruz efendim. 

MADDE 56. — Malî mesuliyet sigortası Tür
kiye 'de çalışmaya salahiyetli sigorta şirketleri ta
rafından yapılır. I 

Umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
bütçeli dairelere, hususi idare ve belediyelere 
ve 3659 sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesse- I 
setere adt nakil vasıtalarının, üçüncü şahıslara 
ika ettiği zararları, malî mesuliyet sigortasına I 
ait hükümler dâhilinde karşılamak üzere bu da- I 
ireler tarafından bdr fon tesis edilebilir. I 

REÎS — Maddeyi kalbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. I 

Onuncu bölüm I 
Cezalar, teşMlâıf ve takibat I 

I 
Cezalar 

MADDE 57. — Bu kanunun: 
A) 20, 22, 24, 25, 27, 42 ve 44 ncü madde

lerine aykırı hareket eden bisiklet sürücüleri ile 1 
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45 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına aykırı 
hareket edenler 5 lira; 

B) 17 ve 18 nci maddelerinle aykırı hare
ket eden bisiklet sürücüleri ile 35, 36 ve 41 nci 
maddelerine aykırı hareket edenler 10 lira; 

C) 19, 21, 30, 37, 38, 39 ve 43 ncü ve bisik
let sürücüleri hariç 20, 22, 25, 27 ve 42 nci mad
delerine aykırı hareket edenler 25 lira'; 
hafif para cezası ile ce'zailandınlıflâr. 

REÎS — Maddeyi kalbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 58. — Bıı kanunun : 
A) 34, 40 ve 46 neı maddelerifnte aykırı ha

reket edenler 10 liradan 25 liraya; 
B) 29 ncu maddesine aykırı hareket eden

ler 10 liradan 50 liraya; 
C) 32 nci maddesine aykırı hareket eden

ler 25 liradan 50 liraya; 
D)' 10, 15, 33, 47 ve 49 ncu maddelerine 

aykırı hareket edenler 25 liradan 100 liraya; 
E) 12, 16 ve 54 ncü maddelerine aykırı ha

reket edenler 50 liradan 200 liraya; 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Bu kanunun : 
A) 31 ve 48 nci miaddelerinıe aykırı hare

ket edenler 100 liradan 200 l iraya kadar ağır 
para ve 10 günden bir aya kadar hapis cezasiyle; 

B) 14 ncü maddesiyle bisiklet Sürücüleri ha
riç 17, 18 ve 24 ncü maddelerine ayikırı hareket 
edenler 100 liradan 300 liraya kadar ağır para 
ve bir aydan üç aya kadar hapis celzasiyle; 

C) 11 nci maddesin© aykırı hareklet eden
ler, bu fıililleri daha ağır bir cezayı istilzam et
mediği takdimde 150 liradan 500 liraya kadar 
ağır para ve bdr aydan bir seneye kadar hapis 
cezaziyle; 
cezalandırılırlar. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim 
bu 59 ncu maddenin C bendindle; (11 nci mad
desine aykırı hareklet edenler, bu fulleri daha 
ağır bir cezayı istilzam etmediği takdirde 150 
lirdaan 500 liraya kadar ağır para cezası ve bir 
aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar) demektedir. 

Trafik Kanununun 11 nci maddesini okuyo
rum: (Karayollarının veya bu yollara ait sanat 
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yaıpılariyle emniyet tösfelıeri gtfhi eserterfln bozul- | 
mıası, tahrip edil'meai yasaktır.) 

Muhterem arkadaşlar, içimizde bulunan hu- j 
kukçu ve eezacı mebuslarımız ve ekseriniz pek 
iyi takdir eder ki, bir suç ya kaza eseri olarak : 
veya kasden işlenir. Hâkim hükmederken iki
sinden birini nazarı itibara ahr. Bir otomobil 
yolda giderken lâstiği patlıyabilir, rotu çıkabi-
lir, firen hortumu patlıyabilir. Birdenbire önü
ne çıkan bir adamın hayatını kurtarmak için, 
emniyet tesisi için kurulan esere birdenbire çar
par veya bir sanat eserinin kenarını hafifçe 
zedeler. Bu bir kazadır ve bir hayatı kurtarmak 
için yapılmış bir kazadır. Şimdi böyle bir kaza 
yapan adamı, 500 liraya kadar para cezasiyle 
cezalandırmak ve bir seneye kadar hapis ce
zası vermek adalet mefhumları ile kabili telif 
midir? Bu ceza ancak kasden yapılan bir suç 
işliyenlere verilir. Ben şahsen, böyle bir suçu 
kasden işliyenlere bu ağır cezaların verilmesi
nin çok yerinde olduğunu kabul ediyorum. Fa
kat kazara vukua gelen bir husustan dolayı 
böyle ağır ceza verilmemesini temin için 59 n-
cu maddenin C bendindeki (11 nci madde) 
kelimesiyle (aykırı) kelimesi arasına (kasten) 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum ve bu hu
susta. bir de önerge takdim ediyorum. Karar 
Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Komisyon sözcüsü. 
KOMİSYON ADINA NECÎP BİLGE (Niğ

de) — Muhterem arkadaşlar, Senihi Yürüten 
arkadaşımız 59 ncu maddenin C bendinde mev
cut olan cezanın ağırlığından şikâyet ettiler. 
Yalnız müsaadenizle Trafik Kanununu ilgilen
diren kısım üzerinde izahata girişmezden evvel, 
Ceza Kanununda bu mevzua dair olan maddeyi 
aynen okuyayım. 

Ceza Kanununun 392 nci maddesi şöyle de
mektedir ; «Geçen maddelerde yazılı olan fiil
lerden başka her kim bir suretle karada ve 
denizde âmmenin münakalâtına mahsus yolları I 
ve eserleri tamamen veya kısmen bozarsa veya 
kullanılamıyacak bir hale getirir veya bu mak
satla müraselâtın teminine mahsus olan şeylerin 
mahallerini tebdil ederse 3 aydan 5 seneye ka
dar. hapse mahkûm olur. 

