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İ / — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden istifa eden 
Enver Güreli 'nin yerine Çalışma Vekili Hay
rettin Erkinen'in vekillik edeceğine dair Cum-
hurreisliği tezkeresi, okundu. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyaeı-
giller'in, Büyük - Doğu Mecmuasının günlük 
gazete haline geldiği ve kapandığı tarih ile bu 
müddet içiflde aldığı resmî ilân bedelinin tuta
rına dair Başvekilden olan sözlü sorusuna, Dev
let Vekili Fethi Çelikbag cevap verdi. 

Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, İstanbul'
da Veremle Savaş Derneği Kongresine vâki mü
dahale dolayısiyle ne muamele yapıldığına; 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri Jşeri'nin, Ban
dırma'da komiser Şevki Gürkaya hakkında vâ
ki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair so
rularına, İçişleri Vekili cevap verdi. 

Yozgad Mebusu Yusuf Karslıollu'nun, Çan
kaya'ya yakın bir köyde vukubulduğu söylenen 
çirkin bir hâdise dolayısiyle mütecavizleri hak
kında cereyan eden muamelenin -ne safhada ol
duğuna, ırz, Can ve mal emniyeti hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, İçişleri ve Ada
let vekilleri cevap verdiler. 

Seyhan Mebusu Sedat Barı'nın, muhtelif fir
malara ait t raktör fiyatlarında görülen fahiş 
yükselmelere ve ziraat aletlerinin takasla geti
rilmesinde zaruret olup olmadığına dair soru
suna, Tarım Vekili cevap verdi. 

Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, C. H. P. 
Genel Başkanının Karadeniz seyahati esnasın
da karşılama maksadiyle davul zurna çalanlara 
tarhedilen vergi hakkındaki sorusuna, Maliye 
Vekili cevap verdi. 

Afyon Karahisar Mebusu Süleyman Ker-
man'ın, Afyon Karahisar Vilâyeti Emirdağı Ka

zasının Pınarbaşı mevkiinde tesis edilmiş bu
lunan (Köyler Ortak Fidanlığı) nın tahripten 
kurtarılması ve tekrar ihyası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna, Tarım Vekili cevap 
verdi. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars'ın iktisa
di kalkınması için hazırlanmış bir program mev
cut olup olmadığına,, mevcut değilse ne zaman 
hazırlanıp tatbik edileceğine dair sözlü sorusuna, 
Devlet Vekili Fethi Çelikbaş cevap verdi. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'mm, De
nizcilik Bankasının gemi tamir işleriyle meşgul 
iş yerleriyle rekabet ettiği hakkındaki iddiaların 
doğru olup olmadığına ve mezkûr bankaya ait 
tamir işlerinin hususi teşebbüse bırakılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna,Ulaş-
tırma Vekili cevap verdi. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 10 
rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki motorlu de
niz nakil vasıtaları ile süngerci ve balıkçı mo-
törlerini idare eden kaptanlarda aranmakta olan 
vasıflara dair sorusuna, Ulaştırma Vekili ce
vap verdi. 

Gündemde mevcut diğer soruların bir kısmı, 
soru sahipleri bulunmadıklarından bir kısmı da 
ilgili vekiller hazır bulunmadıklarından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

29 . V . 1953 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

F. Apaydın 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/ . Gülez 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ö. Mart 

Somlar 

Yazılı soru 
1. — Erzincan Mebusu Sabit Sagıroğlu'nun 

Kemah Kazasına bir doktor ve bir ebe tâyininin 

düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1079) 
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2 . - H A V A L E EDİLEN KÂĞITLAR 

TekUf 
İV— Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'm, Ta

pulama Kanununun 13 ncü maddesinin D fıkra
sının değiştirilmesine ve bu-maddeye bir fıkra 
eklenmesine ve 52 hci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi (2/533) (içişleri ve Adalet komis
yonlarına) 

Raporlar 
2. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakında ka

nun lâyihası ve İçişleri ve Geçici Adalet komis
yonları raporları (1/264) (Gündeme), 

3 . — Erzurum Mebusu Fehmi Çobanoğlu'nun, 

Üniversiteler Kanununa ek 5234 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Tarım ve Millî Eğitim komisyon
ları raporları (2/481) (Gündeme), 

4. — Orman kanunu lâyihası ve teklifleri 
hakkında Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu 
raporları (1/17Ö, 2/170, 200, 224, 254, 275, 276, 
1/179) (Gündeme), 

5. — Trabzon Mebusu Faik •Ahmed Barutçu 
ve 3 arkadaşının, Düğünlerde Men'i İsraf at Ka
nununun yürürükten kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri vr Adalet komisyonları ra
porları (2/502) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 1540 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

mmm 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Kütahya secjm bölgesi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı) 
REİS — Birleşimi açıyorum efendim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sivas, Mebustu Reşat Şemsettin Sirer'in, 
•İstanbul'un 500 ncü fetih yıl dönümü münasebe
tiyle Fetih Gazasına iştirak edenlerin hâtırasını 
tebcil için saygı duruşu yapılması hakkında öner 
rjesi (4/354) 

29 . V . 1958 
Yükse Başkanlığa 

İstanbul'un Anavatana katılmasının beş yü
züncü yıl dönümü münasebetiyle en büyük ko-
mutanmdan en genç neferine kadar Fetih Gaza
sına iştirak etmiş olan bütün fâtihlerin hâtıra
larının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan bir saygı duruşu ile tebcil olunmasını arz 
ve teklif ederim. 

Sivas 
Reşat Şemsettin Sirer 

REİS — Yapılan teklif veçhile fâtihlerin hâ
tıralarını taziz için bir dakika ihtiram duruşuna 
davet ediyorum. 

(Bir dakikacık ihtiram duruşu yapıldı) 

2. — Açık bulunan Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletiyle Devlet Vekili Fethi Çelikbaş'm tâyinine 
dair Riyaseticumhur tezkeresi (3/494) 

Ankara, 28 . V . 1953 
T. B. M. M. Reisliğine 

Açık bulunan Ekonomi ve Ticaret ; Vekâleti
ne Devlet Vekili Fethi Çelikbaş'ın tâyininin 
Başvekilin teklifi üzerine muvafık görülmüş ol
duğunu sayg1 ile arzederim. 

Reisicumhur 
Celâl Bayar 

REİS — Ittılaınıza arzolunmuştur efendim. 
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3. — İngiltere Ktraliçesi Majeste Elizabet , 

II. nin Taç Giyme merasiminde bulunmak üzere 
İngiltere'yi ziyaret edecek olan Başvekil Adnan 
Menderes'e Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr. 
Ekrem Hayri Üstündağ'm, Dışişleri Veküi Fuad 
Köprülü'ye İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
Vekillik edeceklerine dair Biyaseticumhur tezke
resi. (3/495) I 

Ankara : 28 Mayıs 1953 
T. B. M. M. Reisliğine 

İngiltere Kıraliçesi Majeste Elizabet II. nin 
Taç Giyme merasiminde bulunmak üzere ingil
tere 'yi ziyaret edecek olan Başvekil Adnan Men
deres'e Sağlık ve Sosyal Yardım] Vekili Dr. Ek
rem Hayri Üstündağ'm, Dışişleri Vekili Profe
sör Fuad Köprülü'ye İçişleri Vekiti Etem Men- | 
deres'ih Vekillik etmelerinin, Başvekilin teklifi 
üzerine muvafık görülmüş olduğunu saygı ile 
arzederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arzedilmiştir efendim. 
Halûk Bey, zatı âliniz de gündem dışı söz 

istemiştiniz, Dr. Burhanettin Bey de söz istedi. 
Söz sırası sizindir, buyurun. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Efendim, gün
demimizin iki defa görüşülecek işleri meya-
nında, üçüncü maddede «Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendindeki 5651 
sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının diğer kanun 
tasarılarına takdimen müzakeresini rica etmek 
için huzurunuza gelmliş bulunuyorum. 

Mucip sebebi de şudur efendim : Bundan 
evvel kabul buyurduğunuz Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu bu kanunla yakînen alâkalıdır. 
Bu muafiyet hükümleri yürürlüğe girmediği 
takdirde Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ak
sak kalmaktadır. Halbuki inşaat mevsiminde 
bulunuyoruz; turistik müesseselerin açılması 
için bu muafiyetlerden faydalanmaları gerek
mektedir. Bu itibarla bu tasarıyı tetkik etmiş 
olan geçici komisyonun başkanı sıfatiyle ve bu 
komisyon adına bir maddeden ibaret olan bu 
kanun tasarısının diğerlerine takdimen görüşül
mesini arzederim efendim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım, İstanbul'un fethinin 500 .; 

1953 O : 1 
ncü yıldönümü keyfiyetinin Meclisinnizden ses
siz, sedasız geldp geçivermesini büyük elemle 
karşılıyacaktım ve bunun, için bendeniz de ha
zırlanmış, bu mübarek günü tesit etmek için 
çıkıp birkaç söz söylemeyi tasarlamıştım. Şem
settin Bey arkadaşım bana takaddüm ettiler, 
çok yaşasınlar, kendilerine teşekkür ve tebrik 
ederim. (Sen de yaşa sesleri). 

Arkadaşlar, Ortaçağı Kurunu Ahireye bağ-
ıllyan ve dünyada daha birçok büyük dnki'lâplara 
ya mebde veya müntelh'a okun bu hâdisenin Mecli
simizden sessiz, sedasız geçiveronesi hakikaten 
doğru okuyacaktı. 

Arkadaşlar, bugün Türk milleti hakikaten 
samimî bir heyecan içindedir. Bâzı merasim 
vardır, onu Devlet kendisi tertipler, bir for
maliteden ibarettir, o güme mahsustur, gelir 
geçer; fakat İstanbul'un fethinin 500 ncü yıl
dönümü ile hakikaten bütün millet ve belki de 
bütün dünya alâkadar bulunmaktadır. Ben na
çiz şahsım itibariyle, günlerden değil, hafta
lardan, belki de aylardan beri, bu büyük gü
nün, bu büyük saatin tesiri altında bulunuyo
rum. Dünden beri anbean sanki o günü ya-
şıyan, o saatleri idrak eden bdr insan gibi o 
anların heyecanını duyarken, bu sabah ıevrak-1 
perişanım arasında elime Yahya Kemal'in «is
tanbul'un fethi sabahında» diye yazdığı meş
hur parça geçti. 

istanbul'un fethi sabahında 
Vur pençei Âlddeki şemşîr aşkına 
Gülbank-ı asumanı tutan pîr aşkına 
Ey leşker-i müfettilh-ül ebvap vur bugün 
Feth-i mübini zâmm o tebşir aşkına 
Vur, deyr-d küfrün üstüne rekz-i hilâl için 
Gelmiş bu şehsüvar-ı cihangir aşkına 
Düşsün çelengi Rûmun, eğilsin ser-i Firenk 
Vur, Türkü ıgönderen yed-i takdir aşkına 
Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar 
Fecr-i nücûm içindeki tekbîr aişkına. 

VASFI MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— iyi okuyamıyorsun doktor. 

ıBURHANETTlN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, hakikaten bu saatler 500 sene evvel 
muazzam bir Türk ordusunun tek iman, tek 
bir kütle halinde denize atını sürerek, kara
dan gemilerini yürüterek, insan gayretinin üs
tünde cehdü gayret sarfederek sûrları aştığı, 
Ayasofya önüne vardığı anlardır. 
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Aziz şeMtlerimizin hatırası için bir ihtiram 

sükûtu yaptık. Hâmid'in: 
«Bekter başında her an bir kavim türbeda-

rın» dediği gibi, bütün bir <k»vim o insanın hâ
tırası önünde «hediyen ayakta durduğu gayet 
v«eiz bir şekilde ilad'e edilmdştir. 

Bugünkü gazeteleri karıştırırken elime bu
günkü sairlerden birinin şiiri geçti: 

Âyetler inermiş gibi tekbir ile haktan 
Sesler sarıyorken bizi beş yüz yıl uzaktan 
Çağdan çağa bir mucize halinde yücelsek 
Fethin şühedası ile bugün göz göze gelsek. 

1953 0 : 1 
VASFÎ MAHÎE KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Şiir müsabakası mı yapıyoruz? 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar

kadaşlar, bu mukaddes günün bu mukaddes ânı
nı mizahın, istihzanın zehirli hançeriyle yara-
latmaktansa sözümü burada bitirip inmeyi ter
cih ederim. (Devam devam sesleri) (Dinliyoruz 
sesleri) 

VASFİ MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Şiir okuyacağına müstahzar bir şekilde gel
seydin böyle olmazdı. 

REÎS — Devam buyurun, doktor bey. 
(Burhanettin Onat kürsüyü terketti.) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gümrük Kanununun 17 nci madde
sinin 7 numaralı bendine 5651 siayüı Kanunla 
eklenen «C» fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/392) [1] 

REÎS — öaçrge var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle gündemin 

iki defa görüşülecek işler bölümünün 3 ncü 
maddesini teşkil eden tasarının sorulardan evvel 
yeğlikle ve ivedilikle görüşülmesini teklif ede
rim. 

Bursa Mebusu"' 
Halûk Şaman 

REÎS — Geçici Komisyon Başkanı Halûk 
Şaman -m, gündemin -iki defa görüşülecek mad
delerinden 3 ncü maddenin öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi hakkındaki önergesini oku
duk. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

[1] 227 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 nu
maralı bendinde 5651 sayılı Kanunla eklenen G 

fıkrasının değiştirilmesi hakkkmda Kanun 

MADDE 1. — 5383 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen C fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

C) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hü
kümleri dairesinde «Turizm Müessesesi belgesi» 
almış bulunan teşebbüslerin ihtiyaçları için 
getirilecek akar su boru ve muslukları, lavabo, 
banyo, bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, 
her çeşit merkezli teshin tesisat malzemesi 
mutfak, fırın ve ocakları, bulaşık yıkama ve 
kurutma makine ve cihazları, çamaşır yıkama, 
(el ütüsü hariç) ütüleme makine ve cihazları, 
buz dolapları, kaplıcaların, tedavi yerlerinde 
istirahat ve tedavi için kullanılan fennî alet 
ve cihazlarla, asansör, kanalizasyon, soğuk ha
va ve havalandırma tesisatı, su isale ve tevzi-
inde muharrik kuvvet istihsaline, muhabere 
hat ve tesislerine lüzumlu motor, makine ve 
aletlerin bu müesseselerle turizmi teşvik mak-
sadiyle kurulmuş cemiyetler tarafından para
sız dağıtılmak üzere getirilen ve Türkiye'ye 
turist celbini istihdaf eden reklâmları muhtevi 
matbua ve eşyalar faturalarının keşif veya 
plânlarına uygunluğu ayrıca Bayındırlık Ba
kanlığınca tasdik edilmek, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren 10 yıl içinde ithal 
olunmak şartları ile. 

FERÎD MELEN (Van).— Sayın arkadaşlar;. 
okunan kanun tasarısının bir maddesi, Turizm 
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Endüstrisini Teşvik Kanunundan faydalanan I 
müesseseler ihtiyacı için tasarıda sayılan mal
zemelerin gümrükten muaf olarak ithal edilece
ği hükme bağlanmaktadır. Bir de Muamele Ver
gisi mevcuttur. Birinci maddede sayılan bu 
mallar Muamele Vergisinden de muafen mi it
hal edilecektir? 

Sonra, memleketimizde bu malları ve müma
sili malları imal edenler vardır. Bunlar da bu 
muafiyetten, bu istisnadan istifade edecekler mi, 
etmiyecekler mit Bunun izahını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Müzakere olunan kanun 
Gümrük Tarifesi Kanununun bir maddesini de
ğiştiren kanundur. Bu malları imal edenlerin 
de Muamele Vergisi Kanunundan istisna edilme
leri bahis mevzuu olamaz. I 

FERlD MELEN (Van) — Zannediyorum ki 
vaziyet sayın komisyon sözcüsünün basit olarak 
izah ettiği şekilde değildir. Filvaki bâzı ahkâm I 
vardır, şu anda aklımda değildir. Bütün dâva 
nedir? Hariçten ithal edilen eşyanın, memleket
te yapılan benzerlerinin aynı muaflıktan fayda
lanmalarıdır. Aksi halde hariçten gelen malla
rın lehine ve memleket mallarının aleyhine bir 
vaziyet ihdas etmiş oluruz. Bu noktada müsa
ade ederseniz bakanları dinliyelim; 

(Bakanlar yok sesleri) 
RElS — Ziya Termen. 
ZlYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş

lar, bu Gümrük Kanununun işaret ettiği mese
le, sadece ve sadece Turizm Endüstrisinin Tür
kiye'de gelişmesini teminen Türk vatandaşları 
veya yabancı müteşebbisler tarafından Türkiye-
de açılacak olan turistik müesseselerin, Türki
ye'de tedarik edilemiyecek şekilde mâna ifade 
eden teçhizatının, ithali ile alâkalıdır, (öyle de
ğil sesleri) 

Türkiye'de mevcudu bulunup da, daha iyi
sini Garp'tan getirmek istiyenlerin ma
alesef ve maalesef bu kanunun zır
hına bürünerek, belki de ticaret yolla
rına sapacakları da bir vakıadır. Şimdi bu 
konu üzerinde Yüksek Heyetinize kısa mâruzât
ta bulunmak istiyorum. istanbul'da kurul
makta olup Hilton Şirketi tarafından yapılma
sına başlanan meşhur otelin bilûmum malze
mesi, Garp zevkına ve Garp ihtiyaçlarına uyar 
Cinsten, tamamen Garp'tan temin edilecektir, j 
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iFakat Ürgüp'te hıristiyarilığın tarihî asarı 

civarında bir Kayserili müteşebbis tarafından 
bir turistik küçük otel kurulacaktır. Bu otelin 
bültün malzemesinin tamamen Türkiye'den te
darik edilmesi şart olması lâzımıdır. 

Ancak öyle malzeme vardır ki, otellerin, 
Garp zevkini ifade eden bu malzemesini Tür
kiye'den tedarike imkân yoktur. Evvelâ yük
sek ve ağır sanata hitap eden malzeme hatıra 
gelebilir. Meselâ büyük -otellerin ihtiyacını 
karşılyabilecek bir kalorifer tertibatını, tam 
olarak memlekette imal edecek bir müessese 
yoktur. O halde? (Yarın olur sesleri). Yarın 
olursa, yarın da kanun değiştirilir. Bugün için 
kanun yapıyoruz, bugünün ihtiyaçları muva
cehesinde kanun yapıyoruz, 

iŞimdi arkadaşlar, yeknazarda kanun, sade-
ee ve sadece bugünü hedef tutmamak lâzım -
gelir. Fakat Türkiye'de, (realite olarak) tu
ristik müesseselerin ihtiyaıcına cevap verecek 
sanayi noksanlarımız mevcut iken, bu ihtiyaç
ları Garp'tan tedarik etmek mecburidir, bir em-
rizaruridir. Türkiye'de turistik müesseselerin 
çoğalabilmesini temin maksadiyle de vâzıı ka
nun olarak Yüksek Heyetiniz bu nevi müesse
seleri kuracak olan müteşebbislere bâzı muafi
yetler tanıyor. Bendenizin arzedeceğim husus, 
bu muafiyetlerin doğru veya yanlış olduğu 
tarafı değildir. Bendeniz bu kanun münasebe
tiyle, bâzı tüccarların suiisrtima'l yapmaları
na imkân vermemek için, Meclis zabıtlarına 
bir iki esas geçsin isteğiyle söz almış bulunu
yorum. 

istanbul'da Çamlrca'da otel kuracağım di
yen bir müteşebbise, Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü ilk defa şunu soruyor : «Ku
racağınız otelin plânlarını getiriniz, şu şu va
sıfları ihtiva edecek olan,, etmek mecburiye
tinde olan bu otelin .plânlarını, Bayındırlık 
Bakanlığına tasdik ettiriniz!» 

Müteşebbis, Bayındırlık Bakanlığına plânla
rını tasdik ettirdikten sonra, kuracağı bu ote
lin hususiyetlerini Basın - Yayın ve Turizm 
iGene'l Müdürlüğüne, (bir ay evvel kabul buyur
duğunuz kanunun maddeleri gereğince) tetkik 
ettirdikten sonra kendisine muhayyel otelin 
turistik olduğuna dair bir belge veriliyor. Bu 
kanun münasebetiyle arzettiğim gibi, bu wu-
'hayyell, mutasavver otel için belgeyi eline alan 
müteşebbis, sadece plânı tasdik ettirmek sure-
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tiyle, kıymet ifade eden bir muafiyet için, I 
bir girizgâhı, bir anahtarı ihraz ediyor. I 

Şimdi bu kanunun bu maddesini değiştirir
ken bir baraj kurulmak lâzımdır. Bu barajlar I 
neler olmak lâzımdır! I 

Arkadaşlar; bu muafiyetten faydalanarak, I 
elindeki belgeden istifade ederek, çok büyük I 
bjr otel yapacakmış gibi Devlete müracaat eden 
fena niyetli bir müteşebbis tasavvur edelim. Bu 
fena niyetli müteşebbis, çok büyük ölçüde yap
tırdığı krokileri, plânlan ve projeleri Başba
kanlığa tasdik ettirdikten, Basın - Yayın ve Tu- I 
rizm Genel Müdürlüğüne müracaat edip, Baş- I 
bakanlığın verdiği turizm müessesesi belgesini de 
aldıktan sonra, Gümrük ve Tekel Bakanlığına I 
16 kuruşluk bir dilekçe vererek şöyle bir talepte I 
bulunabilir; «Ben Polonya'dan şu kadar bin I 
aded şu, şu, şu, yemek takımı, v. s. getireceğim...* I 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Yemek taka
mı dâhil değil. 

ZIYA TERMEN (Devamla) — Ben yemek 
takımı dedim. Bir misal verdim; meselâ kalö 
rifer tesisatı alacağım diye, 5 odalı turistik 
otelin beher odasına fazla radyatör koyacağını 
göstermek suretiyle, muafiyetten faydalanarak I 
kendi hesabına milyonlarca malzeme çektiği 
takdirde, bunun bir kısmını karaborsaya verir
se, bunu tetkik edecek makam ne turizm en
düstrisini teşvik sadedinde çıkan kanunda bir 
madde halinde gösterilmiştir, ne de şimdi gör
düğümüz kanunun metninde ve ruhunda vardır. 
Bunu takyit etmek bir zarurettir. Kötü niyet
lilere de bu maddeden faydalanarak yeni bir 
ticaret imkânı bahşetmemek,. Yüksek Meclisin, 
zannederim vazifesi hükmündedir. 

REİS — Muhlis Ete. 
MUHLÎS ETE (Ankara) — Muhterem arka

daşlar, turizmi teşvik etmek için şüphesiz ki. 
bâzı maddelerin muafiyetle girmesi caizdir. Baş
ka memleketler bunu yapmaktadır. Yalnız sa
yılan maddelerden bâzıları aynı zamanda bizde 
yapılabilen maddeler olabilir. Bu mesele küçü!: 
sanayi ve sanayi politikamızı, gümrük muafiyet t 
dolay isiyle de gümrük politikasını alâkadar eder 
ve nihayet maliye politikasını ilgilendirir. B.ı 
itibarla Hükümetin bu hususta ne düşünüldü
ğünü bilmek, zannediyorum karar vermeden ev
vel isabetli olur. 

REİS — Mahmut Goloğlu. | 
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MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Ayın 

fikirdeyim. 
REİS — Sinan Tekelioğlu. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka* 
daşlar; arasıra böyle, birtakım maddelerin 
gümrük muafiyeti hakkında kanun tasarıları 
Meclise geliyor. Hatırlarsınız; bir zaman da ha
riçten gelecek kerestelerin muafiyeti hakkında 
bir kanun tanarısı gelmişti. Kerestenin muafi
yetinin ortaya atılmasiyle bundan en çok isti
fade edenler kimlerdir acaba? Sebep nedir? 
Eğer şayet bundan Devletin istifadesi lâzımge-
liyorsa, neden memlekette orman işleriyle alâ
kadar olan Orman Genel Müdürlüğüne, dışar
dan gelecek keresteyi getirmek hakkı verilerek 
bu muafiyetten onun istifadesi temin edilmedi? 
Eğer bu hak oraya verilse idi işletmelerin, açık
larına, masraflarına yardımı dokunacaktı? Bu
günkü şekil doğrudan doğruya şunun bunun ke
sesine menfaat temin edecektir. Bundan Devle
tin ne istifadesi vardır acaba? 

Bendeniz geçen gün bir yere gitmiştim, Dev
lete travers lâzım olmuş, bunun alınması mü
nakaşaya konmuş, hariçten beher tanesi 12 li
raya ihale edilmiş.. Memleketimizin vaziyetini 
burada neden düşünmüyoruz? Memlekette birçok 
insanların kerestecilikle iştigal ettiklerini neden 
nazarı dikkate almıyoruz? Eğer bu işleri Devle
tin kendisinin üzerine alıp, sadece kârını be
nim keseme akıtmak lâzım geliyorsa, buna Dev
letin kanun ve nizamları hiçbir zaman müsaade 
etmez. Binaenaleyh elinde birçok traversi olan 
ve münakaşaya iştirak eden insan dışardan ken
disi için memba bulmuş olan insanların karşı
sında zebun olmuştur, o insan Gümrük Resmi 
farkından istifade ederek bizim tüccarlarımıza 
karşı koymuştur.. Devlet istifade etmiş midir? 
Hayır! Devlet kiminle karşı karşıyadır? Kendi 
milleti ile. Binaenaleyh bu maddeleri Gümrük 
Resminden muaf tutmak doğru değildir. Niçin 
yapıyoruz? Turist gelecekmiş.. Onu gelecek 
adam düşünsün. (Gürültüler) 

Bizim memleketimizde yeni yeni inkişaf baş
lamıştır. Bu inkişafı baltalıyacak olan bir hu
susa yardım etmek hiçbir zaman doğru değil
dir. Bu kanunun reddini bendeniz memleket 
nam ve hesabına rica ederim. 

REİS — Komisyon Başkanı. 
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GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Müzakere mevzuun biraz 
dışına taşmış görünüyor. Evvelâ şunu arzede-
yim ki, değiştirilmesi mevzuubahis olan 5383 
sayılı Gümrük Tarife Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendi Gümrük Resminden 
muaf olan maddeleri saymaktadır. 

Saniyen şu iki noktayı tebarüz ettireyim : 
Bu maddede zikri geçen emtia memleketimiz 
için ithal maddeleridir. Henüz daha memleketi
mizde bu sanayi mevcut değildir. Yarın olabilir. 
Yarın olduğu zaman da Gümrük Kanununda ge
rekli hükümler va'zolunacâğı gayet tabiîdir. 

Nihayet bu malların ticarete arzedilmeleri 
hiçbir suretle mümkün değildir, çünkü aşağıda 
okuyacağım şartlarla takyidedilmişlerdir. Tica
ret maksadiyle getirilecek olan bu maddeler 
muaflık hükmüne dâhil değildir. Ancak muay
yen bir işte, Hükümetçe plânları, projeleri tas
dik edilmiş bir inşaatta veya tesisatta kullanı
lacak olan maddeler muaflık hükümden istifade 
eder. 

Muaflık mevzuu maddeleri birer birer oku
yorum. ("'... Akar su boru ve muslukları, lava
bo, banyo, bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, 
her çeşit merkezî teshin tesisat malzemesi mut
fak, fırın ve ocakları, bulaşık yıkama ve kurut
ma makine ve cihazları, Çamaşır yıkama, (el ütü
sü hariç) ütüleme makine ve cihazları, buz do
lapları, kaplıcaların, tedavi yerlerinde istirahat 
ve tedavi için kullanılan fennî âlet ve cihaz
larla, asansör, kanalizasyon, soğuk hava ve ha
valandırma tesisatı, su isale ve tevziinde muhar
rik kuvvet istihsaline, muhabere hat ve tesis
lerine lüzumlu motor, makine ve aletleri . . . ) 

Ayrıca bir de bunun şartı var: «Keşif veya 
plânlarına uygunluğu ayrıca Bayındırlık Ba
kanlığınca tasdik edilmek, bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren 10 yıl içinde ithal olun
mak şartları ile.» Deniliyor ki, bu gibi getirilecek 
malzeme, bir kere turistik müessese belgesi al
mış olan müessese tarafından getirtilecek, ayrı
ca plân ve projelerine uygunluğu da Bayındırlık 
Bakanlığınca tasdik edilecektir. Artık bu mal
zemenin suiniyet erbabı tarafından piyasaya 
arzedilmesi suretiyle gayrimeşru kârlar temin 
edilmesi endişeleri varit değildir, böyle bir 
şey yoktur. 
* AZIZ URAS (Mardin) — Getirttiğini 10 se-
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j neye kadar sattığı takdirde mâni hüküm var 

mıdır? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALÛK 

ŞAMAN (Devamla) — Mâni hüküm Tarife Ka
nununun hükümleridir efendim. 

AZİZ URAS (Devamla) — Efendim buraya 
mâni hüküm koymak lâzımdeğil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALÛK 
ŞAMAN (Devamla) — Efendim, yaptığımız, 
Gümrük Tarife Kanununun muayyen bir mad
desinin, muayyen bir bendinin tadilinden iba
rettir. Biz kanunu umumi olarak tadil etmiyoruz. 

REİS — Ahmet Kemal Varınca, buyurun. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Şimdi Turizm Kanunu tatbikata geçiyor. 
Bunlar gayeye matuf değildir. Bu muafiyet
leri iki noktada tahdit etmezsek bu müessese
leri açanlar adamakıllı kaçakçılık yapacaklar
dır. Kapılar açılacaktır. Çünkü evvelâ biz bu 
memlekette imal edilmiyen mamulleri getirece
ğiz. Halbuki ithalat mutlaktır. Memleket dâ
hilinde ister imal edilsin veya edilmesin Güm
rük Kanunundaki maddenin hükümlerine na
zaran muafiyet de gelecektir. Sonra bunların 
miktarları evvelâ tesbit edilecek, ondan sonra 
getirile'cektir. İhtiyaç tamamiyle tesbit 'edil
dikten sonra, belgesinin tasdiki ve Bayındırlık 
Bakanlığındaki muamele, şunlar, bunlar olmaz. 
Biz iki takyidi koymazsak, birinci derecede 
arzettiğim gibi, memleket dâhilinde imal edil
miyen kısımlar*, menılekejte girdikten sonra 
bunların başka işlerde satılmaması için kontrol 
yapılması lâzımdır. 10 sene içinde getirir. Her 
seme getirir, zaruret oldukça getirir, kırıldı 
der, bozulmuştur der... iyice tetkik ediniz, ka
çakçılığa kapı açıyorsunuz. Dikkat edelim, tat
bikatta göreceksiniz. Onun için tamamen mu
aftır demiydim. Onlar iğne deliğinden dahi 
igeçirirler. 

REİS — Ziya Termen. 
ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş

lar, biz bir mesele açtık, arkadaşlara vurun 
I dedik; fakat meselâ Kemal Bey, öldürdü, Me

sele böyle değildir, arzedeyim. 
Turistik müessese ne demektir? Turistik 

müessese milyonluk iş demektir. Malûmu âli
leridir ki, turistik müessese, memlekette geliş
mesini ve yayılmasını istediğimiz turistik mü
essese, asgari milyonluk bir iştir. Nitekim Hil-

j ton müessesesi, bir otel yapmak dçin 17 mil-
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yon lira tahsis etmiştir. Bu, Orta - Anadolu ka- I 
sabalarında yapılan beş demir karyolalı bir 
otel değildir. içinde modern cihazlar bulunan, 
bütün konforu haiz ve Garplıların bütün ihti
yaçlarını karşılıyabilecek bir müessese demek
tir. Böyle bir müessese ise, milyonlarla kuru
lur. Böyle bir müessese tesis edecek (milyonluk 
bir müteşebbis, karşımıza, milyonları kazanmış 
bir vatandaş olarak çıkıyor dernektir ve Türk 
içtimai hayatında malyona sahip bir müteşeb
bisin evvel emirde alnına, sen kötü niyetlisin, 
pürüzlü iş göreceksin diye bir damga vurmak, 
nata olur. Biz, vâzıı kanun olarak, kötü niyeti 
kanunun südurunda düşüneceğiz. Fakat bu ga
bi teşebbüs erbabını da, kötü niyetli olarak 
kabul etmiyeceğiz. 

Şimdi, bu açıklamadan sonra "esasa geliyo
rum. ' 

Arkadaşlar; ben, demincek, Halûk Beyin 
izah buyurduğu 5383 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 No. lu bendi ile, '5651 sayılı Ka
nunun C fıkrasını değiştiren kanun hakkında 
söz almış değilim. Bu değiştirge ile alâkalı bir 
konuyu Meclis olarak tesbit etmek ve bunun 
esaslarını zabıtlara geçirmek için söz almış bu
lunuyordum. Bu açıklamayı yapmakta bir za
ruret var mı, yok mu? Vardır, hem de şid
detle vardır. Biz, Turizm Endüstrisini Teşvik 
kanunu tasarısını kanunilaştırdık. Biz, o tasa
rının içinde istediğimiz dikkati gösterelim, fa
kat katiyen ve katiyen o maddeler içersinde, 
muafiyet yolu ile memlekete ithal ettiği bir
takım malzemeyi suiistimal edenlerin tecziye
lerine dair bir hükme raslıyamayız. Suiisti
maller, esasında, Türk Ceza Kanununun umu
mi hükümleri içersine giren şeylerdir. Ayrıca 
bir tasrihata lüzum yoktur. Ama şimdi bizzat 
bu kanunla alâkalı maddeleri ihtiva eden yeni 
bir madde çıkıyor. Bu maddede bunu suiistimal 
edenlerin umumi hükümler muvacehesinde ce
zalandırılacaklarına dair küçük bir fıkra ek
lemek mümkündür. (Zaten var sesleri). Mev
cut bir kanunun bir maddesini değiştiren bir 
şeklinin tekrar değişmesidir. Bunun içerisinde 
suiistimalle alâkalı bir taraf bulunamaz. Bunu 
kabul ediyorum. Bu, tek başına kendi konusu 
ile alâkalı bir kanundur. Ben bilhassa arzet-
mek istiyorum k i : Bu muafiyeti suiistimal 
edenlerin tecziye edileceklerine dair bir muh
tıra, bu kanunun içinde bulunsun. (Kanunda | 
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var sesleri). Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nununda yoktur. Gümrük Kanunundaki kaçak
çılığı istihdaf eden maddelerdir, buradaki ka
çakçılık değildir. 

Turistik müessese kuruyorum diye, muaz
zam bir plân yaptırıp, memlekete muazzam mik
tarda malzeme ithal ederek, hakikatta binanın 
iç kısmında bunları kullanmayıp karaborsaya 
sevketmesinden endişe duyuyoruz. Maksa
dımız budur. (Karaborsaya satamaz sesleri). 
(Hükümet ne diyor sesleri). 

RElS — Hükümet söz istediği takdirde 
gelir, konuşur, Riyaset gel konuş diyemez. 

Başka söz istiyen var mı? 
Buyurun Ferid Melen.. 
FERÎD MELEN (Van) — Efendim bende

nizin münakaşaya sebebiyet verdiğim bu me
selede benden evvel konuşan bâzı arkadaşlarım 
maksadımızı daha ilerilere götürdüler. 

Bir defa Turizm müesseselerinin getirtecek
leri malzemenin vergi ve resimden istisnası 
caiz ve mümkündür. Huzurunuza gelen madde 
sadece gümrük resmine aitmiş gibi görünür. 
Bu mallardan ayrıca !% 18 gibi, hem dâhilde 
imal edilenden, hem de hariçten ithal edilenden 
haylice ağır bir nispete baliğ olan Muamele 
Vergisi almaktayız. Muamdtej Vergisinde mev
cut umumi bir hüküm (M^fekete giren mallar, 
ithal sırasında Gümrük Resminden muaf ise 
o mallardan ithalât Muamele Vergisi de alın
maz.) şeklindedir. Metin böyle olunca muafi
yeti kabul edilen maddelerin ithalâtı Muamele 
Vergisinden muaf olacaktır. Bu tasarıda İmalât 
Vergisi hakkında bir şey olmadığı için Muame
le Vergisine tâbi olacaktır. Şimdi vaziyet ne 
oluyor : Hariçten geleni dâhilde yapılanın aley
hine himaye etmiş oluyoruz. Dünyanın en li
beral devletlerinde dahi böyle bir vaziyet gö
rülmemekte ve dâhilde imal edilenler himaye 
edilmektedir. Şimdi biz, böyle bir vaziyetle kar
şı karşıyayız. Bu nokta komisyonun nazarın
dan nasıl olmuş da kaçmıştır, hayret ediyorum. 
Filvaki Muamele Vergisi Kanununda bir hü
küm mevcuttur : Hariçten gelen ile dâhilden 
almanı bir seviyeye getirmek için, Gümrükten 
muaf en ithal olunan maddeler Muamele Vergi
sinden muaftır ama mutlak değildir. Kayıtsız 
şartsız muafiyet verilen hallere tatbik edilir. 
Burada muafiyet kayıtlı ve şartlı olduğundan 
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Ve Muamele'Vergisi Kanununda ayrı bir istisna l 
hükmü bulunmadığından hariçten gelen mallar 
Muamele Vergisinden muaf olacak, dâhilde imal 
edilenler ise yüzde on sekiz gibi muazzam bir 
vergiye tâbi olacaktır. 

Bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki; «Bu mad
deler .dâhilde imal edilmemektedir, imal edildi
ğinde o zaman başka bir kanun yapılır.» 

Arkadaşlar; böyle bir şey düşünülemez. Mem
lekette sanayiin kurulması imkânını önceden 
hazırlamak lâzımdır. Bu da, peşin himayeyi te
sis etmek suretiyle olur. 

ŞBÎS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, bendeniz demin söz almıştım. Eğer yetkili 
arkadaşlar bu işi izah etmek zahmetine katlan-
saydı tekrar söz alımyacaktım. i 

Hâdise, bir kanun mevzuunun görüşülmesi 
sırasında burada dermeyan edilen fikirlerin han
gisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu anla
yıp bu kanuna rey vermektir. Bu mühim bir 
hâdisedir. 

ŞJmdi, dinliyoruz. Orta yerde-memleket, ik-
tisaliyatını ilgilendiren fikirler ileri sürülüyor. 
Bu kanuna rey vermek durumunda olan bizler 
bu fikirlerin hangisinin doğru olduğunu bilme
miz lâzımdır. Onun için bu işin kompetanı olan 
salahiyetli Bakan arkadaşımız buraya gelsin, 
bize Hükümetin bu husustaki görüşünü anlat
sın. Halbuki Hükümet bu mevzuda söz almak 
ihtiyacını duymuyor. 

Binaenaleyh hâdise mühimdir. Hey vermek 
durumunda olan bizleri müşkülâtta bırakmasın
lar. Vekil arkadaşımız lütfen dermeyan edilen 
fikirlerin hangisi doğru ise, noktai nazarlarını 
bu kürsüden izah etsinler. 

İIEİS — Gümrük ve Tekel Bakanı. 
GÜMRÜK VE TEKEL VEKİLİ BMÎN KA- I 

LAF AT (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, 
bugün filhal tatbik edilmekte bulunan Gümrük 
Tarife Kanununun 17 nci maddesinin «C» fık
rası, turizm belgesini haiz olan müesseselerin | 
hariçten ithal edecekleri maddelerden bâzıları
nın Bakanlar Kurulu karariyle gümrükten muaf 
olması salâhiyetini tanımış bulunmaktadır-. I 

Bunları şimdi müsaadelerinize iktiran etme
si kayıt ve şartiyle okuyacağım. Huzurunuza 
gelmiş olan kanun teklifinde evvelce tatbik edil
mekte bulunan ve adedleri 10 - 15 e baliğ olan i 
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bâzı eşyaya 6 - 7 kalem daha ilâvesinden iba
rettir. Hâdise bu şekilde iken ve şimdi okuya
cağını kalem eşyaların nevi ve mahiyeti dâhi 
bunların emsalinin memlekete henüz daha ima
lât safhasında bulunmadığını ve dolayısiyle bu
günden bir himaye tedbiriyle bunların girme
sini önliyecek tedbirlerin alınmasına lüzum ol
madığını ifade ettiği halde bunların mümasil
leri memlekette imal edildikleri takdirde onla
ra % 18 Muamele Vergisi tatbik ediliyor gibi 
birtakım mucip sebeplerle realiteyi olduğu gi
bi ifade etmekten kaçınmak doğru olmaz. Bu
gün huzurunuza teklif edilmiş olan kanun tasa-
rsmda memlekete girerken yine Vekiller Heyeti 
kararma iktiran etmek kayıt ve şartiyle ver
giden istisnası teklif edilmiş olan maddeler şun
lardır... Asıl turizm işlerini teşvik için Burha-
nettin Onat ve arkadaşlarının teklif etmiş ol
dukları kanun teklifinde kalem adedleri dah-ı 
fazla olmasına rağmen nihayet tasarı mahiye
tindeki bu proje ile huzurunuza sunulmuş olan 
kalemler altı kalemden ibarettir ve onlar da 
şunlardır. 

1. Asansör, 
2. Kanalizasyon, 
o. Soğuk ve havalandırma tesisatı. 
4. Su isale tevziine ait motor, makine v 

aletler, 
5. Muharrik kuvvet istihsaline ait motor 

makine ve aletler, 
6. Muhabere hat ve tesislerine lüzumlu 

malzeme.. 
Bu kalemler Bakanlar Kurulunun kararına 

iktiran etmek kayıt ve şartiyle vergiden muaf
tır. Binaenaleyh turizm belgesini haiz müessese
nin tesisi sırasında ben bu makine ve aletleri 
memlekete sokacağım dediği zaman yine ba
kanlar kurulunun muvafakati ile sokabilecek
tir. Gönül öyle arzu ederdi ki; bütün bu say
mış olduğum eşya ve mümasilleri memlekette 
imal edilmeye başlansın, himaye lüzumu kendi
sini hissettirmiş olsun. Hissettirmiş olsun da 
bir ınaddei kanuniye ile bunların teklifini ya
pan Hükümet sizin huzurunuza daha sevinçli 
vaziyette gelebilsin. Nihayet bir tarifenin bir 
maddesine 5-6 eşya ilâvesinden ibaret olan bir 
teklifin memlekette Muamele Vergisine mâruz 
bulunan mümasil imalâtı müteessir edecekmiş 
gibi bir- eda ve ifade ile huzurunuza çıkıp bir 
tereddüt doğurmak, doğru olmaz. 
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rendenizin maruzatım tamamen kanunun 

istihdaf ettiği maksadı ifadeden ibarettir. Tak
dir sizindir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Sual soraca
ğım. 

Zatıâlinizin okuduğu Hükümetin teklifi ol
sa gerektir. Haklı olaıak Hükümet teklifi 4 - 5 
maddeye inhisar etmiştir. Ve Bakanlar Kurulu 
kararına, bağlamıştır. Komisyon maddeyi geniş
letmiş, turizm müesneselerinin getirecekleri ev
rakı matbuaya kadar işi şümullendirmiştir ve 
Bakanlar Kurulu kararı tecavüz edilmiştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI EMlN KA
LAFAT (Devamla) — Müsaade edin. Bendeni
zin şu bir buçuk aylık vekâletim sırasında ismi
ni hatırlıyamadığım bir müessese sırf turizm 
mahiyetini haizdir diyerek dışarda Türkçe ola
rak bir broşür bastırmış, getirdi, müsaadesini 
istedi, kabul edilmedi. 

Müsaade ederseniz bu teklifte bir mutlak sa
lâhiyet mevcut olmadığına göre nihayet bir ri
salenin bundan on beş yirmi gün evvel kabul 
ettiğiniz Turizmi Teşvik Kanunu gereğince tu
rizmi teşvik edici mahiyeti kabul edildiği tak
dirde girmemesine sebep olmamak lâzımdır. 

Hâdiseleri tamamen mücerredata atfederek 
kelime ile zihinleri karıştırmamak lâzımdır. Si
zin söylediğiniz şeyin lüzumunu Bakanlar kuru
lu da takdir edeceğine göre bunda bir mahzur 
görülmemek lâzımgelir. Hakikaten tereddüt, bu 
ve buna mümasil olan birkaç kalemin üzerinde 
1 oplanmakta ise hiç mesele yoktur. 

FERÎD MELEN (Van) — Bendeniz bir me
sele hakkında Yüksek Heyete kendi noktai na
zarımı arzettim. Sayın Bakanın zihni bundan 
dolayı karışmış olacak ki, bütün arkadaşların 
zihinlerini teşviş etmiş olduğum iddiasında bu
lunmuşlardır. Zihinlerinin karışmış olduğu bel
li. Hükümet teklifi ile komisyon tadilini birbi
rinden tefrik etmeden mütalâa serdettiler. 

Bendeniz muafiyete itiraz etmedim. Yalnız 
mümasili maddelerin memlekette muaf tutulma
sını ileri sürdüm. Bunlar memlekette imal edil
memektedir. Bekliydim, eğer bunlar imale baş
lanırsa o vakit düşünürüz, diyorlar. Muafiyeti 
beraber tesis etmemiz lâzımdır. Bu maddelerin 
memlekette imal edilen mümasilleri de Muame
le Yergininden muaftır, demek günah mıdır? 
Eğer memleket şartları müsaitse bu sanayi ku-
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ruluı\. tstisnayi birlikte tesis etmediğimiz tak-

j dirde yabancı mamulü kimaye etmiş oluruz, yer
lisinin aleyhine. Yine arzediyorum, dünyanın 
hiçbir yerinde böyle bir şey göremezsiniz. 

REÎS — Ziya Termen, buyurun. 
ZÎYA TERMEN {Kastamonu) — Efendim, 

Türkiye'deki turizm endüstdrisinin bugünkü 
durumunu biraz da geliştirmek, memleketimiz 
için fevkalâde iyi bir kaynak vasfında bulu
nan turizm müesseselerini, memlekette, aded 
olarak, kalite olarak, çoğaltmak ve yükselt
mek konuşumda hazırlanmış bir kanuna para
lel olarak, komdsyon, kanunun bir -maddesi
nin bir fıkrasına yeni ilâveler yapıyor. Esas 
ana fikir bu iken, sayın Ferid Melen, yeni 
malî, akademik bir konuyu ele alıyorlar, man
tıki, meslekî bâzı ilâveler teklif ediyorlar. 
Haklı veya haksız olabilirler. Eldeki konu ile 
manen alâkalı olabilir, ama maddeten, şu anda 
alâkası yoktur. Şimdi Goloğlıı arkadaşımız me
selenin giriftleşmekte bulunması dolayısiyle 
birkaç sual sordular. Yani görüşmekte olduğu
muz bu kanuna rey verecek bizler, hangi za
viyeden bakalım ve ne yapalım, dediler. Ben 
bunu açıklamak için üçüncü defa huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Çünkü işi hafif bir viraja 
sevkeden ben olduğum için, tasrih sadedinde 
söz aldım. Evvelâ, Garpta olduğu gibi turis
tik müesseselerin çoğalması ve kalitelerinin 
yükselmesi için, gümrük konularında muafiyet
ler tanımak, vazifemizdir. Yani muafiyeti 
prensip olarak kabul ettik ve yeni inkılâpları 
da kabul edeceğiz. Vergilerden istisna bu za
viyeden bir zaruret midir? Evet bir zaruret
tir. Fransa, Yunanistan, Lübnan ve bilhassa 
Lübnan,, turizm müessesesi kurmak konusun
da, vatandaşlarına âzami suhulet gösteriyor. 
Ne vakitten beri? Birinci Cihan Harbinin so
nundan beri. Biz aşağı yukarı 36 senelik bir 
gecikme ile bunu anlıyabilmiş vaziyetteyiz. 
Çünkü bizde turistik hareketler yeni yeni baş
ladı. işin aslı şöyle düşünülmek lâzımdır: Tür
kiye'nin istikbali, geçenlerde de arzettim, ne 
buğday istihsalinde, ne maden ihracatında, ne 
şunda ve ne de bundadır. Bu fakir memleketin 
yüzünü güldürecek yegâne konunun turizm ol
ması lâzımdır. (Gülüşmeler, gürültüler, çok ile
ri gittin sesleri). 

Arkadaşlar, arzedeyim. Turizmin ne olduğu-
I nu hepimiz biliyoruz. Fakat gelirini tamamen 
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turizm kanalı ile temin eden memleketleri bil
miyoruz ve onların imkânları ise bizimkilerin 
yanında çok cılız kalır. Dâva budur. 

Şimdi, bu kanuna ilâve olunan liste madde
lerinin muafiyetten istifade ederek, müteşeb
bisler tarafından topraklarımız içine muafen 
sokulmaları konusunda, bendeniz, gayet tabiî 
olarak, evet diyeceğim. Kanunun kabulü le
hinde reyimi vereceğim. iDâva bundan ibarettir. 

REİS — Hamdi Orlhoıı. 

iGEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALÛK 
ŞAMAN (Bursa*)) — Bir kelime ilâve edeyim. 
Belki arkadaşların izahlarına lüzum kalmaz. 

REİS — Müsaade buyurun. 
Hamdi Orhon. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; ben sözümü, muhterem Komisyon 
Başkanı arkadaşın izahı üzerine almış değilim. 

