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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri 
hakkındaki Kanun lâyihası, Başvekâletin talebi 
üzerine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve lâyiha
larının sorulardan öncfc görüşülmesi hakkında
ki önerge kabul edildi. 

Karayolları Trafik Kanunu lâyihasının mad
deleri üzerinde görüşüldü. 3 . IV . 1953 Cuma gü

nü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Kayseri Mebusu 
Celâl Yardımcı İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Rize Mebusu 
Ahmet Morgu 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. —- Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu 'nun, 

Saraçoğlu Mahallesindeki apartman daireleri
nin ne sebeple yüksek maaşlı memurlara tahsis 
bildiğine, alınan kira bedellerinin apartmanla
rın amortisman, idame ve tedvir masraflarına 
tekabül edip etmediğine, Verem Savaş Dernek
leriyle verem hastanelerinin faaliyetlerine dair 
sözlü soru önergesi, Maliye ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım vekâletlerine gönderilmiştir. (6/993) 
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nun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair ka

mın teklifi (2/512) (Ekonomi, Gümrük ve Te
kel, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına), 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/513) (Mab'ye ve Bütçe komisyon
larına), 
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REİS — Reisvekili Celal Yardımcı 

KATİPLER : Ahmet Morgu (Rize), tbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Çorum seçim bölgesi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı). 
REÎS — Birleşimi açı yorara. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

;. — Kastamonu Mebusu Rifat Taşkın ve 
Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, Askerî Yargı
tay üyeleriyle savcısının yaş hadlerinin tefsir yo
liyle tesbiti hakkındaki önergesinin geri verilme
sine dair önergesi (4/333), (2/246) [1] 

1.IV.1953 
Yüksek Reisliğe 

Askerî Yargıtay üyeleriyle Başsavcısının yaş 
hadlerinin tesbiti hakkında olup Meclis günde
minde bulunan önergemizi, bu hususfta bir kanun 
teklifinde bulunacağımızdan, geri aldığımızı ar-
zederiz. 

Ordu Kastamonu 
Feyzi Boztepe Rifat Taşkın 

REÎS — Rifat Taşkın. 
RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Emekli 

Sandığı Kanununun tatbikatmdaki bir tereddüt 
dolayısiyle bu meselenin tef siren hallini rica et
miştim. Halbuki komisyondaki münakaşalar neti
cesinde tefsir yoliyle değil, tesis yoliyle halli 
muvafık görüldü. Ben de bu mütalâaya iştirak et
tim. Kıymetli vakitlerinizi zayi etmemek için ta
lebimizi geri alıyoruz. 

REÎS — Teklif gündeme alındığı için geri ve
rilip verilmemesi yüksek reyinize mütevakkıftır. 

Gerî verilmesini oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili takrirler var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunların sözlü sorulardan evvel görüşül

mesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Himmet ölçmen ' 

T. B. M. M. Başkanlığın^ 
Kanunların sözlü sorulardan evvel görüşül

mesinin reye konulmasını arzederim. 
Amasya 

İsmet Olgaç 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklif ve taşanlarının sözlü sorulara 

takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Tokad Seyhan İstanbul 

S. Atanç Zeki Akçalı A. Topçu 
Bilecik' Balıkesir 

M. Kurkut Arif Kalıpsızoğlu 

REÎS — Kanun teklif ve taşanlarının sözlü 
sorulardan evvel görüşülmesi hakkındaki önerge
leri öylannıza arzediyoram. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Karayolları Trafik Kanunu lâyihası ve 
Bayındırlık Komisyonu ile Geçici Komisyon ra
porları (1/242) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

REÎS — Müzakeresine devam ediyoruz. Ko
misyon Heyeti Celîlenizin iade ettiği maddeleri 
hazırlamış ve getirmiştir : 

[1] 143 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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rekse bu kanunun 58 ve 59 ncu maddelerine göre 
verilecek cezalardan başka : 

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

B) 33 neü maddeye muhalefetten dolayı iki 
defa mahkûmiyet halinde ikinci defa mahkûm 
olanların 15 gün ve müta-akıp tekerrür halinde 
bir aydan üç aya kadar müddetle şoför ve sürücü 
ehliyetnamelerinin geri alınmasına; 

C) Uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı 
mahkûm olanların şoför veya sürücü ehliyetname
lerinin daimî olarak geri alınmasına: 

D) 31 nei maddede yazılı şekilde alkollü içki 
kullanma suçundan dolayı ilk mahkûmiyetlerin
den itibaren bir yıl zarfımda aynı suçu tekrar iş
leyenlerin bir ay, iki defa işliyenlerin altı ay, üç 
defa işliyenlerin daimî olarak şoför veya sürücü 
ehliyetnamelerinin geri alınmasına; 

E) Nakil vasıtalarının veya müteharrik ma
kinelerin kullanılması suretiyle işlenen her hangi 
bir cürümden dolayı mahkûmiyet halinde şoför 
veya sürücü ehliyetnamelerinin muvakkat veya 
daimî olarak geri alınmasına; 
da dâvaya bakan mahkemece hükmolunur. 

Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren 
suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni ta
kibat neticelenineeye kadar ilgili hâkim ehliyet
namenin tedbir mahiyetinde muvakkat olarak geri 
alınmasına karar verebilir. 

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

REİS — Kemal Özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kara hisar) — 

Efendim, komisyon daha iyi bir adım atmış
tır, teşekkür ederiz. Yalnız hasren ricamız 
şu merkezde idi ki; redaeti ahlâkiye ifade eden 
cürümlerden dolayı, hiç olmazsa suçun ismini 
zikretmek suretiyle, kanunun da bunu hâkimin 
takdirine bırakmamasını rica etmiştim. Eğer 
komisyondaki arkadaşlarımız kabul buyururlar
sa diğer kısımları önerge sahibi sıfatiyle kabul 
ediyoruz. Hâkimin takdirine verelim, yalnız 
otomobiline bindirmiş olduğu kadını kaçırmak, 
ırzına geçmek keyfiyetine hasren mahkûmiyetiyle 
birlikte ehliyetleri daimî olarak ellerinden alınır 
kaydını ilâvesini rica edeceğim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 

.1953 0 : 1 
! FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - -
; Geçen gün dikkate alınan takrirler üzerine ko-
' misyonun ne karar vermiş olduğunu bendeniz 

anlamadım. Çünkü tabı ve tevzi olup da elimize 
i geçmedi. Onun için rica ederim, komisyon Yük-
! sek Heyetinizi tenvir etsin. Geçen gün dikkat. 
I alman noktaların hangisi komisyonca maddey.' 
I alınmıştır hangisi alınmamıştır. Bunun hakkın

da izahat lütfetsinler. 
! REİS — Hidayet Aydıner. 
| HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim: 
i komisyonun getirdiği metin, maalesef. Yük

sek Heyetinizin evvelki celseler' tasvibine mazhar 
olan teklifimin reddi mahiyetindedir veya ta
mamen tatmin edici mahiyette değildir. Çün
kü komisyonun getirdiği E fikrası motorlu va
sıtalar kullanmak suretiyle islenen her hangi 
bir cürümden doloyı muvakkat veya daimî suret
te ehliyetnamesinin geri alınmasına mütedairdir. 
Bir kere naklettiği yolcuların ırzına veya malı
na tecavüz edenlerin bu tecavüzü, komisyonun 
E bendinde tezekkür ettiği veçhile, motorlu va
sıtalar kullanmak suretiyle işlenen cürüm idadi
mi dahil olama/. Bu, bence bir kaza yapmak 
suretiyle veya başka bir hareketle bulunmak su
retiyle hadis olan halleri ifade eder. Diğer ta
raftan bu halde (muvakkat veya daimî olarak; 
kaydı da mevcuttur ki zaten kendilerinin geçen 

j oturumda da izah ettikleri veçhile, bir sanat ve 
ı meslekin icrası halinde işlenen fiillerden dola-
I yi muvakkaten o meslek ve sanattan mahrumiyet 

cezası mevcuttur. Fakat tasvip ettiğiniz teklifi-
I mizde yazılı olduğu gibi, şoför ehliyeti alındıktan 

sonra naklettikleri yolcuların ırzına, namusuna 
tecavüzden mahkûm olanların ebedî olarak elle
rinden ehliyetnamelerinin alınması lâzımgelir. 
Böyle muvakkat kaydiyle takyit etmek doğru de
ğildir. 

Binaenaleyh, yüksek heyetinizin, iki otu
rumda hemen hemen ittifaka yakın bir şekilde 
tasvibe mazhar olan teklifimi hiç nazara almı-
yan komisyonun bu E fıkrasının reddiyle, tek
lifimin aynen kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL

GE (Niğde) —• Muhterem arkadaşlarım; madde
nin A ve B bentlerinin üzerinde Yüksek Meclis
çe bir teklif vâki olmadığı için o bentler üzerin
de durmıyacağım. O bentler aynen kabul edilmiş 
vaziyette idi, onların hiçbiri üzerinde aykırı bir 
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teklif vâki olmadı. Sadece C bendi üzerinde bâzı 
telkifler ileri sürülmüştü. Şimdi komisyonumu
zun yaptığı tadilâtı izah edeceğim. 

REİS — Efendim müzakerenin takibine mü
zaheretinizi rica ederim. Hatibin sözü anlaşılmı
yor. 

NECÎP BİLGE (Devamla) — Yüksek Mec
liste arkadaşların vermiş oldukları teklifler şu 
hususları ihtiva etmekte idi: Muhlis Tümay ar
kadaşımız verdiği bir takrirle şoför veya sürücü
lerin, Ceza Kanununun 459 ve 455 nci maddele
rindeki suçları her hangi bir şekilde işlemiş ol
malarından dolayı, mükerrer mahkûmiyet halin
de ehliyet vesikalarının yerine göre muvakkat, 
yerine göre daimî olarak geri alınması lâzımgel-
d'iği hususunda bir teklifte bulunmuşlardı, (iörü
lüyor ki, Muhlis Tümay'm teklifine göre, 459 ve 
455 nci maddelere giren suçlar dışarda işlenmiş 
olsa dahi, bu suçları işlemiş olmalarından dolayı 
ehliyetlerinin geri alınması gerekmektedir. Per
tev Arat'in verdiği teklif yine aynı maddeleri 
ilgilendirmektedir. Fakat ondan ayrıldığı nokta 
şudur: «459 ve 455 nci maddelerdeki suçları na
kil vasıtasını kullanırken işliyenler ve bundan 
mahkûm olanların ehliyetnameleri geri alınır» 
diyor. Demek ki aradaki fark kendiliğinden anla
şılıyor. Birisinde suç nasıl işlenirse işlensin geri 
alınıyor, diğerinde nakil vasıtalarını kullanmak 
suretiyle işlendiğinde geri alınıyor. 

Kemal özçoban arkadaşımız verdiği takrirle 
Pertev Arat arkadaşımıza katılarak ırz ve na
musa tasaddi etmek ve söz atmak suçlarının da 
buna ithal edilmesini ileri sürüyorlar. Demek ki 
«nakil vasıtalarını kullanmak suretiyle ırza ta-
saddi edilirse, söz atılırsa bu halele de ehliyet-
nemeler alınsın» diyorlar. 

Sonra Hidayet Aydıner arkadaşımızın da, 
yine Kemal özçoban arkadaşımızın teklifleri gi
bi, nakil vasıtalarını kullanmak suretiyle ırza 
geç.mek„ mala tecavüz etmek suçlarını işliyenle-
rin ve mahkûm olanların ehliyetnamelerinin ge
ri alınmasını istiyorlar. Hidayet Aydıner arka
daşımızla Kemal özçoban arkadaşımız âdeta bir
leşmektedir. 

Pertev Arat arkadaşımız da; yine nakil 
vasıtasının kullanılmasını esas olarak aldığı için, 
bu 3 teklifi bir arada mütalâa etmek mümkün
dür. Bunların içerisine giren suçlar telıalüf 
etmektedir. Pertev Arat arkadaşımız 459 ve 
455 nci maddeleri söylüyor, Hidayet Aydıner 

:. 1953 O : İ 
I arkadaşımız hırsızlığı söylüyor; Kemal Özçoban 

arkadaşımız da «ırza Uısaddi ve söz atmak suç
larının bunun içerisine ithal edelim.» diyor. Her 

I üç teklifte müşterek nokta, nakil vasıtalarını 
kullanmak suretiyle bu suçların işlenmesidir. 

I Muhlis Tümay arkadaşımız da her hangi bir 
j şekilde suç işlendiği takdirde ehliyetnamelerin 

muvakkaten veya daimî olarak alımasmı teklif 
J ediyorlar. 
I Şimdi, komisyon bu teklifleri tezekkür etti 
I ve Heyeti Cmumiyenin bunları hep birden ka-
i bul etmesini telif edemedi. Çünkü nakil vasıta-
| hırını kullanmak suretiyle işlenmiş olan bu 
i suçlardan dolayı mahkûmiyet hallerinde ehliyet

name alınsın teklifi kabul edildiği gibi her han
gi bir şekilde suç işlemiş olanların da ehliyet-

| nameleri geri alınsın diyen teklif de kabul cdi-
i lirse işin içinden çıkılmaz. 455 ve 459 ucu mad-
I delere temas eden suçlara ait bir teklif kabul 
ı ediliyor, diğer bir arkadaşımız aynı madde 
j hakkında başka bir teklifte bulunuyor, o da 
i kabul ediliyor. Demek ki, şimdi her iki mesele-
; de de bir tezat vardır. 

I Şimdi, 455 ve 459 nen maddelerin suçları-
j nı bir tahlil edelim; aceba.sadeee bunun kabu-
I lü kifayet eder mi? 
i 455 nci madde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, 
i meslek ve sanatta acemilik, emir ve talimatlara 
! aykırı hareket etmek suretiyle adam öldürmeye 
i sebebiyet vermektir. 
j 450 nen madde ise aynı sebeplerle fiili mü-
; essir işlemektir. Bu iki suçu işliyenlerin ehli-
i yetnamelerini teklif edildiği için hattâ daimî 
i olarak geri alıyoruz da, burada teklif edilmedi-
• ğinden dolayı, kasten bir nakil vasıtasını kul-
• îanmak suretiyle böyle bir suç işliyenlerin ehli

yetnamesini geri almıyoruz. Bu, komisyonun 
kanaatine göre kabili teklif değildir; âdil değil
dir. 

Birisi yol kesecek, yağmacılık yapacak bu-
\ mı bir şey yapmıyacağız da sadece tedbirsizlik-
'• ten dolayı adam ödürenlerin ehliyetnamesini 
[ alacağız. Bu uygun bir vaziyet değildir, yani 
i arada büyük bir adaletsizlik vardır. O bakım-
; dandır ki, komisyon bu tekliflerin esasını ka-
; bul etmekle beraber teklifleri nazara alarak 

yeni bir şekil bulmak mecburiyetini duymuştur. 
Yeni şekil şudur : «Nakil vasıtaları veya mü

teharrik makinaların kullanılması suretiyle işle-
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nen her hangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet I 
haline - beraet ederse bir şey yok - şoför veya J 
sürücülük ehliyetnamelerini muvakkat veya j 
daimî olarak geri almaya dâvaya bakan mah
keme salahiyetlidir. Görülüyor ki, 60 ncı mad
denin E bendi ile getirmiş olduğumuz hüküm 
arkadaşlarımızın teklif etmiş oldukları husus- i 
l an içine aldığı gibi, hattâ onu genişletmek
tedir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, sebepleriyle 
adam öldürme veya müessir fiillerden başka 
nakil vasıtasını kullanmaktan dolayı işlenen 
bilûmum suçlardan mahkûmiyet halinde bun
ların ehliyetnameleri muvakkat veya daimî ola
rak alınacaktır. Niçin sadece daimî veya sadece 
muvakkati kabul etmedik de, muvakkat veya 
daimî diyoruz, hâkime hakkı takdir veriyoruz? 
Burada beyan olunan ifadelerde hırsızlıktan, 
ırza geçmekten; kız, kadın, erkek kaçırmaktan 
mahkûm olanların yüzde yüz kabahatli olduk
la!'1 yani bütün kabahatların kendilerine ait 
olduğu kabul edilmektedir. Fakat tatbikat gös
termektedir ki bâzı hâdiseler suçlunun kaba
hatini azaltmaktadır, veya diğer tarafta da bâzı 
kabahatler vardır. 

Meselâ tedbirsizlik dolayısiyle ölüme sebe
biyet vermekte yalnız* şoförün değil, belki yol
da yürüyenin de kabahatleri vardır. Her iki ta
rafın kabahatleri müşterek olabilir ve yahut da 
tedbirsizlik dolayısiyle ölüme sebebiyet veren 
bir şoförün sadece ölüme sebebiyet vermekte 
kusuru yoktur da diğer bir kimsenin, veya 
mağdurun kusuru vardır veya belki daha faz
ladır. Fakat diğerinin kusurlu olması failin 
ceza almasına mâni değildir, yine mahkûm ola
caktır. Fakat ehliyetnamenin geri alınması gi
bi hukuki ve idari bir vaziyet de ortaya çıktı
ğına göre ceza vermekle beraber ehliyetname
nin geri alınması meselesinde mağdurun da du
rumunu mahkeme tetkik edecektir. Yüzde dok
san beş mağdur kusurlu ise belki o zaman (mu- I 
vakkat) olarak ehliyetnameyi geri alacaktır. 

Şimdi bu suçtan mahkûm olmalarından do- ' 
layı şoförün, sürücünün ehliyetnamesinin da- ; 
imî olarak geri alınması hükmünü hasren ka- \ 
nuna koyacak olursak belki adaletsizliğe se- ! 
bep olabiliriz. Bu bakımdandır ki hâkim, hâ- i 
diseyi nazarı dikkate alarak, ehliyetnamenin 
daimî olarak mı, muvakkat olarak mı geri alınma- ; 
sı ieabettiğini tetkik edecek o tetkikatınm netice- i 
sine göre bir karara bağlıyacaktır. Bunun için- I 
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dii' ki komisyon (E) bendini koyarken ehliyet
namenin daimî veya muvakkat alınmasının tak
diri keyfiyetini hâkime birakmış bulunmaktadır. 

Sözlerimi hulâsa edecek olursam: Teklifi ve
ren arkadaşlarımızın ileri sürdüğü hususlar ka
bul edildiği gibi, komisyon daha ileri giderek, 
onların teklif etmediği suçlara da teşmil etmiş
tir. Daha âdil bir neticeye varılması için hâki
me takdir salâhiyeti verilmiş bulunmaktadır. 
Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer, buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüksek Heyetinizce nazara alman 
teklifimiz komisyonca değiştirilmiştir. Hepsini 
tam bir fıkraya empoze etmek mecburiyeti var
mış gibi, Yüksek Heyetinizce mazharı kabul olan 
teklifimdeki hüküm berhava olmuştur. Çünkü 
«nakil vasıtası kullanmak suretiyle bir cürüm 
işliyen» deniyor, bunda ırza geçen de dâhil di
yorlar. Bunda tanı bir ipham vardır. Nakil vası
tası işletirken bir adam çiğneten bu fıkraya 
dâhil olur. İdare ettiği nakil vasıtasında naklet
tiği şahısların ırzına geçenler dâhil olmaz. Teklif 
ettiğim fıkra sarihtir. 

Trafik Kanunu şoförün ilmihalidir, onu her-
gün dolabının yanında bulunduracaktır. Ben ırza 
geçersem şu, şu akıbetle karşılaşacağım, binaen
aleyh suç işlemiyeyim diyecektir. 

Arkadaşlar, komisyon diyor ki ; bâzı hallerde 
kazalarda mağdurun da kusuru olur, şoförün de 
kusuru olur. Binaenaleh her iki kusuru nazarı 
itibara alarak bâzı muhaffif sebepler vardır. İşte 
bu halde ehliyetnamenin ebedî olarak geri alın
ması doğru değildir diyorlar. 

Efendim; cismini zararlarda bu mevzuubahis 
olabilir. Fakat benim teklifimde ırza, namusa 
tecavüz eden bir şoförün hareketinde mağdu
run da kabahati kabili tasavvur mudur1? Ben, 
teklifimde cebren ırza geçen şoförün ehliyeti 
alınır diyorum. Hem cebren ırza geçsin, hem de 
otomobiline bindirdiği, ırz ve malına tasaddi et
tiği şahsın da kabahati var diye ancak bir ay 
müddetle sanat icrasından menedilsin, bu na
şı l olur? 

Hukuku cezada bir kaide vardır, arkadaşlar. 
Biliyorsunuz ki, ceza mesailinde ne kadar müm
künse o kadar maznunun lehine gidilir. Şu hal
de teklifimde, idare ettiği vasıtaya bindirdiği 
yolcuların ırz veya mallarına tecavüz eden yani 
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yolcuyu soyan şahsın ebedî olarak ehliyetname- I 
sinin alınmasını teklif ediyorum. Eğer komis
yonun kabul ettiği E bendi kabul edilirse naklet
tiği yolcunun bütün mevcudunu soyan bir şah
sın, 3 - 5 ay müddet gibi muvakkat bir zaman 
için ehliyetnamesinin geri alınmasiyle iktifa 
edilmesi neticesi hâsıldır ki, Yüksek Heyetiniz 
bunu tasvip etmez. Teklifimin mevzuu olan nak
lettiği vasıtadaki şahısların cebren ırz ve" namu
suna veya malına tecavüzden mahkûm olanların 
ehliyetlerinin alınması cezasının sarahaten mad
dede zikri lâzımgelir. 

Lâtfen takririmin okutturularak, komisyonun 
teklifi ile benim teklifimin hangisinin şayanı 
tercih olduğunun Yüksek Heyetnizce bir karara 
bağlanmasını rica ederim. 

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

Söz sıramı Kemal özçoban arkadaşıma bırakıyo
rum. 

REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, Hidayet Aydıner arkadaşımızın iti
raz ettiği nokta daha ziyade redaksiyon mese
lesidir. Komisyon, demin arzettiğim gibi, mü
terakki bir adım atmıştır. Fakat sadece öner
gelerimizde tadat ettiğimiz suçlardan değil de 
cürüm teşkil edecek bilcümle suçlardan dolayı 
mahkûm olurlarsa hâkimin takdirine bırakıyor
lar. Yani fiilin hafifliğine ve yahut da ağırlı
ğına göre muvakkaten yahut daimî' surette eh
liyetnamelerini geri alıyor. Bendeniz prensip 
olarak, arkadaşlarımla beraberim, tmna muha
lif değilim. Ancak yine demin de arzettiğim gi
bi, bâzı suçlar vardır ki hâkimin takdirine bı
rakmamak lâzımdır. Bunlardan bugün en çok 
işlenen suçların başında zorla ırza geçmek ve | 
zorla kız kaçırmak ve saire geliyor. 

Arkadaşlar, Komisyon Sözcüsü Necip Bil
ge arkadaşımızın hakkı vardır. Her mahkû
miyetin sonunda behemehal ehliyetnamenin de
vamlı surette alınması işinden idari makam hâ
kim kadar isabetli karar veremez. Hâkim hük
mü sabit görür, fakat bâzı esbabı muhaffife 
dolayısiyle az ceza verir. Az veya çok verilen 
cezaya göre de ehliyetnamenin devamlı veya 
muvakkaten elinden alınmasını hâkimin ta'kdi-
rine bırakmalıdır. 

Yalnız redaksiyon noktasından biz Hidayet | 
Aydıner arkadaşımızın tekliflerini de içerisine | 
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almak üzere yeni bir önerge veriyoruz. Rıza 
müstesna kız kaçırma veya ırza geçmenin es
babı muhaffifesi olamaz, bu sebeple de bunun 
takdiri Hâkime bırakılamaz. Bunun için 60 ncı 
maddenin (E) bendine otomobil işletirken di
yor, makinayı sürerken diyor. 