Şimdi, müsaade ederseniz 59 ncu mddenin C 
bendini de okuyorum : «Bu kanunun 11 nci mad- ! 
desine aykırı hareket edenler bu fiilleri daha | 
ağır bir cezayı istilzam etmediği takdirde 150 li- | 
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radan beş yüz liraya kadar ağır para ve bir ay
dan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır.» 

Demek ki, Ceza Kanununda mevcut olan ceza, 
üç aydan beş seneye kadardır. Burada mevcut 
olan fiilin cezası bir aydan bir seneye kadar
dır. Yalnız şu şartla ki, bu fiil unsurları itibariy
le Ceza Kanunundaki ağırlığı ihtiva etmesin. 
Yani Ceza Kanununa göre daha ağır bir suç ol
masın Eğer böyle değilse, 150 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası ve bir aydan bir seneye 
kadar hapis cezası verilecektir. Kanaatimce bu 
ceza ağır değildir. Diğer taraftan Senihi Yürü
ten arkadaımız bu maddenin baş tarafına «kas
ten işlenmiş olursa» kelimelerinin ilâvesini tek
lif ettiler. Görüldüğü üzere buradaki fiillerin 
cezası hapistir ve ağır para cezasıdır. Böyle 
cezalarla tehdit edilmiş olan suçlar ise cürüm
dür. Cürümde de kasıt esastır. Ceza Kanunu
nun ; zannediyorum, 4-8 nci maddesi cürümde 
kaselin esas olduğunu, kasıt mevzuubahis olma
dığı takdirde cürmün olmadığını kabul eder. Bu 
sebeple ayrıca kasıt kelimesinin ilâvesine lüzum 
görülmemiştir. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Bir sual. Müşte
reken verilecek hapis ve ağır para cezalarından 
para cezasının, hapis cezasına takdim edilmesin
deki sebep nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Niğde) — Müştereken olduğuna göre evvel 
veya sonraya alınmasında bir beis görmedik, ay
nı zamanda ikisi de birden müştereken verilecek
tir. 

CEVAT ÜLKÜ (Devamla) — Arkadaşlar; 
burada müştereken bir ceza mevzuubahistir. Ama 
umumi Ceza Kanunu prensiplerine göre cezalar 
da ağırdan hafife doğru bir sıra takip edilmiştir. 
Ağır hapis, hapis, para cezası gibi, teselsülen mü
talâa edilir. Ve bugün Ceza Kanununun madde
lerini tetkik ettiğimizde, üç aydan beş seneye ka
dar hapis, 300 liradan 1000 liraya kadar ağır pa
ra cezası şeklinde olduğunu görürüz. Onun için 
ben, kanun tekniği bakımından bu tenazuru mu
hafaza etmek için, takdim tehir ederek, hapis ce
zasını başa, para cezasını sona almasını komis
yondan rica ederim. (Muvafık sesleri) 

NECİP BİLGE (Niğde) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Lütfen bir metin hazırlayın. Bu 

maddeyi komisyona veriyoruz, 
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SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Ben tak- j 

ririmi takdim etmek isterim. 

MADDE 60. — Gerek umumi hükümlere, ge
rekse bu kanunun 58 ve 59 ncu maddelerine göre 
verilecek cezalardan başka: 

A) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket 
edenlerin tesislerinin kaldırılmasına; 

B) 33 ncü maddeye muhalefetten dolayı iki 
defa mahkûmiyet halinde ikinci defa mahkûm 
olanların 15 gün ve mütaakıp tekerrür halinde 
bir aydan üç aya kadar müddetle şoför veya sü
rücü. ehliyetnamelerinin geri alınmasına; 

C) 31 nci maddede yazılı suçtan dolayj bi
rinci mahkûmiyetinden 'itibaren bir yıl zarfında 
tekrar mahkûm olanların bir ay, iki defa mah
kûm olanların 6 ay müddetle, üç defa mahkûm 
olanların daimî olarak şoför veya sürücü ehliyet
namelerinin geri alınmasına; 

da hükmolunur. 
Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren 

suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni ta
kibat neticeleninceye kadar ilgili hâkim ehliyet
namenin tedbir mahiyetinde muvakkat olarak ge
ri alınmasına karar verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve me
murlardan başka hiçbir makam ve memur tara
fından şoför veya sürücü ehliyetnameleri geri alı
namaz. 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — 31 nci madde yukarda başka bir şekilde 
kabul edildiği için onunla ilgili olan 60 nci mad
deyi komisyon geri alıyor. Bütün takrirleri de 
beraber istiyoruz. 

REİS — Lütfen kürsüden izah edin. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, bu 

maddenin bilhassa 31 nci maddeyi ilgilendiren 
C bend'i vardır. 31 nci madde değişmiştir. 60 nci 
maddeyi 31 nci madde ile hemahenk bir hale ge
tirmek için komisyon bu maddeyi yeniden tezek
kür etmek için istemektedir. I 

Ancak verilöh takrirler olduğu söylenmekte
dir, Bu takrirler bakımından Meclisin temayülü
nün ne olduğunun anlaşılması için müzakere ce
reyan etmesinde fayda vardır. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Efendim, bu 60 nci maddenin (C) fıkrasında 
ehliyetnamelerin alınması mevzuu derpiş edil
mektedir. Bu mevzua bir fıkra ilâvesi lâzım- | 
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dır. Esasen bu mevzu hakkında Hidayet Ay-
dmer'in bir teklifi vardır. Onu desteklemek 
istiyorum. Şoförler ehliyetname aldıktan son
ra idare ettikleri vasıta ile taşıdıkları yolcula
rın cebren ırzına ve malına tecavüz ederlerse 
daimi olarak ehliyetnamelerinin geri alınması 
fıkrasının bu maddeye eklenmesi lâzımdır. Eh
liyetnameden evvel suç yapmış, şunu veya bu
nu yapmış, ehliyetname alacaktır. Fakat al
dıktan sonra sürdüğü vasıtanın içinde cebren 
ırza tecavüz ederse veya taşıdığı yolcunun ma
lını tutup da soyarsa böyle bir insanın artık mes
lekte çalışmasına imkân yoktur. Binaenaleyh Hi
dayet Aydmer'in teklifinin nazarı dikkate alın
masını rica ediyorum. 