Benim sorum üzerine Sayın Vekil cevap ve
rirlerken buyurdular ki, konuşan arkadaşların, 
zihinleri teşviş etmek maksadiyle beyanları var
dır. Ben, doğrusu bu sözlerini bir sürcü lisan 
addederim. Şu noktayı belirtmek isterim ki, 
burada konuşan hiçbir milletvekili arkadaşım 
zihinleri teşviş etmiş olmak için konuşmaz. Biz 
hâdiseleri- aydınlatmak istiyoruz. Bu suretle 
doğru yol bulunacaktır. Binaenaleyh ben kendi 
sözlerini bir sürçü lisan addediyorum. 

ikincisi; sorum şu idi : Ehemmiyetle üzerin
de duruyorum. Ne Turizm Kanununun müna
kaşasını yapacağım ne lehinde ne de aleyhinde 
konuşacağım, ama tatmin edilmiye muhtacım. 
Sayın Vekil buyurdular ki, biz Bakanlar Kuru
lu kararını şart koştuk. Demek ki, Hükümet 
olarak bu muafiyet yolunun hassasiyetini tak
dir buyurmuşlar ve Bakanlar Kurulunun kararı 
ile bir baraj yapmışlardır. Bu, bir. ikincisi; Hü
kümet 5 sene müddet koymuştur. Elinizdeki met
ne dikkat buyurun, parantez içersinde beş sene 
müddet konmuştur. 

Şimdi, komisyon Bakanlar Kurulunun kara
rını kaldırmış, beş seneyi on seneye çıkarmıjş. 
Niçin komisyon Bakanlar Kurulunun kararını 
değiştirmiş ve muafiyeti genişletmiştir? 

Diğer bir nokta arkadaşlar, Sayın Vekil de
diler ki, bizde bunların imali yoktur ve imal 
edileceğine dair bir ümit de yoktur, dediler 
galiba... 
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GÜMRÜK VE TEKEL VEKÎLÎ EMÎN KA

LAFAT (Çanakkale) — Hayır, böyle bir şey 
söylemedim. Bugün için yoktur, dedim. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Hangi mü
teşebbis çıkar da 10 sene zarfında bu yolu açar? 
Muafiyet bunu öldürür. Arkadaşlar söylüyor
lar. Muamele Vergisinden muafmış, şimdi de biz 
Gümrük Resminden muaf tutuyoruz. Hangi mü
teşebbis; çıkar da bu işi bu memlekette yapmaya 
kalkar? Bu olamaz arkadaşlar... 

Benim kanaatime göre, bir defa Bakanlar 
Kurulu kararı izah edilmelidir. Neden beş sene, 
1.0 seneye çıkarılmıştır? Sonra evvelce altı ka
lem denirken şimdi bu, evrakı matbuaya kadar 
teşmil edilmiştir. Efendim, Istanbulda bir otel 
yapılıyormuş, 15 - 20 milyon liraya. Bunun için 
bir kanun çıkardık, muafiyet kabul ettik. O 
halde bu kanuna bir madde koyarız, deriz ki, 
bu otel için gelecek olan, ilişik listede yazılı 
malzeme veya eşyalar gümrükten muaftır. 

Ben o kadar ileri gitmiyorum, ama bir arka
daşım lütfettiler, beyan buyurdular, memleket
te kaçakçılık olur. 100 metre mikâbı kereste mü
saadesi alıp 200 metre mikâbı çıkarıldığı çok 
görülmüştür, işin lehinde, aleyhinde konuşan 
arkadaşları, zihinleri teşviş ile itham etmesini 
doğrusu muhterem Vekile yakıştıramadım. 

REİS — Tekel Vekili. 
TEKEL VEKİLİ EMİN KALAFAT (Çanak

kale) — Efendim; Sayın Hamdi Orhon arkadaşı
mız sözlerine başlarken ve bitirirken betahsis 
dikkat ve itina ile «zihinleri teşviş» sözü üzerinde 
durdular. 

Zihinleri teşviş etmek keyfiyeti kasdı da ola
bilir, gayrikasdi de olabilir. Hakikatten çok 
uzak olmakla beraber samimî bir ifade zihinleri 
teşviş edebilir. Teşviş etmesi muhakkak onda fe
na bir kasıt aranmasını icabettirmez. Bu iti
barla benim de dikkatle üzerinde durduğum 
kelimeleri intihap ederken, ihtiyar edilmesi lâ-
zımgelen dikkatten uzak bulunduklarını sözle
rine başlarken ve bitirirken, ihtiyar ettikleri ko
nuşma tarzları ile de teyit ettiler. 

Kendilerine diğer cepheden cevap vereyim : 
İki nokta üzerinde duruyorlar. Hükümet 5 

sene olarak teklif etmiş, komisyon 10 seneye çı
karmıştır. 

Bugün memlekette mümasil imalâtı bulunmı-
yan bu maddelerin günün birinde memlekette 
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imalâtı mümkün olabilir. Binaenaleyh bunlar 
düşünülmemiştir. 

Takdir ve teslim edersiniz ki, Hükümet namı
na konuşan her hangi bir arkadaşın müdafaa-
siyle mukayyet bulunduğu teklif, Hükümetin 
teklifidir. Büyük Millet Meclisi namına hareket 
eden komisyonların tesbit etmiş oldukları şekli 
müdafaa etmek, komisyona ve sizlere düşer. 

Bugün muafen getirilmesi arzu edilen eşya
nın mümasilleri memlekette imal edileceği zaman 
bunlar düşünülmüş müdür? Bunların düşünül
düğünü Gelirler Umum Müdürlüğü yapmış olan 
Ferid Melen arkadaşımız benim kadar bilir. Mu
amele Vergisinin 9 ncu maddesinin 27 ve 28 nci 
fıkraları, gümrükten geçerken Gümrük ve Mua
mele resimlerinden muaf olan maddelerin ben
zerleri memlekette imal edildiği takdirde, onlara 
kanunen muafiyet hakkı tanınmıştır. Bu itibar
la bu tededdüt ve endişe de varit değildir. Mü
saade ederseniz ben, Hükümet namına vermiş ol
uğum izahatın kâfi olduğu kanaatindeyim. Ar
kadaşlar her hangi bir sual tevcih ederlerse ce
vap vermeye amadeyim. 

REİS — Komisyon Başkanı. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON REİSİ HALÛK ŞA

MAN (Bursa) — Komisyonlar, kendilerinin 
tetkikına arzedilen, kanun tasarıları üzerin
de, elbetteki lüzumuna kani oldukları tâdilleri 
yaparla?. 

Yalnız bir noktaya işaret etmek isterim ki, 
komisyonumuz, Hükümet tasarısına nazaran 
üç noktada değişikliği ihtiva etmektedir, bun
lardan bir tanesi muaflığın ayrıca Bakanlar 
Kurulundan da geçmesi lüzumu kaldırılmıştır. 

İkincisi; beş yıllık ithal müddetini on yıla 
çıkarmştır. 

Üçüncüsü de reklâm broşürü ve saire gibi 
ufak tefek şeyleri muaflık hükmüne tâbi tut
muştur. Bunları birer birer mucip sebepleriyle 
arzedeceğim. Bir defa komisyonumuzun Bakan
lar Kurulunun tasdikini kanun metninden çı
karmasının mucip sebebi şudur: Kanun metni 
muaflıktan faydalanacak eşyayı birer birer ta
dat etmiştir. Bunun altında Hükümet tasarısın
daki (bu eşyadan Bakanlar Kurulunca ithaline 
müsaade edilecekler) kaydı vardı. Komisyonu
muz formaliteyi de lüzumsuz addetmiştir. Çün
kü kanunun faydalı bir halde işliyebilmesi için 
vatandaşlar tarafından kanunların kendilerine 
ne gibi haklar, ne gibi salâhiyetler, ne gibi im-
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i kânlar bahşettiğini evvelden bilmesi meşruttur. 

Kanun metninde bu eşyalar zikredildiği halde, 
bu eşyaların muaf olup olmıyacağını Bakanlar 
Kurulunun kararma bırakmak, bu kanunun 
hükmünü zayıflatmak olacaktır. Bu itibarla 
müteşebbis vatandaş mütereddit kalacaktır, 
acaba bu eşya muafiyetten istifade edecek mi
dir etmiyecek midir diye belki Bakanlar Ku
rulu şu ve bu eşya muaflıktan istifade edemez 

i diyebilir. Kanunla bahşetmek istediğimiz bir 
hakkı Bakanlar Kurulu bertaraf edebilir. 

İkinci nokta, beş yıllık müddetin on yıla 
i çıkarılmasıdır. Beş yıl bu gibi turistik mües-
ı seselerin teşekkül edebilmesi için kısa gibi gö

rünmüştür, 10 yıl münasip mütalâa olmuştur, 
ancak bu müddet zarfında bunların kuruluşla
rını ikmal edecekleri düşünülebilir. 

Nihayet Hamdi Orhon arkadaşımızın, mua
fiyet hududunu komisyon son derece teşmil 
etmiştir, turistik müesseselerin evrakı matbu
asına kadar götürmüştür, dedikleri husus şudur: 
Evvelâ 'bütün maddelerde Hükümetin teklifini 
kabul etmiş olan komisyon, fazla bir şey ilâve 
etmemiştir. Komisyonun yaptığı tek ilâve şu
dur; bu müesseseler (yani turizmi teşvik bel-

! gesi almış müesseseler), turizmi teşvik mâksa-
| diyle kurulmuş cemiyetler tarafından parasız 
| dağıtılmak üzere getirilen reklâmları muhtevi 
| matbua ve 'eşyalar. Bunların da miktar itiba

riyle ne dereceye 'kadar ehemmiyetsiz olduğu
nu, takdir edersiniz. Parasız dağıtılmak şar-

! tiyle getirilecekleri dolayısiyle bir ticaret mev-
I zım teşkil etmiyeceklerdir. Bu gibi sebeplerin 

küçük miktarlarına- rağmen turizm sahasında 
ne kadar büyük tesirler vücuda 'getirecekleri
ni uzun uzadıya huzurunuzu işgal ederek arzet-

| inek istemiyorum. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

j REİS — Bıırha'nettin Onat. 
| BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar-. 
I kadaşlar, turizm endüstrisinin memlekete sağ-
i hyacağı faydalara inanıyor muyuz, inanmıyor 
j unuyuz? Evvelâ halledilmesi lâzımgelen mese

le budur. Fakat bu da halledilmiştir arkadaş
lar. Eğer bu lüzuma kaani olmasaydı muhte
rem Meclisiniz bu kanunu öncelikle ve müsta
celiyetle buraya getirir ve üzerinde bu kadar 
hassasiyetle durarak bu kadar kısa bir zaman
da bunu çıkarır mıydı? Demek ki, bunda şüp
he kalmamıştır. 

— 463 — 



B : 89 29 .5 
Hakikaten arkadaşlar, memleketlin en kısa I 

bir zamanda kalkınmasına sebep olacak .âmil
lerin (başında gelmektedir. 

HALİL İMRE (Sivas) — Kaç. sen* tahmin 
ediyorsunuz? 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Be
raber ölçeriz, müsait bir zamanda. (Gülüşme
ler). 

Arkadaşlar, vaziyet şimdi böyle olduğuna 
göre, bu Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 
tasarısının dayandığı üç mühim nokta var. 
Maalesef iki tanesi, bundan evvel kabul buyur
duğunuz turfam EnjdüstrMni Teşvik Kanununun 
müzakeresi sırasında çok zayıf çıktı. Son ümi
dimiz gümrük muafiyetlerinde kalmıştı. Bu, 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununda zayıf 
çıktı. İstediğimiz iki maddeden 'bir tanesi ver
gi muafiyetleri idi. Kabul buyurulmadı. Bâ
zı kredi kolaylıklarının gösterilmesini istiyor
duk, istediğimiz gibi çıkmadı. Şimdi üçüncü
sü, gümrük muafiyetidir. Eğer (bunun da ora
sından, burasından kırpıp keserseniz ka'bul edi
len Turizm Teşvik Kanununun hiçbir hükmü 
ve mânası kalmamış olacaktır, yazık değil mi 
arkadaşlar? Şimdi Ferid Melen arkadaşım, 
'mademki Gümrük Kanunundan, Gümrük Res
minden muaf tutuluyor. Bu dışardan ithal edi
len mallar için temin edilmiş bir avantajdır. 
Niçin aym müesseseye mal satacak millî ve 
yerli müesseseleri Muamele Vergisinden muaf 
tutulmuyor? buyuruyorlar. Doğrudur. Bana 
kalırsa yalnız turistik müesseselere sattığı mal
lar üzerindeki Muamele Vergisini değil, Muh
terem Ferid Melen arkadaşımla el ele tutuşa
lım da bu, millî iktisadiyatın, millî sanayiin 
yükselmesinde, tekâmülünde en 'büyük engel 
olan bu baş belâsı Muamele Vergisini topyekûn 
kaldıralım ve birlikte bayram yapalım. 

Yalnız bir noktaya işaret etmek isterim. 
Muhterem arkadaşlar, dışarıdan ithal edilecek 
malların tâbi olacağı muafiyet çok mahdut miktar
lara tâbidir. Bir bina yaptırılacak, buna sarfe-
dilecek malzeme mahduttur, öbür taraftan Mu
amele Vergisini, Ferid Melen arkadaşımın mev-
zuubahis buyurduğu Muamele Vergisini nasıl 
tahdit edebiliriz? Dediğim gibi inşallah bunu 
toptan kaldırır, o belâdan kurtuluruz, o başka. 

Bâzı arkadaşlarımın yine zihinlerinde arız 
olan bâzı endişelere temas etmek istiyorum. Di
yorlar ki, bu, büyük nispette kaçakçılığa zemin ı 
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teşkil eder, yol açar. Hayır arkadaşlar, bu en
dişeyi ileri süren arkadaşlarım daha evvel ka
bul buyurmuş oldukları Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanununun maddelerini derhatır buyur
muş olsalardı kendilerini bu endişeye kaptı rina z-
lardı. Müsaadenizle birer birer arzecleceğim. 

Şimdi, bir turistik tesis yapacak, bir otel, 
bir gazino, büyük bir turistik tesis yapacak. Ka
bul ettiğimiz kanuna nazaran bu müessesenin 
projesini yapacak ve Hükümete verecek. Hükü
met bunu Bayındırlık Bakanlığında tetkik etti
recek. Meselâ bu bina için kaç tane asansör lâ
zım, üç tane. Beş tane getirebilir mi arkadaşlar? 
Getiremez. Kaç metre boru getirecek; beş yüz 
metre. Beş yüz bir metre getirebilir mi1* Getire
mez. Şu kadar buz dolabı lâzım. Bunun fazlasını 
getirebilir mi? Getiremez. 

Ama, meselâ muzzam bir otel yapacağım de
di, yapmadı. Malzemesini getirdi, sattı. Böyle 
şey olur. Bunlar hatıra gelebilecek şeylerdir. 
Hatıra gelebilecek ve arkadaşların zihnini işgal 
eden şeyleri arzediyorum. Yahut belge aldı, 
malzeme getirdi ve onu yerinde kullanmryarak 
başkasına sattı. Yahut turistik otel yaptıraca
ğını diye getirdiği malzeme ile yaptırdığı bina
yı pamuk deposu olarak kullandı. Veya o malze
meyi başkasına sattı. 

Muhterem arkadaşlar; kabul buyurduğunuz 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 20 ne i 
maddesi arkadaşların bu endişesini kökünden 
izale edecek mahiyettedir. Bu madde diyor ki : 
«Turistik belge alan müessese taahhüdünü zama
nında ifa etmezse belgesi iptal olunur.» Belge 
iptal olununca da meselâ 20 senede ödenecek tak
sitler muacceliyet kesbedeceği gibi gümrük mu
afiyetine ait olan maddelerden de istifade ede
mez. Bunlar 29 ııcıı maddenin hükümlerine gö
re «Başvekâletçe iptal olunur. Ve muafen yurda 
sokulmuş olan eşya için Gümrük Kanununun hü
kümleri tatbik olunur.» diyor. Binaenaleyh ar
kadaşlar endişeye ne mahal var, ne lüzum var. 
Ama hiçbir kanun, hiçbir müeyyide, hırsızı, 
kaçakçıyı % 100 şekilde önliyememiştir, arka
daşlar. Bugün Gelir Vergisi Kanunu karşısın
da, koyduğumuz müeyyideler dünyanın çok az 
yerinde bulunmasına ve vatandaşlarımızın bir 
kısmını ürkütmüş bulunmasına rağmen kaçak
çılık olmuyor mu? Elbette oluyor. 

Şimdi 10 tane turistik müessese kuracağız, 
tesisler yapacağız bunlar için getirilecek mal-
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zenieden 100 de 50 de biri üzerinde kaçakçılık j 
yapılacaktır mülâhazasiyle bu kanunun, bu mem
lekete bu kadar menfaat temin edecek olan bu 
kanunun ayaklarına pranga mı vuralım? Köstek 
mi vuralım? Çok rica ederim arkadaşlar, bunu 
yapmayın ve Geçici Komisyonun getirmiş oldu
ğu maddeleri lütfen kabul buyurun da bu iş geç
sin, gitsin ve bu yüzden işliyemiyen ve işlemek 
imkânına henüz malik olmıyan Turizm Endüst
risini Teşvik Kanunu da kör topal şöyle işleme
ye başlasın. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; Hükümet tasarısındaki madde 
ile komisyonun hazırladığı madde atasında bâ
zı farklar vardır ki, kanun üzerinde fazla ko
nuşmalara sebep olmaktadır. 

Hükümet tasarısı ile komisyon yaptığı mad
de arasında bir kere hatalı olduğunu zannetti
ğim kısımlardan birisi şudur: 

Deniyor ki; «buz dolapları, kaplıcaların, te
davi yerlerinde derken bir virgül koymaktadır. 
diğerinde ise kaplıcalardan tedavi yerlerinde.. 
denilmektedir. Ne olursa olsun burada bir yan- I 
lışlık vardır, zannederim Hükümetinki doğru 
olacak. I 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Evet, tabı hatasıdır. O şekil
de tashihini arzedecektim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — İter ne 
i s e 

İkinci kısmı, komisyon maddesinde, yukar-
daki esaslar maddeler halinde kabul edil mi 3 

iken komisyon .başkanı arkadaşımız dediler ki, 
turizmi teşvik için getirilen matbualar ceıııi-
yetlerce parasız dağıtılmaktadır. Ve cemiyet-
lerce parasız dağıtılmak üzere getirilen ve Tür- I 
kiye'ye turist celbini istihdaf eden reklâmı 
muhtevi eşyalar için bir fıkra daha ilâve edil
miştir. Bu fıkra kafalarımızı yoruyor. Komis
yon başkam arkadaşımızın söyledikleri ı-i 1 >i 
esasen vergiden muaf olmasını icabettiren bir 
yekûn, muazzam bir yekûn tutmadığı için. hi
mayeye mazhar olması yolundadır. Şu halde bu
nu çıkaracak olursak bu işin az çok kontrolü
nü temin etmek babında gene Hükümet tasa
rısında olduğu gibi «Bakanlar Kurulu kara-
riyle» dersek daha uygun bir iş yapmış olaca- I 
ğımız kanaatindeyim. | 
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Binaenaleyh, mademki, bu kısımları çıkarı

yoruz, geri kalan kısmı ile doğru bir iş yap
mış oluruz. Bunun için bir önerge verdim, öner
gemin kabulünü arzederken Hükümet tasarısının 
olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

REİS — Burhanettin Onat, 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşlar, hakikaten demin ben bâzı propaganda 
risaleleri ve broşürlere taallûk eden madde üze
rinde arzı malûmatta bulunmayı ihmal ettim, 
yahut unuttum. Müsaadenizle şimdi onun hak
kında izahat vereyim. 

Arkadaşlar, memleketteki turizm endüstri
sinin esas unsurlarından birisini, memleketi ta
nıtmak gelir. Reklâm gelir. Broşür bastıracak
sınız, büyük afişler bastıracaksınız. Bil
hassa bu maddenin kanun metnine ilâ
vesi için ricada bulunmamıza sebep olan nokta 
kartpostaldır. Turist gelir, seyyah gelir, tüc
car gelir; memleketine buradan resimli kart
postal götürecektir, yoktur. Bizde bunların ta
nesi otuz kırk hattâ elli kuruştur. Dışjarda bun
lar üç kuruşa yapıılıyor, beş kuruşa yapılıyor. 

Şimdi elli kuruş, haydi, memleketimizde kal
sın, verelim,- verdirelim, fakat icabeden şekil
de ve nefasette kartpostal basılamamaktadır. 
Arkadaşlar, Cenubi Amerika'da bir memleke
tin bir senede sarf ettiği reklâmlar için el ilân
larının sayısı 5,o milyondur. Bunu kendi ölçü
lerimizle bir hesaba, bir kaleme alalım, nasıl 
çıkarız, nasıl kalkarız bu işin altından? Bi
naenaleyh geniş mikyasta, memleketimizi hari
ce tanıtmak için en iyi reklâm, kartpostal, ri
sale ve broşürlerin de Gümrük Resminden mu
af tutulmasıdır. Bu, yerinde 'bir tedbir olacak
tır. Bir memleketin tanınması için iyi bir vesi
le teşkil edeceği kanaatindeyim. Aynen kabu
lünü istirham ederim. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, bu 
turizm müesseseleri için getirilecek malların 
gümrükten muafiyeti meselesi çok ışümullen-
mdştir. Bu müesseselerin ihtiyaçları için yerli 
malları bugün için kâfi gelmiyorsa yarın ge
leceğine ben kaaniim. Ama, yarını beklemiye-
ceğiz. Bugünden ihtiyacını hariçten getirsin 
mi, • getirmesin mi? Ben taraftarım, getirsin, 
ama bir kereye mahsuse kaydını koyalım. Mu
cip sebeplerini arzedeceğim. Kabul buyurmuş 
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olduğunuz Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nunun 21 m;i maddesi, turizm belgesi vermiye 
yetkili olan umum müdürlüğün izni alınmak 
şartiyle bu gibi müesseselerin demirbaş eşya
ları değiştirilir,-satılır, nakledilir; yerine yeni
lerini getirmek şartiyle. Bu vaziyet, tekrar ye
ni ve devamlı surette yabancı mallarını sok
maya vesile olacaktır. Yüksek huzurunuzda 
bu işi kolaylaştırmak için, esasen Hükümet de 
beş sene kaydını koyduğuna göre bendenizin 
teklifim bir kereye mahsus olmak kaydiyle 
- demirbaş eşya beş senede ne erir, ne çürür -
beş sene kaydiyle beş senede bu tekerrürler 
olabilir, daima kıötü cihetini düşünürsek. Bir 
kere, ne isterlerse alsınlar. Ama tekrar alınma
sın. Yerli sanayie yazıktır. İş, istemediğimiz 
şekle girebilir. Yirmi birinci maddeyi tetkik 
ederseniz tamamen arzettiğim şekildedir. Bu 
hallere meydan vermiyelim. 

REİS — Takriri okuyoruz. 

B. M. M. Başkanlığına 
1 ruci madde olarak Hükümet teklifinin ka

bulünü oya arzını teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Trabzon Mebusu 
(Mahmut Goloğlu 

REİS — Arkadaşımız birinci maddedeki C 
fıkrasının Hükümet teklifindeki C fıkrası ola
rak reye vaz'ını teklif ediyor. Evvelce lâyihayı 
dağıttık, her iki metni okudunuz. Mukayeseleri
ni de yapmışsınızdır. Şimdi Mahmut Goloğlu ar
kadaşımızın teklifini reyinize arzedeceğim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Daha 
maddelere geçilmedi efendim. 

REİS — Af buyurun efendim, kanunun tümü 
üzerinde müzakere cereyan etti, maddelere geçil
di, birinci madde üzerinde konuşuyorduk. Belki 
zatı âliniz farkında olamamışsınızdır. 

Mahmut Goloğlu'nun takririni reye arzediyo-
rum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Efendim 
teklif kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal kabul ediyor mu efendim 1 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Zaten yapılacak başka bir şey 
yoktur efendim. 

REİS — Şu halde Hükümetin maddesini oku
yoruz efendim. 
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Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numa
ralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen C fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5383 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen C fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

e) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde «Turzm Belgesi» almış 
bulunan teşebbüslerin ihtiyaçları için getirile
cek akar su boru ve nıusluMarı., lâvalbo, banyo, 
bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, her çeşit 
merkezî teshin tesisat malzemesi, mutfak, fırın 
ve ocakları, bulaşık yıkama ve kurutma maki
ne ve cihazları ile çamaşır yıkama, (el ütüsü 
hariç) ütüleme makine ve cihazları, buz dolap
ları, kaplıcalarda, tedavi yerlerinde istirahat ve 
tedavi için kullanılan fennî alât ve cihazlarla, 
asansör, kanalizasyon, soğuk hava ve havalan
dırma tesisatı, su isale ve tevziine, muharrik 
kuvvet istihsaline, muhabere hat ve tesislerine 
lüzumlu motor, makine ve aletlerden, 

icra Vekilleri Heyetince tesbit ve kabul edi
lenler. (Bir defaya mahsus olmak ve faturaları 
ayrıca Bayındırlık Vekâletince tasdik edilmek, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş 
yıl içinde ithal olunmak şartları ile), 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Komisyon adına müsaade bu
yurun. 

Propaganda broşürlerinin mahiyeti meydan
dadır. Bunların muvaffak olabilmesi için müm
kün mertebe en nefis tarzda dünya yüzünde nere
de yapılıyorsa orada yapılabilmesi imkânı bah
sedilmesi lâzımdır. Son fıkraya bunun ilâvesini 
rica ederim. Esasen parasız olarak tevzi edil
mesi meşrut olan, sırf propaganda ve reklâm ma
hiyetinde tevzi edilmek üzere yapılacak şeyler
dir. Bu muaflığın tanınması memleketin menfaa
tinedir. Bunun tanınmasını riea ederim. 

REİS — Halûk Bey; o vakit maddeyi re
daksiyon için komisyona tevdi etmek mecburi
yetinde kalacağız. 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ HALÛK ŞA
MAN (Devamla) — Lüzum yoktur, efendim. 

REİS — Tadil teklifi, Meclisçe dikkate* alın
dı. Bunu kanunlaştıralım, gayretini bendeniz 
güdüyorum. Buna iltihak buyuruyorsanız mese
le yoktur. Yoksa teklifi redaksiyon için komis-
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yona vereceğim, mamafih, maddeyi son şekliyle 
okutuyorum : 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numa
ralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen O fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5383 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen C fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : . 

c) Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde «Turizm Belgesi» almış 
bulunan teşebbüslerin ihtiyaçları için getirile
cek akar su boru ve muslukları, lavabo, banyo, 
bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, her çeşit 
merkezî teshin tesisat malzemesi, mutfak, fırın 
ve ocakları, bulaşık yıkama ve kurutma maki
ne ve cihazları ile çamaşır yıkama, (el ütüsü 
hariç) ütüleme makine ve cihazları, buz dolap
ları, kaplıcalarda, tedavi yerlerinde istirahat ve 
tedavi için kullanılan fennî alât ve cihazlarla, 
asansör, kanalizasyon, soğuk hava ve havalan
dırma tesisatı, su isale ve tevziine, muharrik 
kuvvet istihsaline, muhabere hat ve tesislerine 
lüzumlu motor, makine ve aletler ve bu mües
seselerle turizmi teşvik maksadiyle kurulmuş 
cemiyetler tarafından parasız dağıtılmak üzere 
getirilen ve Türkiye'ye turist celbini istihdaf 
eden reklâmları muhtevi matbuadan îcra Vekil
leri Heyetince tesbit ve kabul edilenler. (Bir 
defaya mahsus olmak ve faturaları ayrıca Ba
yındırlık Vekâletince tasdik edilmek, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl için
de ithal olunmak şartları ile) 

REÎS — Madde hakkında yeni bir mütalâa 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 
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I Gündemle ilgili 'bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun tasarısı ve tekliflerinin sorulardan 

evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum Mebusu 

""*WG«i!». Enver Karan 

2. — Köy kanunu lâyihası ve Adalet Komis
yonu düşüncesiyle İçişleri Komisyonu raporu 
(1/185) 

REÎS — Bugün kanun tekliflerinin sorular
dan önce görüşülmesi mahiyetinde olan bu 
takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve kanun tekliflerinin! görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Buyurunuz Baha 'Bey. 
ÎÇÎŞLERÎ K0MÎ8YONU ADINA BAHA 

KOLDAŞ (Çorum) — Aziz arkadaşlar, yüksek 
malûmları olduğu üzere köy sınırlan mevzu-
unun Yüksek Heyetinizde uzun uzadıya görü
şülmesini mütaakıp nazarı dikkate alınan ve 
3, 4 ve 5 nci maddelerin de buna 'göre incelen
mesi 'kaydiyle komisyonla iadesi üzerine komis
yonunuz, Adalet Komisyonunun da iştirakiyle 
incelemelerde bulunmuş ve tebellür eden kana
ate göre bir neticeye varmıştır. Ancak, gerek 
bu tasarının sınır işlerine ait ikinci kısmı ve 
gerekse orta mallarına ait üçüncü kısmı, dört 
maddesi ile murtabıt görüldüğü için bunların 
•kül olarak komisyonda görüşülmesine zaruret 
vardır. 

Dördüncü maddeden 18 nci maddeye kadar 
olan kısmın komisyona iadesini 'komisyon na
mına, arzediyorum. 

REÎS — içtüzük, komisyonun talebi veçhi
le muamele ifa olunur dediğine ıgöre, 18 nci 
maddeye kadar olan maddeleri komisyona iade 
ediyoruz efendim. 

Efendim; Köy kanunu tasarısının eski 19 
ve yeni 18 nci maddesine kadar olan kısmı 
komisyona verilmiş bulunulduğuna göre, bu 
maddelerin komisyondan vüruduna değin Köy 
Kanununun müzakeresini tehir ederek gün
demde bulunan, Ceza Kanununun tadilâtına da
ir olan kısma geçiyoruz. 

3. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele-
j rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
\ eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet 

d - « » -



B : 89 29 .5 
Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, I 
334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 458, 464, 476, 
480) [1] 

BEİS — Tümü üzeninde ilk söz sırası Fah
ri Ağaoğlu'nundur. (Burada yok sesleri). O 
halde ikinci sırada bulunan Mardin Milletve
kili M. Kâmil Boran. 

M. KÂMttL BOBAN (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Huzurunuza getirilen Ce-
aa Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si (hakkındaki kanun teklifi yüze yakın millet
vekili arkadaşımız tarafından 'hazırlanmıştır. 

Bininci maddesinden son maddesine kadar 
tadile muhtaç olan ve 592 maddeden müteşek
kil 'bulunan Ceza Kanununda hiç, değilse en | 
çok ihlâl edilen hükümleri Hükümetin tesbit 
etmesi ve bu kabil suçları önlemek için gerekli 
cezai tedbirleri teklif eylemesi iâzımgelirken 
bu tasarının tek maddesinde dahi payı bulun
mamıştır. Görüştüğümüz kanun teklifi, bir
kaç maddesi müstesna maalesef Türk Ceza Ka
nununun ıen az ihlâl edilen hükümlerini ele al
maktadır ve bu bakımdan isabetsizdir. Bana 
öyle geliyor ki, teklifle, Türk Ceza Kanununun 
273 ncü maddesine eklenen fıkrayı göze batır-
mıamak kaygısı olmasaydı belki arkadaşlarım 
bu kadar çok maddenin lüzumsuz tadiline git-
miyeceklerdi. 

Arkadaşlarım; Hükümete pek lütuf kâr ve 
hürmet ve teveccühü olan bu fıkrada bakınız 
ne diyor: Bir misal vermiş olma/k için ek fık
rayı okuyorum: «icra Vekilleri Heyeti azala
rından biri aleyhinde sıfat ve hizmetlerinden 
dolayı işlenen suçlarda takibat yapılması şikâ
yete bağlı değildir.» 

Muhterem arkadaşlar; memleketin umumi [ 
asayiş ve inzibat meseleleri âcil ve mütenevvi 
tedbirleri gerektirirken bunları gayrimuayyen 
'bir âtiye bırakarak ve memleketin en âcil ve 
mühim adlî meselesi, bakanların şahıslarına ya
pılan hakaret fiilleri teşkil ediyormuş gibi ve 
sadece Hükümeti teışkil eden muhterem Devlet 
adamlarımızın şahsi kaygı ve endişelerini gi
dermek gayesiyle böyle bir hükmün teklif edil
mesi garabeti gösterilmiştir. 

Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir rejimde 

[1] 163 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
Ğad%r< 
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bu derece tarafgirane düşüncelerle Hükümet 
erkânının şahısları için, istisnai kanun çıkar
maya teşebbüs edildiği vâki olmamıştır. 

Hükümetin böyle bir hükme muhalefet et
mesini ve bunun yersizliğini müdafaa eyleme
sini beklerdim. Fakat hâdise böyle olmamış. 
Hükümet, encümende bu hükmü desteMiyerek 
âdeta teklifin kendi malûmatı tahtında ve hattâ 
kendi telkini ile yapıldığı hissini bihakkin 
uyandırmıştır. Hükümet erkânının hareket fii
linde diğer şerefli Türk vatandaşlarından ayrı 
ve imtiyazlı bir muameleye tâbi tutulmasını 
bilhassa 1950 den beri hepinizin rehberliği ile 
övündüğünüz demokratik zihniyetle nasıl telif 
edilebileceğini anlamaya imkân yoktur. 

Kabine azaları, bu kabil suçları takip ettir
mek hususunda alelade vatandaşlardan daha 
çok imkânlara ve kolaylıklara sahiptirler. Hep
sinin haklarındaki neşriyatı günü gününe ta
kip eden ve maaşları Devlet bütçesinden veri
len hususi kalemleri, neşriyat müdürlükleri 
vardır. Avukat tutabilirler, arzuhallerini yaz
dıracak kimse bulabilirler. Her halü kârda di
ğer vatandaşlara nazaran çok daha ferah ve 
imtiyazlı vaziyettedirler. Diğer taraftan böyle 
bir hüküm Cumhuriyet savcılarının zaten ağır 
ve külfetli olan vazifelerini çok daha ağır ve 
hattâ tahammül edilmez bir dereceye getire
cektir. 

Takibi ışahsi şikâyete bağlı fiillerde şikâyet 
hakkı sahibi, kemali serbesti ile takririni kul
lanır. Böyle bir fiilin hakaret teşkil edip et-
miyeceğini, takibe değer bulunup bulunmadı
ğını kolayca ve ekseriya, müsamahakâr ve âli
cenap bir görüiŞle tâyin eder. Bunun neticesi 
olarak bu kabil fiillerin pek azı mahkemelere 
intikal eder. Halbuki Cumhuriyet Savcısı bu 
vaziyette değildir. Bilhassa bakanların şahıs
larına taallûk eden bu kabil mesai] de gayet 
hassas ve titiz davranması ve en küçük suç 
emaresi görülen hareketi mahkemeye sevket-
mesi icabeder. Bu da mahkemelerimizin işleri
ni bir hayli çoğaltacağı gibi bu çeşit dâvalar 
vesilesiyle bakanların daha çok muazzep olma
larını intaç, eyliyecektir. Binaenaleyh, 'bu hü
küm bu bakımdan da son derece mahzurludur. 

iBütün bunlardan çok daha mahzurlu ve 
vahim olan bir keyfiyet vardır ki, o da, bu 
fıkra altında gizlenen, daha doğrusu gizlene-
miyen ve sırıtan zihniyettir, 
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Hükümet erkânını eski devirlerin hâşıa 

ulûhiyet iddia eden mutlak hükümdarlar gibi 
delinmez bir zırha bürümek, yapılması muhte
mel tenkidleri hakaret mahiyetinde telâkki 
edilmek tehdidi altına koyup önlemek ve bil
hassa Türk matbuatının, faziletli Türk mat
buatının bu sahadaki meşru vazifelerini sek
teye uğratmak zihniyetidir. 

'Yukarda arzettiğim gibi Türk Ceza Ka
nunu birinci maddesinden 592 nci maddesine 
kadar tadile muhtaç iken ve memleketin müte
madi ihtilâllerle en çok ıstırap içinde bırakıl
dığı mevzuları bir bir tesbit edip çarelerini 
düşünmek ve teklif etmek Hükümetin 'başlıca 
vazifesi iken bu yolda tamamiyle hareketsiz 
ve pasif kalması teessür ve teessüfü mucip bir 
haldir. 

Çok yakın bir zamanda bu hata ve ihmali 
telâfi etmesini ve 273 ncü maddeye eklenecek 
fıkraya taraftar olmadığını bu kürsüden res
men beyan etmek suretiyle hakkındaki suizan-
lara nihayet vermesini Hükümetten ehemmi
yetle rica ederim. 

REÎS — Arif Hikmet Pamukoğlu, Millet 
Partisi Meclis Grupu adına. 

ARÎF HÎKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar, Millet Partisi Meclis 
Grupunun, Ceza Kanunumuzun 159 ve 273 ncü 
maddelerine mütaallik olarak kamutaya su
nulan tasarı ve teklif hakkındaki görüşünü ar-
zetmek üzere yüksek huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Maruzatıma Demokrat Parti Başkanı ve 
Başbakan Sayın Menderes'in bu} kürsüden oku
dukları birinci Hükümet programında belirti
len şu iki cümle ile başlıyorum: 

«Kanunlarımızda, itiyatlarımızda ve telâk
kilerimizde tek parti devrinden artakalan ne 
varsa tam olarak tasfiye edeceğiz. Bu cümleden 
olmak üzere meselâ Matbuat ve Ceza Kanun
ları, ve mevzuatımız içinde yer yer tesadüf 
olunan buna mümasil hükümleri demokrasi ru
huna uygun tadillerle huzurunuza getireceğiz.» 

«Anayasa'da vatandaş hak ve hürriyetlerine 
ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir dev
let nizamını teminat altında bulunduracak esaslı 
tadiller hazırlayıp huzurunuza arzetmek k a 
rarındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasanın 
kuvvetler birliği esasına dayanması ve vatan-
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daş hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altında 
bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak 
itibariyle millet hâkimiyeti yerine tek parti 
hâkimiyetinin kurulmasına mâni olamamış bu
lunmasıdır.» 

Muhterem arkadaşlar, teessürle kaydetmek 
gerekir ki bu sarih vait ve taahhütlerle iş ba
şına gelmiş bulunan Hükümet, üç senedir bu 
mevzuda hemen ciddî hiçbir teşebbüste bulun
mamış ve maalesef tek parti devrinin istibdada 
mesnet olan, hürriyet yerine hürriyetsizliği 
esas alan ve iktidar pertisince, muhalefette bu
lunduğu zamanlarda, şiddetle tenkid edilmiş 
kanuni mevzuatı, şimdi olduğu gibi, şiddetlen
dirme yolunu tercih etmiştir. 

Hükümet, matbuat hürriyetini köstekliyen 
30 ncu maddenin her nasılsa mevzuatımız! ara
sından çıkarılmasından pişman olmuş ve bun
dan evvel Ceza Kanununda yapılmasını istedi
ği tadiller meyanında, mezkûr maddeyi tekrar 
ihya etmek teşebbüsünde bulunmuş ise de mu
vaffak olamamıştı. 

Aradan hayli bir müddet geçtikten sonra 
Ceza Kanununun 159 ncu maddesini tadile te
şebbüs suretiyle 30 ncu maddeyi eskisinden 
daha ağır bir şekilde Ceza Kanununa ithal et
mek üzere Büyük Millet Meclisine bir tasarı 
sunmuştur. Bu teşebbüsün gerek memleket 
içinde, gerekse dışarda uyandırdığı tepki üze
rine tasarıyı geri almak zorunda kalan Hükü
met. bu defa Adalet Encümeninde aynı maksa
dı sağladığını ifade ettiği şimdiki kanun teklifi
ne iştirak etmiştir. Evvelâ şu noktayı ehemmi
yetle kaydetmek yerinde olur ki, Hükümetin 
Meclise takdim etmiş olduğu tasarı sadece Ba
kanların gıyabında vâki hakaret fiillerinin sav
cılarda re'sen takibedilmesi gayesini istihdaf et
tiği halde yeni teklif Bakanlar aleyhindeki bü
tün suçları şümulüne almakta ve ayrıca re'sen 
takibatını da sağlamaktadır. Bu da açıkça gös
teriyor ki, bu teklif Ceza Hukuku, Anayasa ve 
demokrasi esaslarını biçe saymakta ve kraldan 
ziyade kral taraftarlığını belirtmektedir. Hiç 
şüphe yoktur ki, Bakanlar da birer hakiki şa
hıstırlar. Mevzuatımız gerek tasarı, gerekse ka
nun teklifi ile sağlanmak istenilen mümasil hak
kı ancak hükmi şahıslar için tanımıştır. Vakaa 
her ne kadar huzurda vâki hakaretten dolayı 
re'sen takibat esası Ceza Kanununda derpiş 
edilmişse de bu hüküm âmme hizmeti görenler 
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hakkında mücerret ve umumi mahiyette vaz'e- | 
dilmiştir. Bu itibarla ceza hukuku esaslarına uy
gundur. Halbuki yepyeni bir tesis mahiyetin
de olup bir Bakanlar makulesi yaratan yeni 
teklif ceza hukuku esaslarına aykırı düşmekte
dir. Bakanlar aleyhine işlenen suçların takibi 
Adalet Bakanının iznine tâbi bulunduğuna gö
re (madde 160) yeni teklif mevzuatımızın pren
sibine de aykırı düşmektedir. Uuntmamak lâ
zımdır ki, Bakanlar Hükümetin üyesidirler. 
Şayet Hükümet aleyhinde bir suç işlenmiş ise 
kanun zaten bunu müeyyide altına almış bulun
maktadır. Eğer yalnız bir Bakan aleyhinde ika 
edilmiş ise bu takdirde niyabet bir Türk gibi 
bir memur gibi, bir Büyük Millet Meclisi Baş
kanı, bir Danıştay Başkanı, bir Sayıştay Başka
nı . . . îlâahiri gibi vatandaş olan Bakan da 
onlarla müsavi muameleye tâbi olmalıdır. 

Bir Ocak 1929 tarihinden itibaren tebaa ye
rine tam mânasiyle hukukan müsavatı ifade eden 
vatandaş sıfatını kabul etmiş bulunan memle
ketimizde bilhassa âmme intizamından olan ce
zai mevzuatta fark gözetilmiyeceği ve hükmi 
şahıslarla hakiki şahısları bir addetmeye mahi
yet itibariyle de imkân olamıyacağı aşikârdır. 
Çünkü hukukta müsavat : Aynı hak, aynı vazi
fe ve aynı muameleden ibaret bulunduğuna ve 
vatandaşlar arasındaki münasebetler ise müşte
rek hukuk kaidelerine tâbi tutulduğuna ve bun
ların tümü de ferdin asalet ve haysiyetine hür
met esasına dayandığına göre netice itibariyle 
ne birbirine müsavi fertler ve ne de fertlerden 
teşekkül eden millet tarafından devlete ve bu 
meyanda onun namına hareket edenlere, haiz 
bulunduklarından fazla haklar bahşedilemiyece-
ği münakaşa götürmiyen bir hakikattir. 

Medeni milletlerin Anayasalarında fertlerin 
hukuk karşısındaki müsavat prensibi münakaşa-
sız yer almış bulunmaktadır. Fertler ve hele va
tandaşlar arasında fark gözetmek, müsavat ye
rine müsavatsızlığı ikame etmek olur ki, bu da 
her şeyden evvel Anayasa Hukukunun mühim 
ve müşterek bir membaını teşkil eden Hukuku 
Beşer ve insan Hakları beyannamelerine ve do-
layısiyle Anayasamızın metnine (Madde 69) 
ve ruhuna, binnetice demokrasiye aykırıdır. 
Keza Anayasamız mucibince, hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir. Bakanlar onun hizmetin
dedir. Bu itibarla Bakanların, milleti teşkil eden J 
fertlerin haiz bulunmadıkları bir kısım haklar- j 

.1953 O : 1 
dan faydalanmaları mevzubahs olmamak ioabe-
der. Hükümet için müeyyide mevcut iken, Ba
kanlar için neden yeni ve farklı bir hüküm ko
nulsun? 

B. M. Meclisi için de aynı müeyyide mevcut 
iken acaba neden, kendileri namına mı yürüt
me erkini kullanan Hükümeti murakabe ve ıs
kat edebilen milletvekilleri için de Bakanlar le
hine derpiş edilen yeni hükümleri vazetmiyo
ruz? Aynı durum neden, B. M. Meclisi Başka
nı, Danıştay,Sayıştay banşkanları ve diğer âm
me hizmeti görenler için derpiş edilmiyor? 
Mevzuubahs kanun teklifinin her türlü tenkidi 
önlemesi, her sahada siyasi rakiplere geniş bas
kı yapılmasını sağlaması, farklı muamele ihdas 
etmesi ve nihayet hukuki, kanuni ve demokra
tik esaslara aykırı bulunması mülâhaz asiyle red-
dolunması icabeder. 

Hiç şüphe yoktur ki ; şeref haysiyet, ferdi, 
içtimai bakımlardan kıymet, sandalyada değil, 
şahsiyettedir. Hür bir memlekette, hür bir fert, 
şayet vâki ise, yolsuz hareket eden bir bakanı 
şiddetle tenkid etmek hakkını haiz bulunmalı
dır. Şayet yolsuzluk yoksa, iftira mevcut de
mektir ki, bu da kanunda ceza tehdidi altında
dır. Bu itibarla, yeni ve farklı siperlere sığın
maya hiç lüzum yoktur. Bizim gibi tek meclisli 
memleketlerde hak ve hürriyetlerin bekçisi teş
riî kuvvettir. Teşriî kuvvet kendisini teşkil edenle
rin haiz bulunmadıkları hakkı biraz evvel arzetti-
ğim esasa binaen bakanlara bahsedemez. Hukukan 
müsavi olan fertlerin, milletlerin haiz bulun
duklarından fazla hak bahşetmeleri, netice iti
bariyle mevcut olmıyanm verilmesi demek olur 
ki, bunun da hukukan müdafaasına imkân yok
tur. 

Kaldı ki, bakanların şeref ve haysiyetlerinin 
hak ve menfaatlerinin vatandaşlarmkinden da
ha üstün olduğu iddiası da hiçbir zaman öne 
sürülemez. Şayet sürülebilirse orada asla de
mokrasiden bahsedilemez. Bütün vatandaşlara 
yani millete, bakanların şeref ve haysiyetleri, 
hukuk ve menfaatleri, sizinkilerden üstün mü
dür diye sorsak, alacağımız cevabın müspet 
olacağını acaba bir tek milletvekili yahut bir 
tek bakan iddia ve ifade edebilir mi?. Asla! O 
halde niçin bakanları vatandaşlara ve âmme hiz
meti görenlere, milletvekillerine tanınmıyan bir 
zırhla teçhiz eden bir tasan ve teklifle karşı kar-
siyayız. Böyle bir teşebbüste demokrasinin de-
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ğil, mutlakiyet rejiminin kokusu olabilir. Bugün
kü anayasa hukuki icra uzvunun mutlakiyet re
jimini okşıyan teşebbüslerini, uzun sürmesine im
kân olmıyan anormal bir durum olarak vasıflan
dırmakta ve diktatörlerin bile Anayasa esasla
rına tehalükle yöneldiklerini belirtmektedir. 
[J. Laferriere U. de Dr. Coust P. 267] 

Anayasa mevcut olamıyan bir memlekette dahi 
icra uzvunun bu tarzdaki hareketini hoş gör-
miyen bugünkü Anayasa Hukuku muvacehe
sinde memleketimizde Anayasa mevcut iken 
daha dün denecek kadar yakın bir zamanda 
Meclis kürsüsünde Hükümet namına konuşan 
bir Başbakan Yardımcısının «kanunlarımız mü
sait olmasa bile Hükümetiniz evvelâ karşı ko
yacak sonra huzurunuza gelecektir» ifadesiyle 
Meclise ve dolayısiyle millete karşı meydan oku
duğu bir vakıadır. Bu zihniyete sahip bir Hü
kümetin Başkanı mükerreren diriltmek teşeb
büsünde bulunduğu merhum ve meşhur «30» 
ncu maddenin müzakeresi esnasında, partisi
nin muhalefette bulunduğu zaman onun aley
hinde bakınız neler söylüyor; (Cilt 1. Tutanak 
Dergisi B. 14. 13 . IX . 1946 0.1) 

«Hukuki Devlet esasına ve demokratik pren
siplere inanan bizler için Devlet ve milletin 
menfaati, Anayasanın vatandaş için kabul etti
ği hak ve hürriyetlerin kendi süpjektif görüş 
ve hükümlerimizle ihlâlinde değildir. Anayasa
nın sarih mânası ortada dururken Devlet ve 
millet menfaatleri tâbirleri gibi seyyal ve her 
tarafa çekilmeye müsait sübjektif ölçülerle ha
reket etmeyi doğru bulmamaktayız. Anayasa 
fikir hürriyetini tabiî haklardan saymıştır. Va
tandaşlarla, bakanlar, milletvekilleri, resmî he
yet azaları, Devlet memurları da vatandaştır. 
Farklı muameleye tâbi tutulmamalıdırlar. Millet 
ve memleket menfaatlerinin icabı, her şeyden 
önce Anayasanın ruh ve mânasına sadık kalmak
tır.» «Matbuat hürriyetini yok edecek derecede 
takyit edici tedbirler almayı haklı göstermek 
için ileri sürülen bu iddianın haksızlığına işaret 
etmek yerinde olur.» 