Arkadaşlar, bu ifade hakikaten çürük bir 
ifadedir. Bu meslekin icrası sırasında veya ic
ra ederken, icradan tevellüt etmek şartiyle, şo
för yahut otomobil sürücüsü arabasındaki ka
dını kaçırmış veya ırzına geçmişse ehliyetna
meyi ebediyen alalım dedik. Komisyon ise 
(makineyi işletirken) unsurunu ileri sürüyor. 
Bu doğru olamaz. Zira ırza geçme makina iş
lerken de olur, dururken de.. Keza içinde iken 
de olur, meselâ su içmeye inildiği, çeşme veya 
ağaç başında da olur. Binaenaleyh bütün bu 
noksanlara cevap veren şu teklifi Feridun Fikri 
ve Rükneddin Nasuhioğlu ile müştereken im
zaladığımız şu teklifi sunuyoruz : (Şu kadar ki 
meslekini icra ederken veya icradan mütevel
lit olmak üzere, zorla kız kaçırmak ve cebren 
ırza geçmek suçlarından dolayı mahkûm olan 
şoför veya sürücülerin ehliyetnameleri daimî 
olarak geri alınır) kaydının konması suretiyle 
günlerden beri sizleri yoran talep ve tenkidle-
rimiz yerine gelmiş olacaktır. 

'Diğer hususlar tatmin edicidir. Kabul etme
nizi rica ediyorum. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Vazgeçtim. 
REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, mesele şudur. Arkadaşların teklif ettik
leri madde: «Nakil vasıtalarını ve müteharrik 
makinelerin kullanılması suretiyle işlenen her 
hangi bir suçtan dolayı..» Şeklindedir. Şimdi me
sele şurada. Otomobilin veya makinelerin kulla
nılması suretiyle dendi mi, hâkim tatbikatta sa
dece makinelerin kullanılması suretiyle ika edile
ni nazarı itibara alır, yani çiğnedi, çarptı, geri 
tepti gibi şeyleri anlar. Yoksa otomobilin içinde 
işlenmiş olan bir suçu, yapılmış olan bir tecavüzü 
ve yahut otomobilden indirip bir ağacın dibinde 
yapılacak olan her hangi bir şenaati bu mefhu
mun dışında bırakır. 

Binaenaleyh arkadaşımın ifade ettikleri veçhi
le makinelerin kullanılması suretiyle meslekini 
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icra esnasında böyle ırza geçme, ve saire gibi 
efalin dahi tecziyesini istihdaf eden bir karaktere 
gelmelidir ki.. i 

HÎDAYET AYDINER (Konya) — Daimîlik- , 
de var.. j 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) i 
— Ben ona dokunmuyorum, ben, makineyi isti- ; 
mali keyfiyetini ele almak suretiyle tatbikatta j 
sureti kafiyede şoförün kendisine emanet edilen j 
insana karsa yaptığı ağır fiilin tecziyesini kasdet- j 
mişimdir. Heyeti Umumiyeden hükmün o maksa
dı temin edecek b'ir şekle konmasını ben de rica 1 
VG istirham ediyorum 

RE t S — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (îzmir) — Muhterem arka-

daşlar, bu husustaki takrirlerden birisi de benim
dir. Nakil vasıtası ile adam öldürme veya yara
lama suçları halinde ehliyetntmenin geri alınması
nı teklif etmiştim. Bununla beraber komisyonun 
hazırlamış olduğu hükmü, tatbikatta daha iyi ne
tice vereceği kanaati ile yerinde bulmaktayım. 

Feridun Fikri arkadaşımın mütalâasına ben 
de iştirak etmek isterim: Şoför veya sürücünün 
nakil vasıtasını vasıta ittihaz ederek veya o vası
ta içinde suç iılemesi keyfiyetidir. Komisyon na
kil vasıtası içinde işlenen suçu derpiş etmemiştir. 
Binaenaleyh şimdi «nakil vasıtası kullanmak 
suretiyle veya kullandığı nakil vasıtasında» de
mek kaydiyle iki ihtimali de nazarı dikkate al
mak ve bu şekilde hâkime tatbikatta bir imkân 
vermek kabildir. Komisyon iltihak ederse mad
denin bu şekilde hazırlanmasını arz ve teklif 
ederim. I 

REÎS — Burhanettin Onat; sual mi? j 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) - Usul 

hakkında. 
REÎS — Buyurun. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, eümd'zde mevcut tüzük ve te
amüllere göre Meclise gelen bir kanun teklifi 
ya'hut bir tasarı usulen evvelâ komisyonlardan 
geçer, Meclise gelir. Heyeti umumiyesi hak
kında konuşulurken, bir değişiklik yapılması 
hakkında Heyeti Umumiye bir arzu, bir tema
yül izhar eder ve bu Heyeti Umumiyece kabul 
edilirse 'bu şekilde işlenmek üzere komisyona 
havale edilir. (Bu şekilde komisyona havale edi
len mevzuun komisyon tarafından kabul edilip 
o şekilde işlenmesi zaruridir. Bu kanun o yol
dan geçti. Mevcut metin üzerindeki A^ızifesini I 
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salâhiyetini, yetkisini suiistimal eden şoförle
rin cezası kâfi ıgörülmedi, iki arkadaşımız for
mül buldu, Heyeti Aliyeniz bunu 'ka(bul etti, 
komisyona havale edildi; komisyon bunu naza
rı dikkate almaya mecburken, nazarı dikkate 
almadı, yani kendi bildiğine gitti. Bunun de
vamım farzedelim arkadaşlar. Meclis ısrar ede
cek, komisyona gidecek. Komisyon yine ken
di bildiğini okuyacak, yine Meclise gelecek. 
Sene nihayetine kadar bu maddenin (E) fık
rası üzerinde mi konuşacağız? 

REÎS — Burîhanettin Bey (suiistimal) keli
mesinin sürçü lisan olduğunu Meclise karşı tas
rih buyurunuz. Komisyon (hakkında (suiisti
mal) kelimesini kullandınız. 

BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Nasıl 
efendim ? 

REÎS — «Komisyon vazifesini suiistimal edi
yor» dediniz. 

BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Bu 
kelimeyi şoförler hakkında kullandım, komisyo
na raci değildir. 

REÎS — Burîhanettin Bey arkadaşımızın be
yanları Heyeti Celilenin kabul ettiği takrirlere 
matuftur. îzahları Divanı ilgilendirdiği için 
kısa bir tebliğ yapmak mecburiyetindeyim. 

Verilen takrirler evvelâ dikkate alınmak 
kaydiyle reye 'konur, dikkate alınırsa madde 
ile birlikte komisyona tevdi olunur. Komisyon 
birçok sebeplerle bu takrirleri reddedebilir ve
yahut da sadece intibak ettiği kısmı kabul eder. 
îkinci defa reye vaz'ıdır ki katî kabulü veya. 
reddi gerektirir. Şimdi tahmin ederim ki, Bur
hanettin Beyefendinin izahları Hidayet Aydın-
er arkadaşımızın söz aldığı vakitki beyanına 
dayanıyor. Hidayet Aydmer arkadaşımız bu
yurdular ki, iki defa Heyeti Celilece kaibul edi
len bir takrir nasıl olur da komisyonca redde
dilir? Bundan evvel iza'h etmiştim. Adı geçen 
takrirler iki defa reye konmamıştır, birinci 
celsede komisyona iadeye tâbi olduğu için, ikin
ci defa dikkate alınabilmesi kaydiyle reye kon
muş bulunuyordu. Bunu izah etmek mecburi
yetindeyim. 

Komisyon sözcüsü. 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON ADINA NECÎP BÎLGE 

(Niğde) -— Muhterem arkdaşlarım; takrirlerin 
komisyonda ne, şekilde tezekkür edilip, ne şe
kilde karara bağlanacağı hakkında Başkan-
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İlk tarafından gerekli izahat verildiği için ben
deniz bu nokta üzerinde durmıyacağım. 

Yalnız şunu arzedeyim ki ; komisyonun ge
tirmiş olduğu teklif, arkadaşlarımın ileri sür
dükleri noktai nazarları tamamen içerisine al
maktadır. Yalnız ifade bakımından bâzı ek
siklik olduğunu söylediler. Burada şu «kulla
nılması suretiyle» ibaresinin mânasını «onun 
kullanılmasından dolayı» mânasına aldığımızı 
söylersek tatbikatta çıkacak ihtilâfların önü 
belki alınabilir. 

Diğer taraftan Pertev Arat arkadaşımızın 
teklif ettikleri «veya kullanılan nakil vasıta
sında» tâbirinin maddeye ilâvesine komisyon da 
taraftardır. Bu takdirde metin şöyle olacaktır : 
«Nakil vasıtalarının veya müteharrik makine
lerin kullanılması suretiyle veya bu vasıtaların 
içinde işlenen her hangi bir cürümden dolayı 
mahkûmiyet halinde şoför veya sürücülerin eh-
liyetnam-el'erinin muvakkat veya daimî olarak 
geri alınmasına hükmolunur.» 

Şimdi, görülüyor ki. burada «veya kullanı
lan vasıtada» tâbiri işin içine girmektedir. Va
sıta dâhilinde dendikten sonra mesele kendili
ğinden halledilmiş olacaktır. Bu bakımdan me
seleyi izam etmeye lüzum olmadığına kaniiz. 

REİS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim; 

komisyonun, Arat arkadaşımızın teklifine ilti
hakı meseleyi halletmiyor. 

Şimdi, benim teklifim vazıhtır. Ceza mesai
linde karanlıkta göz kırpmak caiz değildir. Be
nim teklifim şu: «İdare ettiği vasıtalarla nak
lettiği yolcuların cebren ırz ve namusuna teca
vüzden mahkûm olanların ehliyetnameleri da
imî olarak geri alınır.» 

Komisyon ise bir kere daimî olarak geri alın
masını istemiyor. 3 ay, 5 ay alınsın istiyor. Bu 
gibi şeni fiilleri yapan şahısların 3 ay, 4 ay 
gibi muvakkat bir zaman için ehliyetnameleri
nin geri alınması ile iktifa ediyor musunuz? 
Komisyonun noktainazarı müessir fiiller hak
kında doğru olabilir, fakat ırza ve namusa te
cavüz eden, naklettiği yolcuyu soyan şahsın elin
deki ehliyetnamenin daimî olarak elinden alınması 
lâzımgelir. Bunların diğer müessir fiilleri işli
ydiler gibi cezalandırılması ve ehliyetnameleri
nin muvakkaten ellerinden alınma siyle iktifa edil
mesi doğru değildir. Zaten bunlar için Ceza 
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| Kanununda muvakkaten icrayi meslekten mah

rumiyet cezası vardır. Fakat bu bizi tatmin et
miyor. Pertev Arat'ın teklifi vasıtanın dâhil ve 
haricinde diyor. Vasıtanın dâhilinde veya hari-

1 cinde olması meseleye müessir değildir. Belki 
! nakletmediği bir yolcuya bir şey yapabilir. Mc-
I sele, kendisine emniyet edilen ve naklettiği 
i yolcuların ırz ve namuslarına yapılan taarruzu 

önlemektir. 
I Arkadaşlar hiçbir vakit vuzuh ve sarahatten 
| kaçmıyalım : Komisyonun koyduğu E fıkra-
I sından sonra bir (F) fıkrasının ilâvesini teklif 
I ediyorum, o da şudur : «idare ettikleri nakil va-
! sıtalariyle naklettikleri yolcuların ırz ve malla-
I rina tecavüzden mahkûm olanların ehliyetna

meleri daimî surette geri alınır.» (Bravo doğru 
[ sessleri) 
i FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
| — Efendim; «cümlenin maksûdu birdir ama ri

vayet muhtelif.» İstediğimiz şu; meslekinin 
; ifası sırasında her hangi bir suretle yapılmış 
• olan tecavüzün ikamda ceza görmesi veya eh

liyetinin alınmasıdır. 
; Şimdi yazılmış olan şekil, hatırımda kaldığı 
j n a göre şöyledir : «Vasıtayı kullanmak sure-
i tiyle» bu bir. İkincisi de «vasıta içinde». (Ay-
ı nı şey, sesleri) Aynı değil arkadaşlar, müsaade 
• buyurun, katiyen aynı değildir. 
1 Arkadaşlar, biz bunu hukukta talebe iken 
İ nikel meskukât işinde gördük. Nikel meskukâtı 
j taklit etmenin suç olacağı aynı kanunda tasrih 
• edilmediği için, verilmiş olan kararları iptal 
1 eden Mahkemei Temyiz, kıyasen ceza cari ol-
j maz demiş. Binaenaleyh, nikel meskukât vâzn 
; kanun tarafından men edilmediği için nikel mes

kukâtı taklit edenlerin ademimesuliyetine ka-
| rar vermiştir. 
| Şimdi, cezada ibareler edebî değildir; en sı-
î ki, en dar, en tahdidi mânadadır. Hidayet Ay-
! diner arkadaşımızın dediği gibi, cezada hüküm-
i ler daima maznunun, bugünkü tâbirle suçlu

nun lehine tefsir olunur. Binaenaleyh ufacık 
; bir şey oldu mu hâkim katiyen tevsie gide-
'• nıez. Şu halde, şimdi böyle bir şey ağır cezada 

görülüyor. Suçlu makine kullanmak suretiyle 
; ağaca çay rptı, girer; efendim geriye tepti, gi-
ı rer-, tosladı, girer. Makineyi kullanmak sure-
; tiyle bunu tevsi edemeyiz. Unsur burada, ma

kineden dolayı... Makineyi kötü, yanlış, sarhoş 
iken veya hataen kullandı mı girer. Fakat ma-
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kine unsuru olmadı mı girmez. O halde ne kaldı, 
vasıtanın içinde olursa girer. Ya vasıtanın için
de değilse?.. Makinayı kullanmak suretiyle 
ırza tecavüz hayale gelmez, olacak şey değildir. 
Demek ki, vasıtanın içinde yaparsa suç. Hal
buki arkadaşlarımızın ve bendenizin istediğim 
bu değildir, yani vasıtanın içinde olması kâfi 
değildir. Her hangi bir kadını veya her hangi 
mahlûku alır götürür... 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Vasıta kul
lanmak suretiyle demek suretiyle onun için 
koyduk. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Zatı âliniz mühendissiniz. Biz, hukuk saha
sında tuz biber sahibi bir insanız yani! (Alkış
lar). Olmaz öyle şey olmaz! Denilirse ki «bir 
ağacın dibinde kadının ırzına tecavüz ederse» 
bitti, bu suç olur, ama bu suç (vasıta kullan
mak suretiyle) diye tefrik ettiniz mi bu mad
deye girmez arkadaşlarım. Ne yapalım? Allah 
rızası için, burada bu kadar hukukçu var, 
aklıselimi ve mantığı, edebiyatı olan arkadaş 
var, kültürü olan insan var, çıkın söyleyin. Bu 
olur mu? Biz burada kanun yapıyoruz. 

Arkadaşlar, bu vaziyette bir şoförün vası
tasına aldığı insanın otomobilinin haricinde ır
zına geçmesi veya malına tecavüz etmesi sure
tiyle ika ettiği fiil bu maddenin şümulüne gir
mez. 

REİS — Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Arkadaşlar, 

ben aklıma gelen bir şey söyliyeceğim. Sabah
tan beri yaptığımız münakaşalara zannedersem 
hu benim söyliyeceğim şey son verecektir. 

«Meslekinden veya kullandığı vasıtadan bil
istifade» ibaresini koyarsak maksat tamamen 
ifade edilmiş olacaktır. Yani (meslekinden ve 
kullandığı vasıtadan bilistifade ırza geçmek
ten mahkûm olan bir kimsenin elinden ehliyet
namesi geri alınabilir) şeklinde teklif ediyorum. 

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

Bu gayet basit gibi geliyor bendenize. Mesle
kinin ifası veya icrası sırasında dendi mi hal
ledilir zannederim. Ne arıyacak mahkeme? Bu 
meslekinin icrası sırasında ister vasıtanın için
de, ister ağacın dibinde, ister yanındaki kam

yonda bu fiili ifa etmek tamamiyle mefhuma 
dâhil oluyor. 

Buduı. 
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i REİS — Pertev Arat. 

PERTEV ARAT (İzmir) — «Meslekinin ifası 
sırasında» tâbiri gayet âm ve şâmil bir mâna ifa
de eder. Bir şoförün otomobil tamirhanesine git
mesi, orada tamire nezaret ederken suç işlemesi 
ehliyetnamesinin alınması için kâfi bir sebep mi 

I diri Komisyonun hazırladığı formülün çok mu
vafık olduğu kanaatinfdeyim. 

REİS — Hidayet Aydmer, buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

«meslekinin ifası sırasında» demek kâfi değildir. 
Maksat t<ışıdığı yolcuların ırz ve namusuna veya 
malına tecavüz edenlerdir. Bir şoför, meslekinin 
ifası sırasında hiç kimseyi nakletmeden, tamirat 
yaparken bir cürüm işliyebilir. Kendisine emanjet 
ve itimat edilen insanın ırz ve malına tecavüz 
eden ve bundan mahkûm olanlardır ki ehliyetna
mesinin daimî olarak elinden 'alınması cezasına 
çarptırılmaktır. Komisyon teMifi kâfi değildir. 
Lütfen (F) fıkrasının kabulünü rica ediyorum. 

I Kabul edilecek bu (F) fıkrası ile mesele halledi-
I lecektir. Zaten hepinizin mazharı kabulüdür. Bu 
I fıkra o neticeyi hâsıl edecektir. 
I REİS — Kemal özçoban. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Vazgeçtim. 

REİS — Efendim, malûmu devletiniz bun
dan evvelki celsede dört takrir verilmişti bunlar, 
Muhlis Tümay, Hidayet Aydmer, Pertev Arat 
ve onu tekabbül eder mahiyetteki Kemal özçoban 
arkadaşımızın takrirleridir. Bunlar dikkate alın
ması kaydiyle reye konmuş ve dikkate alınmasına 
karar verilmişti. Şimdi Komisyondan gelen 
madde hakkında Muhlis Tümay arkadaşımızın 
bir mütalâası olmadığına göre Hidayet Aydmer, 
Pertev Arat ve Kemal özçoban arkadaşlarımızın 
takrirlerini (kabul) kaydiyle reye koyacağız... 

PERTEV ARAT (İzmir) — Komisyonun 
fikrine iltihak ediyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Dört suç vardır, onlara iltihak ediyorum. 

REİS — Zatı âlinizin takriri ırza tasaddi ve 
sarkıntılık ve söz atmak suçlarının ilâvesinin re
ye konması mahiyetindedir. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Benim de bir 
takririm var. Müsaadenizle izah edeyim. 

j REİS — Bu celsede gelen takrirler ancak 
] dikkate alınması kaydiyle reye konabilir. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Arkadaşlar; gö-
I rülüyor ki, yapılan konuşmalardan bir müte-
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harrik vasıta veya nakil vasıtasının kullanılması 
anında bir de kullanılmasından mütevellit şahıs
lar aleyhine işlenen suçlarda ehliyetnamenin dai
mî olartak veya muvakkaten alınması münakaşa 
edilmektedir. 

Benim bu hususta yazmış olduğum takrirde 
derpiş edilen nokta şudur. (Nakil vasıtası veya 
müteharrik vasıtanın kullanılmasında veya her 
ne suretle olursa olsun, nakil vasıtasına aldığı 
şahıslar aleyhine bir suç işliyen şoför veya sürü
cünün ehliyetnamesinin muvakkaten veya daimî 
olarak geri alınmasına karar verilebilir. Bu fiil 
ve hareketler yüz kızartıcı mahiyette ise ehliyet
namenin daimî olarak geri alınması karan veri
lir.) (Tamam, tamam sesleri). 

REÎS — Muhtar Acar. 
MUHTAR ACAR (Sinob) — Efendim; E 

fıkrasının şu sekide tadilini rica ediyorum: 
«Şoför veya sürücülerin meslek veya sanatları
nın icrası suretiyle işledikleri her hangi bir cü
rümden dolayı mahkûmiyetleri halinde ehliyet
namelerinin muvakkat veya daimî olarak geri 
alınması...» kaydına eğer komisyon iltihak eder
se mesele halledilmiş olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NEClP BlL-
GE (Niğde) — Efendim; biraz evvel Feridun 
Fikri arkadaşımızın söylediği gibi, her kesin 
maksudu birdir, her keşi tatmin eden bir for
mülün bulunması icabediyor. 

Şimdi, komisyon, ehliyetnamenin muvakkat 
veya daimî olarak geri alınması mevzuunu hâ
kimin takdirine bırakmak istiyor. Çünkü hâdi
seyi daha yakından tetkik edebileceği için, 
ehliyetnamenin daimî mi, muvakkat mi geri 
alınması meselesini hâkimin takdirine bırak
makla daha iyi olur. Diğer hususlara gelinue: 
Diğer hususlarda hepimiz aynı vaziyetteyiz. Bu 
bakımdan meseleyi Yüksek Heyetin takdirine 
bırakıyorum. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 
komisyon sözcüsü nihayet baklayı ağzından çı
kardı. Bunu mahkemenin takdirine bırakalım, 
hâkimin telâkki ve felsefesine göre, ırza, na
musa tecavüz edenlere muvakkat veya daimi 
olarak ehliyeti geri alınmak cezası verilsin di
yor. Halbuki benim teklifim: Naklettiği yolcu
ların ırzına veya malına tecavüzde bulunanlar 
hakkındadır. Komisyonun noktai nazarına göre 
hâkim her hangi bir felsefi fikirle «adam sen de» 
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I deyip bir bektaşi zihniyetiyle «böyle eşyier 

olur» diyebiiecekse o halde ırza, namusa teca
vüz eden ehliyetinin muvakkat alınmasına mah-

! kûm olacak, fakat... 
j HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
I Ayıptır, ayıp. Böyle konuşmayınız. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Arka
daşımızı rencide etmişsem özür dilerim. Kendi
sine kasdım yoktur, ben meramımı izah için 
söyledim. Kendisinin o tarikatla ilgisi olan 
hâkimin benim tarikata kasdım yoktur bir rint, 
bir modern telâkki ile «ne yapalım, adamın fiz-

I yolojik ihtiyacı varmış, ne olur» deyip iki ay 
I müddetle elinden ehliyetini almakla iktifa et

mesi doğru değildir. Biz diyoruz ki, taşıdığı 
yolcuyu soyan veya ırzına tecavüz eden adama 
artık mal, can, namus emanet edilemez, ehliyeti 
daimî olarak elinden alınmalıdır. 

RÜKNBDDIN NASUHlOĞLU (Edirne) — 
Efendim işin hâkimin takdirine taallûk eden 
kısmiyle bir de onun dışında kalan kısmı vardır. 
Şimdi komisyon diyor ki, bütün suçlar hâkimin 

j takdirine bırakılmıştır. Halbuki temayül ve bi
zim teklifimiz şudur ki, taşıdığı vasıta ile veya 
o vasıta yüzünden ırza tecavüz eden şahsın 
elinden ehliyetnamesinin daimî olarak alınması 
gerekir. Bunu hâkimin takdiri haricinde bırak
mayalım ve bunu kanun metninde sarahaten zik-

I redelim diyoruz. Kanunun sarahatini istiyoruz, 
teklifimiz budur. Diğer suçlar da vaziyet hâki
min takdirine bırakılır ama şoförün yediemini
ne teslim olunan bu mevzuda namusa tasallut
ta kanun sarih olsun. Diğer suçlarda hâkimin 

I takdirini kabul etmekle beraber ırza tasallut fii-
; linin tecziyesinde, hâkimin takdirinin haricinde 
j ve kanunda tasrih edilmek suretiyle, elinden 
i vesikasının alınmasını istiyoruz. 

RE IS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, Hidayet Bey arkadaıımız müsterih 
olsun, ben bektaşi değilim ve bektaşilikle alâ
kam yoktur. Yalnız şunun için müdahale ettim 
kendisine: Bu kürsüde bir milletvekilinin: «Bir 
şoförün meslekini icra ederken, müşterilerinden 
birinin ırzına tecavüz etmesi halinde, hâkim 
bektaşi olursa bunu hoş görür.» Gibi bir lâf söy
lemesinin kürsü âdabiyle kabili telif olmadığını 
söyledim ve «bir milletvekili bu şekilde konuş
tu mu alaşağı etmeli» dedim. Bemm itiraz ve 
müdahalem yalnız budur ve buna* matuftur. 
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Sen ırza geçersen hoş görürüm, namusa tagaddi 
edersen hoş görürüm, şu mezhebi hoş görüyorum 
şeklinde konuşmak ayıptır. 