REİS — Pertev Arat buyrun. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, Ceza Kanununun 459 ncu maddesi 
tedbirsizlik, dikkatsizlik ve avamire ve niza
ma riayetsizlik suretiyle başkalarına müessir 
fiili ika edenlerin^ cezalarını tayin eder. 450 
nci maddede aynı şeyi tayın eder. Kanuna ay
kırı olarak hareket edenlerin ve ölüme sebebi
yet verenlerin ehliyetnamelerinin geri alınaca
ğına dair bir hüküm yoktur. Şoför adam öl
dürecek, cezasını çektikten sonra yine vası
tasının başına geçecek. Bu şekilde olursa bek
lenilen fayda elde edilemez. Bu itibarla 60 nci 
maddeye «Tatili uzva, ağır yaralama ve adam 
öldürmeye sebebiyet veren şoförlerin ehliyet
namelerinin geri alınması» kaydının ilâvesini 
teklif ediyorum. 

MUHLİS TUMAY (Manisa) — Trafik esas
ları üzerinde müeyyide vaz'eden ve bu hususta 
esas hükümleri ihtiva eden 60 nci maddeye kıs
men Pertev Arat arkadaşımız temas ettiği gi
bi ben de iki fıkra ilâvesini arzetmek için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Trafik Kanunu kazaları önliyeei esasları ih 
tiva etmektedir. Müeyyide koymuş bulunan 
maddeler yanhz bu nizam ve kaidelerin vaz'ını 
gözetmekte ve buna rivayet edilmemesi halinde 
sırf bundan dolayı ceza vermektedir. Bu kai
delere riayetsizlik halinde binnetice bir şahsın 
veya birkaç şahsın yaralanmasına, bir şahsan 
veya birkaç şahsın ölümüne sebebiyet verilmesi 
halinde faili hakkında ne yapılacaktır; kanun
da buna ait bir hüküm yoktur. 

Bendeniz daha evvel, kazaların çoğalması 
karşısında, Türk Ceza Kanununun 455 vş 459 
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Ucu maddelerinin, bu şekilde kazaya sebebiyet 
verenler h ı k ı n d a , ehliyetnamelerinin alınması 
şeklinde bir teklifte bulunmuştum. O vakit Ko
misyona gelen Hükümet temsilcisinin, Hüküme
tin bu sahada hazırlık yaptığını, hazırlanacak 
yeni tasarıda bu hususların nazarı dikkate alı
nacağını söylemesi üzerine teklifim müzakere-
siz kalmıştı. Arzettiğim gibi, Ceza Kanununda, 
bu gibi suçların işlenmesi halinde ehliyetname
lerin geri alınması hakkında bir hüküm yoktur. 
Bu itibarla bu gibi suçlar müeyyideye bağlan
mazsa bu kanun noksan kalacaktır. 

Teklifimin (C) bendi Türk Ceza Kanununun 
459 ncu maddesini mevzuubahis etmektedir. Ma
lûmunuz olan bu maddeyi hatırlatmak için kı
saca arzedeyim: 

Bu maddenin bilhassa 3 ncü fıkrası birkaç 
tane şahsın yaralanmasına sebebiyet verme ha
linde bu suçu işlemiş bulunan şoför veya sürücü 
mahkâm olduktan sonra iki sene içinde suç iş
lediği takdirde ikinci suçundan sonra mahkû
miyet müddetine müsavi şekilde şoförlük ehliye
tinin geri alınmasını teklif etmekteyim. 

455 nci maddeye gelince: Bu madde; netice 
itibariyle bir veya birkaç kişinin ölümü veya 
birkaç kişinin ağır şekilde yaralanması halinde 
suçu müeyyide altına almaktadır. 455 nci mad
deye göre mahkûm olduktan sonra hapis ceza
sına müsavi müddetle şoförlük ehliyeti alınma
masını ve bu müddet içinde ehliyet verilmemesi
ni teklif ediyorum. Şayet ikinci defa suç işles'e 
kendisine artık şoförlük vesikası verilmesin. 
Teklifim budur. (Doğru, doğru sesleri, kabul 
sesleri). 

REÎS — Madde ile ilgili takrirleri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerle lâyihanın 60 

nci maddesine Ç ve D fıkraları altında iki fık
ranın ilâvesini teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Muhlis Tümay 

Ç) Türk Ceza Kanununun 459 ncu madde
sinin 3 ncü bendi gereğince mahkûm olan şoför 
veya sürücünün mahkûmu bulunduğu cezanın 
infazını takip eden iki sene içinde aynı madde 
hükmüne göre suç işlemesi halinde hükmoluna-
cak hapis cezasına müsavi müddetle sürücülük 
veya şoförlük ehliyetnameleri geri alınır ve bu 
müddet içinde yeni ehliyetname verilemez. 
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Üçüncü defa mezkûr maddeye giren suçu iş

lemekten mahkûm olan şoför veya sürücünün eh
liyetnamesinin daimî olarak geri alınmasına ve 
bir daha ehliyetname alamamasına da hükmolu-
nur. 

D) Aynı Kanunun 455 nci maddesi muci
bince mahkûm olan şoför veya sürücünün mah
kûmu bulunduğu cezanın infazından sonra ha
pis cezasına müsavi müddetle şoförlük veya sü
rücülük ehliyetnameleri geri alınır. 

îkinci defa mezkûr maddeye giren suçu işle
mekten mahkûm olan şoför veya sürücünün eh
liyetnameleri daimî olarak geri alınır ve bir da
ha ehliyetname alamamasına hükmolunur. 

Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi kullandığı nakil va-

sıtasiyle adam yaralanmasına veya ölmesine se
bebiyet verip mahkûm olanların bir daha şo
förlük ve sürücülük yapmalarına meydan veril
memesi için 60 nci maddeye C. bendinden son
ra aşağıdaki Ç bendinin ilâvesini teklif ederim: 

tzmir Mebusu 
P. Arat 

Ç) Kullandıkları nakil vasıtalariyle işledik
leri suçlardan dolayı T. C. K. nun 455 nci ve
ya 459 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü bentlerinde 
yazılı cezalarla mahkûm olan şoför veya sürücü
lerin daimî olarak ehliyetnamelerinin geri alın
masına, 

Reisliğe 
Karayolları Trafik Kanunu tasarısının 60 

nci maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim : 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Madde 60. — Fıkra : C. 31 nci maddede ya
zılı suçtan dolayı birinci mahkûmiyetinden iti
baren bir yıl zarfında tekrar mahkûm olanla
rın bir ay, iki defa mahkûm olanların altı ay 
müddetle, üç. defa mahkûm olanların ve şoför 
ehliyetnamesi aldıktan sonra idare ettiği vasıta 
ile taşıdığı yolcuların cebren ırz ve malına te
cavüzden mahkûm olanların, daimî olarak şo
för veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınma
sına; 

Da hükmolunur. 
Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren 

suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni 
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takibat neticeleninceye kadar ilgili hâkim ehli
yetnamenin tedbir mahiyetinde muvakkat ola
rak geri alınmasına karar verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve 
memurlardan başka hiçbir makam ve memur ta
rafından şoför veya sürücü ehliyetnameleri ge
ri alınamaz. 

PERTEV ARAT (izmir) — Efendim, Hi
dâyet Aydıner arkadaşımızla Muhlis Tümay 
arkadaşımızın teklifleri ile benim teklifim ara
sında fark vardır. Onların teklifinde daimî ola
rak ehliyetin alınması, suçun tekrarına bağlı
dır. Benim teklifim ise ırza tasaddi, ağır yara
lama ve ölüme sebebiyet verme hallerinde bu suç
ları işliyenlerin ehliyetlerinin alınmasını ve ar
tık vasıta kullanmamalarını âmirdir. Teklifim 
mutlaktır. 

Teklifimin en aykırı teklif olduğunu ve bu
nun için evvelâ re$e konmasını Başkanlığın na
zarı dikkatine arzederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim; gerek Pertev Arat, gerek Hidayet Ay
dıner arkadaşlarımızın teklifleri gayet yerinde
dir. Ancak tekerrür meselesi mevzuubahis ol
mamalıdır. Yüksek Meclisin reyine arzedilecek-
Iflr. Ancalç arkadaşlar bendeniz geçen sene şahit 
olduğum bir hâdiseden dolayı arkadaşlarımızı 
ikaz etmek isterim. Otomobil içinde, nakil va
sıtası içinde işlenmiş suçlar yalnız mal çalma, 
ırza tasallut değildir. Trafik Kanununa göre na
kil vasıtalarını idare edenlerin kötü ruhlu in
sanlardan olmamasını ve mazbut ahlâk sahibi 
insanlardan olmasını istiyoruz. Bu itibarla arka
daşlarımdan, ırza geçme ve saire gibi suçları öne 
sürüp de meslek ahlâkına ve âdabına yaraşmı-
yacak bir kısım suçları işlemiş olanlar mah
kûm olmuşlar ise, yani mesleklerinden dolayı 
otomobil içerisinde vazife ifası sırasında... 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
ifâdan mütevellit olur.. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — ifâdan 
mütevellit değil, kırda da ırza tasaddi eder, ırza 
geçer. 

Şimdi, geçen sene şahsan şahit olduğum bir 
hâdiseyi arzedeyim. Bir: dolmuşa bindim, bir de 
kadın vardı iki kişiyiz. Şoför, kadina lâf atıyor, 
•san saçlı, bilmem ne saçlı, ama da güzel, göze 
bak, aynaya bak, gibi mütemadiyen lâf attı. 
Kadının başına bir felâket gelmesi âdeta içime 
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doğmuş gibi idi. Onun için kadını yalnız bırak
madım. O indikten sonra indim. 

Binaenaleyh ırza geçme olmıyabilir, ırza ta
saddi olur. Otomobil içerisinde . ırza tesaddi-
den mahkûm olur. Yani bu adamın şoförlüğü
nü artık devam ettirecek misiniz arkadaşlar? 
Yahut, ırza tesaddi olmaz da sarkıntılık olur, 
yanındaki kadını eller. (Gülüşmeler) Bu suç
tan mahkûm olmuş, bu ahlâksız adamın şoför
lüğünü devam ettirecek misiniz? Bu kanunla 
memlekette bu meslek erbabı için bir ahlâk ve 
kalite elde etmek istiyoruz. Bu dediklerimden 
başka meselâ lâf atar, sarı saçın, güzel ka
şın, der. Bütün bunlar Ceza Kanununda suç
tur, cezası vardır. Binaenaleyh otomobili içe
risinde işlediği bu nevi suçlardan Türk Ceza 
Kanununa göre mahkûm olmuş, meslekî âdap 
ve ahlâk dışına çıkmış olan bu adamın artık 
bu meslekte kalmasına müsamaha edecek misi-

. niz? Onun için bendeniz gerek Arat gerek Ay
dıner ve diğer arkadaşlarımın takrirlerine ek ola
rak hiç olmazsa üç dört kısmın kabulünü rica 
edeceğim. Ahlâk ve namus düşmanı olanların 
bu meslekte yeri olmadığı kanaatindeyim, i r 
za geçmek, sarkıntılık yapmak, söz atmak suç
larından dolayı mahkûm olanların bu meslekte 
yeri olmamasının kabulünü rica edeceğim. 