Bu şiddetli tenkidleri yapan sayın Mende
res, Hükümetinin, eskisinden çok ağır hüküm
leri ihtiva etmek üzere tanzim ettiği malûm ta
sarıyı, acaba Anayasanın ruh ve mânasına sada
kat göstermek için mi Büyük Millet Meclisine 
takdim etmiştir? Acaba, dün daha hafif hüküm
leri farklı muamele telâkki ederken, bugün da-
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I ha çok ağırlaştırılan hükümlerin neden farksız 

muamele olduğu iddiasındadırlar? 
Yine sayın Başbakan diğer bir cümlesinde 

«açık hakikat şudur ki, vatandaş hürriyetine 
saygı göstermek, millet ve Devlet menfaatleri
ne hadim olmak gibi tâbirler altında Hüküme
te muhalefet etmekte olan gazeteler dize geti
rilmek istenmektedir.» Diyor. Ne kadar doğru, 
şimdi tam bizim düşündüğümüzü ifade buyur
muşlar. Çünki, hafif tâdiller için bu söylenirse, 
bugünkü ağır tâdiller için acaba ne demek ica-
beder. Yine bunun cevabını da sayın Menderes'e 

* bırakalım. 

Keza sayın Menderes başka bir cümlesinde 
«matbuatın gelişmesi için maddi, mânevi her 
yardımı yapmak, fikir ve irfan hayatımız bakı
mından gayet ehemmiyetli bir vazife iken şim
di de, bilâkis yeni yeni tehdit edici hükümlerle 
onun karşınına çıkmaktayız. Matbuat hürriyeti, 
bütün millet fertlerinin malı olan bir hürriyet
tir. Daraltılması, kaldırılması halinde, milletin 
bütün fertleri kendi hürriyetlerinden mahrum 
edilmiş olduklarını hissederler» diyor. 

Acaba şimdiye kadar, görülmemiş tahdit ve 
takyitleri muhtevi tasarıyı Hükümeti adına Bü
yük Millet Meclisine takdim eden, bu sözleri 

I söyliyen Menderes değil midir? Neden iktidar
daki Menderes muhalefetteki Menderes'e bu 

I kadar düşmandır acaba? 
Yine sayın Menderes diğer bir cümlesinde 

buyuruyorlar ki, «bu konuda ıstırabı mucip ci
het, Devlete mensup hiçbir kimsenin Devlet nü-

I fuzuna dokunur tehdidi ile tenkid ettirilmeme
si âmme murakabesinin bir türlü jşliyememesi-
dir. Devlet nüfuz ve kudretini yeniden şiddetli 
ceza müeyyideleriyle desteklemeye niçin ihtiyaç 

I hâsıl olmuştur » diyor. Ne güzel; tam mâna-
I siyle bizim şimdiki düşüncelerimizi ifade etmiş-
I tir. Biz de aynı soruyu, kendilerine tevcih edi

yoruz. 

I Yine Sayın Menderes: 
«Mevcut cezai müeyyidelerin şiddetlendiril-

mesi, ancak bu müeyyidenin taallûk ettiği suç
ları önlememesi ve cemiyet nizamının bu yüzden 
ihlâle uğraması halinde teklif olunabilir. Böyle 
bir durum karşısında mıyız? Hayır; o halde? 
Yazı yazarken her vatandaş beş seneye kadar 
hapis olunmanın dehşeti içinde tenkidin semtine 

| uğramamaya, tehlikeli mmtakalardan çok uzak-
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larda kalmaya mecbur olacaktır. Burada ağır 
ceza vasfından maksat açıktır. Tenkidi, korku
tarak asgariye indirmektir. Şurasını da ilâve 
etmek lâzımdır ki, «Bu suçların cezası hiçbir za
man bu kadar ağır olmamıştır.» diyor. 

Muhterem Arkadaşlar; bu mütalâa 159 ncu 
madde tadilinin niçin öne sürülmüş olduğunu 
ne güzel aydınlatıyor. Tadil ile sağlanmak iste
nilen maksat, dün ne ise, şüphesiz bugün de 
aynıdır. Hele kendilerinin istipdat rejimi diye 
yerden yere vurdukları dünkü Halk Partisi 
İdaresinde kâfi görülen hükümler, bugünkü 
demokrasi devrinde niçin kâfi telâkki edile
miyor ? 

VAClD ASENA (Balıkesir) — Hükümetin, 
bu hazırlanan raporla hiç alâkası yoktur. Ta
nı amiyle tekliflerden ibarettir. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
— Müdahale etmeyiniz rica ederim, geliniz bu
rada konuşunuz, istediklerinizi burada söyleyi
niz ,orada konuşmaya hakkınız yoktur! 

REİS •— Devam buyurun Hikmet Bey. 
ARlF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

— Yoksa bu, vaziyetin o zamana nispetle daha 
kötüleştiğinin açık itirafı mdır? Keza Sayın 
Menderes o zaman tasarının, bir yıldan beri 
atılmış olan adımları geri almak gibi bir mahi
yeti olduğunu, bunu teyiden de, tasarıda Ba
kanlar Kurulu ve memurin hakkında tecavüz-
kârane haysiyet kırıcı neşriyat için konmuş 
olan müeyyidelerin mesnet olarak alındığını 
ifade ediyor. Tasarı ve teklifte mevcut hüküm 
1946 da geri atılan adım telâkki ediliyorsa, 
şimdi teklif edilen ağır müeyyideleri 19 ncu 
asırda atılan adım diye vasıflandırmakta hiç 
beyi s olmamak lâzımdır. Sayın Menderesi, mev-
zuubahis suçlar için beş seneye kadar ceza ve
rildiği nerede görülmüştür, diyor. O halde Hü
kümet altı seneye kadar olan cezayı nasıl teklif 
etti? 

Yine Sayın Menderes (30 ncu madde, mev-
zuubahis şahısların siyasi hürriyetlerine temas 
edecek neşriyatı istihdaf ettiğine göre, doğru
dan doğruya siyasi tenkidlere tevcih edilmiş bu
lunuyor demektir. Siyasi tenkidlerin önlenmesi 
temayülü vardır. Siyasi yazı yazacak ve tenkid 
yapacak kimseler tenkidlerinde suizanm davet 
edecek dereceyi buldum mu? Diye daima endişe 
içinde kalacaklar, bu takdirde tenkid hakkı 
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kayıtlanmış olacaktır) diyor, ne güzel. Şimdi 
öne sürdükleri tasarı ve tekliflerin mucip se-
beleri işte bunlardır. 

Muhterem Arkadaşlar, malûm olduğu üzere 
demokraside matbuat hürriyeti, bizzat rejimin 
bölünmez cüzünü teşkil eder. Bu hürriyetin tam 
olarak mevcut bulunduğu yerlerde hiçbir muzlim 
köşe barınamaz. Parlâmento ile matbuat aynı za
manda bu rejimin rehberleridir. Bugün mat
buat tıpkı siyaset gibi, yaşıyan uzuvları müşa
hede, tetkik ve tahkik eden bir sanat ve ilim ha
line gelmiştir. 

Durmadan ilerliyen hayatın kendisine göre, 
yeni yeni şemalar çizmek ve şekiller vermek si
yaset kadar, matbuatın da vazifesidir. Binaena
leyh birtakım eııfüsi mülâhazalarla, onu bu 
istikametten çevirmek, bilhassa demokratik re-
jimlerde mevzuubahis olmamak icabeder. Çünkü 
umumi efkârın ifadesi dolayısiyle demokrasinin 
mey vasi olan matbuat hür olmazsa devamlı ve 
müspet bir iç ve dış siyaset takibine elbette im
kân yoktur. Umumi efkâra istinat etmiyen bir 
siyaset hiçbir zama;ı umulan tesiri hâsıl edemez. 
işte bunun içindir ki, çağdaş medeniyette millî 
sahada değil aynı zamanda milletlerarası alanda 
bile haberlerin teatisi içtimai hayatın esaslarından 
biri olmuştur. Demokrasi ancak hür bir matbu
atla idame edilip geliştirilebilir. Vakıaları bil
meden ve onları ifade için gereken vasıtalara 
sahip olmadan umumi efkârın mevcudiyetinden 
bahsetmeye elbette imkân yoktur. Umumi efkâ
rın mevcut olmadığı memleketlerde ise şüphesiz 
demokrasiden bahsedilemez. Esasen demokraside 
matbuat hürriyetini, fikir hürriyetini temin va
zife d mündemiçtir. Bu itibarla bir memleketin 
matbuat seviyesi o memlekette tatbik edilen si
yasete bağlıdır. Bu siyaset ne kadar samimî ve 
hür ise, matbuat seviyesi de o kadar üstün de
mektir. iliç şüphe yoktur ki, bir cemiyet için 
umumi işlerin tutumundan ve cereyan tarzın
dan habersiz kalmak cüretkârane fikirlerden, 
hattâ yalan ve tezvirlerden kat kat daha tehlike
lidir. Medeni bir muhitte tekâmül derecesi, fert 
ve cemiyetin gelişmesi, olgunlaşması, refah ve 
saadete kavuşması bakımlarından istemek ve 
yapmak diye ikiye ayrılmış bulunan hürriyetler, 

hukuki ve ahlâki yönlerden maşerî vicdanda 
yer alır ve her türlü zecir ve baskıların masunu 
bulunur. işte ideal hürriyet budur. 
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Fertler, hürriyetlerini, dolayısiyle mukad

deratlarını bilerek bu istikamete yöneltemiye-
eek durumda bulunurlarsa teşkil ettikleri ce
miyetin mukadderatını nasıl sevk ve idare ede
bilirler? îşte arkadaşlar, matbuat hürriyetinin 
sırrı bu soruda düğümlüdür. Hürriyet haddi
zatında ne ise„ odur. Fertlerin arzu ve irade
lerine göre değişmez, değiştirilemez, alınmaz 
ve verilemez; sadece istimal olunur. Medeni
yette en ileri giden memleketler, bu istimali 
önleyici tedbirleri elbette geniş mânada ber
taraf edenlerdir. Çünkü demokrasi, dilleri 
bağlamak rejimi değil, bağlı dilleri çözmek re
jimidir. Bakanlar da mevzuatımız mucibince 
memur ve aynı zamanda milletvekilidirler. 
266 - 273 ncü maddeler mucibince hakları mü
emmendir. O halde yeni teklifin, tasarının, ta
şıdıkları mâna nediı t 

Kaldı ki savcılar dâva açınca, bakanlar için 
avukat tutmak, eşkâl ve merasime mütaallik 
birtakım masraflara katlanmak, izin, af ve sa
ire gibi hususlar mevzuubahis olmuyor demek
tir. Bu ise farklı muamelenin ta kendisidir. 
Sonra, diğer taraftan savcıların da birer me
mur olduklarını gözden uzak tutmamak lâzım
dır. 

Keza, diğer mühim bir nokta da, «sıfat» 
kelimesidir. Sıfat zaten resmî vazifeye raıı-
zaftır. Resmî vazife nazarı itibara alınınca, 
mahiyet ve şümulü belirsiz ve istenilen tara
fa çekilmeye müsait bu sıfat kelimesine ne lü
zum vardır? işi alabildiğine talik etmekten 
başka ne rolü olabilir? Bilhassa ceza mevzua
tında sarahat ve muayyeniyet şarttır. Kaldı ki 
bakanlar 480 ve sonraki maddeler mucibince 
işlemen suçlar bakımından, vatandaşlarla aynı 
muameleye tabidirler. Bu «sıfat» kelimesiyle 
o husus dahi tehlikeye düşmüş olur. 

(Muhterem arkadaşlar; bir 'bakanın, aley
hinde işlenen fiillerden haberdar ola.mıyacağı 
iddiası öne sürülmektedir. Hemen ifade ede
lim ki, böyle bir durum karşısında evvelâ ba
kanı seven dostları, kendisi i'le aynı partiye 
mensup olanlar, hak ve adaleti sevenler 'haber 
verebilirler. Sonra bakanlar, şüphesiz, matbu
atı da takip ederler. Matbuat servisi, hususi 
•kalem müdürlükleri, parti ve teşkilâtı ve buna 
ilâveten, her kesin bildiği ve Hükümetinin de 
bu kürsüde açıkça ifade ettiği gibi, mitingler-
deki konuşmalara ait raporlar, nazar değme-
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I sin, teferuatlı olarak mükemmel bir tarzda iş

lemektedir. Şayet, bütün bunlara rağmen, ba
kan haberdar edihnemişse veya olamamjışsa 
memlekette sevilmiyor, tutulmuyor demektir. 

j Bu durumdaki bir bakanın, demokratik rejim 
bakımından, kendiliğinden çekilmesi içabeder. 

Kaldı ki Hükümet aleyhinde bir fiil ve ha
rekette bulunulmuş ise, zaten müeyyide mev
cuttur. Bakan da, Hükümetin üyesi sıfatiyle 
ondan faydalanmaktadır. Bakanın şahsı mev
zuubahis ise, her vatandaş gibi, pekâlâ umu
mi ahkâmdan faydalanabilir j farklı muamele
ye neden lüzum görülsün? 

Şu noktayı ehemmiyetle belirtmek yerinde 
olur ki, Anayasanın emrettiği bakanların vazi
fe ve mesuliyetlerine ait kanun, her ne hik
metse, şimdiye kadar vaz ve tedvin' edilme
miştir. Bu itibarla bakanlar, hareket serbes
tilerini en geniş mânada kullanmaktadırlar. 
Beış senelik muhalefette ve üç yılı mütecaviz 
bir zamandır iktidarda, ilgaları kesin ve res
mî şekilde vait ve taahhüt edilen antidemok
ratik kanunlar hâlâ yürürlüktedir. Hürriyet 
lehinde Ceza Kanununda bir tek maddenin ta
diline teşebbüs şöyle dursun, bilâkis bu ka
nun, şimdi olduğu gibi, hürriyet aleyhine, en 
ağır hükümlerle teçhiz edilmek istenmekte ve 
böylece tenkid imkânını da selbetmek çareleri 
aranmaktadır. Demokrat Parti tarafından, her 
fırsatta, zihniyeti yerden yere vurulan Halk 
Partisi iktidarını ayakta tutan antidemokra-

I tik kanunları kaldırmak vait ve taahhüdü ile 
iktidara gelmiş bulunan bir partinin vait ve 
taahhütleri hilâfındaki üç yıllık icraatı ve bu 
icraatı demokrasinin ruhuna aykırı yeni an-

l tidemokratik hükümlerle perçinlemek teşebbüsü 
I karşısında vaktiyle Fransa'da matbuat hürri-< 
| yetinin baltalandığı bir zamanda Volter'in 

«Kralın izni olmadan yazamazsınız» sözünü ha
tırlayıp da insanın âdeta; «Menderes'in irani ol
madan yazamazsınız, konuşamazsınız, hatt'â dü
şünemezsiniz» diyeceği geliyor. Bu nasıl de
mokrasi ve demokrasi telâkkisi arkadaşlar! 

Vaktiyle Müsolini'nin, matbuat mümessil
leri huzurunda söylediği bir nutukta «Totali
ter rejimde matbuat, rejimin hizmetinde bir 
kuvvettir» faşist maksimini, şimdi müzakere 

I mevzuu olan tâdil teşebbüsleriyle karşılaştı
rıp, ııev'i şahsına münhasır demokrasimizin 
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hakiki istikametini tâyin keyfiyetini Büyük | 
Türk Milletinin sağ duyusuna arzediyoruz. 

İktidara geçmek, demokrasi ve Demokrat 
Parti tarafından yapılan vaid ve girişilen ta
ahhütler hilâfına hareket ve icraatta bulunmak 
ve hele umumi efkârın benimsemediği ve mu
halefetin öne sürdüğü haklı dâvaları, ezcümle 
bu işte oldulu gibi birtakım enfüsi ve antide
mokratik mülâhaza, mazeret ve telâkkilerle, 
parti ekseriyetine dayanarak hiçe saymak imkâ
nının arandığı bir memlekette demokrasi değil 
sadece demokrasiye meydan okumak mevzuu-
bahis olabilir. 

Şu noktayı da belirtmek yerinde olur ki ge
rek tasarı gerekse teklif 16 . III . 1949 tarih 
ve 24 karar, 13 sayılı içtihatları birleştirme ka
rarı karşısında bakana isnat olunan hususu 
ispat iddiasını aynı mahkemede rüyet imkânı 
kalmamıştır. Bu karar mahkemelerin ellerini, 
kollarını bağlamış bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
bu durum karşısında keyfiyeti Yüce Divan ele 
alacak demektir. Bu takdirde iş, hukuki vasfa 
ilâveten, siyasi mahiyete de kendiliğinden bü
rünmüş olur ki bunun da tatbikatta arzettiği 
durum herkesçe malûmdur. Böylece ispat hak
kı da ref edilmiş demektir. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek heyetinizce de 
malûm olduğu üzere, tenkid demokrasinin gı
dasıdır. Demokrasi adına maddi manevi türlü 
mesuliyetler deruhde etmiş bulunan demokrat 
bakanların, mensup oldukları parti tarafından 
dün muhalefette en ağır şekilde tenkid edilmiş 
olan mevzuubahis antidemokratik hükümleri, 
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şiddetlendirmek şöyle dursun büsbütün kaldır
mak şıkkını gerçekleştirmeleri zaruri iken bu
nun tam mânasiyle Le Temps 12 Ekim 1928 
aksine olarak, milletvekili ve memur olmak iti
bariyle zaten haiz bulundukları iki katlı zırhın 
üzerine bu kere de «Demokrasi aşkına!» üçüncü 
bir zırh tabakasına bürünmeye teşebbüs etme
leri, her halde içte ve dışta umumi efkâr bakı
mından, nev'i şahsına münhasır bir demokrasi 
telâkkisinin enfes tezahürü olsa gerektir. Esasen 
hürriyet mevzuunda, muhalefet müessesesi ba
kımından 159 ncu madde ile 273 ncü maddeye 
mütaallik olarak iktidar partisince izhar edil
miş bulunan zihniyet, güdülen gaye ve maksat, 
aşağı yukarı aynı olduğuna göre Millet Parti
si Meclis (Trupumuzun üzerinde hassasiyetle 
durduğu nokta, cezanın ağırlığı veya hafifliği 
değil, her iki maddede aynen beliren diktatörlü
ğün hortlatılması teşebbüsüdür. Bu hususta bir 
takrir de veriyorum. 

BEİS —• (lümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen C fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısına (251) rey verilmiştir, (240) 
kabul, (10) ret ve (1) çekinser rey vardır. Bu 
suretle tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Ekseriyet bulunmadığı hakkında beş arkadaş 
tarafından verilmiş bir takrir vardır. Riyaset 
yoklama yapmaya lüzum görmemiştir. 

1 Haziran 1953 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,29 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Tokad Mebusu Halûk Ökeren'in, zel
zele ve sel felâketi yüzünden harap olan Tokad 
Vilâyetinde Emlâk Bankası şubesinin ne zaman 
açılacağına dair sorusuna Başvekil Adnan Men
deres'in yazılı cevabı (6/1003) 

3 .IV . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Büyük zelzele ve o zamandan bu yana her 
zaman her sene husule gelen sel felâketi dolayı-
siyle tamamen denebilecek şekilde harabeye dön
müş olan Tokad Vilâyet merkezini son seyahat
lerinde ziyaret etmiş bulunan Muhterem Dev
let Reisimiz Celâl Bayar'm yerinde bir işareti 
üzerine bu şehrin bir an evvel imar edilmesi 
için Emlâk Kredi Bankasının bir şubesinin açıl
ması takarrür ettiği ve hattâ memleket efkârı 
umumiyesine tercüman olan Tokad Demokrat 
Parti i l idare Kuruluna Muhterem Başvekilimiz 
imzasiyle banka şubesinin açılacağının efkârı 
umumiyeye duyurulması yolunda bir yazı ya
zıldığı halde Banka Umum Müdürlüğünce ma
hiyeti anlaşılamıyan sebeplere binaen bütün mu
ameleler Sivas'ta yapılmak şartiyle bir ajanlık 
ihdas edilmiş ve uzun bir müddet geçtikten son
ra nihayet bir memur gönderilmiş ise de bu me
murun bir müddet sonra vazifesinden alınarak 
yine vilâyet memuluz bırakılmış olduğu bir 
hakikattir. 

Tokad efkârı umumiyesi - ilişik mahallî gaze
telerin (*) yazılarından da anlaşılacağına bina
en - ilk işareti veren Muhterem Reisicumhuru
muzun arzularına ve Muhterem Başvekilimiz 
Adnan Menderes'in katî vâ'dini gösteren ya
zısına rağmen halen şubenin açılmaması sebebi
ni bir türlü tahlil edememekte ve hüsran içinde 
beklemektedir. 

Tokad'm yukarda izah edildiği feci vaziyeti 
karşısında muamelelerin çok süratle neticelene-
bilmesi bakımından, değil ajanlık, doğrudan doğ
ruya şubeye ihtiyacı olduğu münakaşadan va
restedir. 

(*) Not : Bahsi geçen gazete soru dosyasın
dadır. 

Şubenin Tokad'da daha fazla teehhüre, mey
dan verilmeden ne zaman açılabileceği «hususun
da yazılı sorumuza Başbakanlığın cevap ver-, 
meşinin teminini arz ve rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Halûk ökeren 

T. C. 
Başvekâlet 29 . V . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77 - 64 A, 6/1700 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 
6 . I V . 1953 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/1003/5050/11152 sayılı yazıya karşılıktır. 
Tokad Vilâyetinde Emlâk Bankası Şubesi

nin ne zaman açılabileceği hakkındaki Tokad 
Mebusu Halûk ökeren' in yazılı soru önergesi 
cevabı ile iadesi istenilen «Tokad S»esi» gazete
lerinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

(Başvekil 
A. Mıenderes 

1951 senesinde Emlâk Kredi Bankasınca 
mahallen yapılan tetkikler neticesinde Tokad'-
in ve mülhakatının 'bankanın faaliyet sahası 
içine alınmasına karar verilmiş ise de vâki kre
di talepleri şube küşadını istilzam •ettirecek bir 
vaziyete erişmemiş bulunduğundan taleplerin 
ve diğer işlerin şimdilik Sivas şubesi tarafın
dan tedviri muvafık görüldüğü, :•:.. 

T. C. Ziraat Bankası ile vâki anlaşmaya 
tevfikan mezkûr bankanın Tokad şubesi halen 
Emlâk Kredi Bankası muhabiri bulunduğun
dan işlerin süratle ifasına, çalışılmakta olduğu, 

Banka eksperinin daimî surette Tokad'da 
kalması takarrür etmiş olmasına rağmen bura
daki muamıele adedi kendisini esaslı surette iş
gal edebilecek bir durumda olmadığından ve 
belediyenin bankaya tahsis edeceği lokali kira
sın olarak vereceğini vadetmiş iken bilâhara 
bu yer için icar bedeli istemiş olduğundan bu 
vaziyetlerin memurun geri alınmasını intaç et
tiği anlaşılmıştır. 
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2. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri ı 

Ağaoğlu'nun, 1953 senesinde hangi nahiye, ka
za ve vilâyet merkezlerinde yeniden maskemeler 
kurulduğuna, 60 lira ve daha yüksek maaşlı hâ 
kimlere mahsus kadroların kimlere tahsis edildi
ğine ve bu hususta takip edilen usule dair soru
suna Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ'ın 
yazıh cevabı (6/1040) 

27 . IV . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorulara Adalet Vekili tarafından 
yazdı olarak cevap verilmesine delâletlerini arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

1. 1953 senesi Bütçesinin tatbiki münasebe
tiyle : 

a) Hangi nahiyelerde yeniden sulh mahke
mesi kurulmuştur. Bu nahiyelerin nüfusları | 
kaçtır ve bağlı oldukları kaza merkezine mesafe- I 
leri ne kadardır? 

b) Kaza ve vilâyet merkezlerinde yeniden 
kurulmuş mahkeme var mıdır ve nerelerde ku
rulmuştur, bu mahkemelerin yeniden kurulması
nın sebepleri nedir, her birine bir sene içinde kaç 
dâva geleceği hesap edilmiştir? 
u c) a ve b bentlerinde yazılı ve yeniden ku
rulmuş olan mahkemelerin bakacağı dâvalara 
evvelce hangi mahkemelerde bakılmakta idi?. 
Bu mahkemelerin 1950, 1951, 1952 seneleri va
rideleri ne kadardır? 

2. 1952 veya 1951 senesi varidelerine göre 
isi en çok olan on ağır ceza mahkemesi nereler
dedir. Bu mahkemelerin 1950, 1951, 1952 sene
leri varideleri ne kadardır? 

3. 1953 Bütçesi ile tahsisatı kabul edilmiş 
ve hususi bir kanunla ilâve edilmiş bulunan 60 
lira ve daha yukarı maaşlı hâkimlere mahsus 
kadrolar şahsan kimlere tahsis edilmiştir, bu 
tahsiste takip edilen usul nedir? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu | 

. 1953 O : 1 
T. C. 

Adalet Vekâleti 27.V.1953 
Z. î. U. Müdürlüğü 

Sayı : 84 Genel 
771 özel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 28 . IV . 1953 
tarih ve 1040-6 sayılı yazıya bağlı olarak ge
len Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu'nun yazılı soru önergesi tetkik edilerek 
cevapları aşağıda arzedilmiştir. 

1. 1953 yılı Bütçesinin tatbiki dolayısiyle, 
a) Adaleti halkın ayağına götürmek hu

susundaki prensibe uyularak ve dâva adedi, 
nüfus miktarı, yol ve coğrafi durumları da na
zarı itibara alınmak suretiyle 58 nahiyede yeni
den sulh mahkemesi .teşkil edilmiştir. 

.Mezkûr nahiyelerin nüfuslarını, köy aded-
lerini ve bağlı bulundukları kaza merkezlerine 
olan mesafelerini gösteren cetvel bağlı olarak 
sunulmuştur. 

b) 6068 sayılı Kanunla 22 nahiyede kaza 
teşkilâtı yapılmış olduğundan bu yerlerde tek 
hakimli asliye teşkilâtı kurulmuştur. 

ıc) 37 kazada mevcut sulh mahkemesi, 825 
sayılı Kanun gereğince asliye mahkemesi hali
ne getirilmiştir. 

d) (Tetkik edilen son istatistiklere nazaran 
işlerin kesafeti, ağır ceza dâvalarının fazlalığı, 
mesafe ve coğrafi durum göz önünde bulundu
rularak 4 yerde mürettep ağır ceza mahkemesi 
kurulmuştur. Bu mahkemelere ait ağır ceza 
dâvalarına evvelce bağlı bulundukları vilâyet 
ağır ceza mahkemelerinde bakılmakta idi. 

Bu ^mahkemelerin nerelerde kurulduğu ve 
her birine gelen iş ve dâva miktarı yine bağlı 
cetvelde gösterilmiştir. 

•e), Yine teşkilâttan son defa alınan istatis-
tiki malûmata nazaran işlerinin fazla olduğu 
görülen 17 kazadaki tek hakimli asliye mahke
mesi çift hakimli asliye mahkemesi 'haline ge
tirilmiştir. 
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•Bu yerlerde asliye hukuk, sulh hukuk, as- j 

'lyie ceza ve sulh ceza dâvaları kamilen tek hâ
kim tarafından görülmekte iken, bundan sonra 
hukuk ve ceza dâvaları ayrı ayrı iki mahkeme 
tarafından görülecektir. 

Bu husustaki cetvel ilişikte sunulmaııştur. 
f) Yine son istatistiki malûmata nazaran 

işlerinin fazla olduğu görülen 3 yerde asliye 
hukuk, 10 yerde sulh mahkemesi kurulmuş ve 
bu yerlerin isimleriyle 1950, 1951, 1952 senele
rine ait iş ve dâva miktarı ilişik listede göste
rilmiştir. 

2. İşi en çok olan 10 ağır ceza mahkemesi 
ile bu mahkemelerin 1950, 1951 ve 1952 seneleri 
varidelerini gösterir cetvel birlikte takdim 

1953 O : 1 
edilmiştir. 

3. Mevcut kadrolar, hâkim ve Cumhuriyet 
müddeiumumilerine, Hâkimler Kanununun 58, 
59 ve 60 ncı maddelerine tevfikan tanzin edi
len cetvellere göre ve bu maddelerde tesbit 
edilmiş olan hükümler dairesinde tevzi edil
mektedir. Kadro sıra cetveli bastırılarak bü
tün teşkilâta gönderilmiştir. 

1953 yılı Bütçesiyle alınmış olan kadrolar
dan 60 lira ve daha yukarıki kadroların bu 
esaslar dairesinde kimlere tevzi edildiği bağlı 
listede gösterilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
(Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 

1953 Malî yılında; başta mesafe ve yol vaziyeti ile nüfus ve mülki teşkilât da göz önünde tutularak 
her vilâyette kurulan nahiye sulh mabkemeleri 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 . 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

Nahiyenin 
ismi 

Çay 
Ilısu 
Konur 
Taşağıl 
Bağarası 
Havran 
înönü 
Simek 
Yeniçağ 
Ağlasun 
Tahtaköprü 
Gündoğdu 
Yapraklı 
Meydancık 
Alagöz 
Honaz 
Hani 
ömerbey 
Ağın 
Mans 
Olur 
Beylikahır 

Dereli 
Kürtüm 
Erzin 
Yağda 

Vilâyeti 

Afyon 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bolu 
Burdu r 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Giresun 
Gümüşane 
Hatay 
İçel 

Kazası 

Bolvadin 
Merkez 
Kalecik 
Manavgat. 
Söke 
Edremit 
Bozöyük 
Merkez 
Gerede 
Merkez 
İnegöl 
Biga 
Merkez 
Şavşat 
İskilip 
Merkez 
Dice 
Uzunköprü 
Keban 
Tercan 
Oltu 
Mihallıççık 

Merkez 
Torul 
Dörtyol 
Silifke 

Kazasına 
mesafesi 

13 Km. 
44 
34 
30 
16 

8 
10 
22 
15 
27 
27 
10 
28 
40 
30 
25 
26 
14 
30 
50 
45 
32 tren ve 
22 kara 
33 - 40 
26 
16 
54 

1945 sayımına göre 
köy adedi 

20 
18 
29 
15 
18 
24 
12 
22 
17 
7 

20 
28 
49 
15 
30 
36 
19 
17 
21 
23 
40 
15 

24 
33 

6 
24 

Nüfusu 

16 821 
6 206 

11 806 
5 309 
8 545 

18 580 
8 926 
4 273 
5 745 
6 881 
7 713 

18 881 
14 935 
8 692 

21 000 
24 116 
6 814 

10 883 
7 066 

10 091 
12 195 
6 534 

14 063 
9 172 
9 622 
9 110 
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Sıra Nahiyenin Kazasına 1945 sayımına göre 
No. ismi Vilâyeti Kazası mesafesi köy adedi Nüfusu 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Atabey 
Büyükçekmece 
Cîımâovası 
Hanak 
İğdir 
Akkışla 
Pehlivanköy 
Köşker 
Sapanca 
Akviran 
Domaniç 
Keferdiz 
Sarıgöl 
Çardak 
Kerburan 
Kemer 
Liz 
Ortaköy 
Karakuş 
Karadere 
Ayvacık 
Haruniye 
Müküs 
Türkeli 
Belcik 
Muratlı 
İğdır 
Beşikdüzü 
Halfeti 
Hoşap 
Fakılı 
Alaplı 

İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdrfğ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Merkez 
Çatalca 
Merkez 
Ardahan 
Araç 
Bünyan 
Babaeski 
Kaman 
Adapazarı 
Çumra 
Tavşanlı 
Pütürge 
Alaşehir 
Göksün 
Midyalt 
Fethiye 
Bulanık 
Bor 
ünye 
Merkez 
Çarşamba 
Bahçe 
Pervari 
Ayancık 
Yıldızeli 
Çorlu 
Zile 
Vakfıkebir 
Birecik 
Gürpınar 
Boğazlıyan 
Ereğli 

21 
16 
20 
23 
19 
35 
21 
30 
22 
35 
36 
38 
21 
29 
37 
26 
35 
22 
63 
26 
30 
21 
40 
22 
35 
40 
30 
4 

30 
35 
23 
16 

9 
18 
17 
26 
53 
21 
10 
24 
30 
13 
39 
23 
28 
12 
32 
30 
19 
14 
33 
17 
19 
25 
15 
43 
49 
12 
51 
27 
28 
27 
16 
33 

7 931 
23 084 

9 977 
13 550 
13 922 
9 763 
7 021 

17 121 
13 241 
9 500 

13 262 
8 502 

17 628 
7 929 

10 561 
18 057 
5 854 

12 740 
23 533 
9 484 

12 565 
16 217 

5 551 
18 150 
14 184 
14 384 
18 195 
14 269 
14 205 

3 937 
12 821 
11 451 
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6068 sayılı Kanunla kaza haline getirildiğinden asliye mahkemesi teşkilâtı kurulan nahiyeler 

Vilâyeti 

Hakkâri 
Bursa 
Sivas 
Afyon 
Trabzon 
Bitltis 
Kırklareli 
Balıkesir 
Kars 
Burdur 

Bilecik 
Edirne 
Zonguldak 

Zonguldak 
Kayseri 
Mardin 
Aydın 
Konya 
Denizli 
Diyarbakır 
Ankara 
Rize i | 

Evvelâ bağlı 
olduğu kaza 

Merkez 
Orhaneli 
Şarkışla 
Merkez 
Sürmene 
Ahlat 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Tefenni 

Bozöyük 
Keşan 
Safranbolu 

Safranbolu 
Develi 
Savur 
Nazilli 
Akşehir 
Acıpayam 
Çermik 
Merekz 
Pazar 

Nahiyenin evvelki 
ismi 

Çukurca 
Keleş 
Gemerek 
Sinanpaşa 
Araklı 
Adilcevaz 
Pmarhisar 
K«psut 
Digor 
Armutlu - Horzun bir
likte kaza merkezi 
olacak 
Pazarcık 
Enez 
Eflâfni 

Karabük 
Tomarza 
Maserti 
Kuyucak 
Yunak 
Karaman 
Çüngüş 
Altındağ 
Ardeşen 

Kazanın yeni 
ismi 

Çukurca 
Keleş 
Gemerek 
Sincanlı 
Araklı 
Adilcevaz 
Pmarhisar 
Kepsut 
Digor 
Gölhisar 

Pazaryeri 
Enez 
Eflani (Merkezi 
Çelebiler) 
Karabük 
Tomarza 
Ömerli 
Kuyucak 
Yunak 
Çameli 
Çüngüş 
Altındağ 
Ardeşen 
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Tek hakimli asliye mahkemesi haline kalbedilen kaza sulh 

mahkemeleri 

Mahalli 
Bağlı bulunduğu 

Vilâyeti Ağır ceza Matı. 

1. 
2. 
.3 
4. 

.5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Baskil 
Baykan 
Çatak 
Çınar 
Çıldır 
Demirköy 
Dikili 
Eceabat 
Eleşkirt 
Eruh 
Feke ., ğ... 
Genç 
Gevaş 
Gürpınar 
Hizan 1 
Hilvan • ̂  
îdil İJ1 
tzn ik ••,. 
Karayazı V 
Keban 
Kızıltepe 
Kiraz İT 
Lalapaşa ^ 
Mazıdağı 
Mengen 
Muradiye 
Mutki 
Osmaneli 
Samandağ 
Sason, 
Sivrice 
Solhan 
Şemdinli 
Şirvan 
Tatvan 
Tutak 
Tuzluca 

Elâzığ 
Siird 
Van 
Diyarbakır 
Kars 
Kırkla celi 
İzmir 
Çanakkale 
Ağrı 
Siird 
Seyhan 
Bingöl 
Van 
Van 
Bitlis 
Urfa 
Mardin 
Bursa 
Erzurum 
Elâzığ 
Mardin 
İzmir 
Edirne 
Mardin 
Bolu 
Van 
Bitlis 
Bilecik 
Hatay 
Siird 
Elâzığ 
Bingöl 
Hakkâri 
Siird 
Bitlis 
Ağrı 
Kars 

Elâzığ 
Siird 
Van 
Diyarbakır 
Ardahan 
Kırklareli . 
Bergama 
Çanakkale 
Ağrı 
Siird 
Kozan 
Bingöl 
Van 
Van 
Bitlis 
Urfa 
Mardi n 
Bursa 
Erzurum 
Elâzığ 
Mardin 
Ödemiş 
Edirne 
Mardin 
Bolu 
Van 
Bitlis 
Bilecik 
Hatay 
Siird 
Elâzığ 
Bingöl 
Hakkâri 
Siird 
Bitlis 
Ağrı 
Kars 
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Yeni kurulan mürettep ağır ceza mahkemelerinin ağır ceza 

işlerini gösterir cetvel 

Mahalli 1951 1952 

Seydişehir 
İğdır 
Ünye 
Nazilli 

153 
48 
114 
165 

161 
45 
134 
155 

Tek hakimli iken çift hakimli olan mahkemelere 1950, 1951 ve 
1952 yıllarında gelen iş miktarlarını gösterir cetvel 

Mahalli 

Lüleburgaz 

Tavşanlı 

Çayeuma 

Çorlu 

Dörtyol 

Haymana 

Kemalpaşa 

Kandıra 

Çayıralan 

Vize 

Senesi 

1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
195.1 
1952 

Geçen yıl-
den devir 

1 365 
1 266 
2 128 
911 
900 

1 342 
900 
954 

1 640 
1 349 
1 060 
1 418 
1 158 
753 

1 285 
988 
528 
519 
862 
828 

1 168 
764 

1 170 
1 161 
1 526 
818 

1 820 
756 
564 
771 

Yeni 
gelen 

1 759 
3 399 
3 255 
2 109 
2 664 
2 429 
1 583 
2 047 
2 298 
1 702 
1 904 
2 207 
1 540 
2 018 
1 947 
1 384 
1 392 
1 899 
1 782 

. 1 897 
1 885 
2 072 
1 959 
1 851 
1 248 
1 680 
1 812 
1 440 ̂  
1 686 * 
1 802 

Bozuk 
gelen 

11 
3 
11 
69 
87 
60 
54 
53 
39 
51 
38 
•62 
37 
65 
86 
26 
57 
61 
40 
43 
39 
56 
37 
40 
8 
17 
12 
46 
24 
32 

Toplam 

3 135 
4 668 
5 391 
3 089 
3 651 
3 831 
2 537 
3 054 
3 977 
3 102 
3 002 
3 687 
2 735 
2 836 
3 318 
2 398 
1 977 
2 479 
2 684 
2 768 
3 092 
2 892 
3 166 
3 052 
2 782 
2 515 
3 644 
2 242 
2 274 
2 605 
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Mahalli 

Yerköy 

Malkara 

Alaca 

Gül§ehir 

Seyitgazi 

Bozdoğan 

Tercan 

Senesi 

1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 

Geçen yıl-
den devir 

1 220 
835 

1 091 
913 
874 

1 324 
925 
808 

1 208 
624 
691 
994 
749 
696 

1 399 
374 
297 
435 
695 
698 
924 

Yeni 
gelen 

1 030 
1 210 
942 

1 622 
1 541 
1 758 
1 716 
1 812 
1 773 
1 046 
1 451 
1 088 
1 094 
1 503 
1 319 
1 247 
1 345 
1 471 
869 
943 

1.098 

Bozuk 
gelen 

13 
8 
9 
— 
3 
o o 
67 
41 
30 
30 
97 
100 
115 
— 
55 
4 
11 
4 
23 
33 
15 

Toplam 

2 263 
2 053 
2 042 
2 535 
2 418 
3 085 
2 708 
2 661 
3 011 
1 700 
2 239 
2 182 
1 958 
2 199 
2,773 
1 625 
1 653 
1 910 
1 587 
1 674 
2 037 
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1953 Malî yılında işlerin çokluğundan dolayı ağu- ceza merkezlerinde mevcut mahkemelere ilâve

ten kurulan mahkemeler e ait 1950, 1951* ve 1952 yılları iş cetvelleri 

Mahalli 

Afyon 

Bursa 

Ordu 

Eskişehir 
, • • - • - • • • - . • • 

Kayseri 

' • • 

Aksaray 

Bolu 

m. 
Zonguldak 

Antalya 

Kıçşehir 

Diyarbakır 

Kurulan mahkemenin n e v i 

İkinci Asliye Hukuk Mah. 

Üçüncü Asliye Hukuk Mah. 

İkinci Asliye Hukuk Mah. 

ikinci Sulh Hukuk ve Sulh 
Oeza Mah. 

İkinci Sulh Hukuk Mah. ' 

Birinci Sulh Hukuk ve Sulh 
Oeza Mah. 

• 
* İkinci ^ulh Mah.. 

• 
£ 

İkinci Sulh Oeza Mah. 

İkinci Sulh Mah. 

' 
Ikînci Sulh Ma'h. 

İkinci Sulh Oeza Malh. 

Senesi 

1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
Î951 
1952' 
1950 
1951 
1952 
1950 
•1951 
1952 
1950 
1951 
1952 . 
1950 
195> 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1961 
1952 

Geçen 
yıldan 
devir 

713 
855 
656 

1 020 
1 047 
1 291 

806 
690 
779 
969 

1 289 
1" 211 

,454 
838 
737 
761 
922 

1 454 
326 
274 
311 
425 
322 
957 
504 
467 
827 
338 
432 
492 
599 
215 
639 

Yeni 
gelen 

1 352 
1 517 
1 784 • 
3 366 
3 775 
3 701 
1 245 
1 513 
1 782 . 
3 951 
4 681 
4 636* 

" 1 790 
1 863 
2 193 
1 910 
2 127 
2 087 
1 643 
1 974 
1 980 
2 034 
2 637 
2 466 
1 757 
1 894 
2186 

966 
1 176 

' 1 471 
1 316 
1 489 
1 760 

Bozuk 
gelen 

18 
18 
6 

111 
8 5 . 
58 
23 
19 ' 

• 15 
16 
61 
70 
20 
17 
26 
11 
13 
20 
30 
42 
46 

116 
173 
37 
26 
45 
28 
20 
32 
34 
68 
39 
39 

Toplam 

2 083 
2 390 
2 445 
4 497 
4 911 
5 050 
2 074 
% 222 
2 676 
4 936 . 
6 031 
5 917 
2 264 
2 718 
2 956 
*2 682 
3 062 
3 561 
1, 999 
2 290 
2 337 
2 576 
3 132 
3 460 
2-287 

' 2 586 
3 041 
1 323 
1 640 
1 997 
1 983 
1 743 
2 438 
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1951, 1952 varidelerine göre işi en çok olan 10 
Ağır Ceza Mahkemesinin 3 yıllık devirsız iş 

cetveli 

1951 1952 Mahalli 1950 1951 1952 

X 
- ~ • 

X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
—.. 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x • 
X 
—-
— 
— 

Konya 
Samsun 
İzmir 
Aydın 
Afyon 
Denizli 
Bursa 
Bolu 
Kastamonu 
Balıkesir 
Seyhan 
Sivas 
Muğla 

372 
212 
324 
315 
366 
271 
329 
223 
293 
255 
239 
255 
184 

427 
277 
374 
370 
373 

'306 
352 
236 
318 
261 
333 
325 
•309 

428 
444 
432 
397 
385 
373 
363 
307 
28T 

•282 
259 
275 
250 

.1 « 80 lira kadrolu : 
1. Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Reisi' 

74.15 sicil sayılı Kâzım Akdoğan, 
1 Manisa C. Müddeiumumisi 6461 sicil sa

yılı Muhittin Taylan, 
3. Mardin Hukuk Hâkimi 3148 M. Hamdi 

SÖzeı, 
4. Muğla C. Müddeiumumisi 5165 Nafiz 

Yücel, 
5. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 

4376 Neci Öztin, 
6 ; Fethiye Hukuk Hâkimi 268 A. Aıza Ki-

vırcıoğlu, 
7. Kırklareli Hâkimi 5036 Hıfzı Şişman-

öğlu: 

8. Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 
5039 Kadri Şener, 
• 9. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 

1789 Münip Bayraktar,, 
10. Konya Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 5193 

'İsmail Zeybekoğlu, 
Tl Bandırma Hâkimi 5156 Nazif Başar, 
12. Erzincan Asliye Ceza Hâkimi 2254 Nuri 

Erenler, 
13. Yenişehir- Ceza Hâkimi 917 Hilmi Evren, 
14. Adıyaman Hâkimi 7132 Zahit özİmlak 
15. Dörtyol Cezai Hâkimi 5313 FerKat Refik 

Dömekft, 
16. Tunceli Hâkimi 5233 M s n ü özerdem, 
17. Tekirdağ Asliye Ceza-Hâkimi 5177 Ke

mal Ecevit'e 90 liralık; 
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I I - 70 lfra kadrolu : 
1. C. Başmüddeiumumi muavini 8738 Sadık 

Perînçek. 
2. İstanbul İcra Muavin Hâkimi 3716 Şe

rri Dikbaş., 
3. Elâzığ C. Müddeiumumisi 6200 Necmet

tin- örgen, 
4. Kocaeli Asliye Hukuk Hâkimi 6155 Ta-

hiî Oskay, 
5. Çorlu Hukuk Hâkimi 5520 Şerif Kolhan, 
6. Zonguldak Hukuk Hâkimi 4922 Riza 

Azak, 
7. Temyiz Mahkemesi Raportörü 5667 Hüs

nü Yargıcı, 
8. Ankara Hâkimi 6017 Emin Gebizlioğlu, 
9. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Âzası 4436 

Yusuf Bilen, 
10. Temyiz Mahkemesi Raportörü 6199 

Tayyar Yasa, 
Tl. .Gazianteb Hukuk Hâkimi 6025 Kemal 

Kmoğlu, 
12. Gelibolu Hukuk Hâkimi 4954 Tevfik 

Beşiroğlu. 
13. Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Âzası 1605 

Hasan Tunca, 
14. Giresun Asliye Ceza Hâkimi 5273 Süley

man Çetin, 
15. Şamsun,Hukuk Hâkimi 6202 Hâindi Ço-

lakoğlu, 
16. Gazianteb Ağır Ceza Mahkemesi Âzası 

5910 Nâzım Kutlar, 
17. Kocaçli Asliye Ceza Hâkimi 4244 Rıza 

önen, 
18. Adana* Ceza Hâkimi 5543 Kâzım Aksoy, 
19. Denizli Ceza Hâkhni"6002 M. Nuri Tur

han, 
20. Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Âzası J5997 

Muhtar Söylemez, 
21. Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimi 6000 

Hâmit Şelekler, 
22. Bursa C. Müddeiumumisi 5682 M. Nedim 

öztan,* 
23. Şebinkarahisar Hâkimi 4703 Şevket Al-

gantürk, 
24. Bandırma Ceza Hâkimi 5791 Sadık Yır-

calı, . 
25. Çatalca Asliye Hukuk Hâkimi 5949 Ne

jat Egemen, 
26. Diyarbakır C. Müddeiumumisi 5661 Ce

mil Akdoğan, 

m 
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27. Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 5322 

Zeki Dalokay, 
28. Van Hâkimi 5029 Hilmi Uluca, 
29. Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 5012 

Ata Ataoğlu, 
30. Mersin Asliye Hukuk Hâkimi 5226 Avni 

Deniz, 
31. Bursa Ceza Hâkimi 5916 Edip Ünal Er-

zan, 
32. Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 5992 

Abdülkadir Yoklamacıoğlu, 
33. Temyiz Mahkemesi Raportörü 5159 Emin 

Bilgiç'e &0 liralık; 
III - 60 lir,a kadrolu: 

1. Eskişehir Hukuk, Hâkimi 6237 Fazlı 
Onat, 

2. izmir Ağır Ceza Mahkemesi Âzası 6563 
Reşat Soysal, 

3. Ankara Sulh Hâkimi 6660 Memduh Ba-
lamir, 

4. Çanakkale Sulh Hâkimi 6446 Nevzat 
Kıvılcımer, 

5. Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Âzası 
6208Zühtu 0zalp, 

6. Ünye Hâkimi 6444 S. Sesai Arıkal , . 
7. Uşak Çiz& Hâkimi.6303 Hamdi Matara-

cıoğlu, 
8. Gölcük Asliye Mahkemesi Hâkimi 6629 

Fahri Erj^ku$, 
9. Çanakkale Ceza Hakimi 6290 Hüseyin, 

Baksı, 
10. istanbul Sulh Hâkimi 6818 Abdülkadir 

11. Erzincan Sorgu Hâkimi 6331 Hikmet 
Bin^Uü, 

12. Kozan Hâkimi 6847 Fevzi Boran, 
13. İstanbul Sorgu Hâkimi 7707 İrfan Öz

kan, 
14. Geyve Hukuk Hâkimi 33 Galip Tolunay, 
15. istanbul Sulh Hâkimi 6820 Rabia Şeref, 
16. istanbul C. Müddeiumumi Muavini 7362 

Ziya Iskenderoğlu, 
17. istanbul C. Müddeiumumi Muavini 6673 

Zeki Sert, 
18. İsparta Hukuk Hâkimi 8209- Hayati Şe

ner, 
19. §ile Hâkimi 6652 Rasih Dokumacıoğlu, 
20. Afyon Ceza Hâkimi 8222 Nuri Erkan, 
21. Adana Asliye Hukuk Hâkimi 6547 M. Fa

ik Çıvga, 
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I 22. Vezirköprü Hâkimi 8299 M. Şevket San-

cakoğlu, 
23. İstanbul Ticaret Mahkemesi Âzası 8312 

I M. Hayri Aksoy, 
24. Çorum Asliye Hukuk Hâkimi 6933 Mus

tafa Kınık, 
25. istanbul Sulh Hâkimi 6385 Şakir öncül,. 
26. Gümüşane C. Müddeiumumisi 6334 Hasan 