REİS — Efendim, Divanınıza gelen ve kati 
surette kabulü veya reddi ieabeden üç teklif 
vardır. Bunlardan bir tanesi Hidayet Ay diner '-
indir. İkincisi, Pertev Araf'ındır. Kemal özço-
ban arkadaşımız da bunu aynen takabbül ede
rek aynı zamanda bâzı fıkraların eklenmesini 
istemektedir. Bunların kabulü halinde bu tak
rirlerde yazılı hususlar aynen nazara alınmak, 
yani formüle edilmek kaydiyle komisyona veri
lecektir. 

Diğer verilmiş; olan takrirler dikkate alın
mak kaydiyle reyinize arzed'ilecektir, onlar üze
rinde komisyonun ret veya kabul hakkı vardır. 

Şimdi Hidayet Aydmer'in takririni reyinize 
arzediyorum: («Tekrar okunsun» sesleri) 

Peki efendim okutacağım. 

Reisliğe 
Karayolları Trafik kanunu tasarısının 6ü 

ncı maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydı ne r 

Madde 60. — Fıkra O) 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 
sıta ile taşıdığı yolcuların cebren ırz ve mal ma 
müddetle, üç defa mahkûm olanların ve şoför 
ehliyetnamesi aldıktan sonra idare ettiği vn-
tecavüzden mahkûm olaniların, daimî olarak şo
för veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alın
masına da hükıtnolıınur. 

Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren 
suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni 
takibat neticeleninceye kadar ilgili hâkim eh
liyetnamenin tedbir mahiyetinde muvakkat ola
rak geri alınmasına karar verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve 
memurlardan başka hiçbir makam ve memur 
tarafından şoför veya sürücü 'ehliyetnameleri 
geri alınamaz. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — İzah ede
ceğim. 

REİS — Vaziyet tavazzuh etmiştir. 
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i GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NEÖİP BİL-
j GE (Niğde) — Usul bakımından şunu arzede-

yim. : 
Diğer arkadaşların tekliflerine Meclis he

nüz ıttıla kesbetm emiştir; binaenaleyh o tek
lifler de okunsun. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Daha doğrusu komisyon bunu alsın. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Usul 
hakkında. 

REİS --•- Divan tebliğini yapsın, mütaakıben 
zatı âlinize söz vereceğim. 

Bu celsede verilen takrirlerin mahiyetini 
hatip arkadaşlarım kürsüden izah ettiler. Re
ye koyarken tekrar okuyacağız. Komisyon 
ikinci defa olarak reye arzedilen takrirlerin 
kabulünden sonra, bu celsede ve yeni verilmiş 
olan takrirlerin dikkate alınması halinde de 
«şu şjı takrirlerdeki şu ve şu hükümler ikinci 
defa reye vaz'edilmiş, Umumi Heyetçe kabul 
edilmiş olduğuna göre artık buna aykırı hü
küm ihtiva eden takrirleri kabul etmem» diye
bilir. 

Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Tekylifim, 

komisyonun fıkrasının uzun olması ebebiyle 
şimdi itiraza uğramıştır. Öteki cümleleri ay
nen devam ediyor. Reyinize iktiranını arzu et
tiğim teklif, dikkat buyurulsun, birkaç cümle-

i dir : (İdare ettiği vasıtalarla naklettiği yolcula
rın ırz ve namusuna cebren tecavüzden mahkûm 
olanların ehliyetnameleri geri alınır) ; yalnız 
budur. Diğer cümleler komisyonundur. Benim 
teklifime rey vermekle bu noktai nazarı kabul 
etmiş olacaksınız. Diğer cümleler komisyo
nundur. 

RElS — Hidayet Bey, Riyaset bir noktayı 
öğrenmek istiyor. Biraz evvel okunan takririnizi 
(vasıta ile taşıdığı yolcuların cebren ırz ve ma
lına tecavüzden mahkûm olan şoför veya sürü
cülerin ehliyetııameleinin daimî olarak geri alın
ması) cümlesine mi hasrediyor sunuz? 

HİDAYET AYDINER (Konya) — İki tak
ririm vardır: Birincisini evvelki celsede verdim, 
katî şekilde kabul veya reddedilmek üzere* şimdi 
reye konması lâzımgelen takrirdir. 

t Bugün verdiğim takrir ise o takririn reddi 
j halinde komisyonun tezekkür etmesi lâzım-
| gelen takrirdir. Makamı Riyaset sureti katiye-
! de ilk teklifi reye koyduğuna göre ilk takrirde 
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arz ve teklif ettiğim husus yalnız bu hulâsa et- I 
tiğim noktaya münhasırdır. Diğer cümleler 
sanki benimmiş de ibareleri teşviş etmişim gibi | 
görünüyor, onlar komisyonundur. Benim ilâve j 
ettiğim: «Vasıtalarla naklettiği yolcuların ceb- j 
ren ırz ve namusuna tecavüz eden şoförler» dir. 
Bundan sonrası «ehliyetleri geri alınır» cümlesi J 
aşağıdadır. j 

REİS — Usul hakkında Feridun Fikri Dü- j 
şünsel, buyurun. i 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — I 
Efendim, komisyon sözcüsü arkadaşımızın sö- j 
zü yerindedir. Müzakere genişlemiştir. Mecli- j 
sin, bu komisyondan gelme vaziyeti üzerinde 
işin her tarafına nüfuz ederek ve bütün tak- j 
mrlerin okunması suretiyle karar vermesi iea- ı 
beder. Aksi halde bu müzakerede verilmiş- olan \ 
takrirler ne olacaktır? Reis 'Beyin buyurduğu j 
şekilde dikkate alınmak suretiyle reye konmı- ı 
yacaktır. . Geçen müzakerede dikkate alınmış i 
önergeler komisyon tarafından reddolunduğu J 
takdirde yeniden Mecliste görüşülüp oya sunu
lacağına göre, bunlar önceden kabul edilirse 
ötekilerin mânası kalmaz. Onun tiçin, teşbihte 
hata olmaz, hani öküzü sabanın önüne mi koy
malı, arkasına mı almalı? Onun için evvel be- j 
evvel, hattâ sade kabul ettiklerini değil, yeni
den verilmiş olan takrirleri de komisyon tek- ı 
rar ele almalı; olabilir ki. Meclisi bir mevzu 
üzerinde tenvir eder. Binaenaleyh şu anda 
Meclise getirip de dar bir berzah içine sokmak J 
da olmaz. Hattâ, bendenize kalırsa, aııtrpa-
rantez konuşayım, işin aldığı şu vüsate ve el
de yazılı bir kâğıt da bulunmadığına göre, ko
misyon sevabına Yüksek Heyetinize rahmeten 
Ml'hak bunu yazıp getirsin. Komisyon bunu yap
madığı takdirde öncelik var. öncelik nerede! 
Yeniden verilen önergelerde, ötekilerin hakkı 
daima mahfuz.' Dikkate alman önergeler ko
misyona giderse, komisyon dikkate almazsa, 
hepsi aynı hizaya gelir. Bundan, hakikat, mas- j 
lahat istifade eder. 

Hidayet Aydmer arkadaşımızın fikrine işti
rak ediyorum. Fakat usul bakımından istiyo
rum ki, teselsül olsun. Bu müzakerede verilen 
takrirleri alsınlar, onlar da o mecraya girsin, j 
Meclis de işin dçinden çıksın. i 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere tak
riri vardır. Bir defa müzakerenin kifayetini ik- ! 
mal edelim, ! 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakeresi yapılan mevzu hakkında Meclis 
tenevvür etmiştir. Müzâkerenin kifayetinin re
ye konulmasını arzeylerim. 

Maraş Mebusu 
Ma'z*har özsoy 

REİS — Buyurun komisyon. 
KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ

de) — Muhterem arkadaşlar: Hidayet Aydm
er arkadaşımızın takririndeki yazılı ifadesiyle 
kendisinin buradaki şifahi izahları birbirini tut
mamaktadır. Bir kere ırza tecavüz bakımın
dan maddi cebir kelimesini kullanıyorlar. Ceza 
Kanununda böyle bir şey yoktur, mânevi cebir 
vardır. Cebir yapılmamış olsa bile, 15 yaşın
dan aşağı çocukların ırzına tecavüz edilse dahi 
mânevi cebir var farzolunur. Diğer taraftan ya
zılı tekliflerinde m&la tecavüz diye bir tâbir 
mevcuttur. Halbuki Ceza Kanununda mala te
cavüz diye bir şey yoktur, hırsızlık vardır. Bu 
itibarladır ki, iki defadır reye konulduğuna ve 
bunun kabul edilmesi komisyonu bağlıyağma gö
re, yüksek heyetin bunu nazarı dikkate alma
sını rica ederim. 

Şunu da arzedeyim ki; Muhtar Acar arka
daşımız tarafından verilmiş olan bir teklif var
dır. Teklifin'mahiyetini tetkik ettik, diyor ki : 
«Şoför veya sürücülerin meslek ve sanatlarının 
icrası sırasında işledikleri suçlardan mahkûmi
yetleri halinde ehliyetnameleri muvakkat veya 
daimî olarak geri alınır.» Komisyon olarak bu 
teklife iltihak ediyoruz. Bunu burada beyan et
mek isterim. 

FERİT ÂLPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan 
arkadaşlarımın izahlariyle iktifa ederek esasa 
geçiyorum. Hidayet Aydmer arkadaşımızın 
tekliflerinde cebir unsuru esas alınmaktadır. Hal
buki cebir unsurunu ispat etmek hakikaten 
müşküldür. Bir şahıs bir otomobil kiralıyor, 
yolda birisini bu arabaya alarak bir trafik suçu 
işliyor... O zaman bu suç bunların dışında bu
lunmuş olabilir. Bendeniz şöyle bir teklif arz-
ediyorum : «Şoför ve sürücülerin, naklettikleri 
şahısların ırz ve namuslarına tecavüz suçundan 
mahkûmiyetleri halinde ehliyetnameleri daimî 
olarak geri alınır.» 

Bu şekilde 60 ncı maddenin sonuna müsta
kil bir fıkra olarak, avzettiğim bu ilâvenin ko-
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ııulmasını uygun görüyorum. Her türlü ihti- j 
lâttan azade olarak, nakil vasıtalarının için- j 
de işlenmiş fiillerden suçlandırılmış olanların : 
cezalandırılmasını ve (içinde) kelimesinin, da
ha vazıh, daha umumi ve mücerret hüküm olma
sı itibariyle, bendeniz arz ve teklif ediyorum. 
(«Ya dışında olanlar?» sesleri) İçinde ve dışın
da kelimeleri tasrih edilsin, mutlak olarak ele | 
alınmasını istiyorum. 

REİS — Kifayeti müzakereyi reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka- | 
bul edilmiştir. ' 

Efendim, Heyeti Celilenizin müzaheretini 
istirham edeceğim. Müzakerenin cereyanını naza- ı 
rı dikkate alan Divanınız şu vaziyette bir mesele 
karşısmdadır : ı 

Ya ikinci defa reye konması lâzımgelen tak- ı 
rirler reye konacak, kabul veya reddedilecektir ' 
veyahut ilk defa reye arzedileeek takrirlerini dik
kate alınması kaydiyle reye arzedileeek takrirler 
olacaktır. 

Şimdi Heyeti Celilenin tasvip ve temayülüne 
göre ilk defa reye arzı lâzımgelen takrirleri reye 
arzetmeden sizden bir karar aılmak mecburiyetin
deyim : Dikkate alınmak kaydiyle reye arzedile
eek takrirlerin reye arzından sonradır ki, kati şe- j 
kilde reye arzedileeek takrirlerin reye arzı nokta
sını oyunuza, arzediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, dikkate alınmak kaydına iktiran et
meleri icap eden ve ilk defa verilmiş bulunan 
takrirleri okuyacağız. 

Muhterem arkadaşlar bunlar yedi takrirdir ! 

Yüksek Başkanlığa 
60 ııcı maddenin takrirlerle komisyona veril

mesini rica ederiz. ı 
Niğde Tokad 

Ferit Eeer Sıtkı Atanç 

Yüksek Başkanlığa 
60 ncı maddenin (E) fıkrası sonuna aşağı 

daki hükmün ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Şu kadar ki; mesleğini icra ederken zorla kız | 

kaçırmak ve cebren ırza geçme suçlarından dolayı | 
mahkûm olan şoför ve sürücülerin ehliyetname
leri daimî olarak geri alınır. 

Afyon Bingöl Edirne j 
K. Özçoban F. F. Düşünsel R. Nasuhioğ'ln ! 

1953 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

60 ııcı maddeye aşağıdaki bendin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Nakil veya müteharrik vasıtanın kullanılma
sından veya her ne suretle -olursa olsun nakil 
vasıtasına aldığı şahıslar aleyhine bir suç işli-
yen şoför veya sürücünün mahkûmiyeti halinde 
ehliyetnamesinin de muvakkaten veya daimî 
olarak geri alınmasına karar verilir. Eğer bu 
fiil ve hareketler yüz kızartıcı mahiyette ise eh
liyetnamenin daimî olarak geri alınması karan 
verilir. 

Aydm 
Cevat Ülkü 

Yüksek Başkanlığa 
Şoför ve sürücülerin meslek ve sanatlarının 

icrası sırasında veya meslek ve sanatlarından 
bilistifade işledikleri suçlarından dolayı mah
kûmiyetleri halinde ehliyetnameleri muvakkat 
veya daimî olarak geri alınır şeklinde kabul 
edilmesini arz ve rica eylerim. 

Maraş 
M. özsoy 

Yüksek Başkanlığa 
(E) fıkrasının aşağıdaki şekilde kabul edil

mesini teklif ederim : 
Şoför veya sürücülerin meslek veya sanatla

rının icrası suretiyle işledikleri her hangi bir 
cürümden dolayı mahkûmiyetleri halinde ehli
yetnamelerinin muvakkat veya daimî olarak 
alınmasına. 

Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar 

Yüksek Reisliğe 
60 ncı maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif eylerim. 
«Şoför ve sürücülerin, naklettikleri şahısla-

ların ırz ve namuslarına karşı suç işlemekten 
mahkûmiyetleri halinde ehliyetnameleri daimî 
olarak geri alınır». 

Diyarbakır Mebusu 
F. Alpiskender 

Riyasete 
60 ncı maddeye aşağıdaki (F) fıkrasının ilâ

vesini arz ve teklif ederim. 
F) İdare ettikleri nakil vasıtalariyle nak

lettikleri yolcuların cebren ırz veya malına tr>ea-
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vüzden mahkûm olanların ehliyetnameleri daimî 
surette geri alınır. 

Konya 
Hidayet Aydmer 

REÎS — Efendim, şimdi bîr üçüncü mesele 
zuhur etti. Sıtkı Atanç ve Ferit Ecer arkadaş
larımız verdikleri takrirde, gerek ilk defa ve ge
rek ikinci defa reye arzedilecek takrirler henüz 
reye arzedilmeden, bunların heyeti umumiyesiyle 
birlikte maddeyi komisyona gönderelim diyorlar. 
Evvelâ bu önergeyi oyunuza arzediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci veya birinci defa reye arzedilecek tak
rirlerin reye arzı hakları mahfuz kalmak şartiyle 
takrirleri madde ile beraber komisyona veriyoruz 
Devam ediyoruz. 

Komisyon tasarıya yeni bir maddenin ilâve
sini istemektedir. Bu husustaki önergeyi okuya
cağız : 

Yüksek Reisliğe 
Karayolları Trafik Kanunu tasarısının 61 nci 

maddesinden sonra komisyonumuzca 62 nci mad
de olarak yeni bîr metin teklif edilmektedir. 

Bu madde kabul edildiği takdirde daha evvel 
reye arzedilmiş veya komisyona iade edilmiş olan 
mütaakıp (62 - 73) ncü maddeler numaralarının 
sıralanış bakımından düzeltilmesi hususunun 
reye konulmasını arz ve teklif ederim. 

3 . IV . 1953 
Geçici Komisyon Reisi 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

REÎS — Şimdi komisyon, 61 nci madde ola
rak teklif etmek istediği hususu da izah etsin. 
Ondan sonra Divan, Heyeti Celileye mâruzâtta 
bulunacaktır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — xMııhtere m arka
daşlar, geçenki celselerden birisinde (teşkilât 
ve takibat) başlığı altındaki 61 nci madde ka
bul edildikten sonra 62 nci maddenin müzake
resi sırasında Hadi Hüsman arkadaşımız bir 
teklifte budundular, o da askerî şahısların ka
rayollarında işlemiş olacakları suçlardan do
layı hangi mahkemeye tâbi olacakları hususu
nun yeniden incelenmesi ile ilgili idi. Şimdi 
61 nci madde kabul edilmiştir. 62 nci madde 
vazife meselesinden ziyade bu gibi suçların ta
kibi ile ilgililerin tutacakları zabıt varakala-
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rina mütedairdir. Bugün zabıt varakalarına 
mütedair madde görüşülürken vazife ile ilgili 
bir takrir geldi. Ona göre bunu 62 nci madde
nin içine sokmaya imkân bulamadık. Çünkü 
birisi zabıt varakalariyle ilgili, birisi de vazi
fe ile ilgilidir, birer maddedir. Vazife ile il
gili olan 61 n«i madde kabul edilmiş bulunmak
tadır. Zabıt varakasiyle ilgili olan 62 nci mad
deye, teklif edilmiş olan «vazife ile ilgili olma» 
hususunu sokmak imkânını bulamadığımız için 
bunun 61 n«i maddeden sonra yeni bir madde 
olarak tedvin edilmesini komisyonumuz uygun 
buldu. Vazife ile ilgili olan o madde kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Onun için henüz kabul 
edilmemiş olan 62 nci maddeden evvel komis
yonun Heyeti Umumiyeye getirmiş bulundu
ğu yeni teklif 62 nci madde olarak kabul edildi
ği takdirde maddelerin numaralarında sıra
lanmış tertibinin yeniden nazarı dikkate alma
sını rica edeceğim. 

62 nci madde şudur; komisyonun yeniden 
formül altına almış olduğu metni okuyorum : 

(Askerî nakil vasıtalariyle müteharrik maki
neler kullanan askerî şahısların işlemiş oldukları 
bu kanunda yazılı trafik suçları da tarafik mah
kemelerinde görülür.) Bu şekilde bir vazife 
meselesini de halletmiş oluyoruz. Bu teklifimiz 
6:J nci madde olarak kabul edildiği takdirde 
evvelce kabul ettiğimiz maddelerin sıra numa
raları değişecektir. 

HÂDl HÜSMAN (istanbul) — Zannediyo
rum ki, teklifimin 61 nci maddeye ait olması 
ve 61. nci maddenin de kabul edilmiş bulunması 
müşkülât çıkarmaktadır. Acaba kabul edilmiş 
bulunan bir maddenin numarasını bozmaktansa, 
tasarının ikinci müzakeresi sırasında bu teklifi
mi 61 nci maddeye bir fıkra olarak ilâvesine im
kân yok mudur? 

NEOÎP BİLGE (Devamla) — Kabul edilmiş 
olan 61 nci madde vazife ile ilgili olmakla bera
ber daha ziyade bir kuruluş maddesidir, Adalet 
Bakanlığınca tarafik mahkemeleri kurulacağını 
söylemektedir. Kuruluş maddesi olduğu için, 
askerî şahısların işledikleri suçlardan dolayı 
tarafik mahkemelerine sevkolunacaklarını bildi
ren hükmün ayrı madde olması daha uygun
dur. 

REİS — '62 nci madde olarak teklif edilen 
maddeyi okutup müzakereye arzedeceğiz. Kabul 
edilmediği takdirde mütaakıp madde numarala-
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rı bünyelerini muhal'aza edecektir. Kabul edil
diği takdirde, Tüzüğün 109 ncu maddesi gere
ğince, evvelce kabul edilmiş ve edilmemiş 
maddeleri numaralarına göre birer birer okutup 
reyinize aızedeeeğim. Şimdi 62 nci maddeyi tek
rar okutuyorum. 

(Askerî nakil vasıtalariyle müteharrik ma
kineleri kullanan askerî şahısların işledikleri 
bu kanunda yazılı trafik suçları da trafik 
mahkem.elerin.de görülür.)... 

Efendini; madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun Oezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; Yük
sek Heyetiniz takdir buyurur ki, Trafik Kanu
nundaki yeni bir madde ile memleketteki adalet 
sistemindeki bir prensibe ait bir hüküm tesis 
olunmaktadır. Bu hususta Hükümetin noktai na
zarını öğrenmek gerektir. Başbakan veya onun 
namına Adalet Bakanının bu madde hakkında 
izahat vermesini ve Hükümetin noktai nazarının 
açıklanmasını bilhassa rica ederim. 

REÎS — Komisyon adına Necip Bilge. 
(4EÇİCÎ KOMİSYON ADINA NECİP BtL-

GE (Niğde) — Efendim, geçenki birleşimde de 
arzetmistim; bir vazife meselesine taallûk eden 
şu hüküm askerî mahkemelerin vazifelerine ait 
hükümleri tadil eder mahiyette değildir. Esasen 
Askerî Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun bi
rinci maddesinin birinci ve ikinci bentlerinde 
askerî mahkemelerin hangi işleri göreceği yazılı 
bulunmaktadır. Bu bentlerden birincisine göre 
Askerî Ceza Kanununda yazılı olan suçları iş-
üyen filân, filân, filân şahıslar askerî mahke
mede muhakeme olunur denmektedir. Demek 
ki ; bâzı askerî şahısların işledikleri SIK; dola-
yısiyle askerî mahkemeye gidebilmesi için bu 
suçların Askerî Ceza Kanununda yazılı olması 
lâzımdır. 

İkinci bende gelince; bunda da şöyle den
mektedir : Türk Ceza Kanununda yazılı suçlar 
işliyen filân, filân, filân şahıslar askerî mahkeme
ye verilir... Görülüyor ki, bir askerî şahsın askerî 
mahkemeye gidebilmesi için işlemiş olduğu su
çun Türk Ceza Kanununda veya Askerî ("eza 
Kanununda yazılı olması lâzımdır. 

Her iki bende ait olan şu hükümleri hulâsa 
ettiğimizde : 

Askerî şahısların, askerî mahkemelere gide
bilmesi için işledikleri suçların. Askerî Ceza 

Kanununda yazılı veya Türk Ceza Kanununda 
yazılı olması icabetmektedir. Şu hükümler kar
şısında teklif ettiğimiz 62 nci maddeyi ince
lersek durum tebeyyün eder. 

62 nci maddede deniyor ki : «Askerî nakil 
vasıtalarını, müteharrik makinaları kullanan 
askerî şahıslar, bu kanunda yazılı trafik suç
larım işlediklerinde, dâvaları trafik mahkeme
lerinde görülür.» Demek ki, hükümde bir deği
şiklik yoktur. Şu hüküm ile Askerî Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun izah ettiği hüküm
ler arasında bir tezat ve tearuz yoktur. Çünkü 
Askerî Ceza Muhakemelerine girecek olan şahıs
ların bu mahkemeye gidebilmesi için işledikleri 
suçların Askerî Ceza Kanununda veya Türk 
Ceza Kanununda yazılı olması lâzımgelir diye, 
Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü bunu tasrih 
etmiştir. O halde o kanunlarda yazılı olmıyan. 
Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarından do
layı, askerî bir şahsın askerî mahkemeye git
memesi zaten tabiî buunmaktadır. Bunu geçen 
celsede arzetmistim. Fakat Heyeti Umumiyenin 
temayülü o şekilde tecelli etti ki bu şekilde izah 
edilen hususların kanun maddesinde açık olarak 
zikredilmesi faydalı denildi. Bu faydayı tahak
kuk ettirmek maksadiyledir ki, komisyonunuz 
bu maddeyi bu şekilde ifade etmiş bulunmak
tadır. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, ya ben

deniz arzedemedıim, yahut komisyon sözcüsü söz
lerimi dinlemek fırsatını bulamadılar. 

Bendeniz şu aykırı, bu lâhik, şöyle olsun, 
böyle olsun, Askerî Ceza Kanunu ile tezatlıdır, 
Komisyon bunu çıkarsın diye bir şey söyleme
dim. Bendeniz bu hükmü, bugün memlekette 
eari mevzuata, prensiplere, hattâ partilerin po
litikalarına. ve hattâ hükümetlerin politikası ile 
yakından mümas gördüğüm için Başbakanın ve
ya onun namına salahiyetli Adalet Bakanının 
kahat vermesini temenni, hattâ talep ettim. 