REİS — Senini Yürüten. 
SENIHI YÜRÜTEN (İstanbul) — Pertev 

Arat arkadaşımın, fikirlerine, yani ırza tasallut 
ve mümasillerinden dolayı mahkûm olmuş olan
ların ellerinden ehliyetlerinin olmnıâsîns ben 
de taraftarım. Ama Kemal Özçoban arkadaşı
mızın sıraladıkları suçlardan dolayı mahkûm 
olanların ellerinden, bir daha ekmeksiz bıra
kacak şekilde ehliyetlerinin almmasma değil. 
Tekerrür varsa o başka. Ceza versin, fakat ilk 
defasında ellerinden ekmekleri de alınmasın. 
Bu suretle tecziyeleri daha uygun olur kanaa
tindeyim. 

KOMİSYON ADINA NEClP BlLGE (Niğ
de) — Muhterem arkadaşlarım, arkadaşları
mız tarafından verilen önergeler trafik suçla
rından bâzılarını işliyenlerin artık o suçu işle
melerinden dolayı mahkûm olmalarından itiba
ren tekrar o meslekte çalışmamasını istihdaf 
eder hükümlerin konmasını istemektedirler ve 
bu isteklerinin mesnedini de şu şekilde izah 
etmektedirler. Trafik Kanununda buna ait hü
kümler konmamıştır. Evet, hakikaten Trafik 
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Kanununda bâzı suçların işlenmesinden dolayı J 
mahkûm olan kimselerin o meslekte çalışamı-
yacakları hususunda hükümler konmamış bulun
maktadır. Bâzı hususlar için vardır, fakat bâzı 
hususlar için yoktur. Bilhassa Ceza Kanununda 
mevcut suçlarla ilgili mesuliyete taallûk eden 
hususlar için yoktur. Bunun sebebi sadece bir 
unutkanlık meselesi değildir. Çünkü Ceza Ka
nununun bu hususa ait hükümleri vardır. Ceza 
Kanunumuzda bu hususta hükümlerin bulun
ması dolayısiyle tekerrüre meydan vermemek 
için ayrıca Trafik Kanununda meslek ve sana
tın icrasından mahrumiyet şeklinde bir ceza 
müeyyidesi konmamıştır. 

Gerçekten Ceza Kanununun 35 nci maddesi 
bâzı suçlar dolayısiyle mahkûm olanların aynı 
mahkûmiyet neticesi olarak meslek ve sanatla
rını icradan mahrumiyete ait hükümleri ihtiva 
etmektedir, umumi mahiyette olmak üzere. Bu 
35 nci madde gayet umumidir. Yine Ceza Ka
nununda başkaca hususi olarak meslek ve sa
nattan mahrumiyet cezaları da bulunmHkladır. 

tşte bunun içindir ki, Trafik Kanununa bu 
hususlara ait olan hükümlerinin tekerrür etme- I 
mesi maksadiyle koymadık. Maksadı izah için 
Ceza Kanununun 35 nci maddesini müsaadenizle 
okuyayım : I 

«Kanunun tâyin ettiği ahvalden maada, res
mî sıfatı veya icrası ait olduğu daireden verile
cek ruhsatname ve şehad-etname gibi vesikaya 
muhtaç olan bir meslek ve sanatı, suiistimal sure- I 
tiyle işlenen cürüm ve kabahatlere mütaallik hü- I. 
kümler mahkûmun mahkûm olduğu müddete veya I 
cezai nakdinin ademi tediyesinden dolayı ne I 
miktar hapis cezası verilmek lâzımgelirse o mik
tara muadil olacak ve yirminci ve yirmi beşinci I 
maddelerde muayyen müddetlerin âzami hadle- I 
rini geçmiyeeek bir müddetle muvakkaten hide- I 
matı âmmeden memnuiyetini veya meslek ve 
sanatının tatilini dahi istilzam eder. j 

Sair meslek ve sanatlar hakkında tatili ica- I 
be'ttiren ahvali kanun tâyin «der. I 

Ceza Kanununun 35 nci maddesi icrayi sanat 
edeceklere, ait olduğu dairece verilecek olan ruh- I 
satname ve şahadetname gibi vesikaların geri I 
alınmasını yani mahkûmiyet halinde meslek ve I 
sanatlarının icrasından memnuiyeti ' icabettir- " 
mektedir. Hâkim unutmuş bil-e olsa meslek 
ve sanatın tatilini dahi istilzam eder denilebilir. I 
Buradaki önergelerde meslek ve sanatın tatili- | 
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nin daimî olması isteniyor. Tedbirsizlik yü
zünden ölüme sebebiyet verenlerin ruhsatna
mesi daimî olarak geri alınsın diyen arkadaşlar 
vardır. Biz bunları Trafik Kanununun çerçevesi 
dışında ve Ceza Kanununun şümulü içine 'alın
ması lâzımgeİeu bir hüküm addetmekteyiz. 

Bu itibarladır ki, bu hususa ait hükümlerin 
Trafik Kanununa girmemesi lâzımgeldiği kana
atindeyiz. Nitekim Ceza Kanununun tâdili hak
kında teklif edilmiş olan ve zannederim komis
yondan çıkmış bulunan kanun tasarısında 455 
ve 459 ncu maddelere, mesl'ek ve sanatın mu
vakkat veya daimî olarak memnuiyetine dair 
hükümler konmuş bulunmaktadır. Bu bir. 

İkincisi; Ceza Kanununun 20 ve 25 nci mad
delerinde mevzuubahis mesl'ek ve sanatın tatili 
hakkında ancak muvakkat mahiyette verilmesi 
lâzım gelen hükümlerin yine muvakkat veya da
imî olarak kabul edilmesi şeklinde bu madde
lere hükümler konmaktadır. Yani gerek umumi, 
gerek hususi hükümlere meslek veya sanatın 
muvakkat veya daimî tatiline dair hükümler 
konduğu veya konacağı için Trafik Kanununa 
ayrıca hüküm konmasına lüzum olmadığı ka
naatindeyiz. 