Ersöz, 
27. istanbul 6 ncı Asliye Ceza Hâkimi 6235 

Necdet Tünay, 
28. Bartın Ağırceza Mahkemesi Reisi 6679 

Salâhattin Erman, 
29. C. Başmüddeiumumi Muavini 6687 Hay-

rünisa^Hazer, 
30. C. Başmüddeiumumi Muavini 6736 Mu

kadder Soysal, 
31 istanbul Sulh Hâkimi, 7461 Burhanettin 

.Ertuğ, 
32." Kastamonu C. Müddeiumumisi 6671 Saf

fet Tüzün; 
33. Erzurum Ağırceza Mahkemesi Reisi 8200 

Ali Nadir Alpay, 
34. Aksaray Ağırceza Mahkemesi Reisi 8293 

t Mustafa Kumbar, 
• 35. Denizli Ceza Hâkimi 8181 Lûtfi Baysal, 

36. Kula Ceza Hâkimi 8321 Fethi özdura l 
37. Karaman C. Müddeiumumisi 6676 Nadir 

özer, 
38. Nevşehir Hâkimi 8228 İzzettin Arıkan, 
39. Mudanya C. Müddeiumumisi 6890 Hüse

yin Tüzemen, 
40. Sinob C. Müddeiumumisi 6721 Esat AM-

sel, 
41. Ermenak Hukuk Hâkimi 5561 Arif Kar

tın, 
' 42. Denizlr Hukuk Hâkimi 6472 Mustafa 
i önal, 
| 43. Balıkesir Hukuk Hâkimi 6268 A. Enveri 
! Ege, 

44. Nazilli Hâkimi 6779 Sekip Muslu, 
45. istanbul C. Müddeiumumi Muavini 6724 

Bedia Söylemez, 
. 46. istanbul II nci Asliye Hukuk Hâkimi 
7153 Fevzi Alperen, 

47. Kütahya Hukuk Hâkimi 6466 Hadi Gü
rün, 

48. Çankırı Asliye Ceza Hâkimi 6422 Rifat 
Çiğdem, 

49. Bartın Ceza Hâkimi 6359 Mürşit Günel, 

• * 
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50. Ankara Sulh Hâkimi 5013 Kâmil özüay-

dm, 
51. Elmalı C. Müddeiumumisi 7715 Ahmet 

Kırmacı'ya 70 liralık; 
ÎV - 50 lira kadrolu : 

1. Tarsus Hukuk Hâkimi 8156 Sıtkı Elçi, 
2. Fenike Hâkimi 7671 Ekrem Aysal, 
3. Aksaray Sulh Hâkimi 7974 Nihal Doğu, 
4. Kırklareli Sulh Hâkimi 7508 Saliha Sa

vaşkan, 
5. Antakya Asliye Ceza Hâkimi 8437 Rasim 

Türker, 
6. İstanbul Sulh Hâkimi 8453 Hadi Kadı-

oğlu, 
7. Saray Hâkimi 8470 Saffet Barlas, 
8. Uzunköprü Ceza Hâkimi 7873 Süha Ha-

tunoğlu, 
9. tzmir Asliye Hukuk Hâkimi 8651 Cihat 

Gazioğlu, 
10. Orhangazi Hâkimi 7908 Memduh Alpte

kin, 
11. Eskişehir C. Müddeiumumi Muavini 7695 

Fethi önkaya, 
12. tzmir Sulh Hâkimi 8679 Ferruh öğünç, -
13. izmir icra Muavin Hâkimi 8411 Necati 

Tahmisoğlu, 
14. Ordu Hukuk Hâkimi 7895 Hilmi özer, 
15. Soma Hâkimi 8442 Nurettin istemi, 
16. Zonguldak Sulh" Hâkimi 8629 Mustafa 

Güray, 
17. Adana Sulh Hâkimi 8391 Celâl Arıkan, 
18. Afyon Asliye Hukuk Hâkimi 8696 Ab-

dülkavi Beşer, 
19. Uşak Sulh Hâkimi 8673 Fahri Yücel, 
20. Edirne Sulh Hâkimi 8530 Lûtfi Dala-

manlı, 
21. Turgutlu Hukuk Hâkimi 7992 Rasim 

Baykal, 
22. Ayvacık Sorgu Hâkimi 8372 Nuri Güler, 
23. istanbul Sulh Hâkimi 792Q Mustafa 

Haker, 
24. Gümüşane Hukuk Hâkimi 7981 Ziya 

Bayburtluoğlu, 
25. Uşak Sulh Hâkimi 7889 Ali Gençeroğlu, 
26. Bozöyük Asliye Ceza Hâkimi 8363 Saim 

Demirer, 
27* izmir Sulh Hâkimi 7924 Mustafa özen, 
28. Samsun Sulh Hâkimi 8359 Celâlettin 

Çumrah, 

29. Mersin Asliye Ceza Hâkimi 8687 Necati 
Karlıkaya, 

30. Manisa Sulh Hâkimi 7999 Ahmet Tuna, 
31. Emirdağ Hukuk Hâkimi 8764 ibrahim 

Meriçli, 
32. Bayat Sulh Mahkemesi Hâkimi 8364 

Kaya Alper, 
33. Konya Sulh Hâkimi 7897 Sabri Erdem, 
34. ödemiş Sulh Hâkimi 7725 Şevket öktem, 
35. Develi Ceza Hâkimi 8669 Cemal Cirit-

oğlu, 
36. Safraribolu Hukuk Hâkimi 8450 Sabri 

Çınar, 
37. istanbul Ticaret Mahkemesi Âzası 8663 

Rıza Aksoy, 
38. Silivri C. Müddeiumumisi 8365 Behçet 

Baran, 
39. C. Başmüddeiumumi Muavini 8614 Cahit 

özden, 
40. Ayvalık Ceza Hâkimi 7532 Muzaffer 

Samyeli, 
41. Tosya Asliye Ceza Hâkimi 8137 Rakım 

Kayganacıoğlu, 
42. Ankara Ticaret Mahkemesi Âzası 7720 

Sabri Güçlü, 
43. Salihli Sulh Hâkimi 8904 Ethem Özkan, 
44. Salihli C. Müddeiumumisi 7779 Muzaffer 

Gazioğlu* 
45. Ankara C. Müddeiumumi Muavini 7771 

Nuri Süer, 
46. Konya C. Müddeiumumi Muavini 7748 

Reşat Belgesoy, 
47. Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Âzası 

8438 Fevzi Peşkircioğlu, 
48. Bolu C. Müddeiumumisi 8454 Kemalettin 

Kazuk, 
49. Gülnar Hâkimi 8386 Ali Palalıoğlu, 
50. Bingöl Hâkimi 8367 Nail inal, 
51. Artvin C. Müddeiumumisi 7937 Hüseyin 

Aksakal, 
52. Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimi 8397 

Lûtfi Musluoğlu, 
53. istanbul Sulh Hâkimi 8334 Ali Canoğlu, 
54. Gürün C. Müddeiumumisi 8002 Hamdi 

Akbay, 
55. Ankara Sulh Hâkimi 7887 Mesut Alpbaz, 
56. Amasya C. Müddeiumumisi 7894 Sabri 

Li vanelioğlu, 
57. Van O. Müddeiumumi Muavini 7898 Ah

met Akan, 

486 — 
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58. Bergama Sulh Hâkimi 8340 Adil Keçik, j 
59. Balıkesir C. Müddeiumumi Muavini 4848 

Sadrettin Barutçu, 
60. Çorlu * (^Müddeiumumisi 8374 Ruşen 

Genç, 
61. Boğazlıdan O. Müddeiumumisi 7906 Ya

sin Çakmakoğlu, 
62. Hendek O. Müddeiumumisi 8667 Ali Ak-

soy, 
63. Lüleburgaz C. Müddeiumumisi 8225 

Hamdi tplikçioğlu, 
64. İstanbul Sulh Hâkimi 8357 Cahit Türe-

soy, 
65. Susurluk C. Müddeiumumisi 8422 En

ver Tümer, 
66. Ankara C. Müddeiumumi Muavini 8136 

Muhtar Çağlayan, 
67. Niğde O. Müddeiumumisi 7686 A. Rıza 

Turcan, 
68. Bursa C. Müddeiumumi Başmuavini 8086 

Kemal Karaağaoğlu, 
69. Kandıra C. Müddeiumumisi 8127 Nazmi 

Bamyacı, 
70. Malkara Sorgu Hâkimi 4949 Memduh 

özdemir, 
71. Yeşilova Sorgu Hâkimi 5608 Rasim Bay-

,1953 0 : 1 
kan, 

72. Kocaeli Sorgu Hâkimi 5632 Hakkı Ağar, 
73. Divriği Sorgu Hâkimi 5630 Fehmi Oku

tan, 
74. Yozgad Sorgu Hâkimi 5769 Emin Tepe-

başlı, 
75. Adana Sorgu Hâkimi 5906 Şefik Uhv 

kan, 
76. Antalya ("eza Hâkimi. 7427 thsan Men

lik, 
77. Anamur Hâkimi 7692 Hüseyin Erdem, 
78. Çine Hâkimi 1689 thsan Şensoy, 

• 79. Konya Asliye Hukuk Hâkimi 7282 Mus
tafa Dinekli, 

80. Lice Hâkimi 7160 Hamza Sefdaroğlu, 
81. Malkara Ceza Hâkimi 7768 Musa Kâzım 

Çulha, 
82.Mudanya Hâkimi 7231 Edip Varol, 
83. Lapseki Hâkimi 7398 Emin Selçuk, 
84. Gazianteb C. Müddeiumumisi 7642 Sa

dettin Ertem, 
85. Dikili Sulh Hâkimi 7191 Osman Yaz-

gan, 
86. Ankara Hâkimi 7535 Şefik Ayan, 
87. tskilip Hukuk Hâkimi 7483 Sırrı Araş'a 

60 liralık kadro tahsis edilmiştir. 
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Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı kanunla eklenen C fık

rasının değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.!, 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 251 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Reye katılmıyanlar 220 

Açık mebusluklar : 16 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yarduncı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Bu'rhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

*Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE « 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşeioğlu 

edenler] 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl» Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil , 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

* GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut * 
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İSTANBUL 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 

tRMtft 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat * 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Halil özyörtik 
Cemal Tunea 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hümi Velibeşe . 

KARS 
Ahbas Çetin 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçeeioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifât. Taşkın 
Ziya Termen . 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri* Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Hâmdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhoh 
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Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay -
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarik' Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 
' . KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri ŝTa-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 

%Adnae Karaosmanoğhı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
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Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türboğlu 

MtTĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri Özsan 

MÜŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞD1 
Hadi Anbaş 
Necip Bilge . 
Süreyya Dellalofclu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri KÖşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
K«mal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Cos>un 
Reşad Güçlü 

SLtRD 
Mehmet Daim Sualp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağaclkoğlü 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAÖ 
İsmail Hakki Aletiz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer Önal 

TRABZON 
Salih Jksad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu * ; . 

TUNOELl 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlıı 
Hasan ÜçŞz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Aia-
ka/nt 
Hüseyin Balık" 
SuÂJt Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

BİNGÖL 
Mustafa' Nuri Okcuoglu 

KARS 
Sırrı Atalay 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

TOKAD 
Zihni Batil 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon 

VAN 
Ferid Melen 
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[Çekinserler] 
KAYSERİ 

îsmail Berkok 

0 : 1 

[Beye katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sabi» 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA .. 
JIAmit Koray (1.) 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil '(L) 
Sadri Maksudi Arsal 
(D 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
(t) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Tiûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Müfit Erküyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri İşeri (1.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Selâhattin İnan (t.) 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 

Mahmut Güçbilmez 
(I.) 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh E rezem (1.) 
Selim Herkmerî 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Itâzım Arar 
Kemal Atakurt (1.) 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney (1.) 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural (t.) 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin * 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirbaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) . 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sa/bit Sağıroğlu (t.) 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKARİ 
SfcHm. Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankııt 
(t.) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih İnankur . 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA. 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adak an 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 

( ! • ) 

Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(î.) 
Mithat Benker 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
(t) . 

Fuad Hulusi Demirelli 
(t.) 

Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Ahilya Mohos (1.) 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabay 
Ahmet Topçu • 
Hüsnü Yaman (f.) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni. Başman 
Sadık Giz , 
Vasfi M'enteş ( t ) 
Abidin'Tekyön (1.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır (I.) 
Veyis Koçulu (1.) 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

. KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kinin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret .Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
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KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
(î.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONTA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk İlker 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MABAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyraaoğlu 

MUŞ 
Hamda Dayı (1.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (î.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (t.) 
Naci Berkman 

[Açık me< 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

| İsmail Isın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
(î.) 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SCRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncmoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs . 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattm Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

bunluklar] 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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1 TOKAB 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutür-k (1.) 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir (1.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celal ön«el 
Reşit Kemal Timuroğh 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Beyaeı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (1.) 
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S. SAYISI : 163 
Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve iki arkadaşının, Burdur Me
busu Mehmet ûzbey'in, Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu ve is
tanbul Mebusu Füruzan TekiPin, Erzurum Mebusu Emrullah Nut-
ku'nun, Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, Rize Mebusu İzzet Ak-
çal ve Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'm, Tokad Mebusu Ah
met Gürkan, Rize Mebusu izzet Akçal ve iki arkadaşının, Balı
kesir Mebusu Vacid Asena ve üç arkadaşının, Trabzon Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının, Çorum Mebusu Ahmet 
Başıbüyük'ün, Rize Mebusu izzet Akçal ve 53 arkadaşının, Konya 
Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Burdur Mebusu Mehmet 
özbey'in ve Çanakkale Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun, Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu (2 /219, 235, 250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 392, 

427, 438, 458, 464, 476, 480) (*) 

Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve iki arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 515 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/219) 

• • • . - - . 4 . V . 1951 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 515 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizi ge
rekçesi ile birlikte ekli olarak takdim ediyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasını rica ederi/. '\ ' 
Çorum Kars Kütahya 

H. Ortakcıoğlu A. Çetin S. 8. Nasuhoğlu 

GEREKÇE 

T. C. Kanununun 515 nci maddeeine bir fıkra eklenmesi hakkındaki teklifimizin gerekçesi. 
Son günlerde birçok vatandaşların köy ve belediyelerin hükmi şahsiyetinde bulunan veya öte

den beri köy ve belde sakinlerinin istifadesine terkedilmiş olan mera, meydan, harman, yeri, 
yol ve sulak gibi müşterek gayrimenkuUere şimdiye kadar görülmemiş surette tecavüzler vâki 
olmaktadır. Bu fiiller hem tecavüz hem tasarruf hem de mülk edinmek gibi türlü maksatlarla iş-

(*) (2/219, 235, 250, 269, 372, 334, 344, 350, 372, 392) sayılı Kanun teklifleri hakkındaki Ada
let Komisyonu raporu (222) sıra sayısı altında bastırılarak 19. VI. 1952 tarihli 87 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna eklenmiştir. 
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lenmektedir. Maksat ve gayesi ne olursa olsun ha yerlere tecavüz eden, tasarrufta bulunan ve süren
lerin bu fıkra ile cezalandırılmaları uygun bulunmakta ve mühim bir boşluğu doldurmuş olacak
tır. Mevcut 2311 sayılı Kanun ve bu maddenin birinci fıkrası ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Bu 
gibi suçlar o kadar çok işlenmektedir ki, faillerini muhtar ve belediye başkanlarının şikâyet yoliyle 
takip etmelerine de imkân kalmamıştır. Bu fıkra kabul edildiği takdirde re'sen takibe tâbi olacak 
ve muhtar ve belediye başkanı da türlü tesirlerden kurtulmuş olacaktır. Bu itibarla teklifimizin Ka
mutayın tasvbine arzedilmesini rica ederiz. 

Türk Ceza Kanununun 515 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1 — Türk Ceza Kanununun 515 nci 
maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

Köy veya belediyelerin mülkiyetinde veya 
hüküm ve tasarrufunda bulunan ve öteden beri 
köy ve belde sâkinlerinin istifadelerine terk edil
miş olan mera, meydan, yol, harman yeri ve su

lak gibi gayrimenkuller. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Türk Ceza Kanununun 567 ve 568 nci maddelerinin değiştiril
mesi haklcnda kanun teklifi (2/235) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 567 nci ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifimi 
gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

•4 

M. özbey 

GEREKÇE 

Cemiyetin gerek ahlâki gerek iktisadi ve gerkeıe aile bünyesini kanatıcı şekilde yarahyan âmil
lerin başında kumar gelir. Bu kadar tahribatı büyük olan kumar oynıyana ve oynatana hali hazır
daki mevzuatımızda mevcut ceza miktarı; fiilin cemiyet bünyesindeki tesiriyle kabili telif olamıya-
ak derecede hafiftir. (Meselâ bir günden bir aya kadar hapis, bir liradan 50 liraya kadar ceza 
alınır.) Görülüyor ki, bu cezalar yok denecek dere:ede hafiftir. Bu sebeple memlekette şehirlerden 
köylere kadar sirayet ederek her aile ocağını gerek iktisadi ve gerek ahlâki bakımdan ve alie rabıta
larını sarsmak suretiyle acı tesirlerini maalesef gördüğümüzü itiraf edelim. Bunun için Ceza Ka
nunundaki bu suçlara mevzu cezaların artırılması icabetmektedir. Maalesef Türk Ceza Kanununun 
mevzuunda zabıta takibatı küçük kahvelere ve ba it kumar oyunlarına tekasüf etmiştir. Mahalle 
aralarında kâğıt, fincan gibi kumarlarda birçok şehirlerimizde salgın halini almıştır, içtimai men
faat ve hâdisatın kumar hakkında mevzu Ceza Kanununun müeyyidelerine ait maddeler kâfi görül-
meyip bu müeyyidelerin asgari hadlerin artırılması cemiyetimizi ahlâki bakımdan icabetmektedir. 
Türk cemiyetini bir kurt gibi kemiren o âfetten ne derece uzak bulundurursak o kadar hayırlı ve 
faydalı bir ig yapılmış olacaktır. Tamamen vatanının nef'ine olan ve Türk ahlâkına hizmet eden bu 
kanunun kabulünü rica ederim. 

( S. Sayısı : 163 ) 
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Türk Ceza Kanununun 567 nci ve 568 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — Türk Ceza Kanunu
nun 567 ve 568 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 567. — Her kim umuma mahsus veya 
umuma açık yerlerde kumar oynatır veya oy
natmak için yer gösterirse bir haftadan bir aya 
kadar hapis cezası ile 50 liradan 100 liraya ka
dar para cezasına; 

Ve tekerrürü halinde bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası ve 100 liradan 500 liraya ka
dar para cezasına mahkûm olur. 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oyna
maya yarıyan veya kumar oynamaya tahsis olu
nan mevat ve alât ile ortada bulunan eşya ve 
para zabıt ve müsadere olunur. Fail, 

1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu, 
2. Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin 

irtikâbında, 

Kumar oynıyanlara karşı bango tutan oldu
ğu takdirde yukarda zikrolunan cezalar iki mis
li artırılır. 

Madde 568. — Her kim yukarıki maddede 
beyan olunan kabahate iştirak etmeksizin umu
mi veya umuma açık mahalde kumar oynarsa : 

Bir haftadan bir aya kadar hapis cezası ile 
50 liradan 100 liraya kadar para cezasına, 

Ve tekerrürü halinde bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası ve 

100 liradan 500 liraya kadar para cezasiyle 
mahkûm olur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Adalet 
Bakanı yürütür. 

Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu ve İstanbul Mebusu Füruzan Tekil'in, Türk Ceza Kanu
nunun 549 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/250) 

6 . VI . 195i 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifimiz 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması saygı ile rica olunur. 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Müfit Erkuyumcu Füruzan Tek? 

GEREKÇE 

Yurdumuzda muhtelif sebep ve saiklerle işlenen adanı öldürme ve yaralama cürümlerinin ek
serisinin bıçak, kama gibi sivri uçlu ve delici aletlerle işlendikleri inkârı kabil olmıyan açık bir ha
kikattir. İrtikâp edilen bu gibi fiillerin büyük bir kısmının bıçak ve kama ile işlenmesinin tek se
bebi bunların ucuz ve tedarikinin kolay olmasıdır. İktisadi bünyemizin bozuk ve halkımızın fakir ol
ması dolayısiyle köylerde ve büyük şehirlerde halkımız pahalı ve taşınması memnu tabanca, tüfek 
ve mavzer gibi silâhları kolay tedarik edememekte ve buna mukabil bunlara nispetle fiyatları çok 
ucuz ve satışı serbest olan sivri uçlu alâtı carihayı kolayca tedarik edebilmektedir. Pek kolay te
darik edilen bu gibi delici aletler de hiddet anlarında, kavgalarda kullanılarak adam öldürme ve 
yaralama cürümleri işlenmektedir. 

Sivri uçlu bıçak ve kama gibi aletlerin imalinin men edilmesinin bu gibi alâtı cariha ile işle
nen fiilleri tamamen olmasa bile kısmen önliyeeeğine şüphe yoktur. Kanun teklifimiz bu sebep
lere binaen hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuştur. 

( S. Sayısı: 163 ) 
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765 sayılı Türk Ceza Kanununun 549 ncu mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 549 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Merciinden ruhsat almaksızın kanuna göre 
memnu olmıyan silâhları kama, ve saldırma ve 
büyük bıçak gibi alâtı carihayı şehir ve kasaba 
dâhilinde taşıyanlar 30 güne kadar hafif hapis 
veya 30 liraya kadar hafif cezayı nakdiye mah

kûm olur. 
Sivri uçlu bıçak, kama, şiş ve sair alâtı cari

hayı yapan veya satanlar da yukardaki fıkrada 
yazılı cezalarla cezalandırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

Erzurum Mebusu EmruUah Nutku'nun, Türk Gsza Kanununun 516 ncı maddesinin sonuna bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklif (2/'269) 

29. VI . 1951 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkınla kanun tekli
fimi ilişik olarak sunuyorum. ) 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla ricaederim. 
Erzurum Milletvekili 

EmruUah Nutku 

GEREKÇE 

İrticai bir ruhla ve kasdi mahsusla tecavüze uğrıyan heykellerin Türk âmme vicdanında yarat
tığı tepkiler ve Devlet bünyesinde doğuracağı iç huzursuzluğunu önlemek ve bahusus dini alet 
ederek bir zümrenin diğer vatandaşlar üzerinde mânevi baskı yapmasına badi olacak bu tecavüz
lerin önüne geçilmesini teminen T. C. Kanununun 516 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair ta
sarının Yüksek Meclisin tasvibine arzediyorum. 

Erzurum Milletvekili 
EmruUah Nutku 

Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin sonu
na bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kamı-. 
ııunun 516 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

İkinci fıkranın 3 numarasında yazılı âbidat, 
eğer Türkiye Devletinin ölmüş başkanlarının hâ
tıralarını yâd için dikilmiş heykeller ve büstler 
olduğu takdirde mütecavizleri hakkında bir yıl 

ağır hapis ve 1 000 lira ağır para cezası hükmo-
lunur. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

( S. Sayısı : 163 ) 
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Konya Milletvekili Hidayet Ay diner'in, Türk Ceza Kanununun 5665 sayılı Kanunla değişen 528 

ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/272) 

2 . VII . 1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine yerlere tükürmeyi ceza müeyyidesi altına koyan bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki teklifimi ve gerekçesini takdim ediyorum. Gereken işlemin yapılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

•Konya Milletvekili 
Hida/yet Aydtner 

Türk Ceza Kanununun 5665 sayılı Kanunla değişen 526 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki teklifin gerekçesi 

Yerlere tükürmek memleketimizde bir kanunla cezalandırılması ve önlenmesi lâzımgelen zararlı 
bir hareket halindedir. Filhakika memleketimizde diğer memleketlerle kıyas kabil olmıyacak şe
kilde verem musapları çoğalmaktadır. Ekserisi genç olmak üzere senede kırk bin kişinin ölümünü 
intaç eden verem âfetinin en başlı sirayet vasıtası tükürük ve balgam olduğu en salahiyetli müte
hassıslar tarafından hergün tekrar ve teyid edil nektedir. Ezcümle memleketimizde çok kıdemli ve 
kıymetli bir verem mutahassısı ve Verem Mücadele Cemiyetinin değerli bir rüknü olan "doktor 
İsmail Tevfik geçenlerde Veremle Mücadele Haftan münasebetiyle Cumhuriyet Gazetesinde neşret
tiği yazılarda tükürük ve balgamın en büyük sirayet vasıtası olduğunu ve veremle mücadele için 
evvelemirde bunun önlenmesi lâzımgeldiğini büyük salâhiyet ve katiyetle ifade etmiştir. Bu iti
barla yurdumuzda senede kırk bin kurban veren verem âfetinin senede yüz binleri aşan musap
larından velevki yüzde onunun bile bu hastalığa musap olmamasını temin edecek bile olsa yerlere 
tükürme ve balgam ifraz etme memnuiyetinin konması memlekette binnetice binlerce kişinin bu fe
lâketten ve ölümden kurtulmasını intaç edecek demektir ki tükürme ve balgam ifrazı memnuiyeti
nin ceza müeyyidesine bağlanması için başka hiçbir sebep olmasa dahi yalnız bu nokta ve sağlan
mak istenen bu fayda kâfi bir kıymet ve ehemmiyet taşımaktadır. Bu itibarla teklifin kabulü mem
leket hayrına olacaktır. 

Yerlere tükürmek yalnız sıhhi mahzurlar doğurmakla kalmaz, her gün birçok emek ve masraf 
yaparak güzelleştirmek istediğimiz memlekette cadde ve sokakları kirleten kötü bir manzara teşkil 
etmektedir. Filhakika İstanbul Belediyesinin bulunduğu Türbe ile Vilâyet Konağına kadar olan as
falt üzerindeki balgam adedini o civarda muayenehanesi olan sayın bir doktor profesörümüz say
mış ve üç binden fazla olduğunu görerek hayret ve teessür içinde kalmıştır. Ekserisi kanlarla 
mülemma olan bu balgamlar turistik bir şehir olması için uğraştığımız İstanbul'a gelen bir ya
bancının üzerinde ne gibi bir tesir yapacağını söylemeye lüzum yoktur. Meselâ Selçuk'ta Meryem 
ana mezarını ziyarete gelen bir ecnebinin mezar civarındaki umumi yerlere bu şekilde tükürülmüş 
olduğunu görmek ne kadar eza verici bir hareket olacağını beyana lüzum yoktur. 

Çirkinliği ve sıhhate zararlığı bukadar açık olan yerlere tükürme keyfiyetinin bir ceza 
müeyyidesine konması doğru olmıyacağı ve bunun bir terbiye ve seviye meselesi olduğunu ileri sü
recekler bulunabilir. Fakat bu itiraz aşağıdaki sebeplere mebni varit olamaz. Çünkü, 

Bugün İstanbul Belediyesi gibi bâzı mühim belediyeler yerlere tükürmeyi belediye yasakları 
içine koymakla ceza müeyyidesi altına koymuş bulunmaktadırlar. Binaenaleyh yerlere tükürmeyi 
ceza müeyyidesi altına koymak fiilen tahakkuk etmiş bir hakikattir. Buna rağmen bu belediye ya
sağı kanunlar gibi her keşçe malûmiyeti temin edilecek şekilde neşrü ilân edilmediğinden ve bu 
memnuiyet bütün memlekete şâmil olmaması sebebiyle mevzii ve ekser vatandaşlarca meçhul kal
dığından lâyıkiyle tesir yapamadığı £İbi bu memnuiyet umumi Ceza Kanununda yer almadığından 
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suçları ve kabahatleri tesbit ve tecziye edecek memur ve makamlar umumi surette vazifedar addedil
mediklerinden lâyikiyle tatbik edilememektedir. Filhakika belediye yasakları tenbihi beledi na
mı altında zaman zaman gazetelerde neşredilip umumi Ceza Kanunu gibi vatandaşların hepsinee 
okunup görülmesi mümkün olmıyan prakende surette neşir ve ilân edilmesi yüzünden gerek bu hare
kete cesaret edenler ve gerek onun cezasını verenler için âdeta gayrimalûm bir vaziyet almakta
dır. Diğer taraftan bunun bir belediye yasağı olarak ipkası şu itibarla da doğru değildir ki, mese
lâ istanbul'da bulunanların hemen hemen dörtte biri her zaman başka kasabalardan ve hattâ köy
lerden İstanbul'a gelen misafirleri teşkil etmektedir. Sırf İstanbul'a mahsus ve münhasır olan yer
lere tükürme hakkındaki belediye yasağını bu misafirlerin bilmemesi gayet tabiîdir. 

Tükürme memnuiyetinin Ceza Kanununda umumi bir müeyyideye bağlanması bugün bâzı res
mî dairelerde yerlere tükürmeyiniz şeklinde levhalar asılmasını icap ettirmiştir. Bu levhalar san
ki orada yerlere tükürmek yasak olup o yerler haricinde tükürmenin mubah olduğu vehmini 
uyandırmakta olduğu gibi esasen temizlenmiş ve süslenmiş bir resmî daireye veya umumi bir parka 
velevki menfi şekilde olsa tükürmeyi ve tükürüğü hatırlatacak levhalar koymak o resmî daire veya 
süslenmiş mahallin mânevi güzellizini lekelemektedir. 

Bir de Ceza Kanununa böyle bir fıkra konsa dahi bunun yerlere tükürme ve balgam atma fiili
ni kâfi derecede önliyemiyeceğini ileri sürenler bulunabilir. Bugünkü Kriminoloji ilmi göster
miştir ki, her hangi bir suçu işliyenlerin yekûnu ile bunun fiilen cezasını görenlerin adedleri ara
sında daima çok büyük farklar vardır. Buna rağmen kanunlarda cürümler ve cezalar tâyin edil
miştir. Demek ki, irtikâp edenlerin hepsinin fiilen cezalarını görmiyeceği mülâhazasiyle cemiye
te zararlı olan bir fiilin ceza müeyyidesi altına konmaması mülâhazası doğru olamaz. Onun sırf 
terbiye ve seviye meselesi olduğu mülâhazası da şu itibarla doğru değil ki; maalesef az da olsa 
yerlere tükürüp balgam atanlar içinde hali vakti yerinde terbiye ve hattâ tahsil görmüşler dahi 
mevcut olduğu her gün görülen bir hakikattir. 

Netice itibariyle her suç ve cezası gibi yerlere tükürme hususunda da velevki yüzde ve hattâ da
ha aşağı derecede bu zararlı fiilin vukuunu önliyecek şekilde umumi Ceza Kanunu içinde ceza mü
eyyidesine bağlanması her bakımdan faydalı ve verem âfetinin memleketimizde sirayeti bakımın
dan çok önemli olacağından bu baptaki teklifin kabulü muvafık olacağı mütalâasında bulunuyoruz. 

Konya Milletvekili 
H. Aydmer 

Türk Ceza Kanununun 5665 sayılı Kanunla de
ğişen 526 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 5665 I MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü-
sayılı Kanunla değişen 526 ncı maddesine aşa- rürlüğe girer. 
ğıdaki fıkra eklenmiştir-

Yerlere tüküren veya sümküren kimse 10 lira MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanlığı 
hafif para cezası ile cezalandırılır. yürütür. 
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Rize Milletvekili îzzet Akçal ve Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'ın, Türk Ceza Kanununun 

68 : 77 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/334) 

18, . i . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklifimizle gerekçesi bağlı olarak sunulmuştur. 

Muktezasmm ifasını rica ederiz. 
Rize Milletvekili Siird Milletveki1 

î. Akçal M. D. Süalp 

GEREKÇE 

Birden ziyade suç işliyen kimselerin cezalarının ne suretle tâyin olunacağına dair olan Türk 
Ceza Kanununun yedinci babı hükümleri, bir çok hesap ameliyelerini icap ettirmesi hasebiyle mah
kemelerle Yargıtayın işlerini lüzumsuz yere artırıp uzattığı gibi bu gibi suçluları kanunen muay
yen olan cezanın bir kısmından ve ekseriya mühim bir kısmından da muaf tutmaktadır. 

Filhakika birden ziyade suç işlemiş olan kimselerin cezalarının, ne suretle hükmolunacağı hak
kında doktrin sahasında başlıca üç sistem mevcut bulunmaktadır. Bunlardan beli sistemine göre, 
bir kimse tarafından işlenen müteaddit suçlardan yalnız en ağırına terettüp eden cezanın hükme-
dilmesi ile iktifa edilmesi ve suçlunun, diğer suçlarına ait cezalardan muaf tutulması gerekir. 

Toplama sisteminde ise, her suçun cezasının ayrı ayrı ve tamamen çektirilmesi ve en nihayet 
hukukî içtima sisteminde de, en ağır cezaya diğer cezaların mecmuunun muayyen bir miktarının 
eklenmesi icap etmektedir. 

Türk ceza kanunu, prensip olarak hukukî içtima sistemini kabul etmiş olmakla beraber para 
cezalariyle fer'î ve mütemmim cezalarda olduğu gibi toplama sistemine de yer vermiş bulunmak
tadır. 

Hukuki içtima sistemi, gerek doktrin sahasında ve gerek tatbikatta bir çok haklı tenkidlere ma
ruz kalmıştır. Bu sistem, yukarda da temas edildiği gibi mütaaddit suç işliyen kimse hakkında 
hükmolunan en ağır cezaya, diğer cezaların muayyen bir miktarı ilâve edilerek geri kalan cezaların 
çektirilmemesi esasını istihdaf eylediğinden bu sistemde, birden ziyade suç işliyen kimseler ceza
nın bir kısmından ve ekseriya mühim bir kısmından muaf tutulmaktadır. Halbuki işlenen suçun 
taaddüdü, suçlunun cemiyet için ne kadar korkunç ve tehlikeli olduğunu göster
meye kâfidir. Bu gibi kimselerin, işledikleri her suçun cezasını tamamen çekmeleri, cemiyetin 
faydası ve emniyet ve asayişi koruma bakımından lüzumlu ve zaruri bulunduğu halde bilâkis böy
le kimselere müsamaha ve atıfet gösterilerek cezalarının bir kısmının affedilmesinin mahzurları 
aşikârd'r. Bu mahzurlarından başka kanunumuzun kabul ettiği bu sistem, birçok karışık hesap ame
liyelerini icabettirmesi itibariyle aynı zamanda mahkemeleri ve kaza mercilerini lüzumsuz yere 
işgal etmekte ve dâvaların günden güne çoğal'p teraküm etmesine de sebebiyet vermektedir. 

Evvelce bu sistemi kabul etmiş olan devletlerin büyük bir kısmı ve bu arada İtalya yeni Ceza 
kanunu, bu mahzurları dolayısiyle mezkûr usulü terkederek toplama sistemini kabul etmişlerdi L\ 
Filhakika yukarda esasları hulasaten arzedilen diğer sistemlere nazaran en mâkul olan sistem de 
budur. Bu sistemde suçlu işlediği her suçun cezasını tamamen görecek ve cezanın bir kısnrndau mu
af tutulmıyacaktır. Ancak cemedilen cezaların, insan ömrünün kifayet edemiyeceği büyük rakam
lara yükselmesinin mümkün olacağı ileri sürülerek bu sisteme itiraz edilmekte ise de, toplanan ceza
lara âzami bir had kabul edilmek suretiyle bu mahzur ve itirazlar bertaraf edilmiş olacaktır. 
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Yukarda izah edilen sebeplerden dolayı Ceza Kanunumuzun içtimaa taalûk eden hükümleri de

ğiştirilerek hukuki içtima yerine toplama sisteminin kabulü uygun görüldüğünden bu kanun tek
lifi yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklerin mahiyetine gelince: 
Teklifin 68 ve 69 ncu maddelerinde birden ziyade suç işliyen kimseler hakkmla yapılacak muame

leler prensip olarak tesbit edilmiştir. 
70 nci madde, birden ziyade müebbet ağır hapse mahkûm ulanlar hakkında ölüm cezası ve

rileceğine mütedairdir. Bu hüküm, kanunumuzun halen yürürlükte bulunan 69 ncu maddesinin 
son fıkrasının aynıdır. 

71 ned maddenin birinci fıkrasına göre aynı neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaların bir 
araya gelmesi halinde bu cezaların mecmuunun tatbik edilmesi icabetmektedir. Şu kadar ki 77 
nci madde gereğince bu cezaların mecmuunun ağır hapiste 30, hapiste 25, hafif hapiste 15 ve 
sürgün cezasında ise 10 seneyi geçemiyecektir. 

Teklifin 73 ve 75 nci maddeleri ise, başka, başka neviden hürriyetti bağlayıcı cezaların bir 
araya gelmesi halinde tatbik olunacak muameleye mütedairdir. Burada şu ciheti ilâve etmek lâ
zımdır ki : Başka, başka neviden hürriyeti bağlayıcı cezalar bir araya geldiğinde bu ©ezaların 
mecmuu, 77 nci maddenin üçüncü fıkrası mucibince yine otuz seneyi geçmiyecektir. 

Teklifin 72 ve 75 nci maddeleri, muhtelif suçlardan dolayı hükmedilmiş olan para cezaları
nın ayrı, ayrı ve tamamen hükmolunacağım göstermektedir. 

Bir suçlu hakkında, muhtelif suçlardan dolayı 'hükmedilmiş olan para cezasının tahsil ve in
fazına dair teklifte kabul edilen sistemle Türk Ceza Kanununun bugünkü sistemi arasında esaslı 
bir fark mevcut değildir. 

Filhakika O ez a Kanunumuzun 5435 sayılı Kanunla değişen 76 nci maddesine göre işlenmiş olan 
her fiil için kanun ile belli olan ağır ve hafif para cezalarının ayrı, ayrı ve tamamen infaz olun
ması icabetmektedir. Bu konuda, teklifte bir değişiklik yapılmamış ve ancak bu suretle hükmo-
lunan para cezalarının çok yüksek miktarlara baliğ olması halinde tahsil ve infaz kabiliyetini kay
bedeceği nazara alınarak, hürriyeti bağlayıcı cezaların içtimamda olduğu gibi, bunda da âzami 
bir had kabulü muvafık olacağından 77 nci maddenin ikinci fıkrası ona göre tanzim olunmuştur. 

Toplama sistemine yöneltilen belli başlı itiraz yulkarda da işaret edildiği gibi cemedilen hür
riyeti bağlayıcı cezaların, bâzı hallerde insan ömrünün kifayet edemiyeceği yüksek hadlere ba
liğ olacağı hususudur. Bu sistemin kabul edildiği yerlerde, cemedilen bu kabil cezalar için âza
mi bir had kabul edilmek suretiyle ileri sürülen bu itiraz da bertaraf edilmiş bulunmaktadır. İş
te tasarının 77 nci maddesi bu hususu tesbit etmektedir-. Bu maddeye göre, hürriyeti bağlayıcı 
cezaların birleşmesi halinde çektirilecek ceza, ağır hapiste 30, hapiste 25, sürgünde 15 ve hafif 
hapiste 10 seneyi geçemiyeceği gibi başka, başka neviden hürriyeti bağlayıcı cezaların bir araya 
gelmesi halin'de yekûnu da keza 30 seneyi geçemiyecektir. 

Yukarda da işaret edildiği üzere, birleşen para cezalarının çok yüksek hadlere baliğ olmak 
suretiyle ödeme takat ve imkânlarını aşmaması için bunda da âzami bir had kabulü uygun görü
lerek 77 nci maddenin ikinci fıkrası tanzim edilmiştir. 

77 nci maddede sevkedilen önemli hükümlerden birisi de bu maddenin son fîkrasıdır. İşledi
ği her hangi bir veya müteaddit suçtan dolayı otuz sene hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm 
olan kimsenin bundan sonra muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim bir suç işlemesi ha
linde, hakkında takibat yapılamamakta ve ceza verilememektedir. Bu durumdan istifadeye kal
kışan bâzı mahkûmlar ceza evlerinde akıllarına gelen ve kanunen suç. teşkil eden her fiili işle
mekte ve bu hal ise ceza evlerinin inzibatını ihlâl ettiği gibi diğer mahkûmlar üzerinde de âde
te bir terör havası yaratmaktadır. Buna mâni olmak için 77 nci maddenin son fıkrası tanzim 
edilmiştir. Buna göre, otuz seneye mahkûm olan bir kimse ceza evinde şahsi hürriyeti bağlayıcı 
cezayı müstelzim yeni bir suç işlediği takdirde bu suçun cezası, âzami had olarak kabul edilen 
30 seneyi geçmemek üzere, geri kalan cezaya ilâve suretiyle çektirilecektir. 

Netice olarak : Bu teklifimizin kabulü halinde, mütaaddit suç işliyen ve bu suretle redaeti 
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ve cemiyet için tehlikeli bir unsur olduğu anlaşılan kimseler, artık cezanın bir kısmından muaf 
tutulmak suretiyle kendilerine bir prim sağlanmıyaeak ve her suçun cezasını tamamen görmeleri 
teman edilmiş olacaktır. Bundan başka bu sistem, bir kimsenin mütaaddit suç işlemesini kıs
men de olsun önliyebileceğı gibi mahkemelerin hesap işlerinin ehemmdyetli bir surette azalmasını 
ve binnetice dâvaların daha çabuk görülüp bitirilmesini de sağlıyacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76 ve 77 nci maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 68. — Bir kimse mütaaddit suçlar
dan dolayı,hüküm ve ceza kararnamesiyle mah
kûm edilirse cezalar bu bap hükümlerine göre 
içtima ettirilir. 

Madde 69. —• Bir hüküm veya ceza karar
namesinden sonra aynı kimsenin bu mahkû
miyetten önce veya sonra işlediği bir suçtan do
layı muhakeme edilmesi icabeden hallerde ce
zaların içtimai hükümleri tatbik olunur. 

Madde 70. — Birden ziyade müebbet ağır 
hapse mahkûmiyet halinde ölüm cezası verilir. 

Madde 71. — Aynı neviden şahsi hürriyeti 
bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûmiyet ha
linde bu! cezaların mecmuuna. muadil tek bir 
ceza tatbik olunur. 

Her Diri 24 seneden aşağı olmamak üzere en 
aşağı iki defa ağır hapis cezasına mahkûmiyet 
halinde müebbet ağır hapis cezası verilir. 

Madde 72. — Aynı neviden para cezalarına 
mahkûmiyet halinde bu cezaların mecmuuna 
muadil bir ceza tatbik olunur. 

Madde 73. — Cezalardan biri müebbet ağır 
hapis ve diğeri şahsi hürriyeti bağlayıcı mu
vakkat bir ceza ise dört seneye 'kadar geceli 
gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle 
müebbet ağır hapis cezası tatbik olunur. 

Madde 74. — Başka neviden şahsi hürriyeti 
bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûmiyet halin
de bu cezaların hepsi ayrı ayrı ve tamamen tat
bik olunur. 

İnfazda ağır hapis, hapis, hafif hapis ve sür

gün cezası takip edilir. 

Madde 75. — Başka nevinden para cezaları
na mahkûmiyet halinde bu cezaların hepsi ayrı 
ayrı tamamen tatbik olunur. Para cezaları sair 
cezalarla birleştiği takdirde hepsi ayrı ayrı ve 
tamamen tatbik olunur. 

Madde 76. —• Fer'î cezalar ve mahkûmiyetin 
bütün diğer cezai neticeleri her ceza hakkında 
ayrı ayrı tâyin olunur. 

Aynı neviden fer'î cezalar ve cezai neticeler 
birleşirse bunların mecmuuna muadil tek bir 
fer'î ceza veya cezai netice tâyin olunur. 

Madde 77. — Aynı ne'viden şahsi hürriyeti 
bağlayıcı muvakkat cezaların birleşmesi halinde 
tatbik edilen ceza ağır hapiste 30, hapiste 25, sür
günde 15, hafif hapsite 10 seneyi geçmez. 

Aynı neviden para cezalarının birleşmesi ha
linde tatbik edilen ceza ağır para cezasında 
150 000, hafif para cezasında (6 000), ve ka
zanç hırsiyle işlenen suçlarda hâkimin yukarı 
haddi aştığı hallerde ağır para cezasında 
(250 000) , hafif para cezasında (20 000) lira
yı geçemez. 

Para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir 
cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müddeti dört 
seneyi geçemez. 

Ağır para cezasiyle hafif para cezası birleş
tiği takdirde çevrilecek cezanın nevi hapistir. 

Başka neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı mu
vakkat cezaların müddet yekûnu 30 seneyi geçe
mez. Bu haddi aşan ceza miktarı sürgün, hafif 
hapis, hapis, ağır hapis cezasına göre tenzil edi
lir. 

İçtima neticesinde tatbik olunacak mavak-
kat fer'î cezalar, âmme hizmetlerinden memnui-
yet cezasında 15, muayyen bir meslek ve sana
tın icarasmm tatilinde 6 seneyi geçemez. 
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Cezanın infazına başlandıktan sonra işlenen I MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

suçlardan dolayı hükmedilecek cezalar, yukarda yürürlüğe girer. 
yazılı hadleri geçmemek üzere geri kalan ceza- MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü-
ya ilâve olunur. rütür. 

Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Türk Ceza Kanununun 163, 421, 440, 441 ve 442 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/344) 

4 .II . 1952 

B. M. M. Başkanlığına 

T. C. Kanununun 163, 421, 440, 441 ve 442 nci maddelerinin tadiline ait teklifimi ekli gerekçe
siyle takdim ediyorum. 

Alâkalı encümenlere şevkiyle kanunlaşmasını arz ve teklif ederim. 
Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

GEREKÇE 

1926 tarihinde kabul edilen 765 sayılı Türk Ceza Kanununda muhtelif zamanlarda tadilât ya
pılmış ve fakat bu kanunun 163 ncü maddesine 1949 yılına kadar dokunulmamıştı. Bunun sebebini, 
mezkûr maddenin mer'i bulunduğu 23 yıl zarfında onun tadilini icabettirecek her hangi bir hâdise
nin zuhur etmemiş olmasında aramak lâzımdır. 

Hal böyle iken eski iktidar, mâkul bir zaruret olmadığı halde sırf muhalefeti sindirmek ve vic
dan hürriyetini tamamen kıskaç içinde tutmakla iktidarı muhafaza edebileceği ümidine kapılmış 
ve bu 163 ncü maddenin - fikir hürriyetini baltalama bahasına - tadilinden kendini menedememiştir. 

163 ncü maddeyi tadil eden 5435 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında o zamanın muhalefetini 
Mecliste temsil eden D. P. grupu adına çok sert tenkidlerde bulunulmuş, daha doğrusu D. P. nin 
tadile taraftar olmadığını Türk milletine ilân etmişti. D. P. tezinde çok haklı idi. Çünkü H. P. 
iktidarının tadil tasarısı, fikir hürriyetini boğmakta, fikirleri kafalarda hapsederek propaganda ma
hiyetinden uzak dahi olsa iki kişi arasında bile teatisini menetmekte idi. D. P. nin gayet mukni 
ve gayrikabili itiraz tezi, iktidarı elinde tutmaktan başka gayesi olmıyan o zamanın iktidarına men
sup Meclis ekseriyetinin kol hareketleriyle boğulup gitmişti. Fakat H. P. sinin bu hareketine karşı 
Türk milletinin reaksiyonu azalmamış, gittikçe artmış ve malûm neticenin doğmasına en mühim 
âmillerden olmuştu. 

Halen mer'i bulunan mezkûr madde muvacehesinde akademik bir münazara kasdiyle islâm huku
ku tezinin ele alınması çok ağır cezai müeyyidelerin tehdidi altındadır ki, bu hal, Anayasanın vicdan 
ve fikir hürriyetine ait vatandaşlara bahşettiği hakkı almakta ve bu sebeplerle mezkûr maddeyi 
antidemokratik bulmaktayım. 

Bundan başka partiler için değişmiyen ve onların hayatiyeti için esaslı bir prensip vardır. 
Partiler, muhalefette iken savundukları tezlerini, iktidara geldiklerinde hâkim kılmak gayesinden 
vazgeçemezler. Aksi halde tezlerinde samimî olmadıklarına hükmolunur ki bu, onların iktidarı gaip 
etmeleri neticesini doğurur, işte ben de bu maddenin tenkidinde D. P. tarafından zabıtlarda meş
rut tezlerden ilham alarak, o zamanın muhalifi, şimdiki iktidarına mensup bir milletvekili sıfa-
tiyle 163 ncü maddeyi eski hale getirmek üzere tâdil etmeyi düşünmekteyim. 

Kanunların tanzim ve tedvininde başlıca nazara alınması lâzım en mühim mesele, o kanunun 
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millî Örf ve âdetlerden mülhem olması, ve halk pisikolojisine uygun bulunmasıdır. Halbuki T. C. 
K. zina., suçlarına taallûk eden cezai müeyyidelerin de bu cihete iltifat edilmemiş, Türk milleti 
gelenek ve ahlâki telâkkiler bakımından T. C. K. nunu aldıkları milletlerle müsavi tutulmuştur. 
Bu asla doğru değidir. Çünkü Türk milletinin aileye karşı olan kuvvetli rabıtasiyle ruhunda mün
demiç kıskançlık yüzünden yurdumuzda vukua gelen cinayetlere her hangi bir yurt ve millette 
nispet itibariyle rastlamak mümkün değildir. O halde yapılacak iş, zinaya taallûk eden cezai mü
eyyideleri millî telâkkilere muvazi olarak tezyid ve teşdit etmekten ibarettir. Bu sebeplere bina
en T. C. K. nunun zinaya mütaallik suçlar için verilen cezaların en az dört misli artması yolun
daki tâdil teklifimi hazırladım. Bununla beraber kadın ve genç erkeklere söz atma ve sarkıntılık 
suçlarını da aynı nispette tecziyeye lâyık görmekte olduğumdan bu suçlara ait cezaları da dört 
misli artırmanın muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Türk Ceza Kanununun 163, 421, 440, 441 ve 442 
nci maddelerinin tadiline ait kanun teklifi 

Türk Ceza Kanununun 163, 421, 440, 441 ve 
442 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 163. — Dini veya dinî hissiyatı veya 
dinen mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her 
ne suret ve sıfatla olursa olsun Devletin emniye
tini ihlâl edebilecek harekete halkı teşvik veya bu 
bapta cemiyet teşkil edenler, teşvikat ve teşkilâ
tın bir gûna fiilî eseri çıkmamış olsa bile mu
vakkat ağır hapse mahkûm olurlar. 