Sayın komisyon sözcüsü arkadaşımız kendi 
şuurlarının nüvesini işgal eden bir meselei hu-
kukiyenin tedahüllerini arzederek bu, Ceza Ka
nununa mugayir midir, değil midir, bunu izah 
ettiler. Bu, ikinci meseledir. Bizim nasıl istediği
mi;:, Hükümet bu madde hakkındaki noktai na
zarlarını açıklasın, ondan sonra beyanlarımız ola
caktır. Adaletin tatbikma ait prensipleri oluı-u-
n;!. bırakmak en mühim bir mevzudur. Hüküme-
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tin burada mevcut ve alâkalı olmasını arzu etti
ğimiz halde onların alâkasızlığı içinde, ekseriyet 
olmıyan bu Mecliste üzüntü duyarak hitap et
mek mecburiyetinde kalan bir milletvekili sifa-
tiyle, bu alâkasızlıklar, bu karışıklıklara ilâve
ten taleplerimizin bir sayha halinde kalacağını 
saym sözcünün bu sözlerime mukabeleten mu
hatap olmadıklarını bir defa daha ifade ve Hü
kümeti aramakta, beklemekte olduğumuzu ve 
izahat istiyeceğimizi arzederim. 

REİS — Hâmid Şevket tnce. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Beye

fendi, evvelâ bu nokta halledilsin de, ondan son
ra esas üzerinde konuşayım. 

REİS —• Efendim, malûmu Devletiniz mü
zakereye devam olunmaması hali 'ilgili Bakanın 
veya ilgili birinci sınıf daire reisinin bulunma
ması haline mütevakkıftır. Hükümet mümessili 
burada hazırdır, cevap vermek isterlerse söz alır
lar, istemezlerse Divan icbar edemez. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Gez
ini Türk arkadaşımın usule taalluk eden sözleri
ne cevap vermek yetkisini haiz değilim. Bu, Ba
kanı ilgilendiren bir mevzudur. 

Fakat 62 nei madde üzerine mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 62 nci madde çok isabetlidir, 
Encümenin kabul ettiği fıkrai kanuniye çok ye
rindedir. Hepimizin hafızasında acı acı hatıra
lar bırakan bu askerî kamyonlar kazaları durâ-
dur faciat yaratıyor. Hakikaten bu Trafik Ka
nunu teklifi mütehassıs hâkim tarafından tat
bik edilip suçlu tecrim edilmelidir. Bunun ak
sini mütalâa etmek, suçu işliyen sürücü asker 
olunca askerî hâkimi trafik mütehassısı yapa
cağız demektir. Halbuki mevzuun askerlikle 
ilgisi yoktur, mevzu acemi bir şoförün tahri
bat ika etmesi ve bu yüzden takibat yapılma
sıdır. Asker elbisesi giymekle sivil elbise taşı
manın işlenen suçun mahiyetinde farkı yok
tur, onun hâkimi; elbette bu kanun kabul etti
ği hâkimdir, hâkimi tabiîsi budur. Suçun asker 
tarafından işlenmiş olması failin münhasıran 
askerî mahkemeye gitmesini icabettirmez. Bu
rada ise askerî bir suç yoktur, trafik suçu var
dır; bu işin mütahassısı bu işle meşgul olan 
hâkimdir. Bu kanunun tatbikatından doğma 
ihtilâfat için o mahkemeye gitmesi bir emri za
ruridir. Ben encümenin teklifinin kabulünü 
rica ederim. (Alkışlar). | 
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I REİS — Bayındırlık Bakanı, Cezmi Beye 

cevap verecek misiniz? 
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEY^ 

TtNOĞLU (Eskişehir) — Hayır efendim. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok

tur. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bir takririm 

var, efendim. 
REİS — Veriniz efendim. Bir önerge var, 

okutacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik Kanununun yeniden tedvin edilmek 

istenen 62 nci maddesi hakkında Hükümetin 
' izahat vermesini arz ve teklif ederim. 

Seyhan 
Cezmi Türk 

REİS — Hükümetin izahat vermesi hakkın
daki bir takrir oyunuza konamaz. Hükümet 
dilerse izahat verir, dilerse vermez. Bu itibarla 
bunu oyunuza arzedemiyeceğim. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Komisyon 

sözcüsünden bir sualim var. 
REÎS — Komisyon; buyurun. 
HADİ HÜSMAN (Devamla) — ( . . . . yazılı 

trafik suçları mahkemelerinde görülür) -denil
mektedir. Bu hukuki bir terim değildir. Bu
nu ıslah edebilirler md1? Bu ifadeyi düzeltsinler, 
daha iyi olur. 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Kendilerinin müşahhas bir teklifleri yok
tur. (Hayır sesleri). Trafik suçlarına da trafik 
mahkemelerinde bakılır diyelim. Yani madde 
şöyle oluyor: 

(Madde 62. — Askerî nakil vasıtalariyle 
müteharrik makineleri kullanan askerî şahısla
rın işledikleri bu kanunda yazılı trafik suçları
na da trafik mahkemelerinde bakılır.) 

REİS — Maddeyi okunan tarzda oyunuza 
arzediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi bu madde bugünkü celsede 62 nci 
madde olarak kabul edilmiş olduğuna göre, ta
sarıdaki 62 nci maddenin 63, 63 ncü 64... bu 
minval üzere tashihini İçtüzüğün 109 ncu mad
desi gereğince oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 

— aoî — 
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MADDE 63. — Bu kanunda yazılı suçları I 

işliyenler hakkında trafik zabıtası veya diğer 
salahiyetli kimseler tarafından tanzim edilecek 
zabıt varakaları trafik zabıtasmca trafik mah
kemelerine tevdii olunur. 

Bu nevi zabıt varakaları hilafı sabit olunca
ya kadar muteberdir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu madde evvelce kabul olundu igaliba. 

REİS — Şimdi bunu 63 ncü madde olarak 
okuyoruz. 63 ncü maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Bundan sonraki 
maddelerin numarası değişecektir. 

Şimdi evvelce numarası 71 olup kararımıza 
göre 72 numarayı alan maddeyi okuyoruz. 

MADDE 72. — Trafik suçlarına ait cezalar, 
hükmün katîleşmesini yahut ödeme veya infazı 
mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetnamesi
ne mahkemece kayıt ve tasdik olunur. Ve ka
rarın bir örneği vilâyet trafik şube veya bü
rosuna gönderilir. 

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

On birinci bölüm 
Çeşitli hükümler 

MADDE 75. — Bu kanunla vazifeli kılınmış 
idare ve komisyonların çalışma tarzlarını, ka
yıt ve tescil için alınacak harç ve resimlerin ta
rifeleri ile ödenme yer ve şekillerini, 16 ncı 
maddede zikredilen tesislerin haiz olacakları va
sıfları, fennî muayene ve ehliyetname imtihan
larının esaslarımı, 25 ve 28 nci maddelerdeki hü
kümlere göre şoför ve sürücülerin tekrar mu
ayene ve imtihana tâbi tutulmalarına mesnet 
teşkil edecek sıhhi arızalarla, şoför ve sürücü
lerin tâbi olacakları çalışma' sürelerini, 70 nci 
maddeye göre ödenecek cezaların ödenme yer 
ve şekillerini, nakil vasıtalarının cins ve evsa
fını ve bunlarda bulunması lâzımgelen teçhizat 
ve malzemeyi, trafiği tehlikeye düşürecek veya 
trafiğe zorluk verecek halleri ve bu kanunun 
tatbikatına ait bilcümle hususları göstermek 
üzere Adalet, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret, 
İçişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Ulaştırma vekâletlerinde müştereken hazırlana
cak nizamname, bu kanunun neşrinden itiba
ren altı ay içinde çıkarılır. 
. REİS — Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun Cezmi Türk. j 
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CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Trafik Kanunu

nun müzakere edilmekte olduğu şu anda, yani 
3 Nisan 1953 senesinin bu Cuma gününde, saat 
on yediye on kala Yüksek Meclisinizde, şahsan 
saydığıma göre 115 âzanm mevcut olduğunu tu
tanaklara •arzederim efendim. 

REİS — Buyurun Feridun Fikri. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim; şimdi okunan maddede muhtelif 
Bakanlardan mürekkep bir heyetin nizamname
yi tanzim edileceği yazılı. Yalnız burada bir 
tereddüt hâsıl oluyor, Anayasaya aykırı düşme
mek için dikkatinizi* çekiyorum : Anayasanın 
52 nci maddesi şöyle der : «İcra Vekilleri He
yeti, kanunların sureti tatbikıyesini irae veya
hut kanunun emrettiği hususatı tesbit için 
ahkâmı cedideyi muhtevi olmamak ve Şûrayı 
Devletin nazarı tetkikmdan geçirilmek şartiyle 
nizamnameler tedvin eder. ilh...»-

Bu maddede falan falan Bakanlık mümessil
leri toplanır bir nizamname çıkarır gibi bir hü
küm vardır. Halbuki Anayasanın 52 nei madde
si mucibince nizamnamelerin Şûrayı Devletten 
geçmesi şarttır. Buradaki nizamnamenin de Şû
radan geçirilmesi kaydına lüzum var mı, yok 
mu? (Usule göre geçecek sesleri) ' Binaenaleyh 
bundan zinhar Şûrayı Devletten geçirilmemesi 
gibi Anayasaya aykırı bir mâna çıkmaya. Yani 
bu maddede yazılı olmasa dahi Devlet Şûra
sından geçmesi şarttır. (Böyle anlıyoruz, sesle-
ri) 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Böyle anlaşılacağı gayet tabiîdir. Me
deni Kanunumuzda diğer birçok kanunları
mızda şu şu hususlara mütaallik olmak üzere 
nizamname yapılır diye hüküm vardır. Fakat 
bu kanunların hiçbirisinde bu nizamnamelerin 
Hükümet tarafından hazırlanıp Devlet Şûrasın
dan geçirileceğine dair hüküm konmamıştır. Ni
zamnamenin nasıl yapılacağı Anayasada tâyin 
edileceğine göre, buraya da böyle bir kaydın 
konmasına tabiî olarak lüzum yoktur. 

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

MADDE 76. — İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu ile 1580 sayılı Belediye Kanununun, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ve 
4470 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve 

— 208 



B : 62 3 . 
Kuruluşu hakkındaki Kanunun bu kanuna mu
halif olan hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 16 ncı maddede zikredi
len yerlerde tesisi bulunan kimselerin tesisle
ri vilâyet trafik komisyonlarınca tetkik edile
rek, durumları nizamnamede belirtilen vasıf 
ve şartlara uygun görülmiyen tesis sahipleri
ne bir tebligat yapılır. 

İlgililer tebligatta yazılı müddet içerisinde 
tesislerini nizamname hükümlerine uydurmaya 
mecburdurlar. 

Ancak bu gibi tesislerin bulunduğu gayri-
menkullerin istimlâki icap ettiği takdirde bun
lar umumi hükümlere göre Devletçe kısmen ve
ya tamamen istimlâk olunur. 

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

İstimlâk etmedi, ne olacak? Geçen günkü mü
zakereyi hatırlamanızı rica ederim. Yani bunlar 
intibak etmeye mecburdur. 

Bir tesis yapmış olan kimseye yeni baştan 
külfetler tahmil ediyoımz. Geçen celsede dik
kate alındığı cihet katiyen dikkate alınmamıştır. 
Evvelce yapılmıştır, kurulmuştur, tesis yapıl
mıştır, yeni kanuna intibak için mükellefiyet 
tahmil ediyorsunuz. Ya adamn takati yoksa 
bundan evvel almış olduğu ruhsat ne olacak, 
verdiği harçlar ne olacak? Meclisin geçen gün 
dikkate aldığı önerge ne oldu? 

Arkadaşlar, bu defa komisyon, yalnız istim
lâk edilir, ücreti verilir diyor. İstimlâki o za
ten ederse eder. İstimlâk etmediği halde yapıl
mış olan bir tesisi değiştirmeye ve ondan dola
yı yeni birtakım külfetler tahmiline yetki ver
mekte midir bu metin? 

REİS — Hikmet fırat. 
. HİKMET FIRAT (Malatya) — Geçen top

lantıda bu maddenin müzakeresi üzerinde muh
telif arkadaşlar, vatandaşın ve h*ı meyanda her 
hangi bir teşekkülün zarardide olmaması ba
kımından bu maddenin tashihi için komisyona 
iadesine karar yerdik. Fakat komisyona iade 
edilen maddede hiçbir fikir beyan edilmediğine 
göre, anlaşılıyor ki komisyon kendi kendine 
bu şekilde düşünmüştür, ona bir diyeceğim 
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j yoktur, çünkü kabahat bizde. Komisyona bu 
i iade takrir suretiyle olmadı, fikir teatisi sure

tiyle verdik. Konuşmalar oldu, komisyon on
dan ilham alarak pekâlâ kendi görüşüne gö
re bir madde tedvin etmiştir. Tedvin edilen 
.madde geçen seferkinden biraz hafiftir, fa'kat 

j hiçbir vakit vatandaşı zarardan kurtaracak 
mahiyette değildir. İstimlâk hususunda gayet 
tabiî olarak ahkâmı umumiyeyi kabul etmiş
tir, buna bir diyeceğimiz yoktur ama trafik 
heyetinin göstereceği şeMe yahut tanzim edi
len nizaımname hükümlerine uyma teklif edil
diği takdirde o uymanın neye mütevakkıf ola
cağı kapasitesinin ne olacağı kimse tarafından 
tahmin edilemez. Vatandaşa veya bu tesisi 'ku
ranlara büyük bir külfet yüklenebilir ki bu, 
haksızlıktır. Buna mahal vermemek lâzımdır. 

Bence bu maddenin tedvinine lüzum yok
tur. Çünkü baştan nihayete, trafik bakımın
dan kanunun göstermiş olduğu şahıslar ve alâ
kalılar tarafından o kanunun hükümlerine uyu
lacaktır. Fakat bu meyanda ona uyma bakı
mından vatandaş zarar görüyorsa veya iş bir 
istimlâke taallûk ediyorsa umumi hükümler 
burada kifayetlidir. Bunun haricinde trafik 
bakımından faydamız vardır diye vatandaşı 
veya tesisleri veya teşkilleri zorlamaya, hakkı
mız yoktur. 

| Hulâsa olarak şurasını bugün düşünmemiz 
icabeder ki, bu iş bugün yabancı veya yerli şa
hıslarla belediyeler arasında tekevvün etmiş
tir, yarın o hâdiseler sırasında belediyelerde 
bu işi ayarlıyacak komisyonlar, vekâletler 
arasında ihtilâf zuhur edecek. Bunlara mahal 
kalmamak için elde mevcut .kanunlar iki daire 
arasında nasıl konuşulur, fertle cemiyet, fertle 
Hükümet arasındaki münasebetler nasıl halle
dilir, bunlar gayet sarihtir. Yeni hükümler 
ilâvesine ve geçici birinci maddenin tedvinine 
lüzum yoktur, umumi hükümler bunu halleder. 
Bunun için bir teklif veriyorum', kabulünü rica 
ederim. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bu 
madde üzerinde geçen celsede epeyce müza
kere :cereyan etti ve Feridun Fikri Beyle Hik
met Bey arkadaşımız bu ımes'eleyi tekraren lâ
zımı kadar izah ettiler. Geçen sefer verilen tak
rirde bir noksanlık vardır. Bendeniz bu mad
denin tayyını teklif ediyorum. Zira Anayasaya 
tamamen muhaliftir, Makable teşmil mahiye-
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tinde olan böyle hükümlerle kanunun mahiye
tini değiştirmeye mahal yoktur. 

REÎS — Komisyon sözcüsü. 
GEÇİCİ K. ADINA NECİP BİLGE (Niğ

de) — Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlar 
bu maddenin lüzumsuz olduğunu ve binaenaleyh 
kanun tasarısından çıkarılması icabettiğini ileri 
sürdüler, müktesep hakları ihlâl eder demek is
tediler, fakat kanaatimce lüzum vardır. Bu mad
de kazanılmış olan müktesep hakları ihlâl edici 
mahiyette değildir. 

Sayın Hikmet Fırat buyurdular ki, «eğer her 
hangi kurulmuş tesisatın kaldırılmasına âmme 
menfaati bakımından ihtiyaç varsa istimlâk hak
kındaki umumi hükümler dairesinde zaten bu 
yapılır, binaenaleyh maddeye lüzum yoktur.» 
Diğer taraftan «trafik bakımından vatandaşı şu 
veya bu işi yapmaya zorlamak hususunda Devle
tin bir hakkı yoktur» dediler. Zannediyorum ki, 
aynı fikirlerinin yukarısı ile aşağısı birbirlerini 
pek tutmadı. Trafik işinin bir âmme hizmeti, 
âmme meselesi olduğunu kabul etmemek husu
sunda Kir fikri var gibi geldi bana. Trafik işi 
bir âmme işi değilse onun düzenlenmesi, tan
zim edilmesi, kazaların vukubulmaması için 
lâzımgelen tertibatın alınması âmme işi değilse 
sadece Kir maddenin değil bütün bu kanunun 
lüzumu yoktur. Bu kanun kabul edildiğine gö-
de Devlet trafik işini âmme işi olarak ele almış 
demektir. Böyle olunca icabeden hükümleri koy
ması gayet tabiîdir. 

Şimdi müktesep hakları ihlâl edip etmediği 
meselesine gelince; bendeniz şimdi nazarî çerçe
veden, sahadan ayrılarak müşahhas bir misal 
vermek için amelî sahaya geçeceğim. Her hangi 
bir kimse benzin servisi istasyonu yapmış ve ya
hut da otomobil porkı yapmıştır; bu otomobil 
parkının, servis istasyonunun da ruhsatnamesi
ni almıştır; bu ruhsatname bundan beş sene ev
velki fennin kabul etmiş olduğu şartlara uygun 
bir şekilde belediye tarafından kendisine veril
miştir... Beş sene evvelki emniyet şartlarının kâ
fi bulduğu hususunu bundan sonra çıkacak ni
zamname yeni şartlara göre kâfi görmeyebilir. 
Bir servis istasyonu içine meselâ yangın söndür
me aletleri konması hususunda bundan evvelki 
ruhsatnamede bir kayıt yoktur. Halbuki yeni 
ruhsatname bugünkü ilmin icat etmiş olduğu 
yangın söndürme cihazlarından birisini koyma
ya beni mecbur tutsa, acaba (böyle bir yangın 
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| söndürme aleti yokken, belediyeden aldığım bir 

ruhsatname ile tesis etmiş olduğum şu servis 
istasyonuna, şu otomobil parkına sizin nizam
nameye koymuş olduğunuz yangın cihazını koy-
mıyacağını) diyebilir miyim? Zannederim ki, 
Heyetd Celileniz bunu kabul etmiyecektir. Ben 
bir teknik adamı olmadığım için bu hususlarda 
daha fazla izahat veremiyeceğim, yalnız kabul 
etmek lâzımgelir ki, bundan 10 - 15 sene ev
vel ruhsatnamesi verilmiş olan bir otomobil 
parkr için derpiş edilmesi ihtimali olmıyan yan
gın söndürme aletleri veya diğer cihazlar orta
ya çıkabilir. Bunları otomobil parkına veya 
tesislerine koyması hususunda nizamnameye her
hangi bir hüküm, konacak olursa o, «hayır, bu 
benim hakkı müktese'bimdir, sen bu hakkı mük
tesebimi ihlâl edemezsin» mi diyecektir? Elbet
te hayır. Yeni bir cihaz koymaya mâni olama
mak lâzımgelir ve Hükümetin, Devletin de 
böyle bir cihaz koyma hususunda alâkalıyı zor-
Jamaması şeklinde bir hüküm koymak doğru 
olmasa ıgerektir., 
' Yalnız bu hususta şu noktada nazarı dikka

tinizi celbetmek isterim; yeni tesbit edilmiş 
olan kanun maddesine göre, eğer yeni duru
ma uydurulması bakımından bir istimlâk mev-
zuubahis olacak olursa o zaman Devlet kısmen 
veya tamamen istimlâki yapacaktır ve istimlâk 
neticesinde artık o saha hususi şahsın değil, 
Devletin olacaktır. Bu istimlâke gitmezden ev
vel, kanun maddesinde tesbit edilmiş olan şek
le göre, vilâyet trafik komisyonları evvelâ il
gili şahsa bir tebligat yapacaktır, o tebligatta 
bir müddet tâyin edecek ve (o müddet zarfın
da sen tesisatını kanunun şu maddesine istina
den çıkarılmış olan tüzük hükümlerine uydur) 
diyecektir. Uydurmazsa ne yapılacak? Kanun
da onu yıktıracak diye her hangi bir hüküm 
yoktur. Binaenaleyh alâkalı olan şahıs kendi
sine tâyin edilmiş olan müddet zarfında şu ve
ya bu sebeple tesisatını yeni duruma uydurmı-
yacak olursa idareye onu yıktırma hususunda 
her hangi bir salâhiyet verilmiş değildir. An-
ca'k o tesisatın bulunduğu yer, âmme menfaati 
için lâzım olursa, istimlâk cihetine 'gidecektir. 
İstimlâk cihetine gitmediği takdirde yıkma sa
lâhiyeti idareye tanınmış değildir. Bu itibarla
dır ki, evvelce ruhsata istinaden her hangi bir 
tesis yapmış olan kimsenin hakkı müktesebi, 

I şu tedvin edilmiş olan kanun maddesiyle dhlâl 
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edilmiş değildir. Bu itibarla teklif edilen ka
nun maddesinin kabulünü rica ederiz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, sözcü arkadaşımız ddyor ki; «kendi
sine bir tebligat yapılır, adam düzeltmezse bir 
şey yapılmaz. Şehrin menfaati icabettiriyorsa 
orası istimlâk olunur..» Halbuki bilmiyorum 
okunan maddenin metni Ibaşka, sözcünün ifade
si başkadır. Bendeniz bir kere daha tekrar ede
yim: Böyle bir tesisi yeni şartlara uydurmak 
için tebligat yapılacak. Bundan maksat şudur; 
meselâ bir gemiye ra4?tr cihazı konması nizamı 
âmme için şart ise, o gemi onu "koymaya mec
burdur. Fakat burada böyle değildir, bünye
de tadilât icra edilmektedir. Arkadaşımız is
timlâk dediler, bakın bunu anlarım. Bu teb
ligat yapılır, muvafakat etmezse buyurdukları 
şekilde istimlâk olunur.. Bu bir hükmü kanu
nidir, mâkuldür ve doğrudur. Şimdi müsaade
nizle okuyalım. Arkadaşlar konuştular, kendi
leri söylediler, bakalım madde bu mefhumu 
tahakkuk ettiriyor mu: 

(Geçicd madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 16 ncı maddede zikredilen 
yerlerde tesisi bulunan kimselerin tesisleri vi
lâyet trafik komisyonlarınca tetkik edilerek, 
durumları nizamnamede ıbelirtilen vasıf ve şart
lara uygun görülmiyen tesis sahiplerine bir teb
ligat yapılır. 

İlgililer tebligatta yazılı müddet içerisinde 
tesislerini nizamname hükümlerine uydurmaya 
mecburdurlar. j 

Ancak bu gibi tesislerin bulunduğu gayri-
menkullerin istimlâki icabettiği takdirde bun
lar umumi (hükümlere göre Devletçe kısmen ve
ya tamamen istimlâk olunur.) 

«uydurmadığı takdirde hedmolunur» diye bir 
kayıt var, müeyyide yok. 

«Bu gibi tesislerin bulunduğu gayrimenkul-
lerin istimlâki icabettiği takdirde...» İstimlâk 
cihetini kim takdir edecek? Devlet takdir ede
cek. Istamlâki lüzum görmüyorum derse, sen 
yapmıya mecbursun diyoruz. Bunun müeyyidesi? 

Anlaşalım, hangi hükmü istersiniz onu koya
lım. Sözcü, hatipler, Meclis ne diyorsa bunu an-
lıyarak asalım, keselim. Fakat her halde bir şey 
yapalım. 