Çünkü meselenin mahiyeti Trafik Kanunun
dan ziyade Ceza Kanununun umumiyetini ilgi
lendirmektedir. îşte bu bakımdandır ki, ko
misyonumuz bu hususa ait olan önergelerin tet
kikinin, Ceza Kanununun görüşülmesi sırasın
da mevzuubahis edilmesini, bu hükümlerin ora
ya eklenmesini uygun bulmaktadır. 

Bununla beraber, evvelce izah ettiğimiz gi
bi ; önergelerle birlikte maddenin komisyona ge
ri alınması teklifinde bulunduğumuz için o.me
seleler üzerinde de ayrıca duracağız. 

RElS — Kemal özçoban. 
KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) — 

Efendim, arkadaşımız Necd'b Bilge komisyon 
adına söylediğine göre komisyon yanılıyor. 

Türk Ceza Kanununun 35 nci maddesi, ha
kikaten Ibir meslek erbabına verilmiş ehliyet
name ve saireden tevellüt etmiş suçlara aittir. 
Misalle arzedeyim : Ehliyetnameyi haiz olan 
bir şoför vazifesi sırasında Türk Ceza Kanunu
nun 55 ve mütaakıp maddelerine göre suç 
işlerse yani yaralanmasına veya ölümüne sebep 
olursa o madde hükmü daha ziyade oralarda 
tatbik edilir. Bu hususta hukukçu arkadaşları
mız bir tek misal gösterirler mi? Otomobili üe 
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"bir kadını götüren ve onun ırzına geçen bir şo
för falan yerde mahkûm olduğu zaman elinden 
ehliyatnamesi alınmakta mıdır? Burada 35 nci 
madde tatbik edilmemektedir. Yine soruyo
rum- Otomobil içinde bir kadına sarkıntılık 
yapan suçlu birçok şoförler vardır, mahkûm 
olmuştur. Fakat hiçbirisinin hakkında şu 35 
nci maddede gösterilen ehliyetnamesi ne mu
vakkaten ne de daimî olarak elinden alınmamış
tır, vâki değildir. Tatbikatta bir tek misal gös
terilemez. Irza geçen hakkında Türk Ceza Ka
nununun 430 ve mütaakıp maddelerinde zikre
dilen cezalar ne ise bu şoförler hakkında da 
odur. Binaenaleyh arkadaşlar, umumi kanun
larda hükümler olsa da hususi kanunlara daha 
ağır hükümler vaz'etmek mümkündür, misal
leri de çoktur. Meselâ : Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununda mağşuş mal satanlar hakkında ağır 
cezalar konmuştur. Halbuki bu hüküm Türk 
Ceza Kanununda da vardır. Demek ki Türk 
Ceza Kanununda bir madde varken, hususi ka
nunda da ondan daha ağır bir madde koymuş
tur. Hususi kanunda ağır, sarih, vazıh hüküm 
koymak suretiyle Ceza Kanunundaki o suçtan, 
fiilden dolayı bir nevi lâğvetmiş demektir. 

Arkadaşlar hukukçu olmakla beraber bura
da yanılıyorlar tatbikatta da bir tane misal gös-
teremezler. Yine diyecekler ki, kanunu bilme
mek mazeret sayılmaz. Arkadaşlar, şoför ar
kadaşlar, Trafik Kanununun 61 nci maddesinde 
böyle bir hüküm konursa, kendilerini ilgilen
dirdiği için o hükmü daima hatırmda tutacak
lardır. 

Çok rica ederim, iki taraftan da tezleri sa
kattır. Birinci tezleri sakattır, Bir defa Umu
mi Ceza Kanununda mevcut hükümden daha 
ağırım hususi kanuna koymak mümkündür, 
mâni olan sebep yoktur. 

İkinci tez, o da sakattır. Zira tatbikatta böy
le bir şey yoktur. 

35 nci madde, otomobilde, demin arzetti-
ğim suçlar- işlendiği takdirde ehliyetnameler 
alınmaz. Onun için rica ediyorum, bir hüküm 
vaz'ederken tatbikatta muhatap olan vatandaş
ları ikaz edecek, şoförleri iyi yola sevkedecek 
şekilde kanunları tedvin edelim, onları iyi mes-
lekdaşlar halinde yetiştirmek yoluna gidelim, 
bu çarelere baş vuralım arkadaşlar. 

REİS — Efendim, müsaade buyurulursa bir 
maruzatta bulunacağım. 

.1963 0 : 1 
Cereyan eden müzakerelerden ve verilen tak

rirlerin muhtevasından, komisyonun da bu tak
rirleri istemesi sebebiyle divanınız, tensip buyur
duğunuz takdirde, şöyle düşünmektedir: 

Şimdi, eğer komisyon mevcut takrirleri iste
meseydi her takririn ayrı ayrı dikkate alınıp 
alınmaması hususunu reyinize arzedecektim. 

Şimdi, buradaki takrirler bâzan yekdiğerine 
aykırı hükümleri ihtiva etmektedir. Bunların 
reye konması veya dikkate alınıp alınmaması ha
linde komisyonun takrirden istifade etmesi muh
temeldir. Şu suretle riyaset, tasvibinize iktiran 
etmek kaydiyle bunları müzakere etmek üzere 
komisyona göndermeyi düşünmektedir. Bu ciheti 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 60 nci madde takrirler
le beraber komisyona verilmiştir. 

Efendim, 59 ncu madde komisyondan geld'i, 
onu müsaade ederseniz okutayım. 