Böyle bir cemiyete girenler, 313 ncü mad
deye göre cezalandırılırlar. 

Dinî efkâr ve hissiyata müstenit siyasi cemi
yetler teşkil edilemez. Bu gibi cemiyetler dağıtı
lır ve teşkil edenlerle üyeleri birinci fakra mu
cibince cezalandırılır. 

Madde 421. — Kadınlara ve genç erkeklere 
söz atanlar, iki aydan bir yıla kadar ve sarkıntı
lık edenler, altı aydan iki vıla kadar hapsolunur-
lar. 

419. 420 ncî maddelerle bu maddedeki suçları 

işliyenîer, şikâyete mahal kalmaksızın re'sen ta
kip olunurlar. 

Madde 440. — Zina eden karı hakkında bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası tertip olunur. 
Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak 
olan kimse hakkında aynı ceza hükmolunur. 

Madde 441. —> Karısı ile birlikte ikamet et
mekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek su
rette başka yerde fuhuş kasdı ile evli olmıyan 
bir kadını tutmakta olan koca bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak 
olan kadın hakkında da aynı ceza verilir. 

Birinci fıkradaki suç, fuhuş kasdı olmaksızın 
karı koca gibi geçinmek kasdı ile işlenmişse veri
lecek ceza, üç aydan otuz aya kadardır. 

Madde 442. — Yukardaki maddelerde yazılı 
cürümlerin işlendiği sırada karı koca birbirinden 
nikâh baki olduğu halde hâkimin hükmile ayrıl
mış veya biri diğerini terketmiş ise her birinin ce
zası bir yıla kadar hapistir. 
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Rize Mebusu izzet Akçal ve Siird Mebusu M. Daim Süalp'in, Türk Ceza Kanununun 55 ve 56 ncı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/350) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 55 ve 56 ncı maddelerinin değiştirilin esi hakkındaki kanun teklifimiz 

ile gerekçesi birlikte sunulmuştur. 
Muktezasmın ifasını rica ederiz. 

Rize Milletvekili Siird Milletvekili 
îzzet Akçal Mehmet Daim Siialp 

GEREKÇE 

Türk Ceza Kanununun 54, 55, 56 ncı maddelerinde, suçluların yaşları bakımından Ceza mesuliye
tini tâyinde üç had kabul edilmiştir. 

Birincisi, fiili işledikleri zaman on bir yaşını bitirip 15 yaşm,ı bitirmiyenler, ikincisi 15 yaşını 
bitirip 18 yaşını bitirmiyenler ve nihayet üçüncüsü de 18 yaşım bitirip de 21 yaşını doldurmamış 
olanlar teşkil eder. 

Bu hükümlere göre ceza ehliyeti on bir yaşın ikin aliyle başlar ve 21 yaşın ikmalinde de tam 
mesuliyet teveccüh eder, 

Her memlekette, yaş itibariyle ceza mesuliyetinin tâyininde iklim şartları ile sosyal ve kültü
rel seviyenin birinci derecede yer aldığı malûmdur, fizyolojik inkişaf ve tekâmülün erken başladığı 
memleketlerde ceza mesuliyetini tâyin eden yaş hadlerinin ona göre ayarlanması ceza hukuku ve 
suç politikası bakımından önemli bir mesele teşkil eder. 

Fizyolojik teşekkülâtı ve fark ve temyiz kabiliyeti normal ve zamanında inkişaf etmiş olan bir 
kimsenin mücerret henüz 21 yaşını dollurmamı^ olduğu ileri sürülerek cezai mesuliyetini tam say
mamak ve kendisine verilecek cezadan tenzilât yapmak izahı güç bir keyfiyettir. 

Memleketimizin iklim şartları fizyolojik teşekkül âtın ve fark ve idrak kudretinin zamanında ve 
hattâ diğer memleketlere nazaran nispeten erken olarak inkişafını icabettirecek mahiyettedir. 

Realiteler ve yapılan müşahedeler bu hususu açıkça göstermektedir. Nitekim; eski Ceza Kanu-
nunumuz (18) yaşın ikmalini tam ecza ehliyetine kâfi görmüştü, fakat Türk Ceza Kanunu 1889 
tarihli eski İtalyan Ceza Kanunundan aynen tercüme edilirken bu konu üzerinde fazla durulmıya-
rak oradaki yaş haddi aynen alınmış ve bu suretle tam ceza ehliyeti 22 yaşma çıkarılmıştır. Yeni 
İtalyan Ceza Kanunu ise bu haddi 18 e indirmiş olduğu gibi diğer birçok devletler de bu esası kabul 
eylemiş oldukları halde bu husus şimdiye kadar bizde nazara alınmamıştır. 

Burada bilhassa şu ciheti tebarüz ettirmek lâzımdır ki : Memleketimizde ve bilhassa Anadolu'
nun muhtelif bölgelerinde, çeşitli düşüncelerin tesiri altında çocukların en aşağı dört beş yaş kü
çük kayıt ettirilmesi âdeta bir gelenek haline gelmiştir. Nasiyei hallerine göre 25 - 30 yaşında gö
rünen birçok suçluların nüfusta 18 ve hattâ 15 yaşında kayıtlı bulundukları tatbikatçılarımız ta
rafından her daim müşahede edilmekte ve nüfus sicilinde on bir yaşında kayıt edilmiş olan kimse
lerin ekseriya sekiz dokuz yaşında çocuk babası oldukları da görülmektedir. 

Bunlardan başka, tam ceza ehliyetinin 22 yaş olarak kabul edilmesini, suçların çoğalması se
beplerinden biri olarak göstermek de yanlış olama/. İşlenmesi tasavvur ve tasmim edilen fiillerin bir
çoğunun tam ceza ehliyetini haiz olmıyan kimselere yaptırılmakta olduğu ve bu gibi hallerin 
maalesef sık sık müşahede edildiği bir vakıadır. 

En nihayet ehliyet ve mesuliyet bahsinde Medeni Kanun hükümlerinin de göz önünde bulun
durulması icap eder. Türk Medeni Kanununun î), 10 ve 11 nci maddelerinde 18 yaşını bitiren bir 
kimsenin medeni hakları kullanmaya salâhiyettar olduğu, iktisaba da iltizama da ehil bulunduğu 
tasrih edilmiştir. Medeni hukuk sahasında iktisaba ve iltizama ehil bulunan bir kimsenin, ceza 
hukuku sahasında tam ehliyeti haiz sayılmamasının dinen izahı pek kolay olamaz, 
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Yukardan beri izah edilen sebeplerle, birçok yabancı memleketlerde olduğu gibi bizde de tam ce

za ehliyetinin 18 yaşının ikmaliyle başlaması doğru ve yerinde olacağından bu kanun teklifi yapılmış
tır. 

Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddesinde yapılan tadil ile, suçu işlediği zaman on sekiz yaşı
nı bitirmiş olan kimseler ceza ehliyetini tam olarak haiz olacak ve binaenaleyh bu kabîl suçlular 
işledikleri fiillerin cezalarını tam olarak göreceklerdir. 

Teklifte ceza ehliyetinin başlangıcında bir değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiştir. 56 ncı 
maddede yapılmış olan bu değişiklikten sonra da, fiili işledikleri zaman on bir yaşını bitirmemiş 
olanlar haklarında takibat yapılamıyaeak ve suçu işlediği tarihte on bir yaşını bitirip on beş yaşını 
doldurmıyanlar haklarında 54 ncü ve on beş yaşını bitirip on sekiz yaşını doldurmıyanlar hak
larında da 55 nci maddeye göre muamele yapılmasına devam olunacaktır. Şu kadar ki, bu teklifin 
kanuniyet kesbetmesinden sonra; suçu işlediği zaman on sekiz yaşını bitirmiş olanlar haklarında 
tâyin olunan cezadan artık bir tenzilât yapılması bahis mevzuu olamıyacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddesinde böyle bir değişiklik yapılırken bu madde ile yakından 
ilgisi bulunan 55 nci maddenin de nazara alınması icabeylediği görüldüğünden bu maddede de 
gerekli değişiklik yapılmıştır. 

55 nci maddede yapılan başlıca değişiklikler şunlardan ibarettir : 
56 ncı maddede yapılan değişiklik sebebiyle mezkûr maddenin son fıkrasına lüzum kalma

dığı mütalâa edilerek bu fıkra kaldırılmış ve teklifte tam ceza ehliyeti on sekiz yaşm ikmaliyle 
başladığından 55 nci maddedeki cezadan tenzilât nispetleri de ona göre ayarlanmıştır. 

Netice olarak : Bu teklifin kanuniyet kesbetmesi halinde, medeni hukuk sahasındaki ehliye
ti tâyin eden yaş haddi ile ceza hukuku sahasındaki tam ceza ehliyetini gösteren yaş haddi 
arasında mevcut olan fark ve ayrılık giderileceği gibi yukarda izah edilen mahzurlar da berta
raf edilmiş olacak ve bunlardan başka bu yaştaki kimselerin suç işlemekte bir vasıta olarak kul
lanılmasının, kısmen de olsun, önüne geçilmiş bulunacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 55 ve 56 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1 — Türk Ceza Kanununun 55 ve ! 
56 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değişti- j 
rilmiştir. j 

i 
Madde 55 — Fiili işlediği zaman on beş ya- ' 

şını bitirmiş olup da 18 yaşını bitirmemiş olan- i 
lar hakkında aşağıda yazılı şekilde ceza tâyin j 
olunur. | 

1. ölüm cezası yerine yirmi seneden aşağı I 
olmamak üzere ağır hapis, i 

2. Müebbet ağır hapis yerine on beş sene- j 
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve- i 
rilir. j 

3. Diğer cezaların üçte birinden yarısına , 
kadar indirilir. I 

4. Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve em- i 
niyeti umumiye nezareti altına alınmak cezaları | 
tatbik edilmez. | 

Cezanın çektirilmesine başlandığı zaman on I 
sekiz yaşını bitirmemiş olanlar hakkında hürri- | 

yeti bağlayıcı cezalar para cezasından çevrilmiş 
olsa dahi, onlara mahsus ceza evlerinde veya 
büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımla
rında çektirilir. Bunlar on sekiz yaşını geçtik
leri zaman eğer mahkûm oldukları ceza müddeti 
üç seneden ve geri kalan müddeti iki seneden 
fazla ise büyük mahkûmların bulundukları ceza 
evlerine nakil olunurlar, ancak bunlardan geçir
dikleri müddet içindeki hal ve durumlarına gö
re münasip görülenler hususi ceza evinde veya 
büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısım
larında alıkonulabilirler. 

Hükmün infazına başlandığı tarihte on se
kiz yaşını bitirmiş ve mahkûm oldukları ceza 
müddeti üç seneden az bulunmuş olup da geç
mişteki hallerine nazaran hususi ceza evinde ve
ya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kı
sımlarında bulundurulmaları daha uygun görü
lenlerin cezaları bu evlerde çektirilir. 

Madde 56 — Hüküm zamanında 65 yaşını 
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doldurmuş olanlar hakkında Ölüm cezası yerine i MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
otuz sene ağır hapis ve müebbet ağır hapis yeri- yürürlüğe girer. 
ne yirmi dört sene ağır hapis cezası hükmolunur. | MADDE 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. rütür. 

Rize (îzzet Akçal ve iki arkadaşı) Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak-
kında kanun teklifi (2/372) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 55 ve 56 ncı maddeleriyle 69 ncu mütaakıp maddelerinin tadili 
hakkında, vâki teklifimiz, Hükümetçe 1 . XII . 1950 tarihinde sevfcedilmiş olan tadil tasarısı na
zara alınarak mahdut maddelere inhisar ettirilmişti. 

Hükümet tarafından Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin tadili hakkında sevkolunan 
ıtasarı geri alındığı cihetle komisyonda müzakere ve kabul edilen teklifimizin bu tasarıdan tefrik 
edilerek raporunun henüz yazılmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

Tatbikatta hissedilen ihtiyacı karşılamak maksadiyle yeniden hazırladığımız Türk Ceza Ka
nununun 87, 192, 265, 311, 312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 486, 491, 492 ve 493 ncü maddele
rinin tadiline ait teklifimiz bağlı olarak sunulmuştur. 

Evvelki tekliflerimizle birleştirilerek muktezasınm ifasını rica ederiz. 
Rize Milletvekili Sürd Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

t. Akçal M. D. Süalp V. Asena 

GEREKÇE 

1 . VI I . 1926 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Türk Ceza Kanununun, o tarihten bugüne 
kadar 15 defa değiştirilmiş olmasına rağmen, birçok hükümleri bugünkü ihtiyaçları karşıla
maktan uzak bulunduğu gibi bâzı maddelerindeki müeyyidelerin de gayrikâfi bulunduğu ve bu 
hallerin ise cemiyet içinde huzursuzluk yaratarak yer yer şikâyetleri mucip olduğu malûmdur. 

Bu cümleden olmak üzere uyuşturucu maddelere ait kaçakçılık fiilleri günden güne artmak 
istidadını gösterdiğinden bu konu, üzerinde ehemmiyetle durulmaya değer bir mahiyet almış ve 
Türk Ceza Kanununun 403 ncü ve mütaakıp maddelerindeki hükümlerin ise bu suçları önlemek
ten uzak bir hale geldiği anlaşılmıştır. Bu suçların gittikçe tezayüt etmesi, memleketimizin 
ve bilhassa İstanbul'un milletlerarası beyaz zehir merkezi haline geldiği hakkında yabancı mem
leketlerde bâzı kanaatlerin doğmasına da sebep olmuştur. 

Bunlardan başka, bir kimsenin şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya şöhret veya servetine 
zarar verebilecek bir hususu neşir vasıtasiyle ifşa veya isant etmek tehdidi ile kendisinden pa
ra almak veya diğer bir menfaat elde etmek kanunlarımıza göre suç teşkil etmediği cihetle bu 
boşluğun doldurulması zaruri bulunduğu gibi 1881 sayılı eski Matbuat Kanunundan Türk Ce
za Kanununa nakledilmesi gereken ve bu düşünce ile yeni Basın Kanununa alınmıyan ve mahi
yetleri itibariyle esasen Türk Ceza Kanununda ceza müeyyidesi altına alınmış bulunan bâza suçla
rın cezalarının ağırlatıcı sebeplerini teşkil eden hükümlerin de Türk Ceza Kanununda nazarı iti
bara alınması icap eylemektedir. 

Ceza Kanununun hakaret ve sövmeye taallûk eden hükümleri arasında ahenk ve tenazur mev
cut olmadığı gibi bu suçlara ait hükümlerde esasen eksik ve ıslaha muhtaç ve müeyyide bakımın
dan da kifayetsiz bir halde bulunmaktadır. 

Hırsızlik suçlarına gelince : Bu suçların günden güne arttığı ve bunun da umumi bir şikâyet 
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konusu haline geldiği göz önünde bulundurulacak olursa bu husustaki hükümlerin yeniden gözden 
geçirilerek bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak bir hale getirilmesinin zarureti kendiliğinden meyda
na çıkacaktır. 

Yukarda umumi mahiyette olarak kısaca arzedilen sebeplerden dolayı Türk Ceza Kanununun 
87, 192, 265, 311, 312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 486, 491, 492 ve 493 ncü maddelerinin değiş
tirilerek bugünkü ihtiyaçlara uygun bir hale getirilmesini sağlamak için bu tadil teklifi hazırlan
mıştır. 

Maddelerde yapılan değişikliklerin izahına gelince : 
Madde 87 : Uyuşturucu maddelere ait kaçakçılık suçlan bugün Milletlerarası bir mahiyet al

mıştır. Bu husus Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu tarafından nazarı dikkate 
alınarak bu suçlardan dolayı yabancı memleket mahkemelerinden verilen hükümlerin tekerrüre esas 
tutulması mütalâa edilmiş ve hazırlanmış olan tek konvansiyon tasarısında da bu düşünceye yer ve
rildiği görülmüştür. 

Bu maddede yapılan değişiklikte ise bu fiillerin tesir ve şümul sahaları ile ağırlık ve sira
yet derecesi göz önünde tutularak bu suçlardan dolayı yabancı memleket mahkemelerinden verilmiş 
olan hükümlerin tekerrüre esas ittihaz edilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 192 : Bu maddenin yürürlükteki metnine göre bir kimsenin şeref ve haysiyetini ihlâl ede
cek veya şöhret ve servetine zarar verebilecek bir hususu neşir vasıtasiyle ifşa etmek veya ifşa ma
hiyetinde olmaksızın bu yolda isnatta bulunmak tehdidi ile kendisinden para almak veya diğer 
bir menfaat istihsal etmek suç teşkil etmemektedir. Yapılan değişiklikte bu hususların da nazarı dik
kate alınarak kanunun bu boşluğu doldurulmuştur. < ' 

Madde 265 : Bu maddenin 5435 sayılı Kanunla değiştirilmezden evvelki metninde «Askerlere, 
subaylara ve zabıta memurlarına tahsis edilmiş bulunan silâhların da memnu silâhlardan madut bu
lunduğu» tasrih edilmiş olduğu halde mezkûr kanunla yapılan tadilde her nedense bu hususun na
zara alınmadığı görülmüştür. • 

Ordu ve zabıta kuvvetlerine tahsis edilmiş bulunan silâhların da yalnız resmî sıfatı haiz olan
ların ellerinde bulunmalarını ve başkalarının bunları taşımamalarını temin bakımından memnu silâh
lar arasına alınması lüzumu tatbikatta kendini gösterdiğinden bu maddede ona göre gerekli değişiklik 
yapılmıştır. 

Madde 311 : Bu maddede, başkalarını aleni olarak suç işlemeye tahrik etmek, suç sayılarak ceza 
müeyyidesine tâbi tutulmuş ise de bu gibi fiillerin, tesir sahası çok daha geniş ve şümullü bulunan 
yayın vasıtalariyle işlenmesi hali derpiş edilmemiştir. Yapılan değişiklikte Basın ve Ceza kanunla
rındaki bu noksan giderilmiş ve tahrik neticesinde istenilen suçun işlenmesi veya işlenmesine teşebbüs 
edilmesi halinde tahrikçilerin asıl suçlular gibi ceza görecekleri de açıklanmıştır. . 

Madde 312 : Bu maddede yapılan değişiklik, medih ve istihsan kelimeleri karşılığı olarak hu
kuk terimimizde yer alan övmek ve iyi gördüğünü söylemek kelimelerinin konması suretiyle maddeye 
vuzuh sağlamak ve 311 nci maddedeki değişikliğe mütenazır olarak maddede yazılı suçların basın 
voliyle islenmesi takdirinde muayyen cezanın altıda bir miktar artırılmasından ibaret bulunmaktadır. 

Madde 403 : Uyuşturucu maddelerin ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi h i 
len suç teşkil etmediğinden bu fiiller de suç sayılarak ceza müeyyidesi altına alındığı gibi tesir ve 
mahiyetleri itibariyle daha ağ'r ve vahîın neticeler tevlit etmesi hasebiyle bu maddelerin ruhsat 
sız olarak imal, ithal ve ihracına ait su,çlar da daha müessir bir müeyyideye tâbi tutulmuştur. 

Bunlardan başka bu cürümlerden dolayı hükmedilen sürgün cezalarının müesseriyetini temint için, 
bu cezaların istihsal mmtakaları haricinde ve polis teşkilâtı olan ilce merkezlerinden birinde çekti
rilmesi ve bu cezanın infazı sırasında mahkûmun emniyeti umûmiye nezareti altında da bulundu
rulması usul kabul edilmiştir. 

Bu suçları işlemek için teşekkül vücuda getirmek bu teşekkülleri idare etmek veya bu teşek
küllere dâhil olmak fiilleri maddeye ayrıca suç sayılarak müeyyide altına alınmış olduğu gibi 
uyuşturucu maddelere ait suçların meslek, sanat veya maişet vasıtası haline getirilmesi de cezayı 
ağırlatıcı sebep olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 404 : 403 ncü maddede yer almış olan «mahsus bir yer tedariki veya başka suretle halkı 

celbederek uyuşturucu maddelerin kullanılmasını teşvik etmek» fiilî ilgisi hasebiyle 404 ncü mad
deye alınmış ve bu maddeleri 18 yaşından aşağı küçükleri1 veya görülür şekilde aklen malûl olanlara 
veya müptelâlarına verenler hakkında 403 ncü maddenin ikinci bendindeki cezaların altıda bir artırı
lacağı açıklanmıştır. 

Bunlardan başka, 403 ncü maddede yapılan değişikliğe mütenazır olarak bu maddedeki sürgün 
cezasının da istihsal mıntakaları haricinde ve polis teşkilâtı bulunan ilce merkezlerinden birinde 
infaz edilmesi ve mahkûmların sürgün cezasının infazı müddetlice emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmaları esası kabul edilmiş ve ceza müeyyideleri de ihtiyaca uygun bir hale ge
tirilmiştir. 

Bu maddede yapılan diğer bir dedişiklik de şudur : Gerek bu ve gerek 403 ncü maddelerdeki cü
rümlerden birine iştirak etmiş olan kimsenin, resmî makamlar tarafından haber alınmazdan evvel key
fiyeti ve cürüm ortaklarını ve uyuşturucu maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine ha
ber verecek bunların yakalanmalarını ve elde edilmelerini kolaylaştırdığı takdirde cezadan muaf tutu
lacak ve bu cürümler haber alındıktan sonra cürmün meydana çıkarılmasına veya şeriklerinin ya
kalanmasına hizmet ve yardım eden kimselerin iseeezaları yarı nispetinde indirilebileceği gibi yap
tığı yardımın derecesine göre büsbütün de kaldırılabilecektir. 

Madde 406 : Bu maddeye, veteriner, kimyager, askerî sağlık memurları, hemşire ve hasta bakıcı
lar da ilâve edilmiş ve bahis mevzuu cürümlerin nakil vasıtaları içinde veya umumi yerlerin sahip 
ve müstahdemleri veya memuriyet vazife ve nüzuzunun suiistimali suretiyle memurlar tarafın
dan işlenmesi halinde ceza bir misli artırılmakla beraber hükmedilecek hapis cezasına muadil bir 
müddetle memuriyetten mahrumiyet veya meslek ve sanajtın icrasından memnuiyet cezalarının da 
•tatbiki uygun olacağından, 406 ncı maddenin 2 numaralı bendi buna göre tanzim edilmiştir. 

Madde 421 : Maddedeki bir aydan altı aya kadar olan hapis cezası, kâfi bir müeyyide teşkil 
etmediği cihetle, 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere artırknıştır. 

Madde 480 : Yürürlükte bulunan 480 nci maddede mahsus bir madde tâyin ve isnadı suretiyle 
yapılan hakaret ve tecavüz fiilinin, mağdurun huzurunda yahut kendisine hitaben yazılıp gönde
rilmiş bir mektup, telgraf, resim veya her hangi bir yazı vteya telefonla işlenmesi hususları na
zara alınmıştır. 

Yapılan değişiklikle bu noksanlar ikmal edilerek 482 nci madde hükümleriyle ahenk ve tena
zur sağlanmış olduğu gibi cezanın yukarı haddinin ay olarak ifadelendirilin esinden dolayı ceza
ların hesabında husule gtelen 'güçlükler ve 5435 sayılı kanunla para cezalarının tâbi olduğu artış 
nispeti nazara alınarak ceza müeyyidesi de bu esaslara göre değiştirilmiştir. 

Madde 482 : Bu maddenin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkraları, ihtiva ettikleri kanuni unsurlar bakımın
dan bir değişikliğe tâbi tutulmamış olmakla beraber para cezaları yukarda gösterilen sebeple ar
tırılmış ve işlenen suçlarla cezalar arasında âdil bir nispet gözetilerek hapis cezasının aşağı 
hadleri yükseltilmiştir. 

Madde 486 : Maddenin birinci fukraısı daha vazıh bir hale getirilmiş ve «kanuni müşavir, mü
dafi ve 'kanuni mümessiller» de ilâve edilmek suretiyle maddenin tatbik sahası genişletilmiştir. 

Madde 491 : 2275 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte bu maddedeki cezaların yukarı hadleri 
indirilmiştir. Bu indirmeden sonra hırsızlık suçlarının çoğalması ve şikâyetlerin artması bu 
husustaki müeyyidenin tesirsizliğini ve gayrikâfi olduğunu meydana koyduğundan bu cezalar 
müessir bir hale getirilmiş ve ehemmiyetine binaen 5 nci bentteki yankesicilik suçu da 492 nci 
maddeye alınarak daha ağır bir müeyyideye tâbi tutulmuştur. 

Bundan başka, 492 ve 493 ncü maddelerde olduğu gibi hu maddede yazılı hırsızlık fiilleri
nin ikiden fazla kimseler tarafından birlikte işlenebilmesi de şiddet sebebi sayılmıştır. 

Burada şu ciheti ilâve etmek lâzımdır ki ; 5617 sayılı Hayvan Hırsızlığının men'i hakkında
ki Kanunun 13 ncü maddesine göre büyük baş hayvanları çalanlar hakkında Türk Ceza Kanu
nuna göre tâyin edilecek cezaların üç kat artırılması icabetmektedir. 

491 ve 493 ncü maddelerde yapılan değişiklikte ceza, müeyyideleri artırılmış bulunduğu ci-
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hetle artık büyük baş hayvan çalanlar hakkında mezkûr hükmün uygulanması mâdelete uygun ola-
mıyacağmdan maddenin sonuna ilâve edilen bir fıkra ile, hayvan hırsızları hakkında zikredilen 
hükmün uygulanmaması temin edilmiştir. 

Madde 492 : Bu maddede yapılan değişiklikte ceza müeyyideleri artırılmış ve yukarda işaret 
edildiği üzere yankesicilik suretiyle işlenen hırsızlık suçları, bu maddeye alınmak suretiyle daha 
ağır bir müeyyideye tâbi tutulmuştur. 

Madde 493 : Bu maddedeki cezalarda, bu fiillerin mahiyet v& ağırlıkları ve diğer suç cezala-
riyle mütenasip alarak ayarlanmıştır. 

Sonuç olarak : Bu teklifin kanuniyet iktisap etmesi halinde tatbikatta hissedilen boşluklar gi
derileceği gibi umumi bir mahiyet almış olan şikâyetler de kısmen önlenmiş olacaktır. 

Türk Cezla Kanununun Bâzı Maddelerinin De
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 87, 
192, 265; 311, 312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 
486,-491, 492, 493 neü maddeleri aşağıda yazılı 
şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 87. — Geçen maddelerin tatbikatın
da: 

1. , Kabahat fiilinden dolayı sâdır olan hü
kümler bir cürüm. vukuunda ve cürme mütaal-
lik hükümler kabahat vukuunda; 

2. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek 
ve sanatın icrası hususunda tecrübesizlik ve 
emirlerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak 
işlenilen cürümler diğer cürümler mukabilinde 
ve sair cürümler bunlar mukabilinde; 

3. Sırf askerî cürümler hakkında sâdır olan 
hükümler; 

4. Bu kanunun altıncı babının bdrinci fas-
lmdaki 316, 317, 318, 319, 320, 324, 331 nci mad
deleriyle ikinci.faslındaki .332 ve 333 ncü ve ye
dinci babın üçüncü faşlındaki 403 ve 404 ncü 
maddelerde yazılı suçlardan dolayı verilen hü
kümler müstesna 'olmak üzere yabancı memle
ket mahkemelerinden verilen hükümler; 

Tekerrüre esas olamaz. 

Madde 192. — Bir kimsenin namusunu veya 
şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya itibarını 
kıracak veya şöhret veya servetine zarar vere
bilecek bir hususu neşir vasıtasiyle ifşa etmek 
veya ifşa mahiyetinde olmaksızın bu yolda is
natlarda bulunmak tehdidi ile kendisinden pa
ra alanlar veya başka türlü menfaat istihsal 
edenler veyahut para almaya veya menfaat is
tihsaline teşebbüs «demler altı aydan üç yıla 

kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 265. — Kanuna göre memnu silâh
tan maksat: 

1. Ordu tarafından kullanılmış veya kul
lanılmakta olan veya düşmandan iğtinam olu
nan veya bütün askerî şahıslara veya zabıta 
kuvvetlerine tahsis edilen eski veya yeni sds-
tem her cins veya modelde makinasız veya ağır 
veya hafif makinalı harb tüfekleri veya diğer 
nevi harb aletleri, kasatura, süngü, kılmç ve 
mızraklar; 

2. Ordu veya zabıta kuvvetlerine tahsis 
olunan tabancalarla çapı, cinsi ve modeli her 
ne olursa olsun fişek yatağı dâhil namlusu 15 
santimetreden uzun olan sair tabancalar; 

3. Sapı sayılmamak üzere uzunluğu (25) 
santimi geçen tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu 
her türlü kesici aletlerdir 

Bîr meslek veya sanatın icrasına mahsus veya 
ev levazımından olup da bu maksatla bulunduru
lan veya taşınan veya kullanılan bıçak ve sair 
aletler memnu silâhtan sayılmaz. 

Madde 311. — Bir suçun işlenmesini alenî ola
rak tahrik eden kimse aşağıda yazılı şekillerde 
cezalandırılır : 

1. Eğer tahrik ettiği r-ürüm cezası muvakkat 
ağır hapsin üstünde bir ceza ise 3 seneden 5 se
neye kadar ağır hapis; 

2. Muvakkat ağır hapis veya hapis cezasını 
müştekim ise fiilin nev'ine göre 3 seneye kadar 
hapis; 

3. Sair hallerde 500 liraya kadar ağır para 
cezası; 
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Tahrik, gazete veya mcemua ile veya sair tabı 

aletleriyle veya el ile yazılıp çoğaltılarak yayım
lanan ve dağıtılan yazılar ile ve umumi yerlerde 
levha ve ilân asmak suretiyle olursa yukarıdaki 
fıkralar uyarınca suçlu hakkında tâyin olunacak 
ağır hapis ve hapis cezaları altıda bîr artırılır. 
Para cezası hükmolunacak hallerde bu ceza suçun 
nev'ine göre 25 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası olmak üzere tâyin olunur. 

Yukarda 2 ve 3 sayılı bentlerde beyan olunan 
hallerde ceza tahrik olunan suç için muayyen 
olan cezanın en yukarı haddinin yarısını geçe
mez. 

Aleni tahrik sonucu olarak istenilen suç iş
lenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse tahrik
çiler, asıl suçlular ile aynı derecede ceza görür
ler. 

Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir 
fiili açıkça öven veya iyi gördüğünü söyliyen ve
ya halkı kanuna itaatsizliğe veyahut cemiyetin 
muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için teh
likeli bir tarzda kin ve adavete tahrik eyliyen 
kimse bir seneye kadar hapse ve 500 liraya kadar 
ağır para cezasına mahkum cluur. 

Yukardakî fıkrada yazılı suçları basın yoliyle 
işliyenlere verilecek ceza altıda bir artırılır. 

Madde 403. — 
1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruh

sata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç veya bu 
fillere teşebbüs edenler, 4 yıldan! 10 yü& kadar 
hapis cezasîyle birlikte istihsal mmtakaları dı
şında ve polis teşkilâtı olan ilce merkezlerinden 
birinde infaz edilmek ve bu müddet içinde em
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak 
üzere 3 yıldan 5 yıla kadar sürgün ve uyuşturu
cu maddenin her gram veya küsuru için 10 lira 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, hükmedilecek para cezası 1 000 
liradan aşağı olamaz. 

2. Uyuşturucu maddeleri memleket içinde 
ruhsatsız satanlar veya satışa arzedenler veya 
satmalanlar veya yanında veya başka bir yer
de bulunduranlar veya bu maddeleri parasız 
devredenler ve bu suretle devralanlar veya 
sevk veya nakledenler veya bunların alınıp sa
tılmasına veya devrine veya her ne suretle 
olursa olsun tedarikine vasıta olanlar 3 yıldan 
5 yıla kadar hapis cezasiyle birlikte istihsal 
mmtakaları dışında ve polis teşkilâtı bulunan 

ilce merkezlerinden birinde infaz edilmek ve 
bu müddet içinde emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmak üzere 2 yıldan 4 yıla 
kadar sürgün ve uyuşturucu maddenin her 
gram veya küsuru için 10 lira ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar. 

(Şu kadar ki, hükmedilecek para cezası 500 
liradan aşağı olamaz. 

3. Birinci ve ikinci bentlerde yazılı cü
rümleri işlemek maksadiyle teşekkül vücuda 
getirenlerle bu teşekkülleri idare edenler veya 
bunlara dâhil olanlara iki yıldan beş yıla ka
dar hapis cezası verilir. 

itki ve daha ziyade kimselerin bu cürümle
ri işlemek için anlaşmaları teşekkül sayılır. 

Oürmün, teşekkül vücuda getirenlerle ida
re edenler veya bu teşekküle dâhil bulunanlar 
tarafından işlenmesi halinde birinci ve ikinci 
bentlerde yazılı cezalar bir kat artırılarak 
hükmolunur. 

4. Birinci ve ikinci maddelerde yazılı cü
rümler, bu cürümleri meslek ve sanat veya ma
işet vasıtası haline getirenlerle aralarında an
laşma ve irtibat olmaksızın iki veya daha faz-. 
la kimseler tarafından toplu olarak işlenirse 
bu bentlerde yazılı cezalar yarı nispetinde ar
tırılarak hükmolunur. 

5. 18 yaşını bıtirmiyea 'küçükleri veya ce
za ehliyetini haiz bu-lunmıyanları bu maddede 
yazılı cürümleri işlemekte kullanan kimseler 
asıl fiile mürettepp cezaya altıda bir ilâve edi
lerek cezalandırılırlar. 

Madde 404. — 
1. Mahsus bir yer tedariki ile veya başka 

suretle bir veya daha ziyade kimseleri celbe-
derek uyuşturucu maddelerin kullanılmasını 
kolaylaştıranlarla bu maddeleri 18 yaşını bitir-. 
miyen küçüklere veya görülür şekilde aklen 
malûl alanlara veya müptelâlarına verenler 
hakkında 403 ncü maddenin 2 nci bendinde ya
zılı cezalar altıda bir nispetinde artırılarak 
hükmolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlarla bu 
maksatla yanında bulunduranlar 6 aydan 1 yı
la kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. 

Mükerrirler hakkında hapis ve para ceza
sından maada istihsal mmtakaları dışmda ve 
polis teşkilâtı bulunan ilce merkezlerinden bh 
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rinde infaz edilmek ve bu müddet içinde emni
yeti umumiye nezareti altında bulundurulmak 
ve bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün ce
zası da verilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin 
alışkanlığı iptilâ derecesinde ise salâhı tıbben 
tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza 
ve tedavisine hükmolunur. Hastane bulunmıyan 
yerlerde ise bu kabîl kimseler hastane bulunan 
yerlere sevkedilirler. 

Alışkanlığı iptilâ derecesine vardırdığı tıb
ben tesbit edilenlerin hastanede muhafaza ve 
tedavilerine yetkili mahkemece tahkikatın her 
safhasında karar verilebilir. 

Uyuşturucu maddeler alışkanlığı iptilâ de
recesine vardıranlar hakkında, 6 aydan 1 yıla 
kadar emniyeti umumiye nezareti altında bu
lundurulmak cezası da hükmolunur. 

3. 403 ncü madde ile bu maddede yazılı cü
rümlerden birine iştirak etmiş olan kimse, res
mî makamlar tarafından haber alınmadan evvel 
keyfiyeti ve cürüm ortaklarını ve uyuşturucu 
maddelerin saklandığı veya imâl edildiği yerle
ri merciine haber vererek bunların yakalanma
larını ve elde edilmelerini kolaylaştınrsa fiiline 
terettüp eden cezadan muaf tutulur. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra cürmün 
meydana çıkarılmasına veya şeriklerinin yaka
lanmasına hizmet ve yardım eden kimselerin ce
zası yarı nispetinde indirilebileceği gibi 
yaptığı yardımın derecesine göre tamamen de 
kaldırılabilir. 

Madde 406. — 
1. 403 ncü maddede yazılı cürümleri işli-

yerler tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş 
tabibi, dişçi, ecza ticarethaneleri sahip ve mesul 
müdürleri, sivil ve askerî sağlık memurları, ebe, 
hemşire, hastabakıcı iseler fiillerine terettüp 
eden cezalar üçte birden yarıya kadar artırılır. 
Ve hükmedilen hapis cezasına muadil bir müd
det memuriyetten mahrumiyet veya meslek ve 
sanatın icrasından memnuiyet cezaları da ilâve 
olunur. 

2. 403 ncü maddede ve 404 ncü maddenin 
birinci bendinde yazılı cürümler, kara, deniz, 
hava ve her nevi nakil vasıtalarından veya umu
ma açık yerlerde bunların sahip ve müstahdem
leri veya memuriyet vazife ve nüfuzunun sui
istimal suretiyle memur ve müstahdemler tara

fından işlenirse bu maddelerde yazılı cezalar 
bir kat artırılarak hükmolunur ve hapis cezası
na muadil müddetle memuriyetten mahrumiyet 
veya meslek ve sanatın icrasından memnuiyet 
cezaları da ilâve olunur. 

Madde 421. — Kadınlara ve genç erkeklere 
söz atanlar 3 aydan bir yıla kadar ve sarkıntı
lık edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis olunur. 

Madde 480. — Her kim toplu veya dağınık 
birkaç kişi ile ihtilât ederek diğer bir şahıs hak
kında bir maddei mahsusa tâyin ve isnadı su
retiyle halkın hakaret ve husumetine mâruz kı
lacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak bir 
fiil isnat ederse üç aydan üç yıla kadar hapse 
ve 200 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm olur. 

Eğer bu fiil kendisine tecavüz olunan 
kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisi
ne hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, tel
graf, resim veya her hangi bir yazı veya tele
fonla işlenirse failin göreceği ceza 4 aydan 3 se
neye kadar hapis ve 250 liradan 2 500 liraya 
kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin hu-
zuriyle beraber alenen vâki olursa ceza 5 aydan 
3 seneye kadar hapis ve 300 liradan 3 000 lira
ya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer bu cürüm umuma neşir veya teşhir 
olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıta-
lariyle irtikâp olunmuş ise failin göreceği ceza 
6 aydan 3 seneye kadar hapis, 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 482. — Her kim toplu veya dağınık 
birkaç kişi ile ihtilât ederek her ne suretle olur
sa olsun bir kimsenin namus veya şöhret veya 
vakar ve haysiyetine taarruz eylerse 3 aya ka
dar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasiyle mahkûm olur. 

Eğer bu fiil, kendisine tecavüz olunan kim
se yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisine 
hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, 
resim veya her hangi bir yazı veya telefon ile 
işlenirse failin göreceği ceza 15 günden 4 aya 
kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin hu
zuru ile beraber alenen vâki olursa ceza bir ay
dan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 1 000 li-
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raya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer fiil, 480 nci maddenin 4 ncü fıkrasın
da beyan olunan vasıtalardan biriyle işlenirse 
failin göreceği ceza 3 aydan bir seneye kadar 
hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasıdır. 

Madde 486. — Tarafların veya vekil, mü
dafi, müşavir yahut kanuni mümessillerinin 
bir dâva hakkında kaza mercilerine verdikleri 
dilekçe, lâyiha veya sair evrakın yahut yaptık
ları iddia ve müdafaaların ihtiva ettiği hakareti 
mutazammın yazı ve sözlerden dolayı takibat ya
pılmaz. 

Dâva ile ilgili olarak yapılması ve söylenme
si lâzım ve zaruri olmıyan hakareti mutazam
mın yazı ve sözler yukarıki fıkra hükmünden 
hariçtir. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde yetkili kaza 
mercilerince kanunen muayyen olan inzibati 
tedbirlerden maada tecavüze uğrıyanm talebi 
üzerine tazminata hükmedilebileceği gibi haka
reti mutazammın yazı ve sözlerin evrak ve tu
tanaklardan kısmen veya tamamen kaldırılması
na da karar verilebilir. 

Madcfe 491 — Her kim, diğerinin taşınabilir 
malını rızası olmaksızın bulunduğu yerden fay
dalanmak için alırsa 6 aydan 3 yıda kadar ha
pis olunur. 

Hırsızlık : 
1. Resmî dairelerde ve evrak mahzenlerin

de bulunan devlete ait mal ve evrak veya umu
mi müesseselerde muhafaza olunan yahut diğer 
mahallerde bulunup menafii umuma ait olan 
eşya hakkında vukubulursa; 

2. Âdet mukatezası olarak yahut tahsis ve 
istimalleri itibariyle umumun tekâfülü altın
da bulunan eşya hakkında işlenirse; 

3. Hırsızla malı çalman arasında hizmet 
veya bir iş yapmak veya bir yerde muvakkat 
olsun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket 
icaplarından ileri gelen itimadı suiistimal ne
ticesi olarak hırsızın sıyanetine terk ve tevdi 
olunmuş eşya hakkında işlenirse; 

4. Gündüzün bir bina içinde veya duvarla 
çevrilen müştemilâtına girilerek işlenirse; 

5. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus yer
lerde bulunan yahut lüzumuna göre açık yer
lerde veya kırlarda bırakılan ve haklarında 

493 ncü maddenin 5 nci fıkrasının tatbiki müm
kün olmıyan hayvanları bu yerden almak sure
tiyle işlenirse; 

Cezası bir yıldan beş yıla kadar hapistir. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimse

ler tarafından birlikte yapılır yahut yukarda ya
zılı hallerden iki veya daha fazlası birlikte işle
nirse cezanın aşağı haddi iki yıl hapistir. 

5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin bü
yükbaş hayvanları çalanlar haklönda Türk Ce
za Kanununa göre verilecek cezanın üç kat artı
rılacağına dair olan hükmü ayrıca uygulanmaz. 

Madde 492. — Hırsızlık : 
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya 

mahsus bir yerde veya müştemilâtında işlenirse; 
2. Kanunen veya hükümetin emriyle resmen 

mühür altına alınmış şeyler hakkında işlenirse; 
3. Çalman şey umumi bir felâket ve musi

betin tesir ve neticesini gidermek veya hafiflet
mek maksadiyle hazırlanmış eşya hakkında olur 
yahut umumi musibet veya heyecandan yahut 
mal sahibinin uğradığı hususi bir felâketten mü
tevellit kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa; 

4. Mezarlıkların veya mahfuz mezarların 
muhafaza veya tezyini için konulmuş yahut ce-
cetle gömülmüş eşya hakkında işlenirse; 

5. İbadet olunan yerde mabede ait eşya hak
kında işlenirse; 

6. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat eden 
yolcuların eşya ve parası hakkında yahut umuma 
mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan 
idarelerin dairelerinde veya istasyon ve iskele 
ve meydanlarında veya mâbedlerin içinde ya
pılırsa ; 

7. Yankesicilik suretiyle işlenirse; 
8. Ormanlarda kesilmiş odunlar ve istif 

edilmiş kereste ve ağaçlar ve sair yerlerde ko
parılmış veya biçilmiş ve lüzumuna göre açık 
bırakılmış olan mahsuller ve tarlalarda bırakıl
mış ziraat aletleri hakkında işlenirse; 

Suçlu iki yıldan beş yıla kadar hapis olur 
nur. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
seler tarafmdan birlikte yapılır yahut yukar
da yazılı hallerden iki veya daha fazlası bir
likte işlenirse cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 493. — Hırsızlık : 
1. Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış 

malı başka yere kaldırmak için duvar, kapı, 
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pencere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi 

• şahısları ve malları muhafaza için sağlam mad
delerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yı-
'kar, devirir, 'kırar, deler veya mahveder yahut 
suni vasıtalarla veya şahsi çevikliği sayesinde 
bertaraf edilebilen maniaları kaldırarak hane 
Ye sair yerlere girer ve aşarsa; 

2. Cürmü işlemıek veya çalınmış eşyayı 
başka yere -kaldırmak için taklit anahtar, ya
hut sair aletler kullanarak 'bir kilidi açar veya 
sahibinin, teıfc veya kaybettiği anahtarı elde ede
rek onunla: yahut haksız yere elinde bulun
durduğu asıl anahtarla açarsa; 

3. Kıyafet değiştirerek işlenirse; 
4. Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takı

narak. yapılırsa; 
5. Meskûn bir hanenin doğrudan doğruya 

müştemilâtından olan veya duvarla çevrilmiş 
bulunan yerlerindeki hayvan hakkında işle
nirse ; 

Cezası 4 yıldan 5 yıla kadar hapistir. 
Bu maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden 

iki veya daha fazlası birlikte olarak işlenir ya
hut bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
seler tarafından birlikte yapılırsa cezanın yu
karı haddi hükmolunur. 

491 nci maddenin son fıkrası hükmü bu 
maddede dahi cereyan eder. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adalet Bakam 

Balıkesir Milletvekili Vacid Asena ve 3 arkadaşının Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/392) 

22. V .1952 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin tadilini mutazammm olaTak hazırladığımız kanun 
teklifi esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuştur. Muktazi muamelenin yapılmasına müsaa
delerini arzeyleriz. 

Balıkesir Milletvekili Rize Milletvekili Balıkesir Milletvekili Siird Milletvekili 
Vacid Asena İzzet Akçal Müfit Erkuyumcu M. Daim Sülap 

G E R E K Ç E 

Başbakan veya Bakanlar Kurulu üyelerinden her hangi birinin, huzurlarında ve ifa ettikleri vazi
felerden dolayı şeref ve şöhretlerine veya vekar ve haysiyetlerine hakaret ve taarruzda bulunanlar 
haklarında, bunların temsil sıfatını ve emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan bulunmaları ha
sebiyle, Türk Ceza Kanununun 266 nci maddesinin üçüncü bendi ve hakaret ve taarruz fiilleri, 
bunlara hitap edilmiş telgıraf, telefon, mektup, resim veya her hangi bir yazı vasıtasiyle işlenirse 
268 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince cumhuriyet savcılıklarmca doğrudan doğruya takibat 
yapılarak ceza tâyini icap eylediği halde bu maddelerde yazılı haller dışında Bakanlar Kurulu üye
lerinden birisi aleyhinde işlenen hakaret fiilleri Türk Ceza Kanununun yerine göre 480 veya 482 
nci maddeleriyle 273 ncü maddesine tevafuk eylemekte ve takibat icrası da şikâyete bağlı bulun
maktadır. 

Kanunumuzun arzedilen bu hükümlerine göre faraza bir bakan aleyhinde sıfatından veya ifa eyle
diği vazife veya hizmetten dolayı kendisine hitaben neşrolunan bir yazı vasıtasiyle yapılan hakaret 
suçu Türk Ceza Kanununun 268 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tevafuk eylemekte ve bu fiilden dolayı 
takibat icrası da şikâyete bağlı bulunmamaktadır. 
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Diğer taraftan aynı Bakan aleyhinde yine aynı suretle yani sıfatından veya ifa eylediği vazife 
veya hizmetten dolayı, yayınlanan ve fakat kendisine hitabı muhtevi bulunmıyan bir yazı vasıtasiy-
le irtikâp olunan hakaret ve sövme suçu ile Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesiyle 480 veya 482 nci 
maddesine uymakta ve takibat icrası için de o Bakanın usulen şikâyette bulunması veya Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu hükümleri dairesinde şahsi dâva ikame ederek duruşmayı takip eylemesi gerek
mektedir. 

Bir vazife veya hizmetin ifasından dolayı neşren yapılan her iki hakaret suçunu takibat bakı
mından bu şekilde ayrı ayrı usullere tâbi tutmanın hukukan izahı güç bir mesele olduğu aşikârdır. 
Kanunun bu ahenksizliği tatbikatta kendini şiddetle göstermekte ve zaman zaman haklı şikâyet ve 
tenkitleri mucip olduğu da müşahede edilmektedir. 

Bu suretle, sıfatları veya ifa eyledikleri vazifeler sebebiyle mâruz kaldıkları hakaret fiillerinden 
dolayı Bakanlar Kuruluna dâhil olanların şahsan dâva açarak takipte bulunmalarının ve bu yüz
den sık sık mahkemelere baş vurmak mecburiyetinde bırakılmalannın ne kadar mahzurlu bulunduğu 
ve bundan başka bu halin, o Bakanların 'ifasiyle mükellef oldukları âmme vazife ve hizmetlerini ne 
dereceye kadar aksatacağı izahtan varestedir. 

Bu itibarla hem arzedilen mahzurları hem de kanunun bu hükümleri arasındaki ahenksizlik ve 
tenazursuzluğu gidermek ve tatbikattaki boşluğu doldurmak için Türk Ceza Kanununun 273 ncû 
maddesinin değiştirilmesine dair olan bu teklif hazırlanarak sunulmuştur. 