Şimdi, «mecburdurlar» Sözcünün beyanatına 
tevafuk etti mi? Sözcü ne diyor: Hiçbir şey | 

. 1963 O : 1 
| yapılmıyor. Kanun ne diyor: Mecburdurlar, hiç-
I bir şey yapılmaz. Hiçbir şey yapılmazsa kanu-
I nun «mecbudurlar» demesi havada mı dolaşacak, 

hiçbir şey olmıyacak mı? Kanunun arkasında 
Devletin bütün kuvvetleri bulunur. Binaenaleyh 
rica ederim, Sözcünün beyanatiyle şunu tevfik 

I edelim. 
Sayın Refik Şevket İnce ve Hikmet Fırt'm 

buyurdukları şekilde Anayasaya aykırı, yani 
zamanında meşru olarak yapılmış bir muamele, 
bilâhara çıkan bir kanunla birçok hak ve birçok 

I menfaatin ihlâli mahiyetinde değiştirilmiş olur. 
FERİT EÇER (Niğde) — Gayet doğru. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 

I Ben böyle anlıyorum. 
REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Muhterem 

sözcü arkadaşımız Necib Bilge lütfettiler, be* 
I nim beyanatının bir safhasını gösterdiler ve bu 

safhasını fikirde tezad diye beyan ettiler. Her 
halde bu benim ifade noksanlığım olsa gerek
tir. Çünkü kendileri bu işi çok iyi bilirler, ku
sur bendedir. Onun için tekrar söz almak lüzu
mu hissettim, kendilerinden rica ediyorum, lüt
fen bir kere daha zahmet buyursunlar ve beni 

I dinlesinler. 
I Noktai nazarıma göre beyanatımda hiçbir 

fikir tezadı yoktur ve bu fikrimin tamamen te-
I cellisi olarak da teklifimi arzetmiş bulunuyo

rum. 
Komisyonun son olarak teklif etmiş olduğu 

I maddei kanuniyede iki safhai ameliye vardır: 
I Birisi bundan evvel kurulmuş tesislere aittir, 
I eğer noksan görürse Trafik Komisyonu sahi

bini ileride tanzim edilecek nizamname hüküm
lerine uymaya davet edecektir. Bu davete tesis 
sahipleri icabete mecburdurlar. Bitti. Bu kati
dir, bunu kanun beyan ediyor; bu mecburiyet 

I ifa edilmediği takdirde meskûtünanhtır. Eğer 
I istimlâki müstelzimse ahkâmı umumiyeye gidi

lecektir, mükemmel olan cihet burasıdır, geçen 
defa tamam orayı kapadık. Buna bir diyecegi-

I iniz yoktur. 
Ama istimlâke gitmedi ise ve tesis sahibi de 

o mecburiyeti ifa etmedi ise ne olacak? Olaca
ğını ben size söyliyeyim: İcrayi sanattan mene-
dilecektir, yıkamıyacaklardır. Çünkü istimlâk ya
pılmıyor. Kısmi istimlâk de yapamıyacaklardır. 
belki tahsisatları müsait değildir, veyahut da 

I lüzum görmemişlerdir. O vatandaşın hali ne 
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olacaktır Elbetteki Hükümet, elindeki yetkiyi 
kulanarak, senin bu hareketin trafik nizamna
mesine uygun olmadığından bu işi yapmana izin 
vermiyorum diyebilecektir. Tatbikatı budur. Biz 
niçin bu zorlama yoluna gidiyoruz? Devlet âciz 
midir, üç buçuk kuruşu malike ödemeye kudreti 
yok mu? En küçük bir misal vereyim. Bugünkü 
isterin hemen % 90 ı belediyelerle şahıslar ara
sında, şahsın müstakil yeri ve bütün tesisatı ken
di malı olarak yüzde onu bulmaz, belediyeler 
buna müsaade etmez. Size en yakın bir misal 
vereyim. Meclisin karşısında şu yukardaki akar
yakıt tevzi yeri belediyenin izniyle yapılmıştır, 
hiç birimizin hoşuna gitmiyen ve asla uygun ol-
mıyan bir tevzi deposudur. Yaya yolunun al
tında benzin deposu vardır. Yarın Trafik Ko
misyonu çek arabanı diyecek. Nereye? nereye 
olursa olsun, çek, istimlâk etmiyorum, diyecek. 
orada iki pompa vardır, altında deposu vardır, 
teşkilâtı vardır. Bunların hepsi motorludur. 
otomatiktir. Hepsini sökecek, yine arkadaki 
parka belediyenin izniyle, onun göstereceği yere 
görürecek; Trafik Komisyonu da bu işden mem
nun olacak. 

Maliyet fiyatını ben söyliyeyim arkadaşlar: 
Yirmi beş bin liradır. Bu işle uğraşan büyük 
şirketler için 25 bin lira bir kıymet ifade et
mez ama bir şahıs için bu yirmi beş bin lira 
bir sermayedir, bir servettir. Bu yola gitmiye-
lira. Velevki şirket milyoner, milyarder dahi 
olsun prensip olarak bendeniz taraftar değilim. 
lütfedin; kerem eyleyin hiç de bu tatbikata lüzurn 
yoktur. Mevzuat bu cihetleri tavzih etmiştir. 
Kaçamak yolu ile işi kamufle ederek manen olsun 
vatandaşı zorlamıyalım. Bu maddeyi kaldıra
lım, fuzulidir; 

REÎS — Takrirleri okutacağım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bundan evvelki birleşimde makable teşmil 

edilir mahiyette hükümleri ihtiva ettiği görülen 
geçici birinci maddenin tayyım teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Refik Şevket tnce 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere konusu olan tasarının geçici bi

rinci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz vn 
teklif ederim. 

. Malatya Mebusu 
Dr. H. Fırat 
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I REÎS — Her ikisi de aynı mahiyette bulu

nan takrirleri oyunuza arzediyorum. Nazarı 
I dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi nazarı itibara alman takrirlerle 

| birlikte komisyona veriyoruz efendim. 
FERİDUN F lKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— î lkmi? 
REÎS — İlktir efendim. Komisyon yüksek 

kararı tasvip ederse eder, etmezse maddenin ye
niden görüşülmesinden sonra ve Heyeti Umu-
miyeniz isterse takriri tekrar reyinize koruz. 

Şimdi maddelere devam ediyoruz. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte kayıt ve tescili yapılmış olan 
nakil vasıtalarının sahipleri trafik şube veya 
bürolarına müracaatla altı ay içinde kayıt ve 

j tescil muamelelerini bu kanun hükümlerine gö
re ikmal etmeye mecburdurlar. 

Yukarıki fıkra hükmüne tevfikan yapılacak 
kayıt ve tescil muameleleri harca tâbi değildir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yü-
j rürlüğe girdiği tarihte şoför veya sürücü ehli

yetnamesi almış bulunanlar trafik şube veya 
I bürolarına müracaatla altı ay içinde bunları 

yenilemeye mecburdurlar. 
Yukarıki fıkra hükmüne tevfikan yapılacak 

yenileme muamelesi harca tâbi değildir. 
REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

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

GEÇİCİ MADDE f>. — Bu kanunun tatbiki
ni temin etmek için Adalet Vekâleti, Emniyet 

j Umum Müdürlüğü ve Karayolları Umum Mü-
i dürlüğü teşkilâtına ilâvesi lâzım gelen kadro

ları gösterir teşkilât kanunları, bu kanunun 
neşrinden itibaren en geç iki ay içinde Hükü
met tarafından Meclise sunulur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Komisyona hitaben) Komisyondan ge
len madde var mı?. 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Hayır efendim. 

REİS — Son iki madde, komisyondan ge
len maddelerin vüruduna intizaren geri bıra
kılmıştır. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 
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2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-

nun Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Me
busu îsmet Olgaç'ın, Mülî Korunma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun 
Mebusu Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkada
şı ile Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifleri ve Ticaret 
Komisyonu raporlariyle Maliye ve Bütçe komis
yonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/59, 102, 223, 373) 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Ekseriyet yok. 

REİS — Maddeyi okuyalım, arzedeceğiz. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Bütçe Komisyonunun huzuru lâzımdır; ko
misyon burada mı1? 

REİS — Maddeyi okuyoruz. 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi meskenlerden gayrı * yerlerde 
1 . I . 1955 ve meskenlerde 1 . VI . 1955 tarihin
den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Ekseriyetsizlik iddiası var, yokla
ma yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
REİS — Çoğunluğumuz var, müzakereye 

devam ediyoruz. 
Söz alanların isimlerini okuyorum : 
Abdullah Aytemiz, Hâmid Şevket İnce, Meh

met Kâmil Boran, Sıtkı Atanç, Kemal özçoban, 
Hidayet Aydmer, Feridun Fikri Düşünsel, Hü
seyin "Ortakcıoğlu, Ali Fahri İşeri, Halil İmre, 
Ahmet Başıbüyük, Ahmet Kemal Varınca. 

Buyurun Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Efen

dim; kabul buyurmuş olduğunuz, müşterek^öner-
gede imzası bulunan arkadaşlardan bâzıları ko
nuşma hakkını bana devir ve temlik ettiler. Onun 
için fazlaca konuşursam müsaadenizi, müsamaha
nızı rica ederim. 

Arkadaşlarımızdan yaşlı başlı bir zatın, sîzlere 
iblâğ edilmek üzere bende bir emaneti var. Elçiye 
zeval yoktur âerler." Bu kanun muvacehesinde 
kendi durumunu, bir mülk sahibi sııatiyle ar?ım 
"bendenizden, dinlenmesini de sizlerden rica et-
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mektedir. Müsaade buyurursanız bu meselenin 
şerh ve izahı mahiyetinde olan bu hususu Yüksek 
Heyetinize arzedeceğim. 

Bu zat, 4 500 liraya aldığı bir binayı, 3 500 
lira ekliyerek beş dairelik bir apartman haline 
ifrağ etmiş. Dairelerin icarı en azı 25, en çoğu 
37, biri de 40 liradır. Emekliye sevkolunduktan 
sonra 2 dairesini işgal etmiş, fakat milletvekili 
olduktan sonra evinin bulunduğu Galata muhi
tinden aynlmak mecburiyetini hissetmiş ve Lâle
li'de 235 liraya bir daire icar etmiştir. Beş dai
resinden aldığı geliri vergi ve saire tenzil edil
dikten sonra, tâmîr hariç, 125 liraya inmiştir. 
Halbuki beş daireye sahip olduğu halde bir evde 
serbest oturamadığını, bundan dolayı bu kanuna 
karşı isyankârlığını izhar ve ispat için 15 aydan 
beri apartmanın iki dairesini, beş aydan beri de 
birini boş olarak tuttuğunu kiraya vermemekte 
olduğunu ve bu sözlerine ilâveten yer yüzünde 
irat getirir akaar nev'inden bir kulübeye dahi ma
lik olmadığını anlattı. Ve bu sözlerinin doğrulu
ğunu şeref ve haysiyeti ile temin etti. 

Acaba arkadaşlar bu adam kimdir? Şimdi ifşa 
edeceğim; Allah bilir ama bu adam Aytemizdir. 
Niçin bize namı müstearla bahsettin, diyeceksi
niz? Benim dükkân, mağaza, han ve hamam ve 
muhteşem apartmanlarım olduğunu söyliyenler 
olmuş, böylece kendime mülk sahiplerinin meşru 
haklarını müdafaa imkânını ve teminatını ver
miş oldum. Sizleri tasdi etmîş olduğum için af-
fmızı dilerim. 

Aziz arkadaşlarım, bir kısım vatandaşların 
hesabına, mülk sahiplerinin de zararına bu ka
nunun yaşamasını istiyen kimselerin dillerine 
doladıkları keskin bir silâh gibî kullandıkları.. 
«acaba bu madde kalkarsa dar gelirli kiracıların 
hafi ne olacaktır? » Benim buna karşı cevabım, 
dar gelirli mülk sahiplerinin şimdiye kadar hali 
ne idiyse o olacaktır demiyeceğim, çünkü bir za
rar kendi mislile izale edilmez. Bunun yolu var
dır. Bu kanun geçim zorluğunu tahfif ve bir kı
sım vatandaşların vaziyetlerini ıslah için bâzıla
rına vergi tarhı mahiyetinde bir kanundur. Ka
rakteri itibariyle bugün medeni ve demokrat dev
letlerde böyle bir kanun hiçbir memlekette yok
tur. 

Maliyeci mütehassısların ifadesine göre, Ge
lir Vergisinden Devletin senelik zararı en a^ağı 
100 milyon liradır, İşte sizlere karşılık. Bu ka
nun kalktığı takdirde muhtacı muavenet olan kü-
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çük memurlara, emekli ve dul ve yetimlerin maaş
larına zamimeten bir mesken bedeli verilir ve 
bunlardan başka diğer dar gelirlilerin de vergi 
mükellefiyetleri kaldırılır ise bu suretle Hazine
nin kesesinden on para çıkmadan bu maksat da 
kendiliğinden hâsıl ve mahzur da önlenmiş olur. 

EMBULLAH NUTKU (Erzurum) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — 
Efendim, peşinen arzettîm. Bendenizin konuşmam 
beş, 'altı arkadaş namına olacaktır. Eğer onlar 
ayrı ayrı konuşmuş olsalardı daha fazla sizleri 
meşgul ederdi. Çok rica ederim milyonlarca va
tandaşı alâkalandıran bu çok mühim mevzuda 
beni dinlemek lûtfünde bulununuz. 

Şu halde Hazinenin bu milyonları, kimlerin, 
kimlerin eebine su gibi akıp gitmektedir? tşte 
bu, çözülmesi çok müşkül bir .muammadır. 

Aziz arkadaşlar, bu hususta ne düşündüğü
nü kendisinden sorduğum, muhterem bir zat, 
«seçmenlerin ekserisi 'kiracıdır, kiracı adedi 
çoktur, seçim üzerine müessir olacaktır. Biz 
istanbul Milletvekilleri bu kanunun kalkması
na taraftar değiliz» dediler. 

Bu hakikaten bir endişe ise, şahsidir ve bu
nun hududunu geçmiyen bir endişedir. Hükü
met namına bu kürsüde söz alıp konuşan saym 
Muammer Alakant, Hükümetin noktai nazarı
nı açıklıyarak, gayet kısa ve fakat çok manalı 
bir cümle ve ifade ile, «Yüksek Meclisin kara
rı Hükümetin kararı olacaktır» dediler. 

Şu halde bu mesele politika meselesi değil
dir. (Parti meselesi hiç değildir. Partimiz nok
tai nazarını tamamen izhar etmiş, Yüksek Mec
lisin takdir ve hükmüne bırakmıştır. 

Bu endişeyi izhar edenlere hitaben söylüyo
rum; müsterih olsunlar, hiç. telâş etmesinler. 
Başkalarının kesesinden çıkan ihsanların ke
silmesinden dolayı insaflı, hakşinas kiracılar 
iktidar partisine rey vermemezlik yapmazlar. 
Elverir ki Hükümetin icraatını, millete karşı 
olan rehberliğini beğenmiş ve takdir etmiş ol
sunlar. Halbuki, bunun aksine, mal canın 
yongasıdır, derler, mülk sahipleri elbette rey 
vermezler, bitaraflar üzerinde de tesirler ya
parlar, onlara da verdirmemeye çalışırlar. 

Arkadaşlar, umumi bir kaidedir : İtibar 
kesreti adede değil, hakkadır. 

Yine hatiYİatıriım, seçmenlerin % 85 inin 
'îçendi mülklerinde oturan ve bu partinin, ida-
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I renkı namütenahi nimetlerine mazhar olan köy

lüler olduğunu da unutmamalıdır. 
Muhterem arkadaşlar, her hangi bir parti 

kiracıların ekseriyetine istinat ederek iktidarı 
I kazanmış olduğunu farzedelim. («Parti mese

lesi yoktur, seçmen mevzuu değildir» sesleri). 
Arkadaşlar, müsaade buyurun.. Peşinen 

söyledim ki... 

REİS — Madde üzerine konuşun. 
ABDULLAH AYTEMİÎZ (DevnmJa) - - Şu 

halde kürsüden inelim. Ben birkaç arkadaşı da 
temsilen konuşuyorum. 10 - 15 dakika lütfedi
niz de dinleyiniz, ne olur beyefendi, rica ede
rim.. 

HALİL İMRE (Sivas) — Her kes kendi 
şahsı adına konuşur. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Böy
le bir iktidar saltanatı gayrin kesesinden yapı
lan ihsanlara dayanır ve temeli akçe olur; bu
nun ndr da rüşvettir. Demokrasi devrinde hiç
bir parti böyle meşum bir saltanatın vârisi ve 
sultanı olmaya tenezzül etmez. Senelerden be
ri ıstırap halinde bulunan mülk sahiplerinin 
ah ve enîni üzerine kurulacak saltanat çabuk 
yıkılır, çöker gider. 

Arkadaşlar, birer sene intikalli devre ile... 
(«Sadet harici» sesleri) 

REÎS — Ortada bir kanun var. Ya ihtiyaç 
var veya yok. Seçimle, iktidarla sununla bunun
la ilgisi yoktur. Mutlak olarak kanunun bünyesi 
üzerinde konuşunuz. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Söy-
liyeceğimi söyledim. Şimdi ilerisine devam edi
yorum. 

Bu sözler bu kanunun esbabı mucibesidir. 
Buna şüphe yok. Belki sizce kıymeti yoktur, 
füzulidir, saded haricidir ama, bunu tam mâna-
siyle sadedin kendisi telâkki eden arkadaşlar 
olur. Kürsüde bütün arkadaşları memnun etm'a-
ye imkân var mıdır? Elbette bir kısmı canla 
dinler, bir kısmı dinlemez. Dinlemek istemiyen-
lere ne yapalım? Ben dinlemek istemediğim bir 
mesele konuşulduğu zaman dinler gibi görünü
rüm ama zihnimde başka bir mesele hallederim, 
saded harici demem. Şu halde intikalli devre 
ile birer sene yürürlükten kaldırılması ve kira
cıları sıyaneten emsali, binanın kirası 
kadar bir bedel verdiği takdirde mülk 

j sahibinin tahliye hakkı olmaması hak-
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kındaki müşterek önergemiz Yüksek M'ec-
lisimizee mazharı kabul oldu. Dikkata alın
mak üzere Bütçe Komisyonuna havale edildi. 
Bütçe müzakereleri başlamazdan üç gün evvel 
gönderilen bu işi birgün içinde müzakere edip 
Meclise iadesi imkânı mevcut idi. Mümkünlerin 
mümkünü olan bu husus" muhallerin muhali ol
du. Böylece araya bütçe müzakeresi ve kış tatili 
girdi. Bu yüzden Bütçe Komisyonunda kırk gün 
uyudu, kaldı. Dikkata alınmak üzere Yüksek 
Meclisin gönderdiği işlerde komisyon ittibaa 
mecbur değildir. Ama, ısrar ettiği takdirde nok-
tai nazarını açıklar. ısrar vukuunda Yüksek 
Meclis son kararını verir. Fakat şöyle böyle 
hükümlerini değiştirmeye asla salâhiyeti yok
tur. Mevzuu tevsi etmek, genişletmek, Meclisi 
daha fazla işgale müncer olabilir. Beni affedi
niz tabiatım icabı istediğim tâbirleri kullanmaz
sam bendimi tatmin edemem, tatmin edemeyin
ce muhataplarımı tatmin ettiğime inanamam. 
Komisyonlara bu hak ve salâhiyet verilemez. Aksi 
takdirde müsaderei emvali andıran bu kanu
nun karekterine tamamen uygun olarak bir 
ifade ve tâbirle komisyonlara bir veto hakkı 
tanımış oluruz. Bu ise Yüksek Mecliste mühim 
meseleleri ve kararları muallâkta bırakır. 

Âzız arkadaşlar, iki seneden beri komisyon
larda dolaşan ve nihayet binbir müşkülâtla hu
zurunuza gelen bu kanun uyku illetine müptelâ 
olan bir kanundur. Hiçbir komisyonun bu ka
nun üzerinde hakkı ve bu kanunun da komis
yonlarda hiçbir alacağı kalmamıştır. Meclisle 
gelen bu kanunun bir daha Meclisten çıkmasına 
müsaade etmiyelim. Giderse her gittiği yerde 
uyur kalır, belki de ölür, gider. Geride mülk sa
hiplerine matemini tutmak kalır. Bütçe Ko
misyonu ricalinden çok rica ederim; çok müz-
minleşen aynı zamanda basitleşen bu işi şu Mec
liste beraberce el. ele vererek bitirelim. 27 aydan 
beri ıstırap çken vatandaşları bu ıstıraptan, bu 
endişeden kurtaralım. 

Müsaade ederseniz bu da kâfi değil. Son 
zamanlarda vahim ve hayal mahsulü dahi olsa 
bu yüksek Meclisin sâf ve temiz muhit ve âf akın
da dolaşan sisli ve zehirli bulutları dahi izaleye, 
dağıtmaya çalışalım. 

EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Ne demek 
istiyorsunuz, açıklayın. i 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Şu I 
halde, eğer bu kanun, zaman zaman Meclisten | 
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| uzaklaşmak suretiyle ilânihaye yaşamaya mec

bur ise, bunun kaderin elinden, hükmünden kur
tarılması yolunu, Ulus Gazetesinin yazısını tek
zip suretiyle bulalım. Ulus Gazetesinde bir fıkra 
çıktı; acaba bu kanun nasıl çıkacak? Kiracı 
milletvekilleri çok ise kiracıların, mülk sahibi mil
letvekilleri daha ziyade ise mülk sahiplerinin 
lehine çıkacak demektedir. Hayır; böyle çıkmı-
yacaktır, bu yazıyı tekzip edelim, eğer bu iş böy
lece muallâkta kalmak ihtimalini muhafaza edi
yorsa ona imkân vermiyelim. Bu işte her iki 
zümre milletvekilleri, mülk sahipleri ve kiracı 
milletvekilleri reyden istinkâf etsinler, bu işi 
bitaraf milletvekillerine bıraksınlar. Bu kanu
nun menfaat ve mazarratiyle alâkası olmıyan ar
kadaşlar bu işi bir iki saat içinde halledip va
tandaşları ıstıraptan kurtarsınlar. îki tarafın 
memnunluğunu ve bitarafların hayranlığını mu
cip bir şekilde.... (Gürültüler) Müsaade buyurun, 
şarta bağlı olursa teklif ediyorum. Eğer bu 
işin neticelenmesi için Meclise yardım ederler
se, ki buna eminim. Teklifimin bir önerge ile 
teyidine mahal kalmamış olur. Elbette Bütçe 
Komisyonu da bu Meclisin bir uzvudur. Şerefi 
de müşterektir. 

Arkadaşlar, son mâruzâtım şudur : Meclisin 
ekseriyetinin verdiği karara rağmen Bütçe Ko
misyonu noktai nazarında tamamen ısrar etmiş
tir. Meskenlerde üç sene olarak kabul edilen 
müddeti Yüksek Meclis bir seneye indirdiği 
halde Bütçe Komisyonu bu müddeti 2 buçuk se
ne yapmıştır. Ve yine komisyon evvelki kararın
da ticarethaneleri bir senelik müddete tâbi tut
tuğu ve Yüksek Meclis de bunu olduğu gibi ka
bul etmiş olduğu halde bu sefer hiçbir sebep 
dermeyan edilmeksizin sanki mademki Meclis 
bizim meskenlerde kabul ettiğimiz üç seneyi bir 
seneye indirdi biz de buna mukabil t'icarethane-
lerdeki bir seneyi iki seneye çıkaralım demişler
dir, hiçbir sebep gösterilmeksizin. Meclis de bir 
seneyi kabul ettiği halde, onu da iki seneye çı
karmıştır. 