Madde 59. — Bu kanunun : 
A) 31 ve 48 nci maddelerine aykırı hareket 

edenler on günden bir aya kadar hapis ve yüz 
liradan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle; 

B) 14 ncü maddesiyle, bisiklet sürücüleri 
hariç 17, 18 ve 24 ncü maddelerine aykırı hare
ket edenler bir aydan üç aya kadar hapis ve 100 
liradan 300 liraya kadar ağır para cezasiyle; 

C) 11 nci maddesine aykırı hareket edenler, 
bu fiilleri daha ağır bir cezayı istilzam etmedi
ği takdirde, bir aydan bir seneye kadar hapis ve 
150 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

REÎS — Bununla ilgili Senihi Yürüten'in 
bir tahriri vardır, okutacağım ve ondan sonra 
reyinize arzedeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
59 ncu maddenin (C) fıkrasındaki 11 nci 

maddesine kelimesinden sonra (kasden) kelime
sinin ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

İstanbul 
Senihi Yürüten 

(Ona lüzum kalmadı sesleri, geri alsın sesleri) 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Maksat 

hâsıl oldu, takririmi geri alıyorum. 
REİS — Arkadaşımız takririni geri almıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

m-
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II 

Teşkilât ve takibat 
MADDE 61. — Bu kanunda yazılı trafik 

suçlarına bakmak üzere Adalet Vekâletince lü
zum görülen yerlerde tek hakimli (Trafik mah
kemeleri) kurulur. 

Trafik mahkemeleri hâkimleri, Hâkimler Ka
nunu hükümlerine tabidirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Bu kanunda yazılı suçları iş-
liyenler hakkında trafik zabıtası veya diğer sa
lahiyetli kimseler tarafından tanzim edilecek za-̂  
bit varakaları trafik zabıtasmca trafik mahkeme
lerine tevdi olunur. 

Bu nevi zabıt varakaları hilafı sabit olunca
ya kadar muteberdir. 

RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Sual so
racağım. 

REİS — Komisyon sözcüsü; sual vardı*. Bu
yurun. 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Askerî oto
mobiller bu trafik esaslarına tâbi olacaklar mı? 
Onlar hizmet üzerinde isledikleri, Trafik Kanu
nuna aykin suçlardan dolayı askerî mahkemeye 
gidiyorlar. Ehliyetnameleri, kaydü tescilleri na
sıl olacaktır? Kaydü tescil edilmemişse mesul tu
tulacaklar mıdır? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Niğde) — Efendim, askerî vasıtaları iki 
kısma ayırmak lâzımdır. Birisi sırf askerlik hiz
metlerine mahsus esliha mahiyetinde olanlar, 
meselâ, tank gibi. Diğerleri ise nakil vasıtaları 
olup bunların şoför ehliyetlerinin kim tarafın
dan verileceği meselesi mühimdir. Her ikisinin 
de ehliyetleri askerî birlikler tarafından verilir. 
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Fakat bunlann karayollarında işlemiş olduk» 

lan suçtan dolayı muhakemeleri hem Askerî Ce
za usulü Kanununa ve hem de sivil Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununa tâbidir ki, aradaki 
ihtilâflann halli mahkemelerin içtihadına bağ
lıdır. Mahkemeler askerî şoförlerin askerî şa
hıs olarak, askerî vezifeli halinde suç işlemiş 
olduklanna kanaat getirirse Askeri Ceza Usu
lü Muhakemeleri Kanunu icabı olarak bunlar 
askerî mahkemeye tâbi olacaklardır. Bunun ha
nemde Trafik Kanununa tâbi olacaklardır. 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Bu, çok 
muhtelifünfih bir meseledir, buna vuzuh ver
mek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
'— Sayın Rifat Taşkın arkadaşımız gayet mü
him bir şey sordular. Tatbikatta, böyle yeni bir 
kanun yapıldığı zaman, arkadaşlanmızın da bu
yurduğu şekilde vuzuh lâzımdır. Sayın Sözcü ar
kadaşımızın ifadelerine dikkat ettim. Vazıh ve 
katî değildir. Binaenaleyh bu hususta kanun ya
pılırken bu kanunun müzakereleri zapta geçi
yor, vuzuh olmazsa, yarın tatbikatta mahkeme
ler, Yargıtay ve sair teşkilât bütün bir müşkü
lât karşısında kalır. 

Onun için istirham ederim, kendileri bu mev
zuu esaslı şekilde ve nereye varacağını, ne ola
cağını bir sözcü sıfatiyle ve bir komisyon tara
fından katî şekilde beyan etmeli ve onun üzerin
de müzakere cereyan'etmeli. 

Reis Beyden istirham ederim, bu mevzu na
ziktir. Vakit de geçti, ekseriyet de kalmadı. 
Onun için bu mevzuun talikini rica ederim. 

RE t S — Maddenin ehemmiyetine ve vaktin 
ilerlemiş olmasına binaen Çarşamba günü 15 te 
toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

S. — SUNUKLAR VE TELGRAFLA» 

Gayrimenkul Sahipleri Derneği Umumi Reisi 
Süreyya İlmen'in Millî Korunma Kanununun 
yalnız ev kiralan üzerinde tatbik edilmekte ol
masının, mevcut dünya şartları ve fiyat artışla-

n karşısında, ev sahipleri üzerinde yaptığı tazyik 
ve ıstırapların giderilmesine matuf değişikliklerin 
bir an Önce ele alınması hakkındaki telgrafı. 

>s®« 

T. & U. M. Bamnşvi 
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Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek ka

nun lâyihası ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/530) 

. T . C . • ; . : ; ; ' : . : . • ; • • ; - - ^ 

Başbakanlık 12.1.1953 
Muamelât UmumMüdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü ., ' 
Say%: 71-2509 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek olarak Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca, 20 . XII . 1952 tarikinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 
* •'.. i -.;.,:' ' Başbakan 

•-- .v A. Menderes. 