Bu maddeye ilâve edilen bir fıkra ile sıfatlarından veya ifa ettikleri vazife veya hizmetlerden 
dolayı Bakanlar aleyhinde işlenen ve 266 nci maddenin 3 No. lu bendi ile 268 nci maddenin 2 nci 
fıkrası şümulü haricinde kalan hakaret ve sövme fiillerinin resmen takibi temin edilmiş ve bundan 
başka madde daha vazıh bir hale getirilmiştir. 

Netice: Bu teklifin kanuniyet iktisap etmesi halinde tatbikatta hissedilen boşluklar doldurulmuş 
olacağı gibi kanunun zikredilen hükümleri arasındaki ahenk ve tenazur da sağlanmış olacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 273 ncü 
maddesi aşağıda yazılı şeldlde değiştirilmiştir. 

Madde 273 — Kanunun alıkâra mahsusa ile 
tasrih eylediği ahvalin haricinde her kim, Bü
yük Millet Meclisi azasiyle temsil sıfatını ve 
emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya 
diğer Devlet memurlarından biri aleyhinde sıfat 
veya hizmetlerinden dolayı bir cürüm işlerse o 
cürüm için kanunen muayyen olan ceza altıda 

birden üçte bire kadar artırılır. 
Bakanlar Kurulu üyelerinden biri aleyhin

de sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen su$ 
larda takibat yapılması şikâyete bağlı değildir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde y&» 
ıürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakam 
yürütür. 
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Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 159 ve 161 nci 
maddelersin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

(2/427) 

12.6 . 1952 

Büyük MUlet Meclisi Başkanlığına 

Parlâmenolu Hükümet rejimimizin gerçek demokrasi esaslarına göre aralıksız tekemmül etti
rilmesi memleketimizin en esaslı bir davasıdır. Türk demokrasisini bir an evvel hakiki benliğine 
kavuşturacak olan bu tekâmül, siyasi ve içtimai bünyemize bir suretle girip yerleşen ne kadar 
antidemokratik mevzuat varsa ve demokratik müesseselere feit eksiklerimizin de süratle tamamlan
ması gibi esaslı ıslahat ile tahakkuk sahasına intikal ettirilebilir. 

Demokratik rejim ıslahatı bilhassa 1946 den bu yana süratli adımlarla ilerlemiştir. Ve son Seçim 
Kanunu, ıslahat yolunda 1950 den evvelki devrenin son eseri olmuştur. Bu eser, aynı zamanda, reji
min tekâmülü ile ilgili kanuni mevzuatın hazırlanmasında partilerin müşterek anlayış içindeki çalış
malarının iyi mahsul veren bir örneğidir. 

*, 1950 den sonraki yeni devrenin acele bir ihtiyaç olarak beklenen ıslahat eserlerinin de aynı yol
daki çalışmalarla tahakkukuna yardım etmek ekli kanun tasarlarının hazırlanmasında âmil olan tek 
düıüncemizdir. 

Hükümet, mevcut kanunlarımızı tanyarak içinde antidemokratik hükümler taşıyanların tesbiti 
işini 4 Nisan 1951 tarihli bir Bakanlar Kurulu karariyle teşkil edilen bir îlim Komisyonuna havale 
eylemiştir. Bu Komisyon 4 Haziran 1951 tarihindi' işe başlamış ve 2 Şubat 1952 de işini bitirerek 
raporunu Hükümete vermiştir. 

îlim Komisyonu tarafından kanunlarımızda antidemokratik hükümleri ayırt etmek için tesbit 
edilen formül şudur : 

«Siyasi hakları, âmme halalarını ve insan haklarını lüzumsuz yere tahdit eden veya kaldıran 
hükümleri ihtiva eyüyen kanunlar» antidemokratiktir. 

Bu lüzum : 
A) Hukuku müşterekece kabul edilen sınırlar, 
B) Türk cemiyetinin bekasını ve onun muasır medeniyet seviyesine ulaştırılmasını sağlıyan 

hükümlerle taayyün eder. 
Devlet Başkanınnı 1 Kasım 1951 tarihli açılış nutkunda yer alan bu formüle göre antidemokra

tik oldukları anlaşılarak İlim Komisyonu tarafından, 
I - Kaldırılması gerekli gösterilen kanun hükümleri, 
II - Değişiklik yapılması icap eden kanun hükümleri, 
III - Mevzuatımızda yer almamış bulunmaları hasebiyle antidemokratik birer boşluk teşkil etti

ğinden dolayı bâzı kanunlara eklenmesi lüzumlu hükümler, 
îçin hazırladığımız üç takımdan ibaret kanun tasarılarını 9 ncu Büyük Millet Meclisinin yük

sek «tetkik ve tasviplerine sunmaktayız. 
İlim Komisyonunca antidemokratik oldukları için kaldırılması ve boş kalan yerlerinin doldurul

ması' lüzumu belirtilen kanun hükümlerinden Türk Ceza Kanununun 159 ve 161 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve kanuni mevzuatımızda yer almamış bulunmaları antidemokratik birer boşluk teşkil 
ettiğinden dcjlayı aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesi bu tasalımızın konusunu teşkil etmektedir. 

Ivürk Ceza Kanununun 159 ncu maddesine sonradan bir ibare, 161 nci maddesine de bir fıkra 
eklenmiş bulunuyor. 

a) 159 ncu maddeye sonradan yapılan ekleme-, «Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında 
suizannı davet edecek şekilde» ibaresidir. Bu şekilde alenen mütecavizane fiil ve harektte bulu
nanlar bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezasdyle cazalandınlacaklardır. Eklenen bu 
madde çok müphem ve bulanıktır. 

Ne gibi hareketler suizannı davet edebilir? Esasen 159 ncu madde Büyük Millet Meclisini 
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alenen tahkir ye tezyif 'edenlerin cezalandırılmasını emretmektedir. Bu lâzım ve kâfidir. : Son
radan eklenen ibare fikir hürriyetini lüzumsuz yere köstekliyecek ve masum vatandaşları mah
kemelerde süründürebilecek mahiyette olduğu için bu ibarenin kaldırılması ve maddeye eski 
şekli iade olunması gereklidir. 1926 dan 1946 ya kadar bu müphem ibare olmadan memleket 
içinde asayiş ve intizam sağlanmıştır. Bu ilâvenin memleket içinde tedirginliği ve düzenliği ko
rumaya yaramadığı bilâkis birçok tedirginliklere meydan ve vesile verdiği aşikârdır. 

b) 161 nci maddeye eklenen fıkra sırıtmakta ve bir türlü madde ile kaynaşamamaktadır. 
Madde «harb esnasında», «düşman karşısında memleketin mukavemetini alazlatacak şekilde 
asılsız veya mübalâğalı» haberler yayan veya nakleden kimselerin cezalandırılacağından bah
sediyor. Ekleme fıkrası ise aynen şöyledir : «Bu maddede yazılı fiiller sulh zamanında işlen
miş olursa failleri hakkında tertip edilecek cezanın yarısından dörtte üçe kadar indirilmek su
retiyle hükmolunur.» 

Sulh zamanında düşman ıkimdir? Sulh zamanında düşman bahis konusu olamıyacağına göre 
ekleme fıkra da mantıklı bir mâna ve hüviyet taşımamaktadır. 

Harb esnasında asılsız veya mübalâğalı haberler yayan kimseyi beş seneden aşağı olmamak 
üzere cezalandırmak müdafaası kabil bir hareket olabilir. 

Fakat, sulh zamanında asılsız veya mübalâğalı haberler yayan veya nakleden kimselere de 
ağır hapis cezası çektirilerse mizaçları mübalâğaya meyyal vatandaşlara çok yazık olmaz mı? Bu 
hal memlekette bir «terreur» havası yaratabilir. 

Farzedelim <ki bir vatandaş kötü bir haber, telâş ve heyecanı mucip bir haber almıştır. Bu 
haberi bir tanıdığına naklettiği takdirde ağır hapis cezasına çarpılırsa, söz hürriyeti esaslı.su
rette baltalanmış olur. 

Sulh zamanında asılsız veya mübalâğalı haberlerin uyandırabileceği telâş ve heyecanı yatış
tırmak ve haberi yayanları utandırarak küçük düşürmek için resmen yalanlanması kâfi geleceği 
şüphesizdir. Nasıl ki hiçbir demokratik Devlette böyle bir hüküm yoktur. însan Haklan Ev
rensel Beyannamesinin 19 ncu maddesi : «Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakki vardır. 
Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek,memleket sınırları mevzuubahis olmaksızın ma
lûmat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir» demektedir. 

Sulh zamanına taallûk eden bu antidemokratik ekleme fıkranın bir an evvel kaldırılması 
Devletimizin haricî itibarını korumak bakımından da gereklidir. 

Türk Ceza Kanununa eklenmesi teklif edilen maddeler ise, memlekette demokratik esaslara 
..aykırı faaliyetlerin cezalandırılmasını derpiş etmektedir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 
Trabzon Milletvekili ' Kars Milletvekili Ordu Milletvekili 
Faik Ahmed Barutçu Sırn Atalay ffamdi Şarlan 
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Türk Geza Kanununun 159 ve 161 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna hom mad

deler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 
sayılı Türk Geza Kanununun 159 ncu madde
sindeki «Türkiye Büyük. Millet Meclisinin 
meşruiyeti hakkında suizanm davet edecek şe
kilde» ibaresi ile 161 nci maddesindeki «Bu 
maddede yazılı fiiller sulh zamanında islenmiş 
olursa failleri hakkında tertip edilecek ceza
nın yarısından dörtte üçe kadar indirilmek su
retiyle hükmolunur.» fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler 'eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Siyasi gayelerini gerçek
leştirmek için askerî karakterde veya askerî 
disipline tâbi* birlikler halinde dernek kuran
lar ve b%le bir derneğe girenler bir aydan do
kuz aya kadar hapis ve elli liradan yüz liraya 
•kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

EK MADDE 2. — Bir kimsenin siyasi ve 
sosyal veya ilmî düşüncelerini alenen izhar et
mesine engel olmak için cebir veya tehdit kul
lananlar veyahut fikrin yayılmasını önlemek 
maksadiyle kanunun menetmediği yazı ve mat
buanın basılmasına veya tevziine mâni olanlar 
bir aydan altı aya kadar hapis olunur ve yüz 
liradan üç yüz liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

Eğer faü, Devlet memurlarından olup da. 
memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmak sure

tiyle bu suçu işlemiş bulunursa bir yıldan beş 
yıla 'kadar hapis olunur. 

EK MADDE 3. — Vatandaşların ikamet ve 
seyahat hürriyetlerine keyfî surette müdahale 
eden Devlet memurları, altı aydan üç yıla ka
dar hapis olunur. 

EK MADDE 4. — Kanun önünde eşitliği ih
lâl edenler ve ırkı, dini, dili, cinsi, siyasi fi
kirleri veya şahsi veya sosyal durumu dolayı-
siyle bir kimsenin medeni veya siyasi haklarını 
normal surette kullanmasına mâni olanlar iki 
aydan yirmi aya kadar hapis ve yüz liradan 
üç yüz liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır. 

Eğer fail, Devlet memurlarından olup da 
memuriyet nüfuzunu * kötüye kullanmak sure
tiyle bu suçu işlemiş'bulunuyorsa hapis cezası 
dört misli artırılır. 

EK MADDE 5. — Her kim, ırkı, dini, dili, 
cinsi, siyasi fikirleri veya şahsi veya sosyal du
rumu dolayısiyle bir sosyal zümre, hakkında di
ğerlerinin nefret ve istihfafını alenen tahrik 
ederse üç aydan otuz aya kadar hapse ve yüz 
liradan bin liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm olur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 
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Çorum Mebusu Ahmet Başıbuyük'ün, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 

bâzı maldelerinin kaldırılma sı hakkında kanun teklifi (2/438) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki teklif ile esbabı mucibesi ek
li olarak sunulmuştur. Ait olduğu komisyona havalesini saygılarımla arzederim. 

> 5 . X I . 1952 
Çorum Milletvekili 

A. Başıbüyük 

GEREKÇE 

Son yıllarda cinayetler başta olmak üzere birçok suçların ehemmiyetli nispette arttığı istatistik 
kayıtlariyle sabittir. 

Bu artışın cemiyetimizin huzur ve asayişini, emniyetini kaçırmaya başladığı ve bu sebeple ya
raya parmak basmak ve tedavi çareleri üzerinde durmak zamanının geldiği kanaatindeyim. 

Esas itibariyle suçların artmasında, yurdumuzun iktisadi, zirai, içtimai ve kültürel bünyesinin 
mühim rolleri bulunduğu, cemiyetimizin derinliklerine nüfuz eden bu çeşit suç âmillerinin kökleri
nin birkaç yıl içinde yok edilmesinin mümkün bulunmadığı da bir hakikattir. Bununla beraber, ce
za hukukumuzda yer alan ve memleket realitelerine uymıyan infaz sistemimizin değiştirilmesi ha
linde, bilhassa- katil, zorla ırza geçme gibi ağır cezalı suçların mühim miktarda azalacağı kanaatiy
le şu teklifi düşünmüş bulunuyorum. 

Ceza, cemiyetin suçluya karşı bir aksülâmelidir. Bu aksülâmel, suçlu olduğuna hükmedilmiş 
olan kimsenin hürriyeti tahdit edilerek elem ve ıstırap çektirmek suretiyle teskin edilmeye çalı
şılır. Bu şekilde bir taraftan suçlara karşı cemiyet müdafaa ve himaye olunurken, diğer taraftan 
suçlulara tatbik edilen ıstırap ve çileyi göstermek suretiyle de suç işlemeye meyil edenler korku
tulur, eezalarda ibreti müessire olmasına bilhassa dikkat edilir. 

Maalesef Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin suçlulara tanıdığı hak ve imtiyaz
lar, ceza ilminin şu umumi esaslarına tamamen muhalif bir karater taşımaktadır. Ceza Kanu
nunun 13 ncüt maddesi §u esasları ihtiva etmektedir : 

A) Ağır hapse mahkûm olan kimse, birinci devrede cezasının yirmide birine müsavi bir müd
det geceli gündüzlü yalnız olarak bir hücrede bırakılır. Ancak bu müddet bir aydan aşağı altı aydan 
yukarı olamaz. 

$£) Mahkûm ikinci devrede yalnıa geceleri tecrit edilir. Bu müddet geri kalan cezasının altıda 
birini teşkil eder. 

G) Üçüncü devrede bulunan mahkûmlar geceleri de tecrit edilmiyebilirler. Bu devrede geçen 
her üç gün dört gün mahkûmiyetine karşılık olarak hesap edilir. 

D) Dördüncü devrede geri kalan müddettir. Bu devrede her geçen gün iki mahkumiyet gününe 
karşılık olarak hesap edilir. 

Ayni kanunun 16 ncı maddesi de şöyledir : 
: 13 ncü maddede yazılı dördüncü devrenin ağır hapiste dörtte üçü, hapiste yarısını iyi hal ile 

geçirenler meşruten tahliyelerini istiyebilirler. 
Sinob, Çorum, Kayseri, Edirne hapishaneleri müstesna olmak üzere diğer hapishanelerimizde 

münferit hücreler bulunmadığı için Ceza Kanunumuzun 13 ncü maddesinin yukarda arzolunan ve 
cezanın infazında en çok tazip karakterini taşıyan A - B fıkraları maalesef tatbik edilemezken 
suçları /teşvik edici mahiyette bulunan C ve D fıkralariyle 16 ncı madde hemen hemen bütün mah
kûmlara bol bol tatbik edilmektedir. 

Bugünkü tatbikat şöyledir: Mahkûmiyet müddeti bir seneden fazla bulunanlardan, iyi hal sahibi 
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oldukları ceza evi komisyonunca kabul ve takdir edilen kimseler yurdun muhtelif yerlerindeki asrı 
ceza evlerine yollanmaktadırlar. 

Derhal şurasını kaydedeyim ki, iyi hal sahibi olmadıkları veya iş esası üzerine müesses asri ceza ev
lerinde yer bulunmadığı için bu nimetten mahrum edilmiş mahkûmlar hemen hemen yok gibi
dir. tş «sası üzerine müesses ceza evlerine kolaylıkla giden ağır cezalı katil ve ırz düşmanla
rının Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin C ve D bentleriyle 16 ncı maddeden otomotikman istifade 
ettikleri miktar, hâkimin tâyin ettiği ceza miktarının yansım teşkil etmektedir. Bu gün Türk 
Ceza Kanununun 448 nci maddesi kasden adam öldürme suçuna 18 sene ağır hapis cezası tâyin 
ettiği halde, hapishanelerimizde bu miktarı doldurmuş ve çıkmış bir kişiye dahi rastlanamaz. 
Bu sebepledir ki, bugün halk tabakalan arasında kasten adam öldürme suçunun 18 sene ağır ha
pis olduğu hakkında bir bilgi, müşahede ve kanaat yoktur, zira emsaline rastlanmamaktadır. 
Bunun yanında tahrik sebepleri dolayısiyle cezalardan üçte ikiye kadar indirmeler yapıldıktan 
sonra bir kaatile 6 sene hapis cezası tâyin edilmesi, ve bu cezanın asri ceza evlerinde infaz edile
rek buradan da yan nispette istifade eden kaatilin, daha maktulün kefeni çürümeden köyüne 
dönmesinin cemiyetimizde doğurduğu ağır aksülamele lakayt kalmak imkânı yoktur. 

Ceza sistemimizde iyi semere vermiyen bu gibi ifratları yoketmeye mecburuz. Cezanın tazip 
vasfım muhafaza etmesi, ibreti müessire olabilmesi için fazlalığı, yanı hâkimin tâyin ettiği ce
zanın günü gününe çektirilmesi şarttır. Hapis cezasının kısa müddetli olması bir taraftan mah
kûmun terbiye ve ıslahına mâni olduğu gibi, suçun cemiyette husule getirdiği aksülamel ve te
essürün devamına ve hattâ daha mühim ihtilâtiara sebebiyet verdiği vakalar ile sabittir. Suç
lan teşvik edici mahiyeti ise apaçık meydandadır. 

Asri ceza evlerinde mahkûmlara muntazam ekmek, yemek, meyve verilmesi, yine muntazam ça
maşır ve elbise temin edilmesi, aynca her mahkûma istidadına göre bir meslek ve sanat öğretilme* 
si ve aynca çalışmalarından muayyen nispette bir kazanç sağlamalan ve bunlara ilâveten sinema
sına vanneaya kadar eğlence vasıtalanmn da mevcut olması asri ceza evlerini adeta imrenilir bir 
müessese haline getirmiştir. Suçlann ekserisinin cahiller ve iktisadi durumu perişan olan, yani 
bir lokma ekmeğe muhtaç kimseler tarafından işlenmekte olduğu düşünülürse asri ceza evlerinde
ki hayat şartlannm ne kadar imrendirici olduğu meydana çıkar. Nitekim hâkimlik hayatımda as
ri ceza evlerinden dönen mahkûmlann ekserisinin köylerine döndüklerinde bu müesseseleri ballan
dıra ballandıra anlattıklanm ve bu şekilde suçlann çoğalmasını tahrik ve teşvik eylediklerini göz
lerimizle görmüş ve kulaklarımızla dinlemiş bulunuyoruz. 

Hulâsa, cürüm işliyen bedbahtlann ıslahı hali, memlekette suç miktarının mümkün olduğu ka
dar azalması için Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin C, D fıkralariyle 16 ncı maddedeki meşrn-
ten tahliye sistemine son vermek zamanı gelmiştir. Filhakika bu düşüncemiz mahkûmların aleyhine 
tecelli etmekte ise de günün zaruretleri ister istemez bizi bu yola sevketmektedir. Zira kanunlar 
hazırlandıkları devirlerin, zamanların, idarelerin mânasına göre tedvin edilmelidirler. Totaliter re
jimlerde şu veya bu korku çok zaman cezalı kanunlann müeyyidelerinden daha çok müessir ol-
nakta idiler. « Şüphesiz pek çok mahzurdan ile beraber - karakol korkusu, jandarmanın sopası 
ilelebet tarihe mal olduktan, memlekette tam mânasiyle hukuk devleti teessüs ettikten sonra, suç 
ve suçluluk mevzulannı tanzim edecek yegâne kuvvetin, şiddetli hükümleri ihtiva eden kanunlar 
olacağım izaha lüzum dahi yoktur. 

Ceza Kanununun tanzimi sıralarında yukardaki hususlar düşünülmediği gibiyamahkûmların ıs
lah ve terbiyelerini birinci plânda düşünüp cemiyet menfaatlerinin arka plâna atılmış bulunması
nın mahzurları düne kadar hissedilmemiş ise, bunun sebebini yakın zamanlara kadar asri ceza ev
lerinin bulunmamasında veya miktarlannm az olması sebebiyle her mahkûmun bu müesseselelere 
gidememiş olmalarında da arayıp bulmak kabildir. 

Hulâsa : 
1. Ceza Kanununun 13 rcü maddesinin C co D fıkralariyle 16 cı maddesinin mahkûmlara sağla

dığı merhamet ve şefkat cemiyecimizd^ maraz tevlit etmiş olduğundan bu hükümlerin kaldırıl 
ması tejtlif edilmiştir 
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2. Mahkûmları mânevi hastalıktan esaslı şekilde kurtaran, onu cemiyet içine iade edildiği za

man bir insan vasfını taşımasına sebep olan hüere hapsinin Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin 
A ve B fıkralarında yazılı olduğu şekilde kalması muvafık görülmüştür. Bölece cezalardaki ibreti 
müessire ve korku unsurlarının muhafazası suçların işlenmesine mâni bir tedbir olarak düşünül
müştür. Hükümetin hücreli hapishaneleri bir an evvel artırması şayanı temennidir. 

3. Bununla beraber asri ceza evlerinin olduğu gibi bırakılması, müddet bakımından hiçbir 
istifade sağlamıyan ve fakat çeşitli avantajlara esasen sahip bulunan bu hapishanelerimizden isti
fadeye devam olunması düşünülmüştür. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başibüyük 

MADDE 1. — 765 sayılı Kanunun 3112 sa- I 
yılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesi aşağı
da kî şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Ağır hapis cezası müebbet veya 
muvakkattir. Müebbet, ölünceye kadar devam 
eder. Muvakkat, bir seneden yirmi dört seneye 
kadardır. Bu ceza aşağıda yazılı şekiller dâhi
linde çektirilir : J 

A) Mahkûm, birinci devreden cezasının i 
yirmide birine müsavi bir müddet geceli gündüz- | 
lü yalnız olarak bir hücrede bırakılır. Ancak 
bu müddet bir aydan aşağı ve altı aydan yukarı 
olamaz. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm, 
Ceza Evleri Nizamnamesi mucibince inzibati mahi
yette olmak üzere her defasında on beş günü geç
memek kaydiyle aynı suretle hücreye konula
bilir. 

B) Mahkûm, ikinci devrede yalnız geceleri 
tecrit edilir. Bu devre, mahkûm mevkuf kalmış 
ise bu müddet ile hücrede kaldığı müddet çıka
rıldıktan sonra, geri kalan müddetin altıda biri
ni teşkil eder. 

C.) Üçüncü devre, geri kalan müddettir. 
Bu de vereye giren mahkûmlar arasından Adalet 
Bakanlığı yol, inşaat, maden ekipleri teşkil ede- | 

bilir. 
Müebbet ağır hapis, 36 sene üzerinden hesap 

edilerek muvakkat ağır hapsin tâbi olduğu şart
lar altında geçer. 

MADDE 2. — Ceza Kanununun bâza madde
lerini değiştiren 3112 sayılı Karnındaki muvak
kat madde aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Muvakkat madde 13. — Üçüncü madde ile 
15 nei maddede yazılı cezaların çektirilmesi usu
lüne ait hükümler yeni ceza evleri kuruldukça pey
derpey tatbik olunur. 

Şimdiki eeza evlerinde mahkûmiyet müddetle
rinin bir kısmını iyi hal île geçirmiş olup da ba
kanlıkça tesbit edilecek yaş, meslek ve kabili
yette olan ve yine bakanlıkça tâyin olunacak suç
ların failleri iş esası üzerine kurularak açılmış ve 
açılacak olan ceza evlerine kendi rızalariyle gön
derilebilirler. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 16 ve 
17 ncî maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — İşbu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrasına Adalet 
Bakanı memurdur. 
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Bize Mebusu izzet Akçal ve 53 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerininin değiştiril

mesi hakkında kanun teklifi (2/458) 

10.XH.19S2 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına* 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair olup Büyük Millet Meclisi Umumi Heyeti 
gündeminde bulunan tekliflerin tatbikattaki ihtiyacı karşıhyamıyacağı kanaatiyle bu teklifler dışın
da kalan ve infaz hükümleriyle emniyet tedbirlerini ve kanunun boşluklarını dolduran emniyet ve 
asayişle alâkalı bir kısım suçların cezalarını ağırlaştıran maddeleri ihtiva eden teklifimiz bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Muktezasının ifasına müsaadelerinizi arzederiz. 
Rize 

/ . Akçal 
Çorum 

A. Baştbüyük 
Antalya 
•tî Subaşı 

Urfa 
F.Ayalp H 
Kastamonu 

.8. Kantarel 
Kocaeli 
Z. Atığ 
Bakkesir 

M. Tuncay 
Seyhan 
8. Ban 
Kütahya 
B. Besin 

Bize 
0. Kavrakoğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Samsun 
F. Tüzel 

Niğde 
N. Yurdakul 

Urfa 
H. Oral 
Samsun 

M. özkefelı 
Konya 

M. Âli Ülgen 
Balıkesir 
S. Başkan 
Ankara 

ö. Bilen 

Balıkesir 
V. Asena 

îzmir 
P. Arat 

Zonguldak 
F. Açtksöz 
Tekirdağ 

Ş, Mocan 
Aydın 

B. ökdem 
îzmir 
8. Giz 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 
Kırklareli 

F. Füiz 
Samsun 
H. TJzer 

Rize 
K. Balta M 

Kars 
L. Aküzüm 

îzmir 
M. Erener 

Erzurum 
E: Karan 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Konya 

Z. Ebüzziya 
Konya 
M. Obuz 
Çankırı 

K. Çığman 
Gümüşane 

A. K. Varınca 

Balıkesir 
. Erkuyumcu 

Giresun 
ff. Erkmen 
Burdur 

M. özbey 
îzmir 

M. Aldemir 
Aydın 

L. Ülkümen 
Giresun 

H. Bozbağ 
Gaziariteb 
8. Kuranel 

Konya 
S. S. Burmak 

Bitlis 
8. İnan 

Maraş 
A. Aytemiz 

Kars 
A. Çetin 
îstanbul 

0: Türkgeldi 
Manisa 

8. Mihçıoğlu 
Muğla 

Z. Mmdalinci 
Muş ' 

F. KtltçUr f 
Van 

/. Akın 
Gaziantep 

S. Ünal 
Amasya 
K. Erm 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin gerekçesi 

Son zamanlarda cinayet salgınlarından fazlaca bahsedilmekte ve cinayet salgını ile asayiş mesele
sinin bir arada mütalâa edildiği görülmektedir.. 

Halbuki, bâzı cürümlerin artmasına bakılarak memlekette asayişsizlik mevcut olduğu neticesini çı
karmak doğru değildir. 

İngiliz ve Amerikan zabıtasının ne kadar ciddî ve metodlu çalıştığı malûm olmakla beraber bu 
iki memlekette zaman zaman çok feci cinayetler işlenmekte olması da bu görüşü teyit etmektedir. 

Bununla beraber, işlenen her suçun üzerinde ısrarla durmak, krimonolojik bakımdan gerekli 
tetkiklerde bulunarak ona göre lüzumlu tedbirleri almak, memleketin huzur ve emniyetini sağlamak 
bakımından ilk plânda gelen bir meseledir. 

Bu hususta yaptığımız tetkikler neticesinde, Türk Ceza Kanunundaki bâzı suçlara verilen ceza
ların kifayetsizliği, cezayı hafifleten madde hükümlerinin, cezanın tesirini âdeta bertaraf edecek 
kadar geniş ve suçlular lehinde çok müsamahalı tutulduğu görülmüş ve bu haller umumi bir şikâ
yet mahiyetini de almıştır. 

Kanunda yazılı cezaların asgari hadlerinin, suçlular için âdeta müktesep bir hak imiş gibi telâkki 
edilerek suçun ikaı tarzı ve işlendiği mahal ile suç âmilleri ve suçlunun durumunun ve sair sebep-
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lerin nazara alınarak cezaların asgari hadlerinin tecavüz edilmemekte bulunması sebebiyle de bu konu
nun ele alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bunlardan başka, yeni ceza evlerinde tatbik edilen infaz sistemiyle bu ceza evlerindeki mahkûm 
tara tanınan istifade müddetleri üzerinde de ayrıca durmak yerinde olur. 

* Bugünkü infaz sisteminin esaslarını vaz'eden Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesine göre 
ağır hapis cezasının dört devrede infaz edilmesi ve birinci devrede de mahkûmun geceli gündüz
lü yalnız bir hücrede bırakılması ve ikinci devrede ise yalnız geceleri tecrit edilmesi gerektiği hal
de şimdiye kadar kanunda derpiş dilen müesseselerin yapılamaması yüzünden bu hükümlerin lû-
yıkı veçhile tatbikma imkân hâsıl olamamış ve bu suretle hükmedilen cezalar, mahkûmlar üzerinde 
matlup tesiri göstermeden bunlar mütaakıp devrelere geçirilerek kendilerine geniş imkânlar ve 
istifadeler sağlanmış ve bu hal ise cezadan beklenen terhip ve ıslah gayelerini bertaraf eylemekle 
^eraber gerek topluluk ve gerekse suç mağdurlariyle yakınları üzerindeki tesirlerini giderir bir 
lutum. hâsıl etmiştir. 

Bu infaz sistemine göre; faraza 18 yıl ağır foapis cezasına mahkûm bulunan bir suçlu, birin
ci ve ikinci devrenin hücre şeraitine tâbi tutulmaksızın cezasının muayyen bir kısmı eski ceza evin* 
de infaz edildikten sonra doğrudan doğruya yeni cezaevine alınarak üçüncü ve dördüncü devreler-
deki müddetlerden istifade ettirilmekte, üçüncü devrede kaldığı her üç gün dört gün ve dördün
cü devrede geçen her gün de iki günlük mahkûmiyete mahsup edilerek meşrutan tahliye hüküm
lerinden de istifade ettirilmek suretiyle tahliye edilmektedir. 

Bu usulün ne derece mahzurları mevcut olduğunu ve halk arasında ne kadar fena tesirler hu
sule getirdiğini izaha hacet yoktur. 

Cezaları bu usul dairesinde infaz edilen adam öldürmekten mahkûm olan birçok kimselerin 
tahliye edilirlerken, işledikleri suçların tesirleri henüz zail olmadığından köylerine ve yerlerine 
dönmekten çekindiklerini söyledikleri tesbit edilmiştir. Kaldıki taarruzdan masun bulunan mah
feme kararlarının mahkûmiyet müddetine taallûk eden kısımlarını idari makamların takdirleriy
im de azaltılmak suretiyle Anayasa hükümleri ihlâl edilmektedir. 

îzah edilen bu sebeplerden dolayı yapılan çalışmalar neticesinde Türk Ceza Kaonununun in
faza taallûk eden hükümlerinin bugünkü ihtiya<fara cevap vermediği ve diğer bir kısım maddeleri 
de müeyyide bakımından zayıf ve kifayetsiz kaldığından suçları önlemek hassasından mahrum 
bulunduklarından ve ahlâkı umumiye aleyhine işlenen bâzı fiillerin de kanunda suç addedilme-
<feği görülerek bu teklif hazırlanmış ve bu sahada yapılan çalışmalar da. tatbikatta yetişmiş 
yüksek dereceli ve tecrübeli hâkimlerle ilim adamlarının fikir ve mesailerinden de istifade edil
miştir. 

Maddelerde yapılan değişikliklerin izahına gelince 

î. Türk Ceza Kanununun yürürlükte bulunanl3 ncü maddesinin hükümleri ve ne suretle tat
bik edildiği ve mahzurları yukarda kısaca izah edilmiştir. Yapılan değişiklikte üç günün dört 
güne veya her günün iki güne sayılması gibi istifade müddetleri kaldırılmış ikinci ve üçüncü 
devrelerde-mahkûmlar çalışmaya mecbur tutulmuşlardır. 

.Devletin şahsiyetine karşı veya devlet kuvvetleri aleyhinde suç işliyenlerle bakiye cezaları bir 
seneden az ve beş seneden fazla bulunanlar veya yaş veya bedeni kabiliyetleri üçüncü devre şart
larına intibak edemiyecekleri tesbit edilenler bu devreye geçirilemiyeceklerdir. Pundan başka ce
za evlerinin inzibatını mütemadi surette ihlâl eden ve infaz müesseselerinde huzursuzluk yaratan 
hükümlülerin ikinci ve üçüncü devrede ceza evleri nizamnamesindeki hükümlere tevfikan birinci 
devredeki müddete bağlı olmak kaydiyle bu devre şartlarına tâbi tutulmasına imkân sağlanmıştır. 

2. Madde - 14 : Bu maddenin tadili ile mevkuflardan çalışmak istiyenlerin ceza evi dâhilin
de çalıştırılabilecekleri tesbit «dilmiş ve ikinci devredeki mahkûmlara çalışmak mecburiyeti tah
mil edildiğinden bu maddenin diğer hükümleri kaldırılmıştı*. 
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3. Yürürlükte bulunan 15 nci madde hükmüne göre ancak altı ay veya daha ziyade hapis cefa
sına mahkûm olanların cezalarının 13 ncü maddenin birinci devreye ait hükümleri müstesna olmak 
üzere, diğer hükümlerine göre infaz edilmesi icabetmektedir. , %•• . 

Teklifte altı aylık kayıt kaldırılmış ve bundan başka para cezasından çevrilme hapis cezalarıma 
da mezkûr madde hükmüne tevfikan çektirileceği açıklanmak suretiyle kanunun bü husustaki boş
luğu giderilmiştir. 

4. Meşrutan tahliyeye taallûk eden 16 ncı maddedeki müddetler, tatbikattan elde edilen netice
lere göre, yeniden tanzim edilerek madde ona göre tesbit edilmiştir. Hükmedilen ceza müddetinin 
tamamen çektirilmesi ve mahkûmların her ne psbeple olursa olsun bidayeten hükmedilmiş olan ceza 
müddetlerini ikmal etmeden tahliye edilmemeleri hususu medeni milletlerin ceza kanunlarında yer 
almamıştır. 

Mahkûmun bu madde ile tanınan haktan istifade edebilmesi için ceza evinde bulunduğu müddet
ler zarfında nizamnameye aykırı harekette bulunmaması ve iyi hal göstermesi meşruttur. İyi halin 
tesbiti, nizamname hükümlerine bırakılmıştır. 

5. 13 ncü madde ile hükümlünün bu devrede müddetten istifade edebilmesi hususu tamamen 
kaldırılmış bulunduğu cihetle 17 nci madde bu tadile mütenazır olarak düzenlenmiş ve bilhassa 
meşrutan tahliye kararının geri alınmasını icabettiren sebeplerin yani hâdiselerin vukuundan evvel 
ceza müddetini ikmal etmişse cezanın infaz edilmiş olduğu sarahaten vaz'olunmuştur. 

6. 21 nci maddede yapılan değişiklik, bu cezaların da 13 ncü maddenin ikinci ve üçüncü devre 
şartlarına göre infaz edileceği açıklanmak suretiyle boşluğun giderilmesinden ibaret bulunmuştur. 

7. Kanaatimize göre bugün üzerinde durulacak önemli meselelerden birisi de deli suçluların 
muhafaza ve tedavilerine ait hükümlerdir. •? • •' 

Deli suçlular hakkında Türk Ceza Kanununun 46 ve Meriyet Kanununun 13 ncü maddelerin
de yazılı hükümlerin kâfi tedbirleri ihtiva etmediği anlaşılmış ve bu yüzden serbest bir halde do-
laşma'kta olan bu gibi kimselerin çok feci hâdiselere sebebiyet verdikleri de müşahede edilmiş
tir. ;/ 

Bu hususlar göz önünde tutelaraik teklifin 46 ncı maddesinde esaslı tedbirler derpiş edi|miş 
bulunmaktadır. Buna göre, fiili işledikleri zaman şuurlarının veya hareketlerinin serbestisini 
tamamen kaldırılacak surette akli maluliyete müptelâ olan kimselerin muhafaza ve tedavi müddet
leri, keyfî takdir sahasından çıkarılarak, bu müddetin asgari hadleri işlenen fiilin mahiyet ve ye-
hamet derecesine göre kanunda gösterilmiştir. Fiil, ölüm veya müebbet ağır hapis cezalariyle 
on sene veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim muhafaza ve tedavi müddeti' on, 
diğer ağır cezalı cürümlerde beş ve bunların haricinde kalan suçlarda da bir seneden aşağı ola 
mıyacaktır. Bundan başka muhafaza ve tedavisine hükmolunan şahıslar, yukarda yazılı müd* 
detlerle muhafaza ve tedavi altında bulundurulduktan sonra da, muhafaza ve tedavinin icra kı
lındığı müessesenin mesul hekimliğince salâhın tıbben tebeyyün ettiğine ve o kimsenin maluliye
ti sebebiyle yeniden suç işlemiyeceğine dair- rapor verilirse mahfkeme o takdirde o şahsı ser
best bırakabilecektir. Müessesenin mesul hekimi tarafından verilen rapora itiraz edildiği takdir
de; mahkemenin adlî Tıp Meclisine işi tetkik ettirebilmesine bu hüküm mâni değildir. 

47 nci madde ile tesbit olunan yarı deliler ha'kkmdaki ceza tenzilâtı fazla bulunduğundan 
şuuru tam teşekkül etmiyen küçükler hakkındaki hükümlerle indirme ahengini muhafaza etmek 
kaydiyle cezada tenzilât miktarları azaltılmıştır. 

48 nci maadde arızi bir sebeple aklî maluliyete müptelâ olanların işledikleri fiillerden dolayı 
mesuliyetlerini 46 ve 47 nci maddeler hükümlerine bağlamakta ve fakat ihtiyari sarhoşlukla işlenen 
suçları bu muafiyet ve tenzilât şümulüne almamaktadır. İhtiyari sarhoşluğun alkollü maddelere 
hasredilmesi ve aynı şekilde ihtiyar ile kullanılan uyuşturucu maddeler tesiriyle ika olunan suçların 
bu muafiyet ve tenzilâta tâbi tutulması yerinde î?örülmediğinden bunu açıkça sağlıyan şekilde 
madde tadil olunmuştur. 

8. 51 ve 59 ncu maddeler gereğince yapılan tenzil nispetlerinin yüksek bulunduğu nazara alı
narak hafif ve ağır tahrik neticesi suç işliyen şahısların cezalarından yapılacak tenzilâtın daha az 
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nispet dâhilinde icrası maksadiyle 51 nei maddedeki cezadan indirme nispeti küçültülmüş ve mün
hasıran hâkim ve mahkemenin takdirine bağlı tahfif sebebi dolayısiyle cezadan yapabileceği indir
me nispeti de azaltılmıştır. 

9v Bâzı kimselerce demokrasinin cemiyetin huzur ve emniyetini bozma pahasına olsa bile 
her akla-gelen şeyin yapılması mânasında telâkki edildiği ve bu zihniyetin tesiri altında devlet 
zabıtasına karşı sözle veya fiilî olarak yapılan tecavüzlerin artmak istidadını göstermeye başladığı 
görülmektedir. Bu gibi telâkki ve hareketlerin ise bizzat devletin otoritesini ihlâl edeceği gibi va
tandaşların huzur ve emniyetlerini de bozacağı şüphesizdir. İşte bu halin derhal önüne geçilmesi 
lüzumu göz önünde tutularak, vazifelerini ifa ettikleri sırada veya ifa ettikleri vazifelerden dolayı 
devlet memurlarına karşı şiddet veya tehdit göstererek tecavüzde bulunanlar hakkındaki 254, 258 
ve 271 nci maddelerdeki cezalar muayyen nispetler dâhilinde artırılmış ve 268 nci maddedeki «hi
tap edilmiş» ibaresi çıkarılmış- ve bu yüzden tatbikatta husule gelen aksaklıklar giderilmiş ve du
ruşmada hükmün tefhimini mütaakıp hâkimler heyetine vukubulan hakaret ve tecavüzler de bunla
rın ekseriya hükmün tefhimini mütaakıp ve hâkim ve mahkeme heyeti henüz mahkeme salonunu 
terk etmeden vâki olduğu nazara alınarak aynı suretle cezalandırılmak için bu maddede gerekli tas
hihler yapılmıştır. 

îtevlet memurlarına karşı işlenen suçlara ait cezaların artırılması düşünülürken buna muvazi 
olarak memurlar tarafından efrada karşı yapılacak suimuamelelere ait cezaDarın da ferdin hak ve 
hürriyetlerine verilen ehemmiyetle mütenasip olarak artırılması lâzımgeldiği nazan dikkate alınmış 
ve 251 nei maddedeki artırma nispetleri de yükseltilmiştir. 

10. Memnu silâh kaçakçılığına veya bu gibi silâhları taşımak veya bulundurmaya dair olan 
Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesindeki müeyyidellerle gayrimemnu silâhları taşıyanlara dair 
olan; 543 ncu maddesindeki müeyyidenin kifayetsizliği zahir olduğundan, bu iki maddedeki ceza hü
kümleri, halen Büyük Millet Meclisi komisyonlarında tetkik edilmekte olduğu anlaşılan (ateşli si
lâhlar ve bıçaklar) hakkındaki kanun tasarısının hükümleri de göz önünde bulundurulmak sure
tiyle muayyen bir nispet dairesinde artırılmıştır. 

11. Âdabı umumiye ve nizami aile aleyhindeki cürümlerden 414, 415, 416, 418, 429, 430 ve 431 
nci maddelerde yazılı suçlara ait cezalar da bu fiilleri önlemek hassası zaıfa uğradığı görüldüğün
den,1 artırılarak ihtiyaca uygun bir hale getirilmiş ve 419 ncu maddeye ilâve edillen bir fıkra ile de, 
kanunen evlenmeleri mmenu olan kimselerin birbirleriyle cinsi münasebette bulunmaları ceza müey
yidesine tâbi tutulmuştur. 

12. Adam öldürme suçlarına dair oUan 448 ve 449 ncu maddelerdeki cezalarla müessir fiile 
dair olah' 456 nci maddedeki cezalar, artırılarak daha 'müessir bir hale getirilmiş olduğu gibi 450 
nci maddeye ilâve edilen bir bendi ile kan gütme saikiyle işlenen adam öldürme suçlarına da ölüm 
cezası verilmiştir. Filhakika kan gütme sebebiyle işlenen öldürme suçlarının, hemen her daim ev
velden tasmim ve tasavvur edilen fiilin icrası için gerekli bütün imkân ve şartların önceden hazır
lanmakta olduğu nazarı dikkate alınırsa bu gibi fiillerin 450 nci maddenin 4 No. lı bendinin şümu
lüne dâhil olduğunda şüphe yoksa da tatbikatta taammüt keyfiyeti tesbit edilemediğinden madde
ye bu bendin ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve 466 ncr maddeye ilâve edilen bir bent ile umumi ve
ya umuma açık mahallerde halkın huzur ve rahatını bozacak surette kavgaya sebebiyet verme 
suç, sayılarak müeyyide altına alınmıştır. 

13. 495, 496, 497, 498, 499 ve 500 ncü maddelerdeki yağma, yol kesme ve adam kaldırmak 
cürümlerinin cezalariylei 571 ve 572 nci maddelerde yazılı sarhoşluk suçlarının cezaları da kâfi gö
rülmediğinden, gerekçenin umumi kısmında izah edilen sebeplerden dolayı maddelerdeki bu cezalar 
artırılmıştır. 

14. Teklifin ikinci maddesi, 3236 sayılı Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkındaki tatbik olunacak muameleye dair olan Kanunun 
kaldırılmasına taallûk etmektedir. 

Malûm olduğu üzere mezkûr kanuna göre, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme suç
larında, gerek failini ve gerek mağdurun usul ve füruları, kardeşleri, karı ve kocaları, amca, dayı, 
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hala, teyze, yeğen, kaynana ve kainbabalan, ikametgahlarından veya suçun işlendiği yerden 
500 kilometre uzak bir yere nakledileceklerdir. 

Suçla bir ilgisi bulunmıyan bu kimselerin kendi ev veya barklarından sökülerek uzak yerlerde 
ikamete mecbur tutulmalarının hukuk esasları vebugünkü telâkkilerle izahına imkân yoktur. 

Bu konu, muhtelif vesilelerle gerek Kamutay ve gerek Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyon
larında müzakere ve münakaşa edilerek bu husustaki fikiller de tebellür etmiştir. 

Gerek bu sebeple ve gerek 450 nci maddede de izah edildiği üzere, kan gütme saikiyle işlenen 
adam öldürme suçlarının ölüm cezasiyle tecziye edilmiş bulunması nazarı itibara alınarak Kan 
Gütme Kanununun kaldırılması derpiş edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 13, 14, 
15, 16, 17, 21, 46, 47, 48, 51, 59, 251, 254, 258, 
264, 268, 271, 414, 415, 416, 418, 419, 429, 430, 
431, 448, 449, 450, 456, 466, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 549, 571, ve 572 nci maddeleri aşağıda 
yazılı şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 13. — Ağır hapis cezası müebbet veya 
muvakkattir. 

Müebbet ölünceye kadar devam eder. Mu
vakkat bir seneden yirmi dört seneye kadar
dır. Bu ceza aşağıda yazılı şekilde üç devrede 
çektirilir: 

A) Mahkûm birinci devrede cezasının onda 
birine müsavi bir müddet geceli gündüzlü yanlız 
olarak bir hücrede bırakılır. Ancak bu müddet 
iki aydan aşağı bir seneden yukarı olamaz. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm, 
ceza evleri nizamnamesi mucibince inzibati olmak 
üzere her defasında bir ayı geçmemek kaydiyle 
aynı suretle hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden 
dolayı iki yıl içinde ikiden fazla hücre hapsi ce
zası almış olanlar. C. Savcısının yazılı emri ile 
birinci devre şartlarına tâbi tutulurlar. 

B) Mahkûm ikinci devrede sınıflandırılır 
ve çalışmaya mecbur tutulur. 

Bu devre, mahkûm mevkuf kalmış ise bu 
müddetle hücrede kaldığı müddet çıkarıldıktan 
sonra geriye kalan müddetin yarısını teşkil eder. 

Bu kanunun 125 ilâ 133, 135 ilâ 142, 146 ilâ 
150, 152, 156, 157 ve 163 ncü maddeleriyle mah
kûm edilmiş olanlar ve* bakiye cezaları bir sene
den az beş seneden fazla bulunanlar yaş ve bede
nî kabiliyetleri itibariyle üçüncü devre şartları
na intibak edemiyecekleri tesbit edilenler üçüncü 

devreye geçemezler. 
C) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu 

devrede bulunan mahkûmlar iş esası üzerine ku
rulmuş olan ceza evlerinde çalıştırılırlar. Mah
kûmun ikinci devreden üçüncü devreye geçebil
mesi için iyi hal göstermesi şarttır. îyi halin na
sıl tesbit edileceği Ceza Evleri Nizamnamesinde 
gösterilir. 

Üçüncü devreye geçme hakkını kazanan mah
kûmlardan Adalet Bakanlığı yol,' inşaat, maden, 
orman, ve deniz avcılığı ekipleri teşkil edebilir. 
Müebbet ağır hapis 36 sene üzerinden hesap edi
lerek muvakkat ağır hapsin tâbi olduğu şartlar 
altında geçer. 

Madde 14. — Tutuklulardan çalışmak istiyen-
ler ceza evi dâhilinde çalıştırılabilirler. 

Madde 15. — Hapis cezası 7 günden 20 sene
ye kadardır. Kanunda açıklanmıyan yerlerde yu
karı haddi 5 senedir. 

Bu ceza para cezasından çevrilmiş olsa bile 
13 ncü maddenin birinci devreye ait hükümleri 
ayrık olmak üzere diğer hükümlerinin tesbit etti
ği şartlar dâhilinde çektirilir. 

Madde 16. — İkinci devrede bulunan mah
kûmlardan 13 ncü maddenin B bendinde yazılı 
sebeplerden dolayı 3 ncü devreye geçememiş olan
lar veya bu sebeplerden biri ile üçüncü devre
lerden iade edilmiş olanlardan cezalarını devam
lı surette iyi hal ile geçirenler ağır hapisde, ce
zalarının yirmide biri ve hapisde on ikide biri 
ve üçüncü devrede bulunau mahkûmlardan ağır 
hapisde on ikide biri ve hapisde sekizde biri nis
petinde bakiye cezalan kaldığında meşrutan 

. tahliyelerini istiyebilirler. 
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Madde 17. — Meşrutan tahliyeden sonra eğer 

mahkûm şahsi hürriyeti bağlıyan bir cezayı müş
tekim bir cürüm işler veya mecbur olduğu şart
lan ifa etmezse meşrutan tahliye kararı geri alı
nır. Bu takdirde meşrutan tahliye halinde geçen 
zaman mahkûmun ceza müddetine mahsup edil-
miyerek bakiye cezası aynen çektirilir. Ve bir 
daha meşrutan tahliye edilmez. Meşrutan tahliye 
kararının geri alınmasını icabettiren sebeplerin 
vukuundan evvel mahkûmun ceza müddeti sona 
ermiş olursa mezkûr ceza infaz edilmiş sayılır. 
Eğer asli cezaya emniyeti umumiye idaresinin 
nezareti altında bulunmak cezası da ilâve olun
muş ise meşrutan tahliye halinde geçen zaman 
bu ceza müddetine mahsup edilir. 