Bütçe Komisyonunun tasarısında mevcut ol
mıyan fakat teklif ettiğimiz önerge veçhile maz
harı kabul olan bir fıkra var, bu da münhasıran 
erbabı ticareti siyanet maksadına müstenittir, 
mal sahipleri bu kanun yürürlükten kalktıktan 

j sonra mecur ticarethaneye mümasili binaların 
j kirası verildiği takdirde mülk sahibinin tahliye

ye hakkı olmaması hükmü kabul edildi. Buna 
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da ihtiyaç vardır. Sayın Ticaret Bakanı Enver 
Güreli'nin de bunu anlatan ve terviç eden be
yanatını tekrar ederek sizleri rahatsız etmiye-
ccğim. Bu fıkra bu sebepten dolayı ilâve edil
mişti. Şimdi Bütçe Komisyonu diyor ki bu fık
ra iyi ama bunun yeri burası değildir. Umumi 
hükümler arasında yer almalıdır. Çünkü bu 
muvakkat bir kanundur. Şu halde umumi hü
kümler arasına girmesi lâzımdır. Eğer Meclis 
bunu tasvip edecek olursa bu müddetin hitamı
na kadar geçen zaman zarfında ana kanunlar
da gereken tadillerin yapılması lâzımdır. Arka
daşlar; bu nokta üzerinde duralım. Komisyon 
noktai nazarında ısrar ediyor. Son söz Mecli
sindir. Ama bu hüküm hakkındaki beyanını 
izah etmek lâzımdı. Belki bir mutabakat hâsıl 
olur. Yüksek Meclisin kabul ettiği bu hüküm 
muvakkat bir tedbirdir, muvakkat tedbirlerin 
elbette yeri muvakkat kanunlardadır. 

Esasen bu kanunun mevcudiyeti ahvali fev
kalâdenin devamına bağlıdır. Fevkalâde ahval 
zail. olduğu takdirde bu kanun kendiliğinden 
kalkacaktır. Fevkalâde halin devam ettiği Hü
kümetçe ifade edildi, esasen fevkalâde hal bit
miş olsa idi bu kanun kendiliğinden kalkar ve 
berhava olurdu. 

Hakikaten ticaretle meşgul olanlar bu yüz
den büyük bir endişe içindedirler. Senelerden-
beri 200 lira kira getiren bir yerde 40 liraya 
oturan bir kiracıya elbette bundan mutazarrır 
olan mülk sahibi zamanı geldiği vakit başkası
nı tercih eder ve 150 liraya verir de eski kira
cısına 200 liraya vermez, çünkü kini ve hıncı var. 
Bu mülâhaza ile muvakkat hükme konulmuş
tur. Çünkü Hükümet hali tabiinin avdet etti
ğini ilân ettikten sonra artık bu hükmün hük
mü kalmaz. Bütçe Komisyonu ile aramızda Kaf 
dağı kadar fark vardır. 

^ Teşkilâtı Esasiye ve Medeni kanunları, mül
kiyet hakkının en mukaddes ,bir hak olduğunu 
ye mülk sahibinin istediği gibi tasarruf hakkını 
istimal etmesi esasını kabul etmiştir. Fevkal
âde ahval mülkiyet takyidini caiz ve mubah, 
hattâ zaruri kılar. Ama fevkalâde haller zail 
olduktan sonra umumi kanunlarda böyle bir 
hükmün hiç yeri yoktur. Eğer hali tabiî avdet 
ettikten sonra da mülkiyet hakkı bir takyit 
ile zedelenirse, affınıza mağruren s-öyliyeyim, 
çok korkunç ve tehlikeli olan rejime 'doğru 

kaymış olururz. 

Mülkiyet hakkı, Teşkilâtı Esasiyeye müs
tenittir. Bu kanun tadil edilmedikçe böyle bir 
hükmün ana kanun olan Medeni Kanunda yer 
alması mümkün olamaz. Bu meseleye bu vesile 
ile temas etmek, münakaşasını yapmak dahi 
caiz değildir. Fakat tahrik edildiğim için ve 
komisyonca temas edildiği için bahis mevzuu 
ediyorum. 

Arkadaşlar; bir madde ve dört bentten iba
ret olan bu kanun, insafınıza müracaat ediyo
rum, üç ay içinde Yüksek Meclis huzuruna ge
lebilirdi. 27 ay kalmıştır, üç ayını saymıyo
rum, Heyeti Uımumiyeye aittir, iki sene böyle 
devam etmiş ve sürüncemede kalmış olmanın 
•mesuliyeti mülk sahiplerine ait değil, millete 
karşı mesul olan biz milletvekillerine racidir. 
Milyonlarca insanı alâkalandıran, âdeta arala
rında, bir harb manzarası ihdas eden bu ka
nun elbette müstaceldir, bir an evvel intacı lâ
zım ve zaruridir. Halbuki bu işin halli çok ko
laydır ve basittir. Fakat hakikati teslim etmek 
işartiyle. Acaba bu kadar kolay olan bir iş ne
den bu derece uzadı. Besbelli sehli mümteni ol
duğu için. Ben Bütçe Komisyonunun mesken
lerde kabul ettiği iki buçuk seneyi, ticaret
hanelerde de iki seneyi mahsup şartiyle şah
san kabul ederim. Tevkif, can hürriyetini, mül
kün menfaatinden mahrumiyet ise mal hürri
yetini takyit eder. Netice birdir, çünkü mal 
canın yongasıdır, derler. Mevkuf olan bir adam 
tam o kadar bir müddet yatmışsa derhal tahliye 
edilir. Bu kanun 27 aydan beri komisyonda, 
Umumi Heyette kalmıştır. Binaenaleyh üç ay
dan fazla kalması zaruri, gayrizaruri sebeple
re istinat etse de bunda mülk sahiplerinin ku
suru var mıdır? Binaenaleyh bunun mahsubu
nu yapalım. Ticarethaneler için tâyin olunan 
iki sene müddet bitmiştir, derhal serbest ol
ması lâzımdır. Meskenlere gelince; üç. ay müd
detleri vardır. Niçin? Çünkü geçen zamanı da 
hesaba katacağız. 

Yüksek Meclis atıfet kabilinden bir sene me
hil verdi, insaf ediniz, yetmiyor mu? Bu iş 
bu kadar uzamışsa kusur kimindir? Her halde 
mülk sahibinin değildir. 

Arkadaşlar, son sözüm : Ey celâdetli millet
vekilleri, büyük bir ekseriyetle verdiğimiz ka
rarın şeref ve kıymetini muhafaza edelim. 
Bütçe Komisyonunu bir cüz'ü uzvu okluğu 
Heyeti Umumiyeyi ve akalliyeti ekseriyete hâ-
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kim kılmıyalım. Memleketin her tarafında du
yulan ve yayılan ve mülk sahiplerinin dar ge
lirlilerine ve bu yüzden mutazarrır ve mütees
sir olanlara bir kurtuluş müjdesini veren 
isabetli, hakkaniyetli katranımızda sabit kalalım. 
Evvelki önergenin teyiden kabul buyurulması-
nı rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Kenan Beyefendi, komisyon adına 

mı söz istediniz? 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN 

YILMAZ (Bursa) — Evet, 
RElS — Usul hakkında Emrullah Nutku 

söz istemiştir, ondan sonra. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, bu kanunun müzakeresinde 
salim bir yola girebilmek için hafızalarınızı 
tazeliyeceğim. Geçen seferden kalan bu kanu
nun umumiyeti üzerinde görüşülmüş, umumi
yeti üzerindeki müzakereler bitmiş, maddelere 
geçilmişti. Bu birinci madde görüşüldükten son
ra birinci maddenin nasıl olması gerektiği hak
kındaki prensip kararları alınmış ve lâyiha re
daksiyon için komisyona gitmişti. Binaenaleyh 
artık bu Millî Korunma Kanunu kaldırılsın 
mı, kaldırılmasın mı? Diye bir münakaşanın 
yeri yoktur, vakitlerimiz kıymetlidir. Bu Mil
lî Korunma Kanununun kaldırılması geçen se
fer karar altına alınmış ve hattâ tarihleri de 
tesbit edilmiş, komisyona gitmişti. Ama bu
gün komisyon bizim prensip kararlarımızın 
haricinde bir metin getirmiştir. Bunu nasıl 
ve hangi hakka dayanarak getirmiştir? Komis
yon bize bunu müdafaa etsin. Biz eski pren
sip kararlarımızı iptal etmedikçe hiçbir suret
le artık komisyon bizim kararlarımız hilâfına 
bir madde getiremezdi. Asıl konuşacak komis
yondur arkadaşlar. . 

REİS — Komisyon Başkanı, buyurun efen
dim. Daha söz alan 14 milletvekili vardır. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN 
YILMAZ (Bursa) — Yalnız bir noktaya cevap 
vereceğim. 

REİS — Buyurun efendim. 
KENAN YILMAZ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Millî Korunma Kanunu münasebe
tiyle Abdullah Aytemiz arkadaşımın vermiş ol
duğu takriri Heyeti Umumiyeniz nazarı dikka
te alarak Bütçe Komisyonuna tevdi buyur-
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muştu. Eğer esası kabul edilip de sadece re
daksiyon için gönderilmiş olsa idi Heyeti Umu-
miyenizin bu kararı önünde Bütçe Komisyonu
nuzun hürmetle eğilmekten başka yapacağı 
bir şey olmazdı. 

Komisyon takriri tetkik etti. Bu takrirde, 
meskenlerden bir sene sonra Millî Korunma Ka
nununun hükmünün kaldırılması isteniyor; mes
kenden gayrı akaarların üzerinde bu kaydın 
ilânihaye devam etmesi isteniyor, içinde otu
ran müstecir değer bedelini verirse mülk sa
hibi onu tahliye ettiremessin, deniyordu. Şa
yet mülk sahibi ile kiracı arasında mutabakat 
hâsıl olmazsa mülk sahibinin mahkemeye mü
racaat etmesi, takdir edecekleri rayiç bedel ve
rilmek şartı ile müstecirin ilânihaye işgale de
vam etmesi isteniyordu. Bu teklif daima ehem
miyeti haiz bir hükmü ihtiva etmesi hasebiyle 
hususi kanun hükümleri arasına girmesinin doğ
ru olmadığı neticesine varıldı. Bu hususta bir 
hüküm vaz'edilmek lâzımgelirse Borçlar Kanu
nuna bir hüküm koymak veyahut müstecirle-
rin hukukunu sıyanet için ayrı bir kanun tek
lif etmek lâzımgeleceği düşüncesiyle bu teklif
lere komisyonunuz iltihak etmedi, teklifi yerin
de bulmadı. 

Diğer taraftan bir sene sonra meskenlerden 
müstecirlerin çıkarılması hakkındaki teklifi de 
yerinde bulmadı. Evvelki teklif üzerinde ısrar 
etmeyi komisyonunuz düşündü, yani üç sene 
sonra kaldırılmasını muvafık gördü. Fakat 
müddeti 1956 Kânunusanisinde hitam bulduğu 
ve bu mevsim de kışa rastladığı için müste
cirlerin bu ayda tahliye edilmesinin doğru ol
madığını düşündü ve altı ay evveline almayı 
muvafık gördü. Diğer taraftan akarat için, 
akaarların 1954 tarihinde tahliyessini kabul et
mişti, fakat bu defa aradan üç ay geçmiş bulu
nuyor. 9 ay sonra müstecirlerin bunu tahliye 
etmesi mağduriyetlerini mucip olabilir düşün
cesiyle bunu da bir sene artırdı. 

Şimdi Abdullah aytemiz, dâvasını müdafaa 
etmesi lâzımgelirken Bütçe Komisyonunun bunu 
geciktirmiş olması yolundaki tarizleriyle Heyeti 
Umumiyemizin noktai nazarını başka bir noktaya 
tevcih etmek istiyorlar ki, bunu encümen narama 
doğru bulmuyorum. 

Yine diyorlar ki, verilmiş olan Heyeti Umu
miye kararının şerefini muhafaza etmek için bu 
teklifi kabul etmivelim. Arzettiğîm gibi Heyeti 
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tlmumiye bu takriri komisyona nazara almak j 
üzere göndermiştir. Eğer Heyeti Umumiye bunu j 
kabul edip de tahrir ve taknin için komisyona 
göndermiş olsaydı, elbette ki encümen bu karara 
mutavaatın hazzı içinde maddeyi tahrir ve tan
zim ederek getirirdi. 

Diğer taraftan komisyonun Heyeti Unıumiye-
mize mülkiyet hakkına riayet etmediğini iddia 
ettikleri halde, teklifleriyle akaarlarda bu duru
mun devamı, (rayiç bedeli verilmek şartiyle) iste
mektedir. Elbette ki, meskenlerin bir mâliki ol
duğu gibi lakaarın- da bir maliki vardır. Mül
kiyet hakkı mesken veya gayrimesken olan yer
ler için tamamen aynıdır. 

Encümenin noktai nazarını esbabı mucibesiy-
le arzetmiş bulunuyoruz. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. Dâvalarını müdafıaa buyursunlar. He
yeti Umumiyeniz kabul ederse, elbette ki kanuni-
yet iktisap edecek olanj Heyeti Umumiyenizin ka-
kararı olacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

REİS — Hâmid Şevket İnce. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Kay
gılı arkadaşlarım; bu kanunun karakterini dai
ma göz önünde tutarak müzakereye devam etme
liyiz. Kanun fevkalâde ahval için yani millî 
müdafaa ve millî iktisadı korumak için tesis ve 
taknin olunmuştur; bu kanun, fevkalâde ahvalin 
icabettirdiği ve zaman zaman tatbikına Hükümeti 
memur kıldığı bir kanundur. O halde kanunun ka
rakterinde bir hususiyet vardır. Bu hususiyet, da-
imiyet ifade etmemektedir, muvakkatlik ve ge-
çicidik ifade etmektedir. O halde kanunun bu 
karakterini bir tarafa bıraktıktan sonra Bütçe 
komisyonundan gelen son teklif üzerinde vazi
yeti düşünelim. Bütçe Komisyonu diyor ki : ben 
tetkikat yaptım meskenden gayrı binalar için 
bir Kânunusani 1955 i kâfi gördüm. Yani mes
kenden gayrı binaların 1 . I . 1955 te serbest 
şekilde icarını muvafık buldum. Meskenler için 
de bu tarihten altı ay sonra serbestlik caizdir 
diyor. Bir suali mukadder insanın beyninde ve 
kalbinde beliriyor. Ey muhterem komisyon, 
buhranın yarattığı ve olağanüstü zamanlarda 
tatbik edilmek üzere ortaya atılan bu kanun
daki müddetin bitimini şimdiden sen nasıl tâ
yin edebilirsin? Bu kehanet, bu ilâhi vahiy 
sana nereden geliyor? Sen ne biliyorsun ki bir 
Kânunusani 1955 te meskenden gayrı binalara | 
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ihtiyaç kalmıyacak ve bir Haziran 1955 te de 
mesken dâvası kalmıyacak. Bugün bunu kimse 
tesbit edemez. Yalnız ahvalin ve ihtiyacın tahtı 
tesirinde vaziyetin inkişafına göre Hükümet 
«ev veya diğer binaların takyide ihtiyaç kal
mamıştır» diyebilir. Çünkü kanunun 3 ncü 
maddesi bu kanunun fevkalâde hallerin başla
ması ve devamı müddetince Hükümete tatbik 
yetkisini vermiş, fevkalâde halin takdirini ise 
yine Hükümete bırakmıştır. Hükümet ihtiyaç 
duydukça bu kanunun tamamını veya bâzı mad
delerini tatbik eder veya kaldırır. Meselâ fab
rikalara el koymak, ithalât ve ihracat rejim
lerini tesbit ve tâyin etmek, memleketin ikti
sadi bünyesi icabına göre ithalât veya ihracatı 
meni veya tahdit etmek, gemilerin satışına mü
dahale eylemek gibi Devlet iktisadiyatına 
taallûk eden ve millî müdafaayı alâkalandıran 
hususlarda Hükümeti salahiyetli kılmıştır. Şim
di mevzuumuz ise gayrimenkulun icarı mev
zuudur. Binaenaleyh kanunda sarahaten tâyin 
edilen müddete mütaallik hükmün, B. M. Mec
lisinin hukuki durumuna, hukuki irfanına ya-
raşmıyacağı kanaatindeyim. İsterseniz bir de 
bunun aksini mütalâa edelim. 

Ve farzediniz ki Bütçe Encümeninin mazba
tasını kabul ettik ve bu kanun yarın meriyete 
geçti, hükümleri elimizde, önümüzde duruyor. 
Fakat bu kanunu mütaakıp Hükümet iki ay 
sonra fevkalâde hali kaldırdım derse vaziyet 
ne olacaktır? Yani kanunun üçüncü maddesin
deki salâhiyete dayanarak bir kararname çıka
rırsa o vakit vaziyet ne olacaktır? Tâyin ettiği
niz iki buçuk senelik müddet bu kararname ile 
karşı karşıya gelmiyecek mi? Eğer böyle bir 
müddet kabul edilecek olursa bundan evvel 
aynı kanunla Hükümete salâhiyet verilmiş ol
ması hali ile tezat teşkil etmez mi? Ve bu su
retle Hükümete evvelce verilmiş olan bir salâ
hiyeti elinden almak gibi bir hal muvacehesinde 
kalmış olmaz mıyız? Böyle olacağına, kanunun 
üçüncü maddesini tadil edelim yani 30 ncu 
maddeyi değil, üçüncü madde ile verilen salâ
hiyeti kaldırın. Bendeniz bu kanunu hukuk ka
idelerine ve teşri ve taknin usullerine muhalif 
bulunmaktayım. Bence müddet tâyin olunamaz, 
asla olunamaz arkadaşlar. Onun mânası buhran, 
o günden itibaren kalkacaktır demektir. Bu na
sıl olur? Böyle bir sözü nasıl söyliyebiliriz ar
kadaşlar? Yarın bir bomba patlarsa, yarın bir 
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zelzele ve yangın memleketi sararsa gayrimen
kul buhranı kalkacak mıdır? Böyle şey olmaz. 

Binaenaleyh Bütçe Komisyonunun müddet 
tâyini suretiyle yaptığı mazbatanın reddini rica 
ediyorum. 

REÎS — Köylü Partisi adına Cezmi Türk. 
C.EZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, bu ka

nunun esası hakkındaki mâruzâtımızı, bundan 
evvelki müzakere esnasında Yüksek Huzurunuz
da arzetmiştik. 

Buhran zamanlarında sosyal hakların her 
şeye takaddüm edeceğini, ondan sonra tasarruf 
ve mülkiyet hakkının geleceğini, buhran zail 
olunca mülkiyet hakkının her şeye takdim et
menin bir zaruret olduğunu, tasarruf hakları ile 
sosyal hakların onu takip edeceğini arzetmiştik. 

Bu meyanda uzun mehile muarız kalmıştık, 
mehil esnasında zamlar yapılmasına muarız kal
mıştık, plâfonsuz serbestliğe de muarız kalmış
tık. Ve bu itibarla tasarının tekrar tetkik edil
mek üzere Bütçje Komisyonuna iadesini istir
ham etmiştik. Bâzı arkadaşların fikirleri de bu
na lâhik oldu, bu hususta bâzı takrirler verildi, 
Yüksek Heyetinizin kararı ile Bütçe Komisyo
nuna gitti. Orada tekrar tetkik edilerek geldi. 
Bu defa Bütçe Komisyonu mehli uzattı. Zamlar 
hakkında ise görüşmeyi ve karara varmayı doğ
ru bulmadı. Maddenin aslında zam mevzuubahis 
olmadığı için metnin müzakeresi esnasında bu
nun derpiş edilmesi teklifi sunuldu. 

Biz eski prensiplerimize sadakatle, bugünkü 
ihtiyaçlara uygun olarak mehil ve müddet üze
rinde ısrarla duruyoruz, müddetin uzatılması
nın doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Sayın Hâmid Şevket Bey müddeti yalnız 
buhran içindir dedi bunu da zaruri bilmeyi va 
tahmin etmeyi bir Vahyi İlâhi olarak gösterdi. 
Bu, edebiyatın haricinde bir hakikat bir haki
kat daha yaşamaktadır ki, o da şudur. Bu mehil 
yeni şartlara intibak müddetidir. Mülkiyet reji
mini tahdit eden, dragoniyen rejimle tahdit eden 
kanunun bir anda ortadan kalkması bünyei içti-
maiyede şeşitli huzursuzluk ve istikrarsızlık 
doğurur diyedir ki, encümeniniz bu mehil fikri 
üzerinde durmuştur. Ancak bu mehlin uzatılma
sı esas prensibe mugayirdir. Böyle bir intibak 
müddetinin fazla uzatılması, iki taraflı huzur
suzlukların doğmasına meydan verir. Biz Köylü 
Partisi namına şunu arzederiz ki; bu mehli Ha
ziran 1954 e indirmek, doğru olur. Yüksek He-
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i yetinizin bu^ hususta bir karara varması mua

delete daha uygundur .Ne kadar uzun olursa ol
sun, daima mehlin son aylarında harekete geçil
diği dikkat nazarlarınızdan kaçmamalıdır. Sayın 
1 lâmid Şevket İnce 'nih «asla müddet tâyin olu
namaz» demesi varit değildir. Bilâkis böyle 
zamanlarda müddet tâyin olunur ve olunmalıdır. 
Zam meselesine gelince, biz prensip itibariyle 

! bu mehil içinde zamların yapılmasına taraf-
I t ar değiliz. Çünkü memleketimizin iktisadi şart-
I larına umumi mânası ile uygun olmadığı kanaa-
I tindeyiz. Bu- zamlardan istifade eden mülkiyet 

sahipleri olacağı gibi, bu zamlar yüzünden zarar 
görecek mülkiyet sahipleri de olacaktır. Yine 
bu zamlar yüzünden istifade edecek kiracılar bu
lunacağı gibi, bu zamlar yüzünden zarar görecek 
kiracılar da bulunacaktır. Tafsilen arzederek 
sizi tasdi etmek istemiyorum. Yalnız tetkika-
tınıızm neticesinde şu kanaate vardık. Bu zam-

I lar yüzünden zarar görecek ev sahipleri ile bu 
ı zamlar yüzünden zarar görecek kiracılar muka

yese edilirse neticede zamlar hem kiracıların, 
hem de ev sahiplerinin çoğunluğuna zarar vere
cektir kanataindeyiz. Bunu, tasdi etmeijıek için 
arzetmiyorum. Bu kanunu İstanbul, Ankara, İz
mir, Adana gibi daha çok büyük şehirlerimizin 
davasıdır. Mehlin kısaltılması lâzımdır. Zam
ların bu şekilde yapılması, aynı zamanda iktisadi 
hayatı pahalılaştırıcı bir tazyik mahiyetindedir, 
geçen defa da arzettiğim gibi, fiyatlar üzerinde 
bir kamçılama olacaktır. 

Bugün en mütevazı aile bütçelerinde mes
ken kiraları asgari giderlerin dörtte birini iş
gal etmektedir. Yâni vatandaş kesesi mesken te
dariki için varidatının yüzde yirmi ıbeşini öde
mek zaruretindedir. Yüzde otuz, kırk ye hat
tâ altmışını ödiyenler dahi vardır. Bilhassa mes
ken kiralarının yüksek olduğu büyük şehir
lerde böyledir. Biz asgari nispet olan yüzde 
yirmi beşi alırsak; yüzde yüz zamma gidilirse va
tandaşın hayatını topyekûn yüzde yirmi beş 
pahalılaştırmış olacağız. Yüzde iki yüz zam 
yapacak olursak, geçim endeksinin yüzde el
liye çıkarmak demek olacaktır. Bilhassa ha
yat pahalılığını bu kanunla tergip; teşvik ve 
hattâ tahkim etmek demektir ki, bu hükme biz 
şiddetle muarız bulunmaktayız. Bunun netice
leri en yakın aylarda kendisini gösterecektir 
Bütçe müzakerelerinde Hükümetin kabul etme
diği hayat pahalılığı keşin olarak artacaktır. 
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Ve nihayet en nikbin fiyat istatistiklerine gö
re bile hayat pahalılığı yüzde yirmi beş daha 
yükselecektir. Kategorik olarak, iktisadî nos
yon olarak, Devlet İstatistikleri neticesi ola
rak mesele»budur. Zam prensibi memleketimi
zin küçük ailelerinin bütçeleri üzerinde büyük 
bir yük getirecektir. Hayatı ve hayat pahalı
lığını arttıracağı için aleyhindeyiz. 