• • - - - - . • ; • • ; ; • GEREKÇB ' ;. ,,?/',,' •-'• '- ' 

Ortaelçiliklerin büyükelçiliklere yükseltilmesi hususunda İkinci Cihan Harbinden sonra ortaya 
çıkan Milletlerarası knvvetli bir cereyanın günden güne gelişmesi neticesinde diğer ecnebi devletlerin 
bilhassa dostane münasebetler idame ettiğimiz hükümetler nezdindeki elçiliklerini büyükelçiliğe 
tahvil etmelerinin Hükümetimizi de argeç aynı şekilde harekete sevkedeceği ve ahiren Irak'la olduğa 
gibi diğer Yakın Şark memleketlerindeki Elçiliklerimizin peyderpey ve karşılıklı olarak büyükel
çiliğe yükseltilmesini zaruri kılacağı görülmektedir. 

Ancak bir taraftan bu memleketlerin Milletler camiası içindeki siyasi rollerini ve memleketimizle 
olan münasebetlerini, diğer taraftan buralarda ihdas edilecek büyükelçiliklerin temsil ve kadro 
bakımından halen mevcut elçiliklerden pek farklı bir durum arzetmiyeceğini nazarı itibar© alan 
Bakanlığımız ihdas edilecek bu büyükelçilikleri tedvire, büyükelçi unvanı ile, birinci sınıf ortaelçi
leri veya ortaelçileri memur etmeyi derpiş eylemektedir 

Bu suretle tâyin edilecek elçiler kendilerine tevcih edilen büyükelçi unvanını ancak bu vazife
lerinin devamı süresince muhafaza edeceklerinden ve bu hal bulundukları barem derecesinin yüksel
tilmesini intaç veya müktesep bir hak teşkil eylemiyeceğinden elçiliklerin büyükelçiliğe yükseltil
mesi keyfiyeti Bakanlığım bütçesinde ayrıca bir külfeti mucip olmıyacaktır. 

Gerçi Hariciye Vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek 4038 sayılı Kanun kadro 
dahilindeki bir memurun her hangi bir vazifede istihdamı hususunda Bakanlığıma tam bir salâhiyet 
tanımakta ise de bu kanun metnindeki «haiz bulunduğu derece ve unvanı muhafaza eylemek» kaydı
nın unvan tevcihi halinde bunun müktesep bir hak olduğu hakkında ileri sürülebilecek iddiaları dur-
duramıyacağı ve bu suretle birtakım iltibaslara yol açacağı göz önünde tutulmuş ve 3312 sayılı Ka
nuna, metni ilişik kanunun eklenmesi zaruri görülmüştüı. 

Binaenaleyh beynelmilel inkişafların bugünkü neticesi olarak hazırlanmış olan işbu kanun Yük
sek Meclisin tasdikine arzolundu. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. l/5$0 
Karar No. i€ 

4.11.1&5$ 

Yüksek Reisliğe 

Komisyonumuza havale edilmiş olan Hari
ciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası Hükümet temsilci
leri huzurunda incelendi. 

Gerekçede de belirtildiği veçhile İkinci1 Dün
ya Harbi sonunda devletlerin ortaelçiliklerini 
büyükelçiliğe yükseltme yolundaki çalışmala
rı bizi de bilhassa dostane münasebetler idame 
ettiğimiz devletler nezdindeki elçiliklerimizi 
büyükelçiliğe tahvil etmeye sevketmiş bulun
maktadır. 

Ancak, elçiliklerimizi büyükelçiliğe yük
selteceğimiz devletlerle olan münasebetlerimizi 
mevcut elçilik kadrolariyle idame ettirmek 
mümkün olduğundan bu vazifelere tâyin edi
lecek ortaelçi veya birinci sınıf ortaelçilere bu
lundukları kadro ve memuriyet derecelerinde 
bir değifilçlik ya-p*Ug»&da*ı büyükelçilik unva
nı verilebilmelim derpiş, ede** k#nun lâyihası

nın 1 nei ve 2 nei maddeleri aynen, 3 ncü 
maddesi de bir kelime düzeltilmesiyle ve oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine- araolunmak ibre
te Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Ko. 

Reisi Sözcü Kâtip 
İstanbul Niğde DenMi 

N. R. Betger N. Bilge A. Çoban&ğlu 
Anikara 

S. M. Arsal 
©ursa 

H. Köymen 
Imaada' bulumamadı 

Öatay 
A. Melek 

İ7!ttkW 
V. MenUf 

E. Budakoğlu 
ÎJrzurum 

Jt. S. Burçak 

tzmir 
S . Öİ55 

îmzadd (bulunamadı 

A. ftarammanoğlu H. 8uk$ 

( S, »Sav»KI : \M ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hariciye Vekâleti Teşküâtt hakkındaki 
sayth Kanuna ek kanun tasarm 

3312 

BaşbaVan ve 
Dişileri İB. V. 

A. Mendtres 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
& JCurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. îleri 

Eko. ve ticaret Bakam 
E.Öurtâ 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. ötmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam 
7. Üresin 8. Âğaoğhı 

işletmeler Bakanı 
ve Güm. v« T. B. V. 

8. YtrcM% 

MADDE 1. — İİariciye Vekâleti Teşkilâtı 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna aşağıdak; mad
de eklenmiştir. 

EK MÂÖDE 1. — Birinci sınıf ortaelçilerle 
ortaelçiler büyükelçi unvaniyle büyükelçilikleri 
veya büyükelçiliğe tekabül eden dış vazifeleri 
tedvire memur edjlebilirler. Bu takdirde kendi
lerine tevcih edilen büyükelçi unvanı, ayrıca 
büyükelçiliğe terfi ettirilm&likçe, bu vazifeleri
nin devamı süresine münhasır olup bulunduk
ları barem derecesinin yükseltilmesini intaç ve
ya bir müktesep hâk teşkil etmez. 

MADDİ) 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ğirmf. 

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri Bakanı 
yürütür. , 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Bakanı 

ve Sa. ve So. Y. B. V. 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

bağlık ve So. Y. Bakanı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUMUN DEĞİŞTİRİCİ 

Hariciye Vekâleti Teşküâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun tasarm 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri Vekili 
yürütür. 
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