Madde 21. — Hafif hapis cezası bir günden 
iki seneye kadardır. Bu ceza hafif para cezasın
dan çevrilmiş olsa bile 13 ncü maddenin birinci 
devreye ait hükümleri ayrık olmak üzere diğer 
hükümlerinin tesbit ettiği şartlar dâhilinde çek
tirilir. 

Mahkûmiyetleri bir aydan fazla ve kendileri 
de mükerrer ojmıyan kadın ve küçüklerin ceza
larının oturdukları yerde çektirilmesine mahke
me karar verebilir. Bu karara mahkûm tarafın
dan riayet olunmadığı takdirde ceza tamamen ve 
âdiyen infaz olunur. 

Madde 46. — Fiili işlediği zaman şuurunun 
veya harekâtının serbestisini tamamen selbede-
eek surette aklî maluliyete müptelâ olan kimse
ye ceza verilemez. Şu kadar ki bu kimsenin mu
hafaza ve tedavi altına alınmasına hükmolunur. 
Muhafaza ve tedavi müddeti ölüm ve müebbet 
ağır hapis cezasını müstelzim fiillerde 10, aşa-
ğ̂ ı haddi 10 sene veya daha yukarı hürriyeti bağ
layıcı müstelzim fiillerde 7 ve aşağı haddi 5 se
ne veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezayı 
müstelzim fiillerde 4 ve bundan aşağı cezayı 
müstelzim fiillerde kanunda yazılı ceza müddet
lerinin aşağı haddinin yarısından eksik ola
maz. Muhafaza ve tedavisine hükmolunan 
şahıs yukarıki fıkrada yazılı müddetlerinin hi
tamında muhafaza ve tedavinin icra kılın
dığı müessesenin mesul hekimliğince salâhın 
tıbben tebeyyün ettiğine ve o kimsenin ma
luliyeti sebebiyle yeniden suç işlemesi ihtimali 
bulunmadığına dair verilen rapor üzerine hük
mü veren mahkemece serbest bırakılabilir. 

( S. Sa; 

Madde 47. — Fiili işlediği zaman şuurunun 
veya hareketlerinin serbestisini ehemmiyetli de
recede azaltacak surette aklî maluliyete müpte
lâ olan kimseye verilecek ceza aşağıda yazılı şe
kilde indirilir. 

1 ölüm cezası yerine 10 seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis, 

2. Müebbet ağır hapis yerine 10 seneden 15 
seneye kadar ağır hapis, 

3. Âmme hizmetlerinden müebbet memnui-
yet yerine muvakkat memnuiyet, 

4. Diğer cezaların üçte birden yarısına ka
darı indirilerek hükmolunur. 

Madde 48. — Suçu irtikâp ettiği esnada arızi 
bir sebepten dolayı 46 ve 47 nci maddelerde 
münderiç aklî maluliyette bulunan kimseler hak
kında o maddelerdeki ahkâm tatbik olunur. 

İhtiyari sarhoşlukla veya ihtiyari ile kulla
nılan uyuşturucu madde tesiriyle işlenen fiiller 
bu madde hükmünden hariçtir. 

Madde 51. — Bir kimse haksız bir tahrikin 
husule getirdiği gazap veya şedit bir elemin 
tesiri altında bir suç işler ve bu suç ölüm ceza
sını müstelzim bulunursa müebbet ağır hapis ce
zasına ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim 
bulunursa 24 sene ağır hapis cezasına mahkûm 
olur. Sair hallerde işlenen suçun cezasının altı
da biri indirilir. 

Tahrik ağır ve şiddetli olursa ölüm cezası 
yerine 24 sene ve müebbet ağır hapis cezası ye
rine 15 seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası verilir. 

Sair cezaların üçte birinden yarısına kadar, 
indirilir. 

Madde 59. — Kanuni tahfif sebeplerinden 
ayrı olarak mahkemece her ne zaman fail lehi
ne cezayı hafifletecek takdirî sebepler kabul 
edilirse ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis 
ve müebbet ağır hapis yerine 30 sene ağır hapis 
ezası hükmolunur. 

Diğer cezaların altıda biri kadarı indirilir. 

Madde 251. — Bir memur vazife esnasında 
bir kimse aleyhine bir cürüm işlerse kanunda 
yazılı olmıyan hallerde o cürme kanunen teret
tüp eden, cezanın üçte Birden yarısına kadarı 
artırılır. 

Madde 254. — Resmî meclisler âzasından 
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veya Hükümet memurlarından biri hakkında 
vazifesine mütaallik bir işi yapmaya yahut yap
mamaya icbar için şiddet veya tehdit gösteren 
kimse, bir seneden üç seneye kadar hapis ceza-
siyle cezalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmiş ise iki seneden beş 
seneye kadar hapis ve eğer iki kişiden ziyade 
silâhlı kimseler tarafından ittifak edilerek işle
nir veya silâhsız ve ittifaksız olsa bile 10 ve da
ha ziyade toplanmış kimseler tarafından yapı
lırsa verilcek ceza beş seneden aşağı olamaz. 

Madde 258. — Bir memura veya ona yardım 
edenlere memuriyetine ait vazifeleri ifa sırasın
da cebir ve şiddet veya tehdit ile mukavemet 
eden kimse altı aydan üç seneye kadar hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmiş ise hapis cezası iki 
seneden beş seneye kadardır. Eğer fiil iki kişi
den fazla silâhlı veya 10 ve daha fazla silâhsız 
kimseler tarafından birlikte işlenmiş ise arala
rında evvelce ittifak olmasa bile verilecek hapis 
cezası, üç seneden aşağı olamaz. 

Eğer fiil, kendisini veya akrabasını hapis 
ve tevkiften kurtarmak maksadiyle vâki olmuş
sa birinci fıkradaki hal için iki aydan altı aya, 
ikinci fıkrada yazılı hal için 4 aydan bir seneye 
ve üçüncü fıkradaki hal için bir seneden üç se
neye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salâhiyet hududunu 
tecavüz ederek veya keyfî hareketlerle bu mu
ameleye sebebiyet vermişse fail hakkında geçen 
maddelerdeki ceza dörtte bire kadar indirileceği 
gibi icabına göre ceza büsbütün de kaldırılabilir, i 

254, 255, 256, ve 257 nci maddelerle yukanki 
fıkralarda yazılı fiilîler, îcra Vekilleri Heyetin
den bir vekil aleyhinde işlenirse tâyin edilecek 
ceza yarı nispette artırılarak hükmolumır. 

Madde 264. — Her kim ait olduğu nıerciden 
ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya bu
na benzer yıkıcı ve öldürücü alet veya barut ve 
sair-ateşli ecza veya memnu silâh veya bunlara 
mahsus fişek yapar veya bunları yabancı mem
leketten Türkiye'ye sokar veya sokmaya vasıta 
olur veya memlleket içinde bir yerden diğer bir I 
yere götürür veya yollar veya götürmeye bile
rek tavassut ederse bir seneden üç seneye kadar ı 
hapis olunur ve kendisinden 500 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bu- i 

(S. Sayı* 

| lumiuranlar veya «atanlar veya satılığa çıkaran
lar veya^ alanlar altı aydan bir yıla kadar hapis 
ve 200 İradan 1 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, 265 nci maddenin 2, 3 numara
lı bentlerinde yazılı memnu silâhlan ruhsatsız 
olarak bulunduranlar (100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Hâ
tıra teşkil eden veya antika olan memnu silâh-

J 1ar için istenilen ruhsatın verilmesi mecburidir. 
Bu ruhsat silâhın sahibinde bırakılmasına mü
saadeyi tazammun edip üstünde taşınmasına ce
vaz vermez. 

Madde 268. — Bir kimse kavlen veya fiilen 
her ne suretle olursa olsun adlî, idari, siyasi ve
ya askerî resmî bir heyet huzurunda veya bir 
hâkimin duruşma yaptığı sırada veya duruşma
ya mütaallik karar ve hükmün tefhimini müta-
akıp şeref ve haysiyetine veya vekanna tecavüz 
ve hakarette bulunursa altı aydan üç seneye ka
dar hapis cezasına malhkûm edilir. 

Bu fiil, 266 nci maddede gösterilenlerle yu
kanki fıkrada yazılı olanlar aleyhinde telgraf, 
telefon, mektup, resim veya her hangi bir yazı 
vasıtasiyle işlendiği takdirde de aynı ceza veri
lir. Birinci fıkrada yazılı heyetlerden birine kar
şı işlenen hakaret cürmü hakkında o heyetin me
zuniyeti olmadıkça takibat yapılamaz. 

Cürüm muhtelif derece ve sıfattaki zevattan 
mürekkep bir heyet aleyhine vâki olmuşsa mer
tebe itibariyle en büyük âmirin mezuniyeti ol
madıkça takibat icra olunamaz. 

Madde 271. — Her kim resmî sıfatı haiz olan 
bir memura vazifesini.icra ederken veya icra et
tiği vazifeden dolayı cismen eza verecek veya 
hastalığına sebep olacak müessir bir fiil işlerse 
456 nci maddeye göre verilecek cezalar aşağıda 
gösterilen suretlerle artmlır: 

1. Eğer memur 266 nci maddenin 1 nci ben
dinde gösterilen kimselerden ise ceza üçte bir
den yarıya kadar, ikinci bendinde gösterilen kim
selerden ise bir misli ve üçüncü bendinde göste
rilen kimselerden ise iki misli artmlır. 

2. Eğer fiil 268 nci maddede yazılı hal ve 
zamanlarda işlenmiş olursa fiilin istilzam ettiği 
cezaya üç misli- zam olunur. 

Hiçbir halde yapılacak zam altı aydan aşağı 
olamaz. 
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Bu maddede yazılı hallerde takibat şikâyete 

foağk değildir. 

Madde 414. — Her kim on beş yaşını bitir
meyen bir küçüğün ırzına geçerse 5 seneden on 
seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 
Eğer fiil cebir ve şiddet veya tehdit kullanıl
mak suretiyle veya akü ve beden hastalığından 
veya failin fiilinden başka bir sebepten dolayı 
veya failin kullandığı hileli vasıtalarla fiile 
mukavemet edemiyecek bir halde bulunan bir 
küçüğe karşı işlenmiş olursa ağır hapis cezası 
on seneden on beş seneye kadardır. 

Madde 415. — Her kim on beş yaşını bitir
meyen bir küçüğün ırz ve namusuna tasaddiyi 
mutazammın bir fiil ve harekette bulnnursa 
üç seneden altı seneye ve bu ful ve hareket yu-
karıki maddenin ikinci fıkrasında yazılı şart
lar içinde olursa beş seneden on seneye kadar 
hapis olunur. 

Madde 416. — On beş yaşını bitiren bir kim
senin cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak sure
tiyle rızma geçen veyahut akıl ve beden has
talığından veya kendi fiilinden başka bir sebep
ten veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı 
fiile mukavemet edemiyecek bir halde bulunan 
bir kimseye karşı bu fiilî işliyen kimse altı se
neden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. Yine bu suretle ırz ve namusa 
tasaddiyi tazammun eden diğer bir fiil ve hare
kette bulunursa dört seneden sekiz seneye kadar 
hapis olunur. Reşit olmıyan bir kimse ile rıza 
siyle cinsi münasebette bulunanlar fiil daha 
ağır cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde 
altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

Madde 418. — Yukarıki maddelerde yazılı 
fiil ve hareketler mağdurun ölümünü mucip 
olursa müebbet ağır hapis cezası verilir. Eğer 
bu fiil ve hareketler bir marazın sirayetini ve 
mağdurun sıhhatine sair büyük bir nakise İra
sını veya maluliyet veya mâyûbiyetini müstel
zim olursa cezanın yarısı ilâve edilerek hük-
molunuT. 

Madde 419. — Kanunen birbirleriyle evlen
meleri memnu olduğu halde cinsi münasebette 
bulunanlar, fiil ayn bir suç teşkil etmediği tak
dirde, bir seneden üç seneye kadar hapis, 

Alenen hayasızca v'az'u harekette bulunan
lar on beş günden iki aya ve o suretle cinsi 
münasebette bulunanlar altı aydan bir seneye 
kadar hapis ve bu fıkrada yazılı hallerde ayrı
ca 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 429. — Her kim cebir ve şiddet veya 
tehdit veya hile ile şehyet hissi veya evlenme 
maksadiyle reşit olan veya reşit kılman bir ka
dını kaçırır veya bir yerde.alıkorsa üç seneden 
beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalan
dırılır. 

Madde 430. — Her kim cebir, ve şiddet ve
ya tehdit veya hile ile şehvet hissi veya evlenme 
maksadiyle reşit olmayan bir kimseyi kaçırır 
veya bir yerde alıkorsa dört seneden on seneya 
kadar ağır hapis vezası verilir. 

Kaçırılan kadın evli ise beş seneden on se
neye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Eğer reşit olmıyan kimse, cebir ve şiddet 
veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rız asiy
le şehvet hissi veya evlenme maksadiyle kaçı
rılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı 
aydan üç seneye kadar hapistir. 

Madde 431. — Kaçırılan kimse 12 yaşını dol
durmamış ise fail, cebir ve şiddet veya tehdit 
veya hile kullanmamış olsa dahi altı seneden 
on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

Madde 448. — Her kim, bir kimseyi kasden 
öldürürse yirmi seneden yirmi dört seneye ka
dar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Madde 449. — Öldürmek fiili; 
1. Karı, koca, kardeş, babalık, analık, ev

lâtlık, üvey ana, üvey baba, üvey evlât, kaym-
ba'ba, kaynana, damat ve gelinler haklarında 
işlenirse; 

2. Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini 
yapmasından dolayı Devlet memurlarından, biri 
aleyhine icra olunursa; 

3. Zehirlemek suretiyle yapılırsa; 
Fail, müebbet ağır hapis cezasına mahkûm 

olur. 

Madde 450. — öldürmek fiili. 
1. Usul ve fürudan biri aleyhine işlenirse; 
2. Büyük Millet Meclisi üyelerinden biri 

aleyhine ika edilirse; 
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3. Canavarca .bir his sevkı ile veya işkence 

ve tazip ile ika edilirse; 
4. Taammüden icra olunursa; 
5. Birden ziyade kimseler aleyhine işle

nirse ; 
6. Yangın, su baskını ve gark gibi yedinci 

babın birinci faslında beyan olunan vasıtalarla 
yapılırsa; 

7. Velevki husule gelmiş olmasın diğer bir 
cürmü hazırlamak veya kolaylaştırmak veya iş
lemek için ika olunursa; 

8. Başka bir cürmün işlenmesi akabinde o 
cürümden hâsıl olacak faydayı elde etmek veya 
bu gayeye vusul maksadiyle yapılan ihzaratı 
saklamak için işlenmiş olursa; 

9. Bir cürmü gizlemek veya delil ve ema
relerini ortadan kaldırmak veya kendisinin y a 
hut başkasının cezadan kurtulmasını temin et
mek maksadiyle vukua getirilirse'; 

10. Kan gütme saikiyle işlenirse; 
Fail, ölüm cezasına mahkûm edilir. 

Madde 456. — Her kim katil kastiyle olmak
sızın bir kimseye cismen eza verir veya sıhhatini 
ihlâle yahut aklî melekelerinde teşevvüş husulü
ne sebep olursa altı aydan bir seneye kadar ha
pis olunur. 

. Fiil, havastan veya azadan birinin devamlı 
zaafını yahut söz söylemekte devamlı müşkülâtı 
veya çehrede sabit bir eseri yahut yirmi gün ve 
daha ziyade aklî veya bedeni hastalıklardan birini 
veya bu kadar müddet mûtat iştigallerine devam 
edememesini mucip olmuş veya hayatını tehlike
ye mâruz kılmış veya gebe bir kadın aleyhine 
işlenip de vaktinden evvel çocuk doğmasını in
taç etmiş ise ceza iki seneden beş seneye kadar 
hapistir. 

Fiil, katı veya muhtemel surette iyileşmesi 
kabil olmıyacak derecede akıl veya beden hasta
lıklarından birini yahut havastan veya el yahut 
ayaklardan birinin veya söylemek kudretinin ya
hut çocuk yapmak kabiliyetinin ziyamı mucip 
olmuş veya azadan birinin tatilini yahut çehre
nin daimî değişikliğini veya gebe bir kadına kar
şı ika olunup da çocuğun düşmesini intaç eyle
miş ise ceza altı seneden 10 seneye kadar hapistir. 

Eğer fiil, hiçbir hastalığı veya mûtadı işti
gallerden mahrumiyeti mucip olmamış yahut bu 
haller on günden ziyade uzamamış ise takibat ic
rası mutazarrırın şikâyetine bağlı olmak şartiy-

le- fail hakkında iki aydan altı aya kadar hapis 
veya 200 liradan 2500 liraya kadar ağır para . 
cezası hükmolunur. 

Bu fiil, 457 nci maddede yazılı vasıtalarla iş
lenirse takibat icrası şikâyete bağlı değildir. 

Madde 466. — , 
1. Umumi veya umuma açık mahallerde hal

kın huzur ve rahatını bozacak surette kavgaya se
bebiyet verenler on beş günden bir aya, 

2. Kavgada korkutmak için silâh çeken üç 
aydan bir seneye ve silâh boşaltan altı aydan 
iki seneye kadar, 

Hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madde 495.— Herkim menkul bir malın zil
yedini veya cürüm mahallinde bulunan bir baş
kasını cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan 
veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beya-
niyle tehdit ederek o malı teslime yahut o ma
lın kendi tarafından zaptına karşı sükût etmeye 
mecbur kılarsa beş seneden on beş seneye kadar 
ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Bir malın yağması esnasında veya akabinde 
fiili icra ve itmam etmek veya malı kaçırmak 
yahut kendisini veya şerikini cezadan kurtarmak 
için mal sahibine veya vaka mahalline gelen baş
kasına karşı cebir ve şiddet veya tehdit icra eden 
kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

Madde 496. — Her kim, bir kimseyi cebir ve 
şiddet kullanarak veya şahsan veya malen bü
yük bir tehlikeye düşüreceği beyaniyle tehdit 
ederek o kimsenin yahut başkasının zararına hu
kukça hükmü haiz bir senedi vermeye veya imza 
etmeye yahut koparıp mahvetmeye mecbur kı
larsa beş seneden on beş seneye kadar ağır hapis 
cezasına mahkûm olur. 

Madde 497. — Yukardaki maddelerde beyan 
olunan cürümler, geceleyin veya silâh ile tehdit 
ederek işlenirse on seneden on beş seneye kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

Bu fiiller, yol kesmek suretiyle veya içlerin
den velev birisi görünür şekilde silâhlı bulunan 
ikiden ziyade kimseler yahut kıyafetini tebdil 
etmiş olan şahıslar tarafından işlenirse ağır ha
pis cezası yirmi seneden aşağı olamaz. 

Madde 498. — Bir kimse, her ne suretle olur
sa olsun hayat veya ırz veya mal hakkında bü
yük bir zararla korkutarak yahut Hükümet ta-
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rafından verilmiş gibi emir göstererek başkası
nı para veya eşya veya hukukça hükmü haiz 
bir senet göndermeye veya bir mahalle koymaya 
veya bunların kendi eline geçmesini temin etme
ye mecbur kılarsa sekiz seneden on beş seneye ka
dar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Madde 499. — Her kim, para veya eşya veya 
hukukça hükmü haiz bir senet almak için bir 
kimseyi hapis eder yahut dağa veya tenha bir 
mahalle kaldırırsa, maksadına nail olmamış ise 
on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası 
ile cezalandırılır. Maksadına nail-olmuş ise ceza
nın yukarı haddi hükmolunur. 

Madde 500. — Her kim 64 ve 65 nci madde
lerde beyan olunan ahvalin maadasında evvelce 
Hükümete haber vermeksizin adam kaldırmak 
cürmünden maksut olan şeyi elde etmek için şifa
hî veya tahriri muhabere naklederse iki seneden 
sekiz seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Madde 549. — Merciden ruhsat almaksızın 
kanuna göre memnu olmıyan silâhları şehir ve 
kasaba içinde taşıyanlar üç aydan altı aya kadar 
hafif hapis veya 250 liradan 1 000 liraya kadar 
hafif para cezasiyle cezalandırılır, 

Madde 571. — Herkim, umumi veya umu
mun girebileceği yerlerde halkın rahatını boza
cak veya rezalet çıkartacak surette ve aşikâr bir 
halde sarhoş olarak yakalanırsa bir aydan aşağı 
olmamak üzere hafif hapis veya 100 liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezası ile mahkûm 
olur. 

Madde 572. — Yukanki maddede gösterilen 
surette sarhoş olup da başkasına tecavüz ve umu
mun istirahatini selbedenler iki aydan aşağı ol
mamak üzere hafif hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlar altı 
aydan aşağı olmamak üzere hafif hapse mahkûm 
olurlar. 

İki defa mahkûm olduktan sonra aynı fiili 
tekrar işliyenler o fiili itiyat etmiş sayılır. 

MADDE 2. — 3236 sayılı kan gütme sebe
biyle işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs 
cürümleri failleri ve hısımları hakkında tatbik 
olunacak muameleye dair kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 
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Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/464) 

İS . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun, tadiline ait kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte takdim ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

A. F. Ağaoğlu 

GEREKÇE . . . - . . . - • -

Katil, ırza geçmek, kız kaçırmak, hırsızlık, kavga, müessir fiil, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölü
me sebebiyet, sarhoşluk, dilencilik, rüşvet, ihmal, ihmal ile zimmete sebebiyet gibi suçların çok ol
duğu muhakkaktır. 

Demokrasi inkılâbımızdan sonra idarenin ve zabıtanın kanun dışı baskılarının kalkmış olma
sından dolayı da birçok hallerde Ceza Kanunumuzdaki müeyyidelerin kâfi gelmemekte olduğu da 
bir hakikattir. 

Suçların çoğalıp azalmasında içtimai, iktisadi ve ahlâki birtakım âmillerin mevcudiyeti inkâr 
edilemez. Hiç şüphesiz nefis ve irade terbiyesinin başta gelen bir âmil olduğu da kabul edil
melidir. 

Tehevvüren işlenen suçlarla şehevi veya maddi istifade ve intikam düşüncelerinin ve tenbel-
liğin müessir olduğu suçlar daha ziyade nefsine mağlûp ve iradesi zayıf insanların işidir. Nefse 
mağlûbiyet ve irade zayıflığı gibi en mühim suç âmilinin önlenmesinde ise hukuki ve cezai mü
eyyidelerin mühim tesiri vardır. 

Cezalar kâfi derecede şiddetli olursa ve mahkemeler de birtakım bahanelerle cezaları tahfif 
etmek itiyadında olmazlarsa suç işliyecek insanlar düşünmeye mecbur kalırlar. Nefislerinin ar
zusuna kolay kolay mahkûm olmazlar. 

Hukukta ve cezada şiddetli ve müessir müeyyideler, âdil ve muktedir hâkimler tarafından 
tatbik edilmek şartiyle memleketin her sahada tealisine de hizmet eder. Fena * hâkimler elinde 
bir zulüm vasıtası olsa dahi mücerret şiddetli ve müessir müeyyideler, nefse hâkimiyet ve iradeyi 
kuvvetlendirmek ve hattâ tereddiye mâni olmak gibi faziletkâr tesirleri haizdir. Bunun neticesi 
olarak da mahkemelerde ve zabıtada iş azalır. Mahkemelerin ve zabıtanın murakabesi de kolayla
şır. îyi ve kötü daha iyi anlaşılabilir. Böylece Devlet teşkilâtında da daima daha iyiye doğru gi
dilmiş olur. 

Tarihteki birçok misallerden sarfınazar zamanımızda ingiltere bizim için güzel bir misal teşkil 
eder. Asırlardan beri İngiltere'de cari hukuk; basit ve şedit ahkâmı muhtevi olarak hem birçok 
hâdiselere vukuundan evvel mâni olmakta, hem de tatbik edenlerin iyi yetişmesini temin eylemek
tedir. Halen îngilterede orduda, mekteplerde ve umumi ceza hukukunda gayet şiddetli darp ce
zası olduğu gibi bu cezanın daha da genişletilmesi istenilmektedir. Yine İngiltere'de kasten katlin 
cezası ölümdür. Ve âdi tahrik sebepleriyle de bu ceza tahfif edilmemektedir. Sair suçların cezaları 
da çok şiddetlidir. 

Adalet ve kudret itibariyle İngiliz zabıtasının ve hâkimlerinin derecesini henüz bulamadığımız 
için, her hususta aynı derecede şiddete şimdilik lüzum yoksa da; bir taraftan mahkemelerimizin 
çalışmalarında, hâkimlerimizin seçilmesinde ve yetiştirilmesinde, kaza mercilerinin ve zabıtanın 
birleştirilmesinde ve zabıta memurlarının her hangi bir emri icra eden bir makine gibi değil mesul 
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ve bilgili bir varlık haline getirilmesinde ıslah çareleri aranır ve bulunurken, diğer taraftan per
vasızlık ve lâubalilik içinde çok işlenen suçlarda şiddetli davranmanın zamanı gelmiştir. 

Mümkün oldukça hususi ceza hükümlerini de içine alacak şekilde, tâyin ve tariflerde ve umumi 
hükümlerde tesbit ve kısa, cezalarda şiddetli ve müessir hükümleri muhtevi ve her işimizde oldu
ğu gibi Fransız tesirinden tamamen masun, înğiliz sisteminde yeni bir ceza kanununa muhtacız. 
Ancak bu iş uzun senelere mütevakkıf olduğu için, içinde bulunduğumuz haller ve şartlar karşısın
da halkımızın çok haklı şikâyet ve ıstırabını kısmen de olsa giderebilmek için Ceza kanunumuzun 
bâzı hükümlerinde acele değişiklik yapılması da zaruridir 

Bağlı teklif bu mülâhazalarla hazırlanmıştır ve ceza hukukumuzda inkılâp sayılabilecek esaslı 
farklar derpiş olunmuştur. 

1. Darp cezası kabul edilmiştir. İngiltere'deki kadar şiddetli ve tatbikatı geniş değildir. Daha 
mutedil olup mahdut suçlara hasredilmiştir. 

2. Suçlularla yakından teması olan herkes bilir ki Adana/dan İstanbul'a, Karaman'dan Mer
sin'e sürmek gibi cezadan ziyade bir lütuf olacak hallere meydan vermemek şartiyle sürgün 
cezası hapisten daha müessir ve daha ıslah edicidir. Sürgün cezası hapiste olduğu gibi tenbellik, 
kumar, dedikodu gibi âmillerle mahkûmu tereddiye sürüklemez, çalışmaya icbar eder. 

Bu sebeplerle teklifte sürgün cezasının fena tatbiklerini önliyecek tedbirler alınmış ve bu 
ceza daha tesirli bir hale getirilmiş ve tatbikatta daha geniş yer verilmiştir. Tatbikattaki genişli
ğin Devlet kuvvetlerini lüzumsuz yere işgal etmemesini temin edecek hüküm de konulmusur. 

3. Kasten katil suçunun cezası ölüm olarak kabul edilmiştir. Hayatı tehlikeye sokacağı bi
linen kasten yangın, su baskını gibi suçlarda ölüm vukubulursa faile idam cezası verilmiştir. 
Irza geçmek ve kız kaçırmak gibi hâdiselerde ölüm vukuagelmesi halinde fail hakmda da ölüm 
cezası tâyin edilmiştir. 

4. Rüşvet suçlarının memleketimizde büyük bir dert olacak kadar çokluğu malûmdur. Haklı 
veya haksız olarak birçok dairelere karşı halkın itimadı kalmamıştır. Bu halin birçok memurla
rımızı muztarip ettiği de muhakkaktır. 

Rüşvet suçunun çokluğu cezanın hafifliğinden değil, rüşvet verenin de suçlu olmasından dolayı 
suçun meydana çıkarılmasındaki güçlükten ve hattâ imkânsızlıktandır. 

Rüşvet vermek hiç şüphesiz ahlâkan da dinen de mezmum ve memnu olan bir fiildir. Hal böyle 
olunca râşinin de suçlu sayılmasından daha tabiî bir şey olamaz. Ancak bunun cemiyet içinde bu 
suçu azaltmaya değil bilâkis suçun çoğalmasına hadim olduğu nazara alınırsa cemiyet namına 
fedakârlık yapmanın zruri olduğu neticesine varılır. Bu da râjşiyi suçlu saymamakla mümkün
dür ki, râşinin ifadesi şahadet olarak delil sayılsın. Böyle olacağını bilen bir memur da rüşvet 
almaktan çekinir. Böylece rüşvet suçu azalmış olur. Rüşvet alan memurun hadiseyi vaktinde mer
ciine haber vermesi halinde cezadan muaf tutulması ve aldığının sahibine iade edilmeyip müsa
dere edilmesi de râşiler için kâfi bir cezadır. Teklifte bu esasa göre değişiklikler vardır. 

5. Katil ve müessir fiil gibi suçların bâzı hallerde cezadan muafiyetini âmir bulunan 461 nci 
madde tecavüzleri daha iyi önleyici ve mağdurlara daha geniş haklar tanıyan bir hale ifrağ edilmiş, 

Zina halinde işlenen aynı suçlarda cezanın tahfifini emreden 462 nci madde ise cezadan mua
fiyet şeklinde insan ruhuna ve yaradılışına daha uygun ve zinayı önleyici bir hale getirilmiştir. 

6. Halkın emniyet ve huzurunu ve asayişi yakından alâkadar eden ve Devlete karşı sevgi ve 
itimadını sarsan birçok suçların cezaları şiddetlendirilmiş ve daha tesirli cezalar tâyin edilmiş, 

Akli halet ve yaş gibi sebeplerle cezanın tahfifinde de suçlular aleyhinde değişiklikler ya
pılmıştır. 
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Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin .değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerinin ilgası hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 11, 18, 
47, 54, 102, 112, 175, 204, 224, 226, 230, 304, 374, 
375, 382, 383, 407, 418, 439, 448, 452, 455, 457, 
461, 462, 464, 468, 485, 544, 545, 548, 566, 571, 
572 nci maddeleri aşağıda yazılı olduğu üzere 
değiştirilmiş ve 40 ncı, 51 nci ve 456 ncı madde-
îlerine birer fıkra eklenmiş ve 18 (mükerrer), 75 
(mükerrer), 281 (mükerrer), 281 (ikinci mü
kerrer), 439 (mükerrer), 525 (mükerrer) mad
deleri ilâve edilmiştir. 

Madde 11. — Cürümlere mahsus cezalar şun
lardır .-

1. idam, 
2. Ağır hapis, 
3. Hapis, 
4. Sürgün, 
5. Darp, 
6. Ağır para cezası, 
7. Hidematı âmmeden memnuiyet, 
Kabahatlere mahsus cezalar şunlardır: 
1. Hafif hapkj 
2. Sürgün, 
3. Darp, 
4. Hafif para cezası, 
5. Muayyen bir meslek ve sanatın tatili ic

rası, 
Bu kanunda şahsi hürriyeti tahdit eden ce

zalar tâbirinden ağır hapis, hapis, sürgün ve ha
fif hapis cezalan murat olunur. 

Madde 18. — Sürgün cezası gerek suçun iş
lendiği ve gerek suçtan zarar gören şahıs ile 
mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşağı beş 
yüz kilometre uzakta bulunan ve mahkeme ula
mında yazılı ve nüfusu on binden az olan bir ka
sabada mahkûmun ikamete mecbur tutulmasın
dan ibarettir. Bu cezanın müddeti cürümlerde 
iki seneden yirmi seneye ve kabahatlerde altı ay
dan iki seneye kadardır. 

İkinci fıkra aynı.# 

Madde 18. — (Mükerrer) Darp cezası cürüm
lerde on darbeden yüz darbeye ve kabahatlerde 
beş darbeden yirmi darbeye kadardır. 

Bu ceza üç santim kutrunda ve altmış san
tim uzunluğunda sert bir ağaçtan yapılmış bu-

daksız bir değnekle ve doktor nezareti altında 
mahkûm yatırılarak çıplak ayak altına vurul
mak suretiyle icra olunur. 

Bu cezanın birden icrası hayat ve sıhhat için 
tehlikeli olduğu doktor tarafından beyan edildi
ği takdirde parça parça icra olunur. Bu suretle 
icrası dahi hayat veya sıhhat için tehlikeli oldu
ğu anlaşıldığı takdirde bir darbe dokuz günlük 
sürgüne muadil tutularak sürgün cezasına çev
rilir. Ancak sürgün cezası iki aydan az olamaz. 
Aksi takdirde bir darbe üç günlük hapse muadil 
tutularak hapis cezasına çevrilir. 

Madde 40. — Ek fıkra: 
Eğer darp cezası verilmiş ise üç günlük mev-

kûfiyet bir darbeye mukabil sayılır. 

Madde 47. — Yukarıki maddede beyan olu
nan akli halet, ceza mesuliyetini kamilen kaldı
racak surette olmayıp ehemmiyetli bir derecede 
azaltabilecek mahiyette ise suç için muayyen olan 
ceza aşağıda yazılı şekillerde indirilir: 

1. ölüm cezası yerine on beş seneden eksik 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis, 

2. Müebbet ağır hapis yerine on seneden on 
beş seneye kadar ağır hapis, 

3. Âmme hizmetlerinden müebbet memnu
iyet yerine muvakkat memnuiyet, 

4. Sair cezalar yarıya indirilir. 

Madde 51. — Ek fıkra: 
Adam öldürme suçlarında tahrikin suçla mü

tenasip olması şarttır. 

Madde 54. — Fiili işlediği zaman on bir yaşı
nı bitirmiş olup da on beş yaşını doldurmamış 
olanlar, farik ve mümeyyiz olmadıkları surette 
haklarında hiçbir ceza tertip olunamaz. Ancak 
işlenilen fiil bir seneden fazla hapis veya daha 
ağır bir cezayı müstelzim cürümlerden ise bun
dan evvelki madde ahkâmı tatbik olunur. 

Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu 
fark ve temyiz ile hareket etmiş ise suçunun ceza
sı aşağıda yazılı şekilde indirilir : 

1. ölüm cezası yerine on beş seneden eksik 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis, 

2. Müebbet ağır hapis yerine on seneden on 
beş seneye kadar ağır hapis, 
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3. Sair cezalar yarıya indirilir. ! 
Âmme hizmetlerinden memndiyet ve emni- j 

yeti umumiye nezareti altına alınmak cezaları 
tatbik olunmaz. 

Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar, para ve j 
darp cezalarından çevrilmiş olsa dahi eğer suçlu j 
cezanın çektirilmesine başlandığı zaman 18 yaşı
nı bitirmemiş ise ceza bir ıslahhanede çektirilir, j 

Madde 75. — (Mükerrer) her suç için mü- ı 
rettep olan darp cezasının mecmuu hükmolunur. I 
Ancak bu yekûn cürümlerinde iki yüz ve kaba- | 
hatlerde kırk darbeyi geçemez. I 

Madde 112. — Bu maddede yazılı cezalar aşa- j 
ğıdaki müddetlerin müruru ile ortadan kalkar : 

1. Aynı. I 
2. Aynı. i 
3. Aynı. j 
4. Beş seneye kadar ağır hapis ve yahut ha- j 

pis veya muvakkaten hidematı âmmeden memnu- j 
iyet cezaları ile cürümlere mahsus sürgün veya ! 
darp cezası veya ağır para cezası hükümleri on j 
sene, j 

5. Bir aydan ziyade hafif hapis ve yahut bir i 
meslek ve sanatın tatil icrası ve yahut kabahat- j 
lere mahsus sürgün veya darp cezası veyahut j 
30 liradan ziyade hafif para cezası hükümleri j 
dört sene, 

6. Aynı. 
Geçmesi ile ortadan kalkar. 
Nevileri başka başka cezaları havi hükümler, 

en ağır ceza için konulan müddetin geçmesi ile 
ortadan kalkar. 

Cezanın müruruzaman ile ortadan kalkma
sından sonra emniyeti umumiye nezareti altında 
bulunmak cezasının da hükmü kalmaz. 

Madde 175. — Her kim devletçe tanınmış 
olan dinlerden birini veya dinî akideleri ve din
ce mukaddes tanılan şeyleri tezyif ve tahkir 
ederse bir aydan altı aya kadar hapsolunur ve 
30 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Her kimse devletçe tanınmış olan dinlerden 
birine ait dinî işlerin yahut ibadet ve âyinin icra
sını meni veya ihlâl eylerse iki aydan bir seneye 
kadar hapis olunur. Eğer bu fiilin işlenmesi 
zamanında cebir ve şiddet veya tehdit veya ay
nı zamanda birinci fıkradaki cürüm de vâki olur
sa fail altı aydan üe seneye kadar hapis ile ce
zalandırılır. 

Din veya mezheplerden birini veya dinî aki
deleri veya dince mukaddes tanılan şeyleri 
tezyif ve tahkir yolunda neşriyatta bulunanlar 
altı aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandı
rılır. 

Madde 204. — Devlet emvalinin murakabesi 
veya teftişi ile mükellef olup da vazifelerini yap
mayı ihmal ederek zimmetin vukuuna veya art
masına sebep olanlar üç aydan bir seneye kadar 
hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılmakla beraber zararın öden
mesinden dahi hep birlikte mesul olurlar. 

Madde 224. — Kendisine rüşvet arz ve teklif 
olunan kimse gerek o rüşveti almazdan evvel ve 
gerek aldıktan sonra başka taraftan duyulmak-
sızın velev kısmen olsun maslahatın tervicinden 

I evvel merciine haber verir ve aldığı parayı ve 
| saireyi de aynen verirse mesul olmaz. 
! Para ve saire sahibine iade edilmeyip musa-
| dere olunur. 
i * 
| Madde 226. — Bâşi olan şahıs kimin vasıtası 
i olursa olsun mürteşi ile hemfiil sayılır. 

| Madde 230. — 
i Birinci fıkra aynı. 

tkinci » » 

Madde 102. — Kanunda başka türlü yazıl
mış olan ahvalin maadasında hukuku âmme dâ
vası : 

1. Aynı. 
2. Aynı. 
3. Aynı. 
4. Beş seneden ziyade olmamak üzere ağır 

hapis veya hapis veya hidematı âmmeden mu
vakkaten mahrumiyet cezalarını, veya cürümlere 
mahsus sürgün veya darp veya ağır para ceza
sını müstelzim cürümlerde beş sene, 

5. Bir aydan ziyade hafif hapis veya kaba
hatlere mahsus sürgün veya darp veya otuz li
radan ziyade hafif para cezasını müstelzim fi
illerde iki sene, 

6. Aynı. 
Bu kanunun ikinci kitabının birinci babında 

yazılı ölüm veya müebbet yahut muvakkat ağır 
hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurt dı
şında İşlenmesi halinde dâva müruruzamanı yok
tur. 
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Bu maddede yazılı suçlar baremin onuncu de- ; 

reeesinden altıncı derecesine kadar, bu derece I 
dâhil, memurlar tarafından işlenirse verilecek ce- j 
za üç aydan üç seneye kadar hapis ile birlikte 
müebbeden veya muvakkaten memuriyetten mah
rumiyettir. 

Bu maddede yazılı suçlar baremin beşinci de
recesinden birinci derecesine kadar, bu derece 
dâhil, memurlar ve Bakanlar tarafından işlenir- ı 
se altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile I 
birlikte müebbeden veya muvakkaten memuriyet- i 
ten mahrumiyet cezası verilir.' 

Madde 281. — (Mükerrer; Geçen fasıllarda 
yazılı cürümlerde temin olunan menfaatler fahiş | 
ise ceza iki misli ve çok fahiş ise üç misli olarak | 
hükmolunur. i 

Madde 281. — (İkinci mükerrer) Geçen fa
sıllarda yazılı haller haricinde ve her ne suretle \ 
olursa olsun memurlar tarafından efrada karşı | 
işlenecek keyfî hareket veya zulüm sayılacak her | 
türlü fiillerde altı aydan üç seneye kadar hapis I 
veya iki seneden beş seneye kadar sürgün cezası 
hükmolunur. 

Madde 304. — Sürgün cezasına mahkûm olan | 
kimse sürgün yerinden kaçarsa bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Sürgün cezasına mahkûm olan kimse sürgün I 
yerine muhafızsız gitmek ister ve bti talebi ilâmı 
infaza memur makamca kabul olunursa tâyin i 
olunan müddet içinde sürgün mahalline gitmiyen ı 
veya kaçan mahkûma da birinci fıkrada yazılı j 
ceza verilir. 

Madde 374. — Başkasının hayatı için tehlikeli 
olduğu vukuundan evvel anlaşılabilen bir suretle ! 

kasten su basmasına sebep o^an kimse on seneden ' 
aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. j 

Eğer bu hal bir kimsenin ölümüne sebebiyet ! 

vermiş ise faile ölüm cezası verilir. 
Sair kasten su basmasına sebebiyet hallerinde 

verilecek ceza bir seneden beş seneye kadar ağır 
hapistir. ı 

Eğer bu hal bir kimsenin ölümüne sebep our- j 
sa faile müebbet ağır hapis cezası ve birden zi- ' 
yade kimsenin ölümüne sebep olursa faile ölüm j 
cezası verilir. j 

Madde 375. — Kasdi olmaksızın su basmasına ' 
I 

sebebiyet verip bu suretle ferdin hayat ve malını ! 

tehlikeye koyan kimse bir seneden beş seneye ka
dar hapis ile mücazat olunur. 

Eğer bu hal bir kimsenin Ölümüne sebep ol
muş ise cezası beş seneden on seneye kadar, bir
den fazla kimsenin ölümüne sebep olmuş ise on 
seneden yirmi seney-j kadar t gır hapistir. 

Madde 382. — 369, 370, 371, 372, 373, 376, 
377, 378, 379, 380 ve 381 nci maddelerde yazılı 
suçlar bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş ol
duğu takdirde muayyen olan ceza bir misli ar
tırılır ve bu ceza kanunen muayyen olan ceza
nın âzami haddini geçebilir, ölüme sebep ol
muş ise ölüm cezası verilir. 

Madde 383. — Birinci fıkra aynı. 
Eğer bu fiilden bir şahsın hayatmca teh

like hâsıl olursa bir seneden beş seneye kadar 
hapis ve bir kimsenin ölümü vukua gelirse beş 
seneden on seneye kadar, birden fazla kimsenin 
ölümü vukua gelirse on seneden yirmi seneye ka
dar ağır hapis cezası hükmedilir. 

Madde 407. — Birinci fıkra aynı. 
Eğer fiil birkaç kişinin hastalığına sebep ol

muş ise birinci fıkrada beyan olunan ceza bir 
mislinden, aşağı olmamak üzere artırılır. 

Eğer fiil bir kimsenin ölümüne sebep olmuş 
ise faile ölüm cezası verilir. 

Madde 418. — Yukardaki maddelerde yazılı 
fiil ve hareketler mağdurun ölümünü mucip 
olursa faile ölüm cezası verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralar aynı. 

Madde 439. — Cebren kaçırmak sırasın
da veya bu yüzden kaçırılan kimse yaralanmış 
olursa yarasının, derecesine göre ceza üçte bir
den bir misline kadar artırılır ve eğer ölürse 
fail ölüm cezası ile cezalandırılır. 

Madde 439 (Mükerrer) — 438 nci maddede 
yazılı hal müstesna olmak üzere yukarda yazıh 
fasıllardaki cürümlerde verilecek hapis ve ağır 
hapis cezalarının iki misli sürgün cefası da hük
molunur. 

Madde 448.— Her kim bir kimseyi kasten 
öldürürse ölüm cezasına mahkûm olur. 

Madde 452. — Katil kasdiyle olmıyan müessir 
fiilden telefi nefis husule gelmiş olursa fail on 
seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır 
hapse mahkûm olur. 
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Eğer telefi nefis failin fiilinden evvel mev- 1 

cut olup da failce bilinmiyeıı bir halin birleşme
si ve yahut failin iradesinden hariç ve gayri- j 
melhuz bir sebebin inzimamı yüzünden vukua 
gelmiş ise beş seneden on seneye kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

Eğer telefi nefis fiilden hâsıl olmayıp nehyi l 
asabı ile vukubulmuş ise fiile tereddüp eden 
müessir fiil cezası bir misli fazlasiyle verilir ve 
bu ceza bir seneden az olamaz. 

Madde 455. —• Tedbirsizlik veya dikkatsiz
lik veya meslek ve sanatta acemilik veya niza-
mat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir 
kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs üç se
neden beş seneye kadar hapis ile birlikte beş 
seneden on seneye kadar sürgün cezasına mah
kûm olur. 

Eğer fiil birkaç kişinin ölümünü mucip ol- I 
muş ise beş seneden 10 seneye kadar hapis V3 
on seneden yirmi seneye kadar sürgün cezası 
verilir. 

Eğer fiil on kişiden fazla ölümü mucip olmuş | 
ise faile yirmi sene ağır hapis ve yirmi sene sür
gün cezası verilir. 

Madde 456. — Ek fıkra : 
Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında

ki hallerde hükmolunacak hapis veya ağır hapis 
cezasının iki misline muadil sürgün cezası da ve-
rilir. 

Madde 457. — 456 ncı maddede yazılı fiiller 
gizli veya aşikâr bir silâh veya zehir veya aşın
dırıcı ecza ile işlenirse asıl ceza bir misli ar
tırılır. 

Madde 461. — Yukardaki iki fasılda be
yan olunan fiillerden birini aşağıda gösterilen 
mecburiyetlerle yapanlara ceza verilmez. Bu 
mecburiyetler: 

1. 414, 415, 416, 417, 418, 429, 430, 431 nci 
maddelerde yazılı fiillerden birinin faillerine 
veya müteşebbislerine karşı mağduru kurtarmak, 

2. Hırsızlık, yağma ve garet suçlarından bi
rinin faillerine veya müteşebbislerine karşı ma
lını müdafaa etmek, 

3. Bir şahsın evine veya içinde adam otu
rur sair her türlü bina ve müştemilâtına her 
ne suretle olursa olsun gizlice veya zorla giren
leri veya girmek istiyenleri, yahut işbu mebani ' 

I ve müştemilâtına ateş ve kundak koyanları ve
ya koymak istiyenleri - bu fiiller gece vakti ol-

I mak veya gündüz olsa bile hane ve bina ve 
müştemilâtı tenha bir mahalde bulunmak şartiyle -
içinde ikamet edenlerin emniyeti şahsiyele-
rince aklen varit bir endişe ve havf mevcut 

l olduğu takdirde defetmek, 
Dir. 

Madde 462. — Yukarda iki fasılda beyan olu
nan fiiller zinayı icra halinde meşhuden yaka
lanan veya zinayı irtikâp etmek üzere yahut he
nüz irtiâp edildiğinde zevahire göre şüphe edi-
lemiyecek surette görünen bir koca veya karı 
yahut kızkardeş veya furudan biri yahut bun
ların müşterek faili veya her ikisi aleyhinde 
karı veya koca yahut usulden biri yahut erkek 
veya kızkardeş tarafından işlenirse faile ceza 
verilmez. 

Madde 464. — Birinci fıkra- aynı. 
I 1. Adam ölmüş veya ömmü intaç eden bir 

yara ika edilmiş ise iki seneden beş seneye 
kadar hapis ile birlikte beş seneden on seneye 
kadar sürgün cezası, 

2. Ahvali sairede altı aydan iki seneye ka
dar hapistir. 

3. Maktul ve mecruha karşı el dokundur
muş olmayıp da yalnız kavgaya dâhil olanlar altı 
aydan iki seneye kadar hapis olunur. 

4. Kavganın hudusuna sebebi asli olanlar 
hakkında ceza üçte bir miktarı artırılır ve bir 
sene müddetle sürgün cezası da ilâve edilir. 

Madde 468. — Birinci, ikinci, üçüncü fıkra
lar ve bentler ve dördüncü fıkra aynı. 

Birinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne 
sebep olmuş ise ölüm cezası ve bedenî bir zararı 
mucip olmuş ise on seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir. 

Son fıkra aynı. 

Madde 485. — Birinci fıkra aynı. 
Eğer iki taraf karşılıklı olarak birbirini tah-

| kir etmiş bulunursa, mahkeme hangi taraftan sebe
biyet verdiğini ve evvel tahkir ettiğini nazara 
alarak diğer taraf hakkında cezayi ıskat edebilir. 

Madde 525. — (Mükerrer) - 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 504, 505, 
506 ve 512 nci maddelerde yazılı suçları işliyen-

' lere elli darbeden yüz darbeye kadar darp cezası 
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ve mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezanın 
iki misline muadil sürgün cezası da verilir. 

Madde 544. — Her kim iş işlemeye salih ol
duğu halde dilencilik ederse on darbeden yirmi 
darbeye kadar darp cezası verilir. 

Tekerrüründe yirmi darbe ile birlikte bir se
ne müddetle sürgün cezası verilir. 

Mütaakıp tekerrürlerde yirmi darbe ile bir
likte altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis 
ve iki sene sürgün cezası verilir. 

Madde 545. — Her kim on beş yaşından aşa
ğı bir çocuğa dilencilik ettirir veya velayet ve 
vesayeti altında bulunan yahut kendisinin 
muhafaza ve nezaretine tevdi olunan on beş 
yaşından aşağı bir küçüğün dilenmesine veya 
bir kimsenin o küçüğü dilencilikte kullanmasına 
müsaade ederse yirmi darbe ile beraber iki 
aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası 
veriliı. 