Arkadaşlar, esasen bir kere serbestlik ka
bul ettik. Sonra bu serbestlik içinde hayatın 
arz ve talep kaidesine göre ayarlanmasını kabul 
ettikten sonra ve bunun ayarlanmasından önce, 
kanuni zamlar yaptırmanın esas prensibi ile 
tezat halinde bulunduğunu arzetmek isterim. 
Kiraların plâf onsuz, yani zam haddi tâyin edil
meden serbest bırakılmasına da muarız bulunu
yoruz. Bütçe Encümeni tarafından plâfon tes-
bit edilmediği için; iradı gayridâfi kıstasına 
göre serbest bırakıldığı zaman bir had ve hu
dut çizilmesi gerektiği için, bir had çizilmedi
ği takdirde içtimai huzursuzluk doğacağı için 
âzami had çizilmesinin âdilâne olacağı kanaatin
deyiz. Yüksek huzurunuzu ve ekseriyetinizi 
bu hususta tekrar tasdi ettiğimden dolayı özür 
diliyerek, bu hususta dikkatinizi çektikten 
sonra netice olarak arzetmek isteriz ki ; mül
kiyet hakkının birinci plâna alınmasını, zam
lar yapılmadan ve âzami had tâyin suretiyle 
serbestliğe gidilmek üzere bu teklifi kabul et
menizi temenni ve daha fazla geciktirmemenizi 
istirham edeceğiz. 

EEÎS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, bundan önceki müzakere
lerde arzettiğim gibi, Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi tamamen meriyetten kaldırıla-
caksa ayrı bir kanunla hüküm alınmasına lüzum 
yoktur. Zira Millî Korunma Kanununun 3 ncü 
maddesiyle bu hususta icra Vekilleri Heyetine 
salâhiyet verilmiştir. Kaldırılması, terviç edili
yorsa Hükümete direktif verilir, kaldırırlar. Bu 
teklifim kabul edilmediği için şimdi Bütçe Ko
misyonunun son raporu üzerinde mâruzâtıma ge
çiyorum. 

Millî Korunma kanununun 30 ncu maddesi, 
ihtiva ettiği hüküm ve metin itibariyle tecezzi 
kabul etmez bir mahiyettedir. Bu mahiyette 
olan bir hüküm yürürlükten kalkarsa, ilga hük
münün taallûk ettiği mevzularda kati ve sarih ne
ticeler doğurur. Bahsi geçen 30 ncu madde dük-
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kânlar için kalkmış ve fakat meskenler için mev
cut, ve mer i sayılabilmesi hukukan mümkün de
ğildir. Kanun tekniği de buna cevaz vermez. 
Şimdi vereceğim misal bu hükmün acaipliğini 
derhal meydana koyacaktır. Farzedin ki, bir 
adam ölmüştür. Biz diyoruz ki, bu adam falan 
nazarında ölmüş; fakat bizim nazarımızda bir 
sene sonra ölecektir. 

()MER MART (Çanakkale) — Münasebeti 
var mı bunumla? 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Münasebetini hukukçu arkadaşlar bilir, olmıyan-
lar takdir edemezler. Size bu hâdiseyi canlan
dırmak için tamamen hukuki misal veriyorum. 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşımızın tasvip et
mediği misale devam ediyorum: Bir insan ölmüşse 
ölmüştür. Bâzılarımız için bugün Ölmüş olması, ve 
bâzılarımız için ele bir sene sonra ölmüş sayılacağı 
kabili tasavvur olamaz. İşte, ne gariptir ki bizim 
30 ncu madde de Bütçe Komisyonunun değiştir
me teklifime göre, 1.1 .1955 tarihinde ölecek, fa
kat bir hikmeti Hûda dirilerek yalnız meskenler 
hakkında 1 . V I . 1955 tarihine kadar altı ay daha 
yaşayıp o tarihte ikinci defa ortadan kalkacaktır. 

Binaenaleyh belirli bir tarihten muteber ol
mak üzere, bir ilga düşünülüyorsa bu ilganın tam 
ve mutlak olması ve gerek dükkânlar, gerekse 
meskenler için aynı tarihte hüküm ifade etmesi 
zaruridir. Buna göre tashih edilmek üzere madde 
metninin komisyona iadesini teklif ediyorum. 
Takdir sizlerindir. 

RE t S — Sıtkı Atanç. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, Millî Korunma Kanununun 30 ucu 
maddesinin tadiline dair Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan metnin "Umumi Heyette müzakere
si sırasında Maraş Milletvekili saym Abdul
lah Ay temiz ve 9 arkadaşı tarafından birinci 
maddenin değiştirilmesi hakkında verilen tak
rir ittifaka yakın bir ekseriyetle Heyeti Umu-
asliyece kabul edilmişti. 

Umumi Heyetçe kabul edilen değiştirgenin 
esası şu idi : (Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi bilûmum gayrimenkullerde 1.1. 
1954 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıl
mıştır. Ancak bu tarihten sonra meskenlerden 
gayrı yerlerin icar bedeli hakkında taraflar 
uyuşamazlarsa kiracının müracaatı üzerine sulh 
mahkemesi 5020 sayılı Kanunun meriyetinden 
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sonra inşa edilmiş olan - yani Millî Korunma 
Kanunu hükümlerine tâbi olmıyan - gayrimen
kul kiralarını emsal tutarak icar bedelini tes-
bit eder. Kiracı tesbit edilen icarı kabul ettiği 
takdirde mal sahibinin meeur gayrimenkulun 
tahliyesini isteyemiyeceği) nden ibarettir. 

Yüksek Meclisin bu değiştirge hakkındaki 
temayülü nazarı dikkate alınarak maddenin 
bu esas üzerinden redaksiyonu yapılmak üzere 
Bütçe Komisyonuna havale edildiği .malûmu
nuzdur. Bu defa Bütçe Komisyonundan gelen 
raporda görüyoruz ki, Yüksek Meclisin bu te
mayülü nazarı dikkate alınmaksızın eski nok-
tai nazarlarının yürütülmesinden başka bir şey 
yapmış değillerdir. Yüksek Meclisin bir cüzü 
bulunan Bütçe Komeisyonu Umumi Heyetçe 
kabul olunan değiştirge ile Meclisin temayü
lüne uyarak maddenin redaksiyonunu bu esas 
üzerinden huzurunuza getirmiş değildir ve Mec
lisin bu temayülünü asla nazarı dikkate alma
mış, eski noktai nazarında ısrar etmiştir. 

Bütçe Komisyonu maddesine göre; mesken 
kiralarını 1 . V I . 1955 tarihinde, meskenlerden 
gayrı yerleri ise 1.1.1955 tarihinde serbest bı
rakılmaktadır. Bu karara Bütçe Komisyonun
da beş muhalif arkadaşımız vardır. 

.Görülüyor ki Bütçe Komisyonu mesken ki
ralarını 1955 senesi beşinci ayı sonunda serbest 
bırakmakla iki buçuk sene daha bu halin te
madisine gitmekte, meskenlerden gayrı yerleri 
iki sene sonra yani 1955 senesi bidayetinde ser
best bırakmaktadır. 

Meskenlerdeki beş aylık uzatmayı, (kiracı 
vaziyetinde bulunan vatandaşların mevsim do-
layısiyle yeni kiralıyacakları yerlere yerleşe-
bilmelerini mümkün kılmak) esbabı mucibesiyle 
izah etmektedirler. 

Aynı esbabı mucibe meskenden gayrı yer
ler için varidi hatır olmuyor da yalnız mesken
ler için ileriye sürülüyor. Meskenler ne kadar 
haizi ehemmiyet ise meskenlerden gayrı yerler 
de o derece haizi ehemmiyettir. 

Kiracı vaziyetinde bulunan vatandaşların 
yeni kiralıyacakları yerlere yerleşebilmelerini 
mümkün kılmak için 1953 ve 1954 senelerinin 
yaz aylarını intihap etmemişler, 1955 senesi
nin ortasında Millî Korunma Kanununu kal
dırmayı tasvip etmişlerdir. 13 seneden beri 
devam edegelen adaletsizliğin bir an evvel orta-
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dan ibaldınl'm'ası cihetine gidilmemiş, daha öki 

I buçuk sene gibi uzun foir zaman devamı tecviz 
j olunmuştur. 
I Muhterem arkadaşlar, Mil î Korunma Ka-
! nunu her cepheden antidemokratik kanunların 

en başta gelenlerinden birisidir. Zira mülkiyet 
hakkına, aileye Devletin müdahalesi olamaz. 
Bu kanun kalkarsa ne olacak? Mevcut olan 
adaletsizlik ortadan kalkacak, pahalılık değil, 
ucuzluk olacak. Arz ve talep kaidesi câri ol
sun, müdahale e'tmdyelim. 

Muhterem arkadaşlar, hakla menfaatin çar
pıştığı bu mühim konunun halli için, Millî Ko
runma Kanununun 30 ncu maddesinin tadili 
hakkında verilen kanun teklifinin birinci mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmelini arz ve 
teklif ederim: 

(Fıkra : 28 Şubat 1947 tarihinden evvel in
şa edilmiş ve Millî Korunma Kanununun tahdi-

I datına tâbi tutulmuş nilcümle, mesken ve mes
kenden gayrı, gayrimenkullere son bina tahri-
rindeki dradı ıgayrisafilerinin beş misli alınarak 
elde olunacak miktarın yüzde onu senevi kira 
bedeli olarak kabul olunur. Bu kirayı veren 
kiracı o müddet oturma hakkını haizdir.) 

Mu'hterem arkadaşlar; nu (hususa dair yap
tığım tetkikatı kısaca arzedeyim: Millî Korun
ma Kanununa tâbi bulunan 1939 rayiçli gayri-
menkuller, maalesef kdra Dedellerinin çok dun 
olmasından Gelir Vergisine tâbi değillerdir. 

1939 rayiçli gayrimenkullerin kıymetlerini 
«yani iradı gayrisâfilerinin beş mdsli» yükselt
mekle Gelir Vergisine tâbi olacak ve bu kıy
metin % 10 unu teşkil eden bedel de o mülkün 
kira bedeli olacaktır. 

Daha açık bir tâhirle, gayrimenkuller on se
nede kira bedelleriyle kendilerini amorti ede
ceklerdir. Beş senede amorti edemiyeceklerdir. 

Bu kirayı veren kiracı, o gayrimenkul mes
ken olsun, akaar olsun, o mülkte oturmak hak
kını haizdir. 

Bu suretle 1939 rayiçli gayrimenkullerin 
kâffesi Gelir Vergisine tâbd olacağından arzey-
lediğim veçhile Gelir Vergisi yükselecektir. 

Malsahibi ile kiracı arasındaki ihtilâflar da 
bu suretle kökünden halledilmiş olacağından 
teklifimin kabulünü rica ediyorum ve önergemi 
de Yüksek Başkanlığa takdim ediyorum. 

REİS — Kemal özçoban. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, ben fikrimi geçen seferki konuşmalar
da arzetmiş, kanaatimi şu şekilde hulâsa et
miştim ve «intikâl devresinin bırakılması ve 
ayarlama sistemine gidilmesi şarttır, hem ki
racıları, hem mülk sahiplerini korumak bakı
mından zaruret vardır» demiştim. Fakat o za
man ve ondan sonra önerge veren arkadaşımız 
Ay temiz 'in önergesi dikkate alınmak üzere ka
bul edilmişti. Ben şahsan komisyonun son de
ğiştirmesini beğendim, benim vermiş olduğum 
takriri bir nevi kabul ediyorlar. Bendeniz, 
«1955 yılının ilk ayının birinci günü kalksın» 
demiş ve fakat meskenleri ayrı olmıyanları ay
rı kayıtlara bağlamanın mahzurlarını da söy
lemiştim. «Çünkü, demiştim, Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesi mesken olsun, ol
masın gayrimenkulleri içine alıyor. Kiracı ile 
mülk sahipleri arasındaki münasebetleri tanzim 
ediyor.» Şimdi birtakım mülâhazalarla komis
yon 'bendenizden ayrılıyor, «altı aylık bir müd
det koyuyorum» diyor. 

Burada Ekonomi ve Ticaret Bakanını din-
iedik. Esasen akıl, mantık da icap ettiriyor ki, 
Millî Korunma tatbik edildiği yerlerde yürür
lükten kaldırıldığı vakit müstecirlerle mucirler 
arasında birtakım anlaşmazlıklar olacak, bu an
laşmazlık bilhassa kendisini ticarethanelerde 
fazlasiyle gösterecektir. Ankara'da birçok tica
rethane sahipleri diyorlar ki, «İstediğiniz kadar 
artırın, raziyiz, fakat 30 seneden beri bir fir
ma halinde çalıştığımız bu dükkânda bir varlık 
husule getirdik, bu varlık bizim için bir hak
tır, firmamızın yaşaması bakımından bu hakkı 
nazara almak lâzımdır.» Hakikaten çok kısa bir 
zaman verirsek birtakım haksızlıklara belki bil-
miyerek sebebiyet vermiş oluruz. 

Sizlerden istirhamım mesken olan yerlerle ol- ( 

mıyan yerleri ayırmaktır. Fakat komisyonun 
huzurunuza getirdiği rapora bağlı birinci mad
de ile muhterem arkadaşımız Aytemiz'in kabul 
ettiğiniz takriri arasında, müddetler arasında ih- i 
tilâfı hal için diyorum ki, 1954 senesi azdır, 
sekiz ay kalmıştır, sekiz ayla intikal devresi 
için bir müddet vermiş olmuyorsunuz. Ama 
1956 senesi gibi müddetler de uzundur, 1955 se
nesinin birinci ayının birinci günü, telifi beyn 
için münasip olan bir müddet olsa gerektir. Ta
biî kabul edersiniz. Yani : 
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I 1. Mesken veya mesken olmıyan diye ayır-

mıyalım. 
2. Ne elli dördün birinci ayı, ne de 1956 

dan sonraki uzun müddet, önergem bu mahiyet
tedir. Kabul buyurmanızı rica ederim. 

REÎS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, benim telâkkime göre demokrasi 
ekseriyetin fikrine hürmet demektir. Yüksek heyeti
nizin ekseriyeti Millî Korunma Kanununun kalk
masına karar vermiş olduğuna göre bu kalkma 
aleyhinde fikir yürütmeyi ve söz söylemeyi 
zait zannediyorum. O halde şimdi mesele ko
misyonun noktai nazarı ile teklif sahiplerinin 
noktai nazarı arasındaki farkın halline münha
sır kalır. 

Arkadaşlar, komisyon iki noktada tekliften 
inhiraf etmiştir : 

Birincisi, maddelerin intikal müddetini uzat
mıştır. Buna Abdullah Aytemiz arkadaşımız 
muarız olduğu gibi, Cezmi Türk arkadaşımız 
da muarızdır. Fakat başka arkadaşlarımız da 
vardır. Bu müddetin kısaltılması hakkındaki 
noktai nazar doğru değildir, komisyonun noktai 
nazarı doğrudur. Niçin arkadaşlar? Bir doktor 
olan Cezmi Türk arkadaşımızın şimdi karşı
mızda olmasını temenni ederdim. Geçen oturum
larda huzuru âlilerinde söylediğim bir sözü 
tekrar edeyim : 

Bu, içtimai bir hastalık halindedir. Şimdi 
I Cezmi Türk arkadaşımız diyor ki; kanun der-
I hal kaldırılsın, Abdullah Aytemiz arkadaşımız 
j da diyor ki; sekiz ay sonra kalksın. Arkadaş-
j 1ar, bu uçurumun doldurulması lâzımdır. Tifo-
1 dan kalkan bir adama nasılki, marş marş yap-

tıramazsak, vatandaşlar arasında Millî Korun
ma dolayısiyle öyle bir uçurum açılmıştır ki, 
geçenlerde de arzettiğim gibi, birbirleriyle harb 

j eden Almanlar, İngilizler sarmaş dolaş olup 
barışmışlardır, fakat bizim memleketimiz ha
kikat ve hayata intibak ettirilmediği için, mu
cirle müstecir arasında büsbütün doldurulması 

\ mümkün olmıyan bir uçurum meydana gelmiş-
I tir. Bu uçurumu doldurmak için uzunca bir inti

kal devresine ihtiyaç vardır ve bu devrede de 
bir zam yapmak lâzımdır. Zam muarızı olan 
arkadaşlarımızın da noktai nazarı doğru dğeil-
dir, komisyonun noktai nazarı doğrudur. Çün
kü bu uçurumu doldurmak için peyderpey bir 

i intibak vaziyetini temin edecektir zton. Yoksa 
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birdenbire, gittiğimiz yolda derin bir uçuru
ma düşersek elbette hayatımız tehlikeye girer. 
Millî Korunmaya tâbi gayrimenkullerin cebrî 
kiralariyle serbest kiralar arasında büyük bir 
uçurum vardır. Teklifimiz, iki senelik bir inti
kal devresiyle ve peyderpey yapılacak zamlarla 
bir intibak devresinin hâsıl olması ve vatandaş
ların birbirleriyle uzlaştırılmasıdır. 

İkincisi; Abdullah Aytemiz üstadımızın mül
kiyet hakkından bahsederken, sevkı tesadüfle 
apartman sahibi ev sahibi ile dükkân sahibi ara
sındaki farkı bu şekilde izah etmelerine hayret 
ediyorum arkadaşlar. 

Arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu anor
mal bir kanundur. Cemiyette aslolan hürriyet
tir. Size Şark hukukundan çok veciz bir misal 
vereyim. 

Şark hukukunda bir mesele mevzuubahis ol
muş; çölde sahipsiz bir çocuk bulunmuş, bu ço
cuğa iki sahip çıkmış. Bunlardan biri muslini
dir, iddia ediyor «bu çocuk benim kölemdir» 
diyor. Birisi gayrimüslimdir; o da «oğlumdur» 
diyor. 

Arkadaşlar, Şark hukukunda bu çocuk kö-
lemdir diyen müslümana verilmez, oğlumdur 
diyen gayrimüslime verilir. Niçin? Cemiyette 
aslolan hürriyettir de onun için. Cemiyette hür
riyet asıldır arkadaşlar. Binaenaleyh Abdullah 
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Aytemiz arkadaşımızın, meskenlerdeki kira tah
didatım bir an evvel kaldıralım derken, dükkân 
sahiplerinden bu hürriyeti esirgemek doğru de
ğildir. 

Arkadaşlar, komisyonun teklifi çok doğru
dur. Bu iş zaten geçen celselerde arkadaşları
mız tarafından konuşulmuş bir mevzudur. Bu 
işi bir an evvel halletmek lâzımdır. Yalnız bir 
noksanı vardır, onu arzedeceğim: 

Arkadaşlar, bugün aradaki uçurumun dol
durulması lâzımgeldiğini demin arzettim. Bunu 
takdir buyuracağınıza kaaniim. Bugün tasavvur 
ediniz, namuslu müstecir bir vatandaş diyor ki, 
«senin altı odalı bir apartmanında ayda 30 li
ra ile oturmaktayım, vicdanen azap duyuyorum, 
gel seninle anlaşalım, yüz lira ile senin dairen
de oturayım. Aramızdaki meseleyi halledelim.» 
Ve anlaşıyorlar. Esas itibariyle mâkul olan bu 
hükmün kabulünü ve maddenin sonuna (kendi 
hüsnü rızalariyle tezyide dair kira akdi yapan
lar, bu hükümlerin kalkması tarihinden itibaren, 
aralarında uyuşabilirler) cümlesinin ilâvesini 
teklif ederim. 

Teklif mâkul ise yüksek heyetin tasvibini 
rica ederim. 

REİS — Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

1. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık'm, 
(•eyhan'daki Mercimek Harasının bugünkü du
rumuna ve ilerisi için ne düşünüldüğüne dair 
Başvekâletten sorusuna Tarım Vekili Nedim ök-
meiı'in yazılı cevabı (6/972) 

18 . III . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki yazılı sorumun, Başbakanlıkça ya

zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu 

saygılarımla rica federim. 
Seyhan Milletvekili 

Prof. Eemzi Oğuz Arık 

Ceyhan'daki Mercimek Harasının bugünkü 
durumu nedir? 

a) Bugünkü iktidar onu ne halde, kaç dö
nüm olarak elinfe almıştır? 

b) Şimdi nasıl kullanıyor? 
e) Kaç dönüm toprağı, hangi köylere veya 

şahıslara dağıtılmıştır? 
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e) Şimdi ne kadar toprağı kalmıştır? 
d) Hükümet bu haranın ilerisi .'için ne dü

şünmektedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 2, IV. 1958 

Vet. tş. U. Müdürlüğü 
U. No. S. 11 
II. No. D. 759/4 

özü : Çukurova Harasının 
durumu hakkında. 

T. B. M. M. Reisliğine 
23 . I I I . 1953 günlü ve 4959/10980 sayılı ya

zılarına karşılıktır : 
Çukurova Harasının bugünkü durumuna ve 

ilerisi için ne düşünüldüğünle dair Seyhan Mebu
su Profesör Remzi Oğuz Arık tarafından verilen 
soru önergesi tetkik edildi; Başvekil adına cenap
larımızı arzediyoruz : 

l. Evvelce Hazinei hassaya ait iken bilâhara 
Millî Emlâk * arasına ithal edilen ve genişliği 
680 000 dönüm miktarındaki müştemilâtından 
olan Mercimek Çiftliğinde 904 sayılı Islahı Hay
vanat Kanununun Beşinci maddesine dayanılarak 
tcra Vekilleri Heyeti karariyle 1931 yılında Çu
kurova Harası kurulmuştur. 

İçel'den Urfa'ya kadar devam eden geniş 
saha hayvancılık ve bahusus at ve sığır yetişti
riciliği bakımından hususi bir önem taşıdığın
dan bu bölgenin damızlık ihtiyacını karşılamak 
ma-ksadiyle kurulan Çukurova Harasında güzi
de evsafı haiz damızlıklardan müteşekkil atçılık 
ve sığırcılık şubeleri kurulmuş ve bu şubeler 
istenilen damızlıkları vermeye başlamışlardır. 

Bahusus sığırcılık şubesinde senelik verimi 
3 000 litreyi geçen bir damızlık inek materyali
nin meydana gelmesi yakın bir istikbalde Çu
kurova bölgesinde süt verimi bakımından çok 
mütekâmil bir sığırcılık eleva.pnnı kurulması 
imkanını sağhyacakfır. 

Ordu ve çiftçinin rağbetle aradığı katır ye
tiştirilmesini. sağlamak maksadiyle de bu mü
essesede bilâhara büyük cüsseli k&lın kemikli 
numunelerden müteşekkil b.ir eşek yetiştirme şu
besi de ilâveten açılmış ve bundan başka teknik 
münavebenin icap. ve imkânları dahilinde Pa 
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muk Üretme Çiftliği ile iş birliği yapılarak Çu: 

kurova bölgesinin muhtaç bulunduğu pamuk to
humlarından bir kısmının da yetiştirilmesine 
başlanılmıştır. 

2. Kskiden beri birçok köylerin teşekkül 
ettiği ve şahısların arazi ihtilâfları olduğu gö
rüldüğünden 1944 yılında yaptırılan kadastro 
neticesinde hara arazi genişliği 99 000 dekar ola
rak tesbit edilmiştir. 

I>u araziden 6 500 dekarı mahkeme karariyle 
kaybedilmiş ve 5 800 dekarı ihtiyati tedbir ka
rarı ile halen davacının elinde bulunmakta, 
25 200 dekarı Abdürrezzak ortakları Hâmit ÖV 
sırkınt.ı ve kardeşleriyle münazaalı, dâvâlı ve 
2 500 dekarı Çukurkamış, Turnlu, Sarıbahçe 
köyleriyle Ahmet Muhtar veresesi tarafından 
dâvâlı olup mahkemenin devam etmekte bulun
duğu ve bu suretle bakiye 59 000 dekar arazinin 
kalmış olduğu. 

3. Yukarda arzedildiği üzere Haranın elin
de kalan 59.000 dekar araziden muhtaç köylü
lere tevzi edilmek üzere biri 12.680, diğeri 
11.155 dekar olarak ceman 23.835 dekar arazi 
Devlet Vekâleti (Toprak ve İskân işleri Umum 
Müdürlüğü) emrine terk ve tahsis edilmiştir ki, 
bu suretle Haranın bugün halen fiilî tasarru
funda 35.165 dekar arazi kalmış buunmaktadır. 

4. Başta Çukurova olmak üzere Güney il
lerimizin aygır, boğa, merkep aygırı ve koç ihti
yacının hiç olmazsa elit numunelerinin karşı
lanması Vekâletimiz hayvancılık programına dâ
hil bulunduğundan Çukurova Harasının müstak
bel ana damızlık kadrosu: 

a) 180 baş sâf, yarım kan Arap ve Nonius 
kısrağı, 

b) 150 baş ana merkep, 
c'ı 400 baş sütlü numunelerden müteşekkil 

damızlık inek, 
ç) 200 baş aile koyunculuğu bakımından 

mühim bir yetiştirme şubesi olan haliki ana ko
yunundan müteşekkil bir koyunculuk şubesinin 
de bu sene açılması karara bağlanmış ve Haranın 
yukarda arzedilen kadrolarının kısa zamanda ik
mali için lüzumlu tedbirlerin alınmış olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Tarım Vekili 
N. Ökmen 

1 
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T. B. M. M. Banmevi 



S. SAYISI : 143 
Kastamonu Mebusu Rifat Taşkın ve Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'-
nin, Askerî Yargıtay üyeleriyle Savcısının yaş hadlerinin tefsir vo
liyle tesbiti hakkında önergesi ve Millî Savunma ve Adalet korniş-

yonlariyle Geçici Komisyon raporları (4 /246) 

16 . 4 . 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

A) 1455 sayılı Kanunun 3. maddesi : 
Aynen madde - 3 (Askerî memurlar sekiz sınıf üzerine müfetteptir. Birinci sınıf maaşı mira

laylık ve sekizinci sınıf maaşı zabit vekilliği maaşına muadil olmak üzere her sınıf maaşı takabül 
ettiği askerî rütbenin maaşına göredir. 

Bu sınıfların dununda maaşları zabit vekilliği (Asteğmen) maaşının dununda olmak üzere bir 
muavinlik sınıfı vardır. 

Divanı Temyiz (Yeni ismi Askerî Yargıtay) Müddeiumumisi ve azaları «ve vekâlet hukuk 
müşaviri» birinci sınıf askerî memurların fevkinde maaş alır ve bulundukları memuriyet unva
nını taşır askerî memurlardır.) 

Şeklindedir. Şu hale göre Askerî Yargıtay Savcısı ve adlî üyeleri birinci sınıfın fevkmda olup 
Askerî Yargıtay Savcısı veya Askerî Yargıtay üyesi unvanını taşıyan askerî memurlardır. Hattâ 
bunlar albay muadili birinci sınıf askerî adlî yargıç olsalar bile birinci sınıf fevkmda yani sınıf 
haricindedirler. General eşitliğine yükselmiş olanlar ise evleviyçtle sınıf fevkinde ve haricindedir-
ler. Bunda asla şüphe yoktur. Hiçbir kanun bu 1455 sayılı Kanunun 3. maddesinin yukarda yazılı 
hükmünü ilga etmemiştir. Böyle bir şey iddia edilem'ez. Bu madde yaşamaktadır. Ve hattâ en 
son kanunlardan 4134 sayılı Kanunun 2. maddesi mezkûr hükmün içinden yalnız hukuk müşavir
liğini çıkarmış ve geri kalan ahkâmını teyiden ve tekiden ipka etmiştir. 

B) Bundan başka 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin (Ç) fık
rasında askerî şahısların yaş hadleri dahi yazılıdır. 

Bu (Ç) fıkrasının 9 ve 10 numaralı bentlerinde askerî memurların yaş >addi yazılıdır. 9 ncu 
fıkrada (6, 7 ve 8 nci sınıf askerî memurlarla memur yardımcıları ve askerî hastabakıcı hem
şirelerin yaş haddi 55 yaş olarak gösterilmiş), 

10 ncu fıkrada (daha yukanki sınıflardaki askerî memurların yaş haddi 60 olarak gösterilmiş
tir.) 

Vaziyet bu şekildedir. 5434 sayılı Emekli Kanununun 40 ncı maddesinde, smıf fevkmda ve 
haricinde olan Askerî Yargıtay üyeleri ve general muadilleri için ayrıca bir yaş haddi tesbit 
edilmemiştir. M. S. Bakanlığı ise devam edegelen tatbikatında bunların da yaş hadlerini 60 
yaş olarak kabul etmekte ve böyle takdir ve kabul ederek 60 yaşını doldurmuş olan sınıf fev
kmda ve haricindeki Askerî Yargıtay üyelerini de emekliye sevkeylemektedir. 

Anayasanın 61 nci maddesinde bir Yargıtaydan bahsedilmekte ve Askerî Yargıtay, Umumi 
Yargıtay gibi bir tefrik yapılmamaktadır. Askerî Yargıtayın ayrı bir kanunla ve Umumi Yar
gıtayın ayrı bir kanunla teşkil edilmiş olmaları asıllarmdaki vahdeti ve mahiyetlerindeki müsa
vatı ihlâl edemez. Çünkü, kuvvet ve kudretini, görev ve yetkisini Anayasadan almıyan bir Yar
gıtay tasavvuruna hukukan imkân yoktur. Askerî kaza işlerini murakabe ve tetkik ettiğinden do
layı ilâve edilen bir askerî kelimesinden dolayı yargıtaylık vasıf ve mahiyetini zayi edemez. Her 
iki Yargıtayın da vazife ve salâhiyetleri birbirinin aynıdır. Birbirine müsavidir. Nitekim 4788 
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sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunun mucip sebeplerinin ve bu kanunun 
kabulüne dair Meclis zabıtlarının tasrih ettiğine göre, Türkiye'de birbirine müsavi üç yüksek 
manzumei hukukiye bulunduğu, bunların da umumi yargıtay, Askerî Yargıtay ve Danıştay ol
dukları kabul olunmakta ve tebarüz ettirilmektedir. 

5434 sayılı Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin (B ı fıkrası Yargıtay Savcı, Başkan ve üye
lerinin 30 seneyi doldurmaları dolayısiyle kurullarınca emekliye s e v t edilmek muamelesinden 
istisna edildiğini yazmaktadır. 

Ayrıca 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usul Kanununun 43. maddesi gereğince; Askerî Yargıtay 
adlî üyeleri en yüksek askerî adlî hâkimlerden Millî Savunma Bakanlığınca verilen kıdem def
terine göre Askerî Yargıtay Umumi Heyetince intihap olunacak üç kişi arasından Millî Savunma 
Bakanı birini intihap etmek suretiyle tâyin olunurlar. Askerî Yargıtay Savcısını Askerî Yargıtay 
üyeleri nneyanmdan doğrudan doğruya Millî Savunma Bakanı intihap eder. Diye tasrih etmekte 
ve bunların intihap edilmiş bir heyet olduklarını tebarüz ettirmektedir. 

1631 sayılı Kanunun 44. maddesi «Askerî Yargıtay Savcısı ve Adlî azaları 6. derece adliye hâ
kimlerinden sayılır ve bunların haiz oldukları haklara maliktir» diye tasrih etmekte ve 5434 sayılı 
Emekli Kanununun 40. maddesinin «A» fıkrası Yargıtay Savcı, Başkan ve üyelerinin yaş had
lerinin 65 olduğunu tasrih etmekte ve 6. derece ve diğer bilcümle adliye yargıçlarının yaş hadlerinin 
de 65 olduğu mezkûr 40. maddenin baş tarafında umumi surette ve umum meyanmda gösterilmek
tedir. 

Bu sebeple Askerî Yargıtay Savcısı ve Adlî üyeleri iki sıfatı haizdir. Hem Askerî Yargıtay Sav
cısı ve üyesidirler, hem de 6. derecede hâkimlerden sayılmış ve onların hukukunu haizdirler. Şu 
halde her iki sıfatla da bunların yaş hadlerinin 65 yaş olarak kabulü lâzımgelir. Ve bunun böyle 
kabul ve telâkki edilmesi ve ona göre işlem yapılması icap ederken ve hükümler bu kadar açık iken 
M. S. Bakanlığınca kanunun sarahatine rağmen Askerî Yargıtay üyelerinin sekiz dereceden ibaret 
olan sınıfların fevkmda ve haricinde1 olduğu kabul edilmiyerek sınıf derecelerine göre ve sınıf mefhu
muna sokularak yaş hadlerinin 60 yaş olarak kabulü ve ona göre tatbikat yaplması bu husustaki 
kanunların hükümlerine muhalif olduğu kanaatiyle sınıf fevkmda bulunan ve bulundukları memu
riyet unvanını taşıyan Askerî Yargıtay üyelerinin ve savcısının yaş hadlerinin Büyük Millet 
Meclisinin bir yorumu ile tekrar tesbit edilerek, tatbikat ile kanun hükümlerinin telif edilmesi hu
susuna bir âmme intizamı mülâhazasiyle lüzum görülmekte olduğundan gereğinin yapılmasını 
yüksek müsaadelerine arz ederiz. 

Yorum 

Askerî Yargıtay Adlî üyeleri ve Savcısının kendilerinin sınıf fevkmda ve haricinde oldukları sa
rahaten anlaşıldığından bunların yaş hadlerinin 65 yaş olduğu ve bu esasa göre haklarında iş
lem yapılması icap eder. 

Kastamonu Milletvekili Ordu Milletvekili 
B. Taşkın F. Boztepe 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No : 4/246 
Karar No : 4 

19 .XI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın ve Or
du Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, komisyonu
muza havale buyurulan ve 5434 sayılı Kanu
nun 40 ncı maddesinde mevzu yaş hadlerinin 
Askerî Yargıtay adlî üyeleri ve Başsavcısı hak
kında nasıl tatbik olunması icap edeceği husu
sunun yorumlanmasına mütedair olan 16 . IV . 
1952 tarihli önergeleri Millî Savunma Bakanlı
ğının mümessili de hazır olduğu halde bu bap
taki kanuni hükümlerle birlikte incelendi. 

1. Askerî Memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinde Askerî Yargıtay 
savcısı ve üyeleri ile Millî Savunma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirinin birinci sınıf askerî memur
ların fevkmda maaş alan ve bulundukları mevki 
unvanını taşıyan memurlar oldukları ve 1631 
sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 288 
nci maddesi ile adlî üyelerin memur unvanı 
askerî adlî hâkim suretiyle tashih edilerek 
bunların gördükleri kazai vazifeler ve haiz bu
lundukları hak ve salâhiyetler itibariyle kaza 
kuvvetinin bir cüzü sayıldıkları ve general eşit
liğine yükselmiş olan diğer askerî memurların 
da 1455 sayılı Kanunda sıraları gösterilen sı
nıflar fevkmda kaldıkları sabit olmaktadır. 

2. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesinde ise bâzı istisnai haller göste
rilmek suretiyle, umumi surette iştirakçi veya 
tevdiatçıların yaş hadleri hakkında 65 yaşlarını 
doldurdukları tarih tesbit ve bu maddenin (A) 
fıkrasında Yargıtay üyelerinin de yaş haddi 65 
olduğu tasrih edilmiştir. 

3. 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin 
(Ç) fıkrasında sair askerî şahısların yaş had
leri de hususi surette gösterilmiş ve bu fık
ranın 9 ilâ 10 numaralı bentlerinde Askerî me-
murlarrm her sınıfı dâhilinde bulunan memurlar 
için tahdidi mâhiyette 55 ve 60 yas, yaş haddi 
olarak tâyin edilmiş olmasına rağmen smıf fev
kmda ve haricinde olan Askerî Yargıtay üye

leri ve Başsavcısı ve General muadilleri memur
lar için ayrıca bir yaş haddinin gösterilmediği 
anlaşılmıştır. 

4. Yukarda yazılan kanuni hükümler mu
vacehesinde Askerî Yargıtay üyelerinin ve Baş
savcısının da Yargıtay üyeleri durumunda 
oldukları kabul olunarak 5434 sayılı Kanunda 
bunlar için bir yaş haddi gösterilmediği ve sı
nıf fevkmda olan hukuk müşavirinin de 4134 
sayılı Kanun ile askerî memurlar meyanmdan 
çıkarılmış olduğu görülmüş olduğundan Askerî 
Yargıtay üyelerinin ve Başsavcısının umumi 
Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere ve ge
neral eşidi olan memurların da eşit bulunduk
ları subay mertebesi hakkında 5434 sayılı Ka
nunda yazılı yaş haddine tâbi bulundukları ka
naatine varılmış ve bu hususta komisyonumuzca 
hazırlanan yorum metni de ilâve edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Bolu 

F. Belen 

Kâtip 
Muğla 

Eşitsizlik ve ikilik yara
tacağından muhalifim. 

Nâtık Poyrazoğlu 
Kars 

H. Tugaç 
Kayseri 
/. Berkok 

Niğde 
ff. N. Yurdakul 

Tokad 
F. Çubuk 

Elâzığ 
M. Ş. Yazman 

tmzada bulunamadı 

Eskişehir 
Ali Fuad Cebesoy 

îmzada bulunamadı 

Kastamonu 
R. Taşkın 
Kütahya 

Asım Gündüz 
Rize 

Kemal Balta 
Trabzon 

N. Altuğ 
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Askerî Yargıtay adlî üyeleri ve başsavcısı
nın sınıf fevkmda hâkimlerden oldukları anla-
»ıldığmdan bunların yaş hadlerinin 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesi ve 
öu maddenin (A) fıkrası gereğince 65 yaş ol-

Yorum fıkrası 

ması ve general eşidi olan memurların da eşit 

bulundukları subay mertebesi için 5434 sayılı 

Kanunda gösterilen yaş haddine tâbi bulunma

ları icabeder, 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 4/246 
Karar No. 7 

10 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın ve Or
du Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Askerî Yar
gıtay üyeleri ile savcısının yaş hadlerinin yo
rum yoliyle tesbiti hakkındaki önergeleri ko
misyonumuza havale edilmekle, teklif sahiple
rinden Bifat Taşkın ve Millî Savunma Bakan
lığı temsilcileri hazır olduğu halde incelendi. 

Gerekçenin okunmasından, teklif sahibi ve 
bakanlık temsilcilerinden alınan izahattan sonra 
teklifin, 

Askerî Temyiz Mahkemesi azaları ile, savcıla
rının emekliye sevkedilecekleri zamandaki yaş 
hadlerinin ne olması lâzımgeldiğinin yorum yoliy
le tesbit edilmesini, istihdaf eylediği görülmüştür. 

Teklifin, ilk nazarda, Askerî Temyiz Mahke
mesi âza ve savcıları hakkındaki 1455 sayılı Ka
nuna mütaallik olduğu müşahede ediliyorsa da 
hakikatta işbu teklifin, emeklilik muamelesini 
ilgilendirdiği ve T. C. Emekli Sandığı hakkında
ki 5434 sayılı Kanunun dairei şümulüne giren 
ve bu kanunda lâzım ise bir tâdili icabettiren bir 
mahiyet arzetmektedir. 

Bu itibarla işbu yorum talebinin îçtüzük ge
reğince T. C. Emekli Sandığı Kanununu görüşen 
Geçici Komisyonda müzakeresinin muvafık ola
cağına oy birliği ile karar verilmiştir. . 

Gereken muamelenin ifası için Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
tzmir 

/ / . özyörük 
Ankara 

O. T. îltekin 
Çanakkale 

N. Kiriscioğlu 
Edirne 

M. Enginün 
İstanbul 

A. Moshos 
Konya 

M. Obuz 
Sivas 

Ş. Ecevit 

Sözcü 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ankara 

H. §. înce 
Çankırı 

C. Boynuk 
Erzurum 

E. Karan 
Kayseri 

Ys Z. Turgut 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Tokad 
M. Önal 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 

Aydın 
C. Ülkü 
Çoruh 

M. Güney 
İstanbul 

F. H. DemirelU 
Konya 

H. Aydıner 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Yozgad 

. N. Ü. Alçılı 
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Geçici Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 14.11.1953 
Esas No. 4/246 

Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Mebusu Rifat Taşkın ve Ordu 
Mebusu Feyzi Boztepe'nin, (Askerî Yargıtay 
üyeleri ile Savcısının yaş hadlerinin tefsir yo
liyle) tesbiti hakkındaki önergesi Millî Savun
ma ve Adalet komisyonlarınca tetkik edilerek 
Adalet Komisyonunun 10 . X I I . 1952 gün ve 
4/247 ve 7 sayılı kararı ile (bu tefsirin içtüzük 
gereğince T. C. Emekli Sandığı Kanununu gö
rüşen Geçici Komisyonda müzakeresinin mu
vafık olacağı mütalâa kılınmış) ve Yüksek 
Meclisin 12 . X I I . 1952, tarihli Karariyle komis
yonumuza havale edilmiş bulunduğundan teklif 
sahibi Rifat Taşkın, Millî Savunma ve Maliye 
vekâletleri temsilcileri hazır bulundukları hal
de keyfiyet incelendi. 

1. Her ne kadar 1455 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi; (Askerî Yargıtayda Müddeiumumi' 
ve azaları ve Millî Savunma Vekâleti Hukuk 
Müşavirinin birinci sınıf askerî memurların 
(albaylık) fevkmda maaş alacaklarını ve bu
lundukları memuriyet unvanını taşıyacakları
nı) kabul etmiş ise de madde metni ile bu hük
mün yalnız maaş ve unvana münhasır olup 
yine askerî memur sıfatında bulunduklarını 
teyiden tekit eylemiştir. 

2. 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Ka
nununun 283 ncü maddesinde; 1455 sayılı As
kerî Memurlar Kanunundaki (adliye memur
ları) ibaresini (askerî adlî hâkim) olarak tas
hih etmiş ise de bu hüküm unvanın tebdilinden 
başka bir hükmü ihtiva etmemektedir. 

3. Yine 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usu
lü Kanununun 44 ncü maddesiyle; Askerî 
Temyiz Müddeiumumisi ve adlî âzalarının 6 
ncı derece adliye hâkimlerinden sayılması ve 
bunların haiz olduğu haklara malik bulunma
ları sebebiyle mezkûr maddenin devamında; sa
yılan fiil ve hareket ve suçlarından do-layı hâ
kimlikten çıkarılacaklarını âmir olup Askerî 
Muhakeme Usulü Kanunundaki Askerî Adlî hâ
kimlere tanınan bu hak, bu usul kanununun 
umumi kanunla hâkimlere tanıdığı vazife ve sa

lâhiyet ve mesuliyet hukuku mânasını taşımak
tadır. 

4. Bu hükümlere mukabil; 1455 sayılı As
kerî Memurlar Kanununun 2 nci maddesi sara
haten askerî memurlar meyanmda askerî adlî 
hâkimlerin bulunduklarını tadadi bir şekilde say
makta; 3 ncü maddesiyle D'ivanı Temyiz Müddei
umumisi ve azalarını da askerî memurlardan gös
termekte ve 9 ncu maddesindeki askerî adliye 
memurlarının askerî hizmetlerini adliye hizmet
lerinden saymakta bulunan hükümleri hâkimlik
teki hizmeti tâyin ve bu hizmetlerden ayrılacak
lara hususi kanunlarında sağladığı avukatlık ve 
noterlik ve mümasili hizmetleri bahşetmek mâna
sına geldiği aşikârdır. 

5. Subay ve askerî memurların tekaüdü için 
rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları 
bildiren ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 
ile 'ilga edilen 3079 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi; (Askerî memurların hizmet edecekleri âza
mi yaş haddini 60 ve 6 ncı dereceden küçük olan
larını da 55 yaş olarak göstermiş ve bu yaşları ik
mal halinde) rızalarına bakılmaksızın tekaüde 
sevkedileceklerini âmir bulunmuş idi. 

6. ilga edilen 3079 sayılı Kanun hükümleri 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 
maddesinde muhafaza ve teyit edilmiş bulunmak
tadır. 

Zira; mezkûr maddenin A fıkrasında tadadi 
bir şekilde sayılan vazife unvanları meyanmda; 
Yargıtay Başkan ve âzalariyle Cumhuriyet Baş
savcısının emeklilik yaş haddi 65 yaş olarak ka
bul edilmiş ise de; kanunun gerek metin ve ge
rek ruhundan anlaşılan mânaya göre bu tadadi 
unvanlar içinde Askerî Yargıtay Başkan ve âza
lariyle Başsavcısının dâhil bulunmadığı be-
dihi olup maddeye dâhil edilmiyen diğer vazife
lilerin kıyas yoliyle kabulüne maddenin metni 
müsait bulunmamaktadır. 

Çünkü; aynı maddenin askerî rütbe ve me
muriyetlere taallûk eden (Ç) bendinin tahrir ve 
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tedvinindeki sıra; tahlile tâbi tutulursa: A - su
baylar; b - askerî memurlar; c - gedikliler olmak 
suretiyle üç kısma ayrıldığı görülmektedir. 

Tadadi bir mâna taşıyan bu sıralara göre : 
a) Asteğmenden mareşale kadar ve birinci 

fıkradan sekizinci fıkralarmdaki rütbelere göre 
subayların; 

b) Altıncı sınıfa kadar askerî memurlarla 
memur yardımcılarını... dokuzuncu ve altıncı 
sınıftan yukarı askerî memurlar onuncu fıkrasın
da göstermek suretiyle askerî memurların; 

c) Gedikli subaylarla gediklileri sırasiyle 
başgedikliye kadar 11 nci fıkradan 15 nci fıkra
sında sıralamış ve hizalarına yaş hadlerini tâyin 
ve tahdit eylemiştir. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bu 
hükmü mülga 3079 sayılı Kanuna mütenazır hü
küm vaz 'etmek suretiyle altıncı sınıftan yukarı 
sınıflardaki askerî memurların yaş hadlerinin 60 
yaş olduğunu kabul eylemiştir. 

7. 5434 sayılı Kanunun 40 nci maddesinin 
(Ç) bendinin 7 nci fıkrasında kor ve orgeneraller 
icjn her ne kadar 65 yaş haddi kabul edilmiş ise 
İA; subaylar sırasında gösterilen bu kor ve orge-

vallerin vaziyetleri askerî memur sıfatından ba-
"Q ve subay sınıfına dâhil kor ve orgenerallere 

' ahsus bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Rütbeleri ancak maaş ve vazife tâyininde na

zara alınıp fiilen kor ve orgenerallik vazife ve sa
lâhiyetinde bulunmıyan ve yukardan beri zikrü 
tafsil edildiği veçhile sıfatları askerî memur 
vaziyetinde bulunan bu gibi kor ve orgeneral 
muadili askerî memurların Ç bendi 7 nci fık
rası hükmüne değil; 10 ncu fıkrası hükmüne 
tâbi tutulmaları lâzımgelir. 

Netice : Arzedilen kanuni sebeplere binaen 
Millî Savunma Komisyonunun tefsiri gerekti
ren raporu komisyonumuzca şayanı kabul gö
rülmemesi; Kor ve orgeneral muadili Askerî 
Temyiz Mahkemesi adlî âzalariyle Başsavcı
sının 6 nci dereceden yüksek askerî memurlar

dan olmaları sebebiyle tekaütlüklerinin icra
sında münhasıran rütbece eşitliklerinden bahsi-
le Ç fıkrasının 6, 7 nci bentleri değil; 10 ncu 
bendi hükmünün uygulanması lâzımgeleceği-
ne, vazife ve rütbede muadeleti temin için mev
cut kanunlar karşısında bir tesis mevzuu olan 
talebin reddiyle tefsire mahal bunlunmadığma 
ekseriyetle karar verildi. 

Yüksek Meclis umumi heyetinin yüksek tas
vibine arzolunmak üzere yüksek Reisliğe saygı 
ile sunulur. 

Geçici Komisyon Reisi 
Kütahya 

Muhalifim 
B. Besin 
Çankırı 

Dr. C. Otman 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 

Sözcü 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Samsun 
H. üzer 

Muhalefet şerhi 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
40 nci maddesindeki Yargıtay Başkan, âza ve 
Başsavcısının tâbirine Askerî Yargıtay Baş
kan, Âza ve Başsavcısının da dâhil ve şâmil 
bulunması lâzımgeldiğine ve kor ve orgeneral
lerin yaş hadlerinin 65 olarak kabul edilmiş 
olunması hasabiyle Askerî Yargıtayda vazife 
görenlerden muadili rütbe mevkilerinde bu
lunmalarına ve Askerî Yargıtay Hâkim ve 
savcılarının da diğer adlî hâkimlerin hak ve 
salâhiyetlerine nail bulunmuş olmalarına bi
naen talebin kabuliyle yaş hadlerinin 65 ola
rak kabulü lâzımgeldiğine ve Millî Savunma 
Komisyonu kararının yerinde bulunduğundan 
söz hakkım mahfuz kalmak üzere karara mu
halifim. 

Kütahya 
Besim Besin 
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