TJer kim on beş yaşından aşağı çocukları 
toplayıp dilencilik ettirirse yirmi darbe ile bir
likte bir sene sürgün cezası verilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı suçların müker
rerlerine yirmi darbe ile birlikte altı aydan aşa
ğı olmamak üzere hafif hapis ve iki sene sürgün 
cezası verilir. 

Madde 548. — Her kim umumi bir mahalde 
jalıut umuma açık yerlerde yalan uydurarak 
başkasını zarara sokar veya halkın huzurunu 
bozarsa iki aydan aşağı olmamak üzere hafif 
hapis rezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı suçun mukerrirlerine 
verilecek ceza altı ay hafif hapis ve bir sene 
sürgünden az olamaz. 

Bu maddede yazılı ,suç umuma neşir veya 

teşhir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir 
vasıtalariyle irtikâp olunmuş ise ceza bir misli 
artırılır. 

Madde 566. — Her kim dikkatsizlik veya ted
birsizlik veya nizamata riayetsizlik veya mes
lek ve sanatta, acemilik neticesi olsa; bile her 
ne suretle olursa olsun şahıslara veya mallara bir 
zarar vukuu tehlikesini tevlid ederse iki aydan 
az olmamak üzere hafif hapis cezası verilir. 

Madde 571. — Her kim umumi ve^a umumun 
girebileceği yerlerde halkın rahatını bozacak ve
ya rezalet çıkaracak surette sarhoş olarak yaka
lanırsa bir aydan aşağı olmamak üzere hafif ha
pis yahut iki yüz liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezasına mahkûm olur. 

Madde 572. — Her kim sarhoş olup da başka
sına tecavüz ve umumun istirahatini selbeder-
se üç aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ce
zasına mahkûm olur. 

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlara on 
darbeden az olmamak üzere darp cezasiyle birlik
te altı aydan aşağı olmamak üzere hafif ha,pis ve 
bir sene sürgün cezası verilir. 

îki defa mahkûm olduktan sonra aynı fiili 
tekrar işliyenler o fiili itiyat etmiş sayılır. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 220, 
221, 222, 223, 449 ve 450 nci maddeleriyle 225 
nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımından üç ay 
sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun Bakanlar Kurulun
ca yürütülür. 
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Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkındaki kanun teklifi (2/476) 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimi gerek
çesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

' • '• Mehmet özbey 

; ; * * H ' ' GEREKÇE ' 

Bugün içinde bulunduğumuz Demokrasi rejimi memlekette vatandaşlara söz ve neşir hürriyetini 
mutlak surette tanımış ve bu haktan istifade edilerek memleketin her köşesinde birçok gazeteler in
tişar etmekte bulunmuş olduğu gibi miting ve sair suretlerle de siyasi ve gayrisiyasi toplantılar ya-
püagelmektedir. Ancak Demokrasi rejiminin aynı zamanda bir ahlâk kemali olduğu nazarı itibara 
alınarak neşriyat ve toplantılarda terbiye hududunun haricine çıkılmaması esastır. 

Fakat bâzı yerlerde bâzı kötü niyetli kimseler bu hürriyetleri istismar ederek Hükümeti temsil 
eden kimselerin şahıslarına ağır taarruzda bulunmakta ve hakaret etmektedirler. Bu neşriyatın veya 
toplantıların yapıldığı yerlerin uzak olması veya gazetelerin ve mecmuaların Türk'iye dâhilinde ya
yınlanmaması sebepleriyle hakarete mâruz kimseler bundan haberdar olmamakta, haberdar olsa bile 
failini adalet huzuruna çıkaracak imkânlara malik bulunmamaktadırlar. Neşriyat ve toplantı
larda vâki olan hakaretler o muhitteki halk üzerinde menfi tesirini yapmakta ve Hükümete kar
şı olan itimadını ve mânevi hislerini rencide etmekte ve fail ise hakkında hiçbir muamele yapıl
madığını görerek cüret ve tecavüzünü artırmaktadır. 

Rejimin esas gayelerinden birisi : Vatandaşlar arasında birbirine 'karşı hürmet ve sevgiyi ar
tırmak olduğu cihetle 'bu gibi hareketlerin : Rejimin yukarda bahsedilen ıgayesini kösteklemekte
dir. Bir bakanın -ağır hakaretlere mâruz kalması; hakaretin vukubulduğu mahallin uzuvlariyle 
icraatına da mâni olacağı tabiîdir. Eğer failleri, adalet huzuruna re'sen yapılacak takibatla çı
karmak mümkün olursa hem bakanın şerefi korunmuş olacak ve hem de kötü niyetli kimselerin 
cüretlerini artırmaları önlenmiş bulunacaktır. Bundan başka suçun işlendiği mahal halkı da fa
ilinin cezalandırılması tesiriyle Hükümet şahıslarına karşı itimat ve bağı sarsılmıyacaktır. Zaten 
Ceza Kanununun 9 ncu faslını teşkil eden resmî sıfatı >haiz olanlar aleyhinde cürümler faslında 
bulunan maddelerdeki suçların hemen cümlesinin takibi şahsi şikâyete bağlı olmayıp Cumhuriyet 
savcıları tarafından takibat re'sen yapılmaktadır. 273 ncü maddeye evvelce böyle bir fıkra 
konmamış olması hiçbir esbabı mucibeye istinat etmemekte ve belki de kanunun tercümesi sıra
sında unutulmuş 'bulunmaktadır. Yeni rejime girmeden evvelki zamanlarda Hükümetin halk üze
rindeki yarattığı korku ve o zamanki söz ve neşir hürriyetinin tahditli olması fertlerin Hüküme
ti temsili eden kimselere hakaret ve tecavüzünü önlemiş bulunmaktadır. Bugün ise yukarda bah
si geçen hürriyetler : Memlekette tam ve kâmıil olduğundan 'bâzı kötü niyetli kimseler bunları 
istismar etmektedirler. Bu gibi hallere mâni olunmak için Türk Ceza Kanununun 273 ncü mad
desine (Bu Maddede yazılı hallerde takibat şikâyete bağlı değildir) şeklinde bir fıkra eklenme
sini zaruri görmekteyim. 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 273 1 MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: yürürlüğe girer. 

«Bu maddede yazılı hallerde takibat şikâyete MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü-
bağlı değildir.» j rütür. 
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Çanakkale Mebusu Nusret Kirişçioğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/480) 

6.1.1953 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ilişik olarak 
takdim edilmiştir. %"; * '• - *' w' •> ••v • - - ' • ; **{lM• -' 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arzederim. ,ij < < • *"' - ' I T î * ^ 
Çanakkale Milletvekili 

Nusret Kirisçioğlu 

Esbabı mucibe 

Ceza Kanunumuzun yeni içtimai cereyan ve icaplar bakımından ele alınması lüzumu herkesçe ka
bul edilmektedir. Nitekim Hükümet de bu lüzuma kaani olarak Adalet Bakanlığında kurulan hususi 
bir komisyonu bu işle tavzif etmiştir. Bir seneden fazla bir zamandanberi mesaisine aralıksız ola
rak devam eden bu komisyonun daha bir müddet işini bitiremiyeceği muhakkaktır. Çünkü mesele 
tahminlerden daha geniş bir mahiyet arzetmektedir. 

Halbuki Ceza Kanunumuzun bâzı maddelerinde bir an evvel değişiklik yapılması da içtimai ve 
hukuki bir zaruret olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu zaruretleri gören bir çok mebus ar
kadaşlarımız bu hususta birçok değişiklik tekliflerinde bulunmuşlardır. îşte bu kanun tekliflerinin 
Adalet Komisyonunda tetkiki sırasında teklif sahibi arkadaşlarmızca nazara alınmayan bâzı mad
delerde de tâdil lüzumu belirmiştir. Keza Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu tasarısının yeni Ada
let Komisyonunda tetkiki dahi Ceza Kanununda bâzı değişiklikler yapılması lüzumunu göster
miştir. Bundan başka Ceza Kanunumuzun ikinci kitabı üçüncü babının 1, 2, 3, 4 ve 9 ncu fasıl-
larındaki suçların müeyyidelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerek cezalar arasında bir nispetin 
sağlanması gerek yeni içtimai icapların karşılanması bakımından bir zaruret olarak kabul edil
miştir. îşte bizi bu kanun teklifini yapmıya sevkeden sebepleri bu şekilde hülâsa etmek mümkün
dür. Bu noktayı böylece kaydettikten sonra her madde hakkında ayrı ayrı yapılmasını istediği
miz değişikliklerin neden ibaret olduğunu ve ^una neden lüzum gördüğümüzü kısaca arzedelim. 

Madde 12 : Bu maddede yapılan değişiklik Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 397 ve 399 
nci maddelerindeki hükmün bu maddeye aktarılmasından ibarettir. Filhakika bugün idam cezası
nın infazı hakkında hem Ceza Kanununun 12 nci maddesinde ve hem de Usul Kanununda ayrı ay
rı hüküm mevcuttur. Bu hata bu iki kanunun mehazlarının başka başka olmasından neşet etmiş
tir. Türk Hukuk Sisteminde cezaların infazı bir usul meselesi olarak kabul edilmemiştir. Nitekim bü
tün cezaların infazı Ceza Kanunumuzda gösterilmiştir. İdam cezası için bir istisna kabul etmek 
ve bu cezanın infazına ait hükümleri iki ayrı kanuna serpiştirmek için ortada hiçbir haklı sebep 
mevcut değildir. Bu itibarla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 397 ve 398 nci maddelerinde
ki hüküm 12 nci maddeye aktarılmıştır. * W,® f * ? * **J * ° i"v : J ^ - * 

Madde 202 : Bu maddedeki değişiklik cezanın asgari haddinin bir seneden ÜÖ t seneye çıkarıl
ması ve son fıkrasının kaldırılarak yerine 227 nci maddeye yeni bir hüküm sevkedilmesinden iba
rettir. Son fıkranın kaldırılmasına neden lüzum göıfüldüğünü 227 nci maddenin mucip sebebin
de arzedeceğiz. Cezanın asgari haddini artırmamızın sebebi ise bugünkü müeyyidenin bu kabîl 
suçları önlemeye kifayet etmemesinden neşet etmektedir. 

Madde 203 : Bu maddedeki değişiklik suçtan hâsıl olan zararın mahkemeden evvel fail tara
fından ödenmesi halinde cezadan yapılan tenzilât nispetinin azaltılmasından ve son fıkrası kal
dırılmak suretiyle yine 227 nci maddede bu suçtan mahkûm olanlar için memuriyetten müebbet 
mahrumiyet esasının kabul edilmiş olmasından ibaretitr. 
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Madde 205 : Bu madde de aynı şekilde muvakkat memuriyetten mahrumiyet kaldırılmış ve 

227 nci maddede müebbet memuriyetten mahrumiyet esası kabul edilmiştir. 
Madde 206 : Bu maddedeki değişiklik cezanın asgari haddinin bir sene ağır hapisten iki sene 

ağır hapse çıkarılmasından ibarettir. Keza bu maddeden mahkûm olanlar için de yine 227 nci 
maddede müebbet memuriyetten mahrumiyet esası kabul edilmiştir. 

Madde* 207 : Aynen. 
Madde 208 : Bu maddede ceza miktarlarında değişiklik yapılmıştır. 
Madde 209, 210 : Bu maddelerde yapılan değişiklik ceza nispetlerinin artırılması muvakkat 

memuriyetten mahrumiyet yerine müebbet mahrumiyet cezasının kabulü ve bu suçların hâkim, 
sorgu hâkimi ve C. Savcıları tarafından işlenmesi halinde cezanın artırılması şeklinde hulâsa edi
lebilir. Filhakika kanunumuzda rüşvet suçunun hâkim sınıfından olan şahıslar tarafından işlen
mesi halinde daha ağır cezalar konduğu halde irtikâp suçu için bu esas nedense ihmal edilmiş
tir. Halbuki bu suçların adalet tevziine memur şahıslar tarafından işlenmesi hakikaten acı bir hal 
olup daha şiddetli bir müeyyideye tâbi tutulması tabiî ve lüzumludur. 

Madde 212, 213, 214, 215, 220 ve 222 : Bu maddelerde yapılan değişiklik ceza nispetlerinin 
ayarlanmasından ibarettir. 227 nci maddenin mucip sebebinde de izah edileceği veçhile bu faslın 
bâzı maddelerinde de müebbet memuriyetten mahrumiyet esası da kabul edilmiştir. 

Madde 223 : Kanaatimize göre bu madde lüzumsuzdur. Filhakika bu maddedeki hüküm umu
mi teşebbüs maddeleriyle mahlûl bulunmaktadır. Bu itibarla 223 ncü madde kaldırılmış bunun yeri
ne mütaakıp dört madde numaraları birer numara güçültülmek suretiyle açılan 227 nci maddeye 
yeni bir hüküm konmuştur. Bu maddelerde de ayrıca bâzı ceza değişiklikleri yapılmıştır. 

Madde 227 : Bu madde yenidir. Bu maddenin ilk fıkrasiyle kabul edilen esas rüşvet, irtikâp ve 
zimmet suçu ile mahkûm olan memurların bir daha hiç bir suretle Devlet memuriyetine intisap 
edememeleridir. Filhakika bu suçlardan mahkûm olan memurların umumi veya hususi af veya 
memnu hakların iadesi yolu ile yeniden Devlet hizmetine girmek hakkını kazandıkları ve Dev
let hizmetinde yeni suiistimaller yapmaları bugünkü hükümlere göre mümkün bulunmakta ve 
bu hallere sık sık rastlanmaktadır. îşte bu maddenin ilk fıkrası zararlı neticeler doğuran bu 
hali önlemek maksadiyle konmuştur. Kötülüğü sabit olan bir memurun Devlet kapısında artık yeri 
olmamak lâzımdır. 

227 nci madde ile kabul edilen ikinci esas rüşvet, irtikâp ve zimmet suçlarından maznun olan
ların mal beyanına tâbi tutulmaları keyfiyetidir. Filhakika 1609 sayılı Kanunda bu cihet esasen 
kabul edimiştir. Ancak Memurin Muhakematı Kanunu muvakkati ile 1609 sayılı Kanun ihtiya
cı karşılayamamaktadır. 4237 sayılı Kanun ise 'birçok eksik hükümleri ihtiva etmektedir. 227 
nci maddenin ikinci fıkrasiyle zimmet, rüşvet, irtikâp suçjlariyle maznun olanların mal beyanı
na tâbi tutulmaları mecburiyeti kabul edilmekle beraber bu gibilerin; servetlerini başka şahıslar 
üzerine kaçırmaları veya başka şahısların yardımı ile servetlerinin haksız olan menşelerini haklı 
gibi göstermelerini önlemek üzere böyle hareket ettiklerinden şüphe edilen üçüncü şahısların 
dahi tetkikat mevzuu içine alınması esası konmuştur. 

Madde 228, 230 ve 240 : Bu maddelerdeki değişiklik ceza nispetlerinin sık sık »en çok tesadüf 
edilen bu suçları kısmen olsun önliyebilecek bir nispete çıkarılmasından ibarettir. 

Madde 266 : Bu maddeye ikinci bir fıkra 'eklenmek suretiyle memurlara huzuren vâki haka
retlerin bir maddei mahsusa tâyin ve isnadı ile yapılması hali için de müeyyide konmuş bulun
maktadır. Bugün memurların huzurlarında madde isnadiyl-e vâki hakaretlerde Ceza Kanunumuzun 
480 ve 273 ncü maddelerine göre ceza tâyin edilebilmekte ve bu suç takibi ş'ahsi şikâyete bağlı bu
lunmaktadır. Âmme namına yapılan takiplerde ise mevsuf hakaretlerde dahi âdiyen hakaret 
hakkındaki bugünkü 266 nci maddenin uygulanması gibi garip bir netice hâsıl olmaktadır. Me
mura huzuren yapılan hakaretler memurun şahsından evvel Devlet otoritesini alâkadar eder. Bu 
itibarla bu suçların âmme namına takip edilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. îşte bu zarureti kar
şılamak için 226 nci maddeye bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde 267 ve 268 : Bu maddelerin yerleri değiştirilmiştir. Ve halen 268 nci maddedeki hüküm 
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267 nci maddenin ilk fıkrası olarak mütalâa edilmiş ancak yukarda arzettiğimiz sebep dolayısiyle 
bu maddeye de bir ikinci fıkra eklenmiştir. Bugünkü 267 nci maddenin 268 nci maddeye alın
masındaki sebep adli, idari, siyasi ve asker! heyetlerin vazifenin ifasından dolayı olmayıp da va
zife esnasında hakarete mâruz kalmalarını müeyyidelendirebilmek gayesine matuftur. 

Madde 269 : Halen mer'i bulunan 269 ncu madde lüzumsuz ve tatbik kabiliyeti bulunmıyan bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Bu itibarla bu hüküm kaldırılmış ve onun yerine yeni bir hüküm vaz'-
edilmiştir. Y'eni kabul -edilen 269 ncu madde memurların veya kanunda sayılı heyetlerin gıyapla
rında ve ifa ettikleri vazifeden dolayı vâki hakaretleri müeyyidelendirmektedirf. Bu suretle vazi
feden dolayı gıyapta yapılan hakaretler kanundaki esas faslına alınmış olmaktadır. 

Madde 270 : Yukarda arzedilen delişiklik dolayısiyle Ceza Kanunumuzun 481 nci maddesi ikinci 
fıkrasındaki hüküm bu maddeye aktarılmıştır. 

Madde 502 : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tâdiline dair olan tasarının 100 ncü mad
desinde gecenin bir tarifi yapılmakta ve bu maddenin son fıkrasiyle de Ceza Kanunu tatbikatında 
da gece vaktinin bu suretle belli edileceği kaydedilmektedir. Bu vaziyet karşısında Türk öeza 
Kanununun 502 nci maddesi ile bir ahenksizlik vücuda gelmekte ve bu madde binnetice usulün 
100 ncü maddesi son fıkrasiyle tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu vaziyetin bir karışıklık doğu
racağı tabiîdir. Ceza tatbikatında gecenin tek bir tarifi bulunması lâzımdır. Ve bunun yeri Ceza 
Kanununun 502 nci maddesidir. Bu itibarla hüküm değiştirilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun bâz% maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 12, 202, ] 
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 
215, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, j 
240, 266, 267, 268, 269, 270, 481 ve 502 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — İdam cezası, buna mahkûm olan 
kimsenin asılması suretiyle bayatının izalesidir. 

îdam cezası mahkûmun mensup olduğu din 
ve mezhebin hususi günlerinde icra olunmaz. 
Mahkûmlar birkaç kişi olursa birbirinin karşı
sında asılmazlar. Gebe kadınlar doğurmadıkça, 
akıl hastalığına duçar olanlar iyileşmedikçe idam 
cezası infaz olunmaz. I 

îdam cezası hükmolunan kimse hakkında 
mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahkemesince tasdik 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisince tasvip edil
dikten sonra icra mahallinde, mahkeme heyetin
den bir zat ile Cumhuriyet Savcısı, tabip ve za
bıt kâtibi ve hapishaneler idaresi memurların
dan biri hazır oldukları halde mahkûmun huzu
runda hükmün okunması suretiyle infaz olunur. 

Mahkûmun mensup olduğu dinin ruhani sı
fatını haiz bir zat ile mehkûmun müdafii dahi 
cezanın infazında hazır bulunabilir. 

îdam cezasına mahkûm olan, ana veya baba 
kaatili ise icra mahalline yalınayak, başı açık | 

| ve siyah bir gömlek giydirilerek götürülür ve hü
küm bu suretle infaz olunur. 

j Asılan kimsenin cenazesi merasim yapılma-
I dan gömülmek üzere mirasçılarına verilir. Mi

rasçıları olmadığı veya kabul etmediği takdirde 
belediye tarafından gömdürülür. 

îdam cezasının infazı sureti hakkında bir 
zabıt varakası tutulur. Zabıt varakası orada 
memur olarak bulunan zatlar tarafından imza 
edilir. 

Madde 202. — Kendisine tevdi olunan veya 
vazife dolayısiyle muhafazası altında bulunan 

I para veya para hükmündeki evrak ve senet-
I leri veya sair malları zimmetine geçiren veya 

mal edinen memur iki seneden beş seneye kadar 
i hapsolunur ve hâsıl olan zarar kendisine ödet

tirilir. 
j Eğer vâki olan zarar muhakeme edilmezden 

evvel fail tarafından tamamiyle ödenmiş olur
sa ceza yansına kadar indirilir ve eğer hüküm 
verilmezden evvel tamamiyle ödenirse ceza, üç
te biri kadarı indirilir. 

Madde 203. — Yukardaki maddede gösteri
len fiil varidat ve masarifin terkimine veya mu
rakabesine mahsus olan kayıtları, defterleri ve 
hesapları bililtizam intizamsız olarak tutmak 
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veye tağyir ve tahrif etmek veya ortadan kal
dırmak veya bu hesaplara ait sahih olmıyan bi
lanço ve başka evrak, defterler veya vesikalar 
göstermek yahut para bulunan grup, torba veya 
paketlerin içindekileri hakikat hilâfında irae 
etmek, hâsılı ait olduğu daireleri aldatacak ve 
fiilin zahire çıkmamasını temin edecek her tür
lü hile ve hud'a yapmak suretiyle vâki olmuş 
ise faili beş seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. Bu fiilden dolayı 
hâsıl olan zarar kendisine ödettirilmekle bera
ber ayrıca bir misli kadar da ağır para cezası 
alınır. Zarar, muhakeme edilmezden evvel cür-
mün faili tarafından tamamiyle ödenirse ceza
nın üçte biri kadarı indirilir. 

Madde 205. — Bir kimse Türkiye Devleti 
hesabına olarak almıya veya satmıya yahut 
yapmıya memur olduğu her nevi eşyanın alım 
veya satımında veya pahasında veya miktarında 
veya yapmasında fesat karıştırarak her ne su
retle olursa olsun irtikâp eylerse beş seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır ve zarar kendisine ödettirilir. 

Madde 206. — Bir memur, memuriyeti se
bebiyle kullandığı işçilerin tâyin olunan işleme 
veya nakliye ücretlerini veya eşya bedelini 
tamamiyle vermez veya eksik verir yahut işçi
leri angarya olarak bedava işletirse iki seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır ve bu yüzden elde ettiği kazancın bir 
katı ücret ve bedel olarak sahiplerine verilmek 
ve diğeri ağır para cezası olmak üzere iki kat 
olarak kendisinden alınır. 

Madde 207. — Bir daire âmiri kadrosunda 
muayyen olan memurları eksik kullanıp maaş 
veya ücretlerini tam alır yahut mevcut memur
ları asıl hizmetlerinden bütün bütün ayırıp ken
di şahsi işlerinde kullanır veya kendi şahsi iş
lerinde kullandığı kimseyi kadroda bulunan bir 
işte gösterip maaş aîdırırsa iki seneden az olma
mak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır ve 
zarar kendisine ödettirilmekle beraber bir misli 
ağır para cezası da hükmolunur. 

Madde 208. — Devlet memurlarından her 
kim idaresine ve nezaretine memur oldukları iş
lerde Devlet için az veya çok eşya veya malzeme 
alım veya satımında gizli veya aşikâr gerek doğ
rudan doğruya kendisi gerek başkası vasıtasiyle 

veya ortaklık suretiyle kendi kazaneı için tica
ret eder veya imalât yahut inşaatı götürü şekil
de deruhde edenlere ortak olursa iki seneden beş. 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer bu gibi alış verişte komüsyon alınır ya
hut nakit veya meskukât mübadelesinde kazanç 
sağlanırsa hapis cezası üç seneden az olamaz. 

Madde 209. — Memurlardan her kim memuri
yet sıfatını veya memuriyetine ait vazifeyi suiis
timal suretiyle kendisine veya başkasına bigayri-
hakkin para itasına veya sair menfaatler temin 
veya vadine bir kimseyi icbar ederse üç seneden 
az olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandı
rılır. 

Fail hâkim, sorgu hâkimi veya Cumhuriyet 
savcıları ile yardımcıları ise ağır hapis cezası dört 
seneden az olamaz. 

Eğer bigayrihakkin ita veya vadolunan para 
veya menfaatin miktar veya kıymeti az ise ceza
nın üçte biri indirilir. 

Madde 210. — Memurlardan her kim memu
riyet sıfatını veya memuriyetine ait vazifeyi sui
istimal suretiyle kendisine veya başkasına bigay
rihakkin para itasına veya sair menfaatler temin 
veya va'dine bir kimseyi ikna ederse iki seneden 
beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Fail, hâkim veya Cumhuriyet savcısı veya yar
dı m cılariyle sorgu hâkimi ise hapis cezası üç se
neden az olamaz. 

Eğer memur kanunen alınmaması lâzımgelen 
bir şeyi diğerinin hatasından bilistifade almış 
bulunursa bir seneden üç seneye kadar hapso-
lunur. 

Eğer bigayrihakkin vâit veya ita veya temin 
olunan para veya menfaat miktar veya kıymetçe 
az ise cezanın üçte biri indirilir. 

Madde 212. — Kanun ve nizam hükümlerine 
göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak veya 
yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmamak için 
rüşvet alan veya bir vait veya taahhüt kabul 
eden kimse iki seneden beş seneye kadar hapso-
lunur. 

Şu kadar ki neticede memurun mensup oldu
ğu dairenin alâkalı bulunduğu mukavele veya ta
ahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, 
nişan veya sair rütbe veya nasıplar tevcih edil
miş yahut kanun ve nizama muhalefet vuku 
bulmuş ise hapis müddeti üç seneden aşağı ola
maz. 
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Madde 213 — Kanun ve nizam hükümlerine 
göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmamak 
veyahut yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmak 
için rüşvet alan veya bir vait veya taahhüt ka
bul eden kimse üç seneden beş seneye kadar 
hapsolunur. 

Şu kadar ki, mürteşinin bu hareketi netice
sinde memuriyet, maaş, nişan veya sair rütbe 
veya mansıplar tevcih edildiği veyahut hakkı 
ihlâl eden veya zarar veren bir hal vücuda 
gelmiş bulunduğu takdirde hapis cezası dört se
neden aşağı olamaz. 

Madde 214. — Hâkimler veya Cumhuriyet 
savcıları ile yardımcıları veya sorgu hâkimleri 
tarafından velev kanuni vazifelerini ihlâl et-
ımiyecek bir anlaşma zımnında muhik ve meşru 
bir iş için rüşvet alınması üç seneden beş seneye 
kadar hapis cezasını istilzam eder. Kanunun 
hilafı muamele icrası için vâki olacak irtişala
rından dolayı cezanın en azı dört senedir. 

Madde 215. — Rüşvet neticesinde men'i mu
hakeme veya beraet yolunda talepte bulunan 
Cumhuriyet savcıları veya yardımcıları veya bu 
şekilde karar veya hüküm veren hâkimler veya 
hâkim yardımcıları veya sorgu hâkimleri üç se
neden az olmamak üzere ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

Madde 220. — Yukarda sayılan kimselerden 
birine kanun hükmünce yapmaya memur oldu
ğu şeyi yapmamak yahut yapmamaya memur 
olduğu şeyi yapmak için rüşvet vait veya teklif 
veya ita eden kimsenin bu hareketi kanun ve 
nizama vukubulan muuhalefetin derecesine ve 
istenilen şeyin kısmen veya tamamen ya
pılmış olup olmamasına göre altı aydan üe se
neye kadar hapis ve beş yüz liradan beş bin li
raya kadar ağır para cezasını istilzam eder. 

Madde 222. — Meşru ve hakka makrnn bir 
maslahatın tesviyesi zımnında rüşvet ita veya 
başka menfaatler temin eden râşi üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezasına çarptırılmakla 
beraber vermiş olduğu meblâğ veya temin eyle
miş olduğu menfaatler miktarı ağır para ceza
sına da mahkûm edilir. 

Madde 223. — (224 ncü madde aynen) 

Madde 224. — Vazifesini ihlâl eden veya ih
lâle tasaddi eyliyen mürteşiye hükmolunacak 
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asıl cezadan maada aldığı paranın veya taahhüt 
olunan menfaatlerin miktar veya değerinin bir 
katı kendisinden ağır para cezası olarak alınır. 

Muhik olmıyan bir menfaate hizmet emeliyle 
rüşvet veren kimselerin mahkûm olacakları ce
zalardan başka vermiş oldukları düşvetin müsa
deresine de hükmolunur. 

Madde 225. — Râiş olan şahıs râşi ve mür-
teşiden hangisinin vasıtası ise onun fer'an zimet-
hali sayılır. 

Mdde 226. — Vazifesine dâhil olmıyan bir 
hususun ifasına veya terkine muktedir ve binne-
fis tervici merama kaadir olmadığı halde oldu
ğundan bahsile menfaat temin eyliyen şahıs bir 
seneden aşağı olmamak üzere hapsolunur ve 
kendisinden beş yüz liradan iki bin liraya ka
dar ağır para cezası dahi alınır. 

Madde 227. — Bu kanunun 202, 203, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217 
ve 226 ncı maddeleriyle mahkûm olanlara aynı 
zamanda memuriyetten müebbeden mahrumiyet 
cezası da hükmolunur. Bu gibiler umumi veya 
hususi af yahut memnu hakların iadesi yolu ile 
dahi memurivette istihdam edilme hakkını yeni
den iktisab edemezler. 

Birinci fıkrada gösterilen maddelerden biriyle 
maznun olanların 4237 say:îı Kanun ereredir, ee mal 
beyanına tâbi tutulmaları mecburidir. Su kadar 
ki bu gibilere, haklı bir menşee davanmıyan 
servetlerini haklı imiş gibi göstermek üzere her 
ne suretle olursa olsun yardım ettiği anlaşılanlar 
ile bu suçlardan maznun olanlara aidiyeti sezi
len malları üzerlerine kaydettirmiş veya sakla
mış olanların dahi servetleri aynı kanunun hü
kümleri dairesinde tahkika tâbi tutulur. 

Madde 228. — Devlet memurlarından her kim 
bir şahıs veya memur hakkında memuriyetine ait 
vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamın tâyin 
ettiği ahvalden başka suretle keyfî bir muamele 
yapar veya yapılmasını emreder veya ettirirse 
üç aydan bir seneye kadar hapse mahkûm olur ve 
bunda hususi bir maksadı mevcut olduğu anlaşı
lırsa cezası üçte bire kadar artırılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert 
muamelelerle bir şahsın kanun hükmüne veya 
Hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep ola
na memur dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 
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Madde 230. — Her ne vesile ile olursa olsun 

memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve tera-
hi eden veya âmirinin kanuna göre verdiği emir
leri makbul bir sebep olmaksızın yapmıyan me
mur bir aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz 
liradan iki bin liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

Bu ihmal ve terahiden veya âmirin kanuni 
emirlerini yapmamış olmaktan Devletçe bir 
mazarrat husule gelmiş ise derecesine göre üç 
aydan üç seneye kadar hapis cezasiyle birlikte 
müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da 
hükmolunur. 

Her iki surette memurun terahisinden veya 
verilen emri yapmamasından fertlerce her han
gi bir zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödetti
rilir. 

Madde 240. — Kanunda yazılı hallerden baş
ka her ne suretle olursa olsun vazifesini suiis
timal eden memur derecesine göre altı aydan 
üç seneye kadar hapsolur. Cezayı tahfif edecek 
sebeplerin vücudu halinde üç. aydan az olma
mak üzere hapis ve her iki halde beş yüz lira
dan iki bin liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır ve her halde memuriyetten müeb
beden veya muvakkaten mahrum edilir. 

Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz 
olan bir- memurun huzurunda ve ifa ettiği vazi
feden dolayı şeref veya şöhretine veya vakar 
ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve ha
karette bulunursa aşağıda gösterilen suretlerle 
cezalan dirilir : 

I - Hakaret ve taarruz asker veya jandarma 
efradından veya iki veya üçüncü bentlerde mez
kûr memurlardan gayrı memurinden biri aley
hinde ise bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz 
elli liradan iki yüz elli liraya kadar ağır para 
cezasiyle mahkûm olunur. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandar
ma zâbitanmdan veya polis komiserlerinden ve
ya âmirlerinden yahut umumi meclis veya be
lediye meclisi azalarından biri aleyhinde ise 
iki aydan iki seneye kadar hapis ve iki yüz elli 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiy
le cezalandırılır. 

3. Hakaret ve taarruz, Vekiller Heyeti ve
ya Büyük Millet Meclisi azaları ile temsil sıfa
tını veya emir ve idare salâhiyetini haiz rüesa-
dan veya mahkemeler hâkimleri veya Cumhuri

yet savcılarından biri aleyhinde vâki olursa üç 
aydan otuz aya kadar hapis ve beş yüz liradan 
yedi yüz elli liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili ikiden 
fazla kimseler huzurunda ve maddei mahsusa 
tâyin ve isnadiyle vâki olursa dört aydan üç 
seneye kadar hapis ve dört yüz liradan dört bin 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
Ancak verilecek ceza, fiil birinci fıkranın iki 
No. lı bendindeki memurlar hakkında işlenmiş 
olursa altı ay hapis ve altı yüz lira ağır para 
cezasından; üç No. lı bendindeki memurlar 
hakkında işlenmiş olursa sekiz ay hapis ve se
kiz yüz lira ağır para cezasından eksik olamaz. 

Madde 267. — Bir kimse kavlen veya fiilen 
her ne suretle olursa olsun adlî, idari, siyasi ve
ya askerî resmî bir heyet huzurunda veya bir 
hâkimin duruşma yaptığı sırada veya duruş
maya mütaallik karar ve hükmün tefhimini mü-
taakıp şeref ve haysiyetine veya vekarına teca
vüz ve hakarette bulunursa altı aydan üç sene
ye kadar hapis, beş yüz liradan beş bin liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Eğer fiil ikiden fazla kimseler huzurunda ve 
maddei mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki olur
sa verilecek ceza bir yıl hapis ve bin lira ağır 
para cezasından eksik olamaz. 

266 ve 267 nci maddelerde beyan olunan fi
iller bu maddelerde gösterilen heyet ve memur
lara hitabeden veya hitabettiği belli olan telg
raf, telefon, mektup, resim veya her hangi bir 
yazı vasıtasiyle inşlendiği takdirde o maddeler
deki cezalar aynen hükmolunur. 

Madde 268. — Yukardaki maddelerde beyan 
olunan fiiller bir vazifenin ifasından dolayı 
olmayıp da vazife esnasında vâki olursa tâyin 
olunacak cezalar üçte birinden yarısına kadar 
indirilir. 

Madde 269. — Her kim toplu veya dağnık bir
kaç kişi ile ihtilât ederek 266 ve 267 nci madde
lerde gösterilen heyet ve memurların gıyapların
da ifa ettikleri vazifelerden dolayı şeref, haysi
yet veya vakarlarına tecavüz ve hakarette bulu
nursa, tecavüze uğrıyanın sıfatına göre bu mad
delerdeki cezalar üçte birinden yarısına kadar 
indirilerek hükmolunur. Bu fıkradaki suçlardan 
dolayı takibat icrası zarar gören heyetin reisinin 
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fiilin sıhhat ve ademısıhhatıne dahi teşmil etme
yi sarih surette bizzat talep eylediği; 

Takdirde hakikati maddenin ispatı iddiası ay
nı mahkemece kabul ve tetkik olunur. 

Mütecavizin isnat eylediği fiil sabit olur ya
hut bundan dolayı aleyhine isnadolunan şahıs 
mahkûm edilirse isnadeden şahıs hakkında dâva 
ve ceza sakıt olur. 

veya mutazarrır memurun şikâyetine bağlıdır. 
Eğer bu fiil umuma neşir veya teşhir olun

muş yazı veya resim veya sair neşir vasıtalariy-
le irtikâp olunmuş ise tecavüze uğnyanın sıfa
tına göre 266 ve 267 nci maddelerdeki cezalar 
yarısına kadar artırılarak hükmolunur. Bu fık
radaki suçların 266 nci maddenin birinci fıkra
sı bir ve iki No. lı bentlerinde gösterilen memur
lar aleyhine işlenmesi halinde takibat icrası suç
tan zarar gören memurun şikâyetine bağlıdır. 

Madde 270. — Geçen maddelerde yazılı cü
rümlerin faili hakaret ve taarruz eylediği şahıs
lara isnat ettiği efal ve evsafın şayi ve müteva-
tir olduğunu ispata kalkışırsa bu talebi kabul 
olunmaz. 

Ancak 266 ve 267 nci maddelerde yazılı he
yet ve memurların gerek huzurlarında ve gerek 
gıyaplarında toplu veya dağınık birkaç kişi ile 
ihtilât ederek ifa ettikleri vazifeden dolayı bir 
maddei mahsusa isnadiyle vâki taarruz ve haka
retlerde; 

1. îsnadolunan fiil memuriyetin icrasına ta
allûk eylediği; 

2. îsnadolunan fiilden dolayı tecavüz olu
nan şahıslar, hakkında takibat icrasına başlanmış 
olduğu; 

3. Müşteki ikame ettiği dâvadan dolayı ic
ra kılınan muhakemeyi kendisine isnadolunan 

Madde 481. — Geçen maddede beyan olunan 
cürmün faili beraet etmek için isnadettiği fiilin 
sıhhatini veya şayi ve mütevatir olduğunu is
pat etmek isterse bu iddiası kabul olunmaz. 

Madde 502. — Ceza Kanunu tatbikatında 
gece vakti, Nisan ayının birinci gününden Ey
lül ayının otuzuncu gününe kadar saat yirmi 
birden sabah saat beşe ve Ekim ayı başından 
Mart ayı son gününe kadar saat yirmiden sa
bah saat altıya kadar sürer. 

Saatlerin hükmi olarak ileri veya geri alın
ması halinde dahi esas saat nazara alınır. 

MADDE 2. — Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 397 ve 398 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adliye Vekili yü
rütür. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/219,235,250,269, 22 . 2 . 1953 
272,334,344,350,372,392,427, 

438,458,464,476,480 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Rize Mebusu îzzet Akçal ve arkadaşlarının, 
Rize Mebusu îzzet Akçal ve Siird Mebusu Meh
met Daim Süalp'm, Rize Mebusu îzzet Akçal ve 
Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'm, Tokad Me
busu Ahmet Gürkan'm, Konya Mebusu Hidayet 
Aydıner'in, Erzurum Mebusu Emrullah Nutku'-
nun, Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu ve İs
tanbul Mebusu Füruzan Tekil'in, Burdur Mebusu 
Mehmet Özbey'in, Çorum Mebusu Hüseyin Or-
takçıoğlu ve arkadaşlarının, Balıkesir Mebusu 
Vacit Asena ve üç arkadaşının, Çanakkale Me
busu Nusret Kirişcioğlu 'nun, Burdur Mebusu 
Mehmet özbey'in, Konya Mebusu Fahri Ağaoğ-
lu'nun, Rize Mebusu îzzet Akçal ve arkadaşları
nın, Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün ve 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve arka
daşlarının Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri Yük
sek Riyasetçe komisyonumuza havale edilmiş ol
makla mezkûr teklifler komisyonumuzda tevhit 
edilerek Hükümet mümessilinin ve teklif sahip
lerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Madde 11 : (Fahri Ağaoğlu) Cürüm kısmı
na darp cezası ve kabahat kısmına da darp ve 
sürgün cezası ilâve edilmiştir. Darp, bugünkü 
ileri ceza sisteminde yer almasına imkân olmıyan 
bir ceza olduğu gibi kabahat fiillerinde sürgün 
cezası da kabahata mütaallik suçlar yanında suç 
ile mukayese edilemiyecek kadar ağır bir hüküm 
bulunduğundan Fahri Ağaoğlu'nun 11 nci mad
deye ait teklifi bu sebeplerle reddedilmiştir. 

Madde 12 : (Nusret Kirişcioğlu) Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 397 ve 398 nci mad
delerindeki idamın infazına ait hükümler idam 
maddesi olan bu maddeye alınmış ve kanunun 
sonuna eklenen bir madde ile Usulün 397 ve 
398 nci maddeleri mevkii meriyetten kaldırıl
mıştır. 

Madde 13 : (îzzet Akçal ve arkadaşları - Ah
met Başıbüyük) mevcut Kanunun 13 ncü mad

desinde cezalar 4 devrede infaz edilmektedir. Bi
rinci devre mahkûmun geceli gündüzlü bir hüc
rede kalmasına ait müddettir ki, bu müddet ce
zanın 20 de biri olup asgari bir aydan aşağı ve 
âzami 6 aydan fazla olamaz. 

îkinci devre ise mahkûm yalnız geceleri tec
rit edilir. Bu devre mahkûm mevkuf kalmış ise 
bu müddet ile hücrede kaldığı müddet çıkarıl
dıktan sonra geriye kalan müddetin 6 da birini 
teşkil eder. 

Üçüncü devre ise, mahkûm mevkuf kalmış 
ise bu müddet ile mahkûmun birinci ve ikinci 
devreler müddeti çıkarıldıktan sonra geri kalan 
müddetin üçte ikisini teşkil eder. Bu müddet de 
geçen her üç gün 4 gün olarak hesaplanır. 

4 ncü devre ise, geri kalan müddettir. Bu 
devrede geçen her gün iki mahkûmiyet gününe 
hesap edilir. Bu 4 devre ile tatbik edilen ceza 
infaz sisteminde pek ağır bir suç işliyen mah
kûm 13 ncü maddenin hükümlerinden istifade 
ederek kısa bir zamanda ceza evinden tahliye 
edilmekte ve henüz işlediği suçun mukabil ta
rafta bıraktığı elîm tesirler zail olmadan cemi
yetin içerisine avdet edebilmektedir. Bunun ne
ticesi olarak da suç işlemeye mütemayil insan
larda suç işlemek kolay bir hale gelmekte ve ye
ni yeni cinayetlere sebebiyet verilmektedir. Bu
nun içindir ki, gerek izzet Akçal ve arkadaşla
rı ve gerekse Ahmet Başıbüyük hemen hemen 
aynı gayeyi istihdaf eden tadil tekliflerinde bu
lunmuşlardır. 

Kabul edilen şekle göre cezaların infazı 3 
devreye ayrılmaktadır. 

Birinci devre, hücre müddeti olup cezanın 
10 da birine müsavidir. Bu müddet mahkûmun 
hücrede tatbik edilen usule göre insan olarak 
dayanma müddeti nazarı itibara alınarak asgari 
iki ay ve âzami bir senedir. Bundan başka mah
kûmiyetin devamı müddetince ceza evi disip
linini koruyabilmek bakımından ceza ve tev-
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kif Evleri Nizamnamesi gereğince ve inzibati 
mahiyette olmak üzere ceza evi disiplinini bo
zanlara her defasında bir ayı geçmemek kaydı 
ile mahkûm hücreye konulabilecektir. 

İkinci devre, mahkûm mevkuf kalmış ise bu 
müddetle hücrede kaldığı müddet çıkarıldık
tan sonra geri kalan müddetin yarısını teş
kil eder. İkinci devrede mahkûm çalışma teş
kilâtı mevcut olan ceza ve tevkif evlerinde ça
lışmaya mecbur tutulur ve durumuna, suçun 
mahiyetine göre ceza evlerinde ayrı ayrı grup
lar halinde bulundurulur. 

Üçüncü dfcvre, mahkûmun mevkuf kaldığı 
müddet ile birinci ve ikinci devrelerden stonra 
geri kalan müddettir. 

Bu devrede bulunan mahkûmlar iş esası üze
rine kurulmuş bulunan ceza evlerinde çalıştı
rılırlar. Yürürlükteki metinden farkı teklif 
ve kabul edilen şekle göre devrelerde müddet
ler bakımından mahkûmun lehine içtimai fayda 
mülâhazası ile her hangi bir istifade kabul edil
meyişidir. Mahkûmların ikinci devreden 
üçüncü devreye geçebilmeleri için iyi hal sa
hibi olmaları ve yaş ve bedenî kabiliyetleri iti
bariyle iş esası üzerine kurulan ceza evlerinde 
çalışabilecek durumda olmaları şarttır. Ancak, 
Devletin şahsiyetine karşı suç işliyenler ile, 
Devlet kuvvetleri aleyhine suç işliyenler yani 
Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 133, 135, ilâ 142, 
146 ilâ 150, 152, 156, 157, 163 ncü maddelerle 
zimmet ve ihtilas ve rüşvet suçluları ve 495 ilâ 
500 ncü maddelerindeki yağma yol kesmek ve 
adam kaldırmak suçlarını işliyenler ve katil ve 
hırsızlık suçlarının mükerrirleri ile alelıtlak 
müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş 
olanlar hiç bir suretle üçüncü devreden isti
fade edemiyecekler ve dolayısiyle iş esası üzeri
ne kurulmuş ceza evlerine gidemiyeceklerdir. 

Yine bu madde hükmüne göre 3 ncü devre 
hakkını kazanmış olan mahkûmlardan Adalet 
Vekâleti yol, inşaat, maden, orman ve deniz av
cılığı ekipleri teşkil edebilecektir. 

(13 ncü maddenin muvakkat birinci mad
desi:) Kabul edilen 13 ncü madde ile ağır ce
zalı suglarda mahkûmların cezalarının muayyen 
bir kısmını hücrede geceli ve gündüzlü geçire
cekleri kabul edilmiştir. Ancak, henüz bütün 
ağır hapis mahkûmları hakkında tatbik edilmeye 
kâfi Adalet Vekâletinin elinde yeter derecede 
hücre bulunmadığından bunlar tamamlanıncaya 

kadar hücre hapsinin mevcut hücreler ile pey
derpey tatbik edilmesi için işbu muvakkat mad
de ile Adalet Vekâletine salâhiyet verilmiş bur 
lunmaktadır. 

Ve yine muvakkat mahiyette olarak bu mad
de ile haklarında hücre cezası tatbik edilememiş 
bulunan ağır hapis cezası mahkûmlarının mev
cut ceza evlerinde mahkûmiyet müddetlerinin 
4 te üçünü ikmal ettikleri ve iş esası üzerine 
kurulan ceza evlerine gitmek için 13 ncü mad
dede yazılı evsafı haiz oldukları takdirde iş 
esası üzerine kurulacak ceza evlerine gitmeleri 
kabul edilmiş ve bu gibilerin meşrutan tahliye 
hükümlerinden de istifade edebilecekleri hususu 
maddeye ilâve edilmiştir. 

(13 ncü maddenin' muvakkat ikinci madde
si:) Kabul edilen şekle göre mahkûmlar 13* ncü 
maddesinin ihtiva ettiği sarahate göre ikinci 
devre müddeti içerisinde çalışmaya müsait ceza 
evlerinde çlışmaları mecburi kılınmıştır. Ancak, 
mevcut ceza evlerinde bu devre zarfında mah
kûmların çalışmalarına müsait olmadığından bu 
gibi ceza evleri kâfi miktara çıkarılıncaya ka
dar ikinci devredeki mahkûmlann bu devreye 
ait müddetlerinin en az 4 te birini iyi hal ile 
ikmal ettikleri takdirde vekâletçe tâyin edilecek 
suç faillerinin 13 ncü maddedeki ikinci devre 
müddetini ikmal etmeden evvel de iş esası üze
rine kurulan ceza evlerine gidebilmelerini temin 
bakımından bu muvakkat madde ile Adalet Ve
kâletine salâhiyet verilmiştir. Yine bu muvak
kat ikinci madde ile iş esası üzerine kurulan 
ceza evleri ihtiyaca yeter derecede ikmal edilin
ceye kadar buraya nakledilmesi gereken hüküm
lerin geceleri ceza evinde kalmak şartı ile gün
düzleri mahallî rayiç ücretin üçte ikisinden aşa
ğı yevmiye verilmemek suretiyle âmme menfaat
lerine uygun işlerde çalıştırılabileceği kabul 
edilmiştir. 

Madde 14 : (İzzet Akçal ve arkadaşları) 14 
ncü madde eski metinde 13 ncü madenin infazı
na ait olup infaza ait bu hükümler 13 ncü mad
denin bu kere kabul edilen değişik metne ilâve 
edilmiş olduğundan madde tamamen mevkuflar
dan çalışmak istiyenlerin ceza ve tevkif evleri 
dâhilinde çalıştırılabilecekleri şeklinde yeni hük
mü ihtiva etmektedir. Bu şekle göre mevkuflar 
da ceza ve tevkif evleri dâhilinde çalışma imkâ
nını bulabilecekler muattal halden kurtulacak
lardır. 
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Madde 15 : (İzzet Âkçal ve arkadaşları) Mad

denin birinci fıkrası eski metnin aynı olup ikinci 
fıkrası ile hapis cezasının para cezasından çev
rilmiş olması halinde dahi 13 ncü maddenin 
hücreye ait devresi müstesna olmak üzere ikinci 
ve üçüncü devreler şeklinde çektirileceğini ifada 
etmektedir. 

Madde 16 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) bu 
madde meşrutan tahliyeye ait hükümleri ihtiva 
etmektedir. Üçüncü devreya geçen mahkûmlar
dan bu devrenin ağır hapiste 4 te üçünü ve ha
piste 3 te ikisini iyi hal ile geçirenler meşrutan 
tahliyelerini istiyebilirler. Bunun hilâfına ola
rak ikinci devrenin yalnız bedenî kabiliyetleri 
itibariyle üçüncü devreye geçemiyenler ile üçün
cü devreden yine bu sebeple ikinci devreye iade 
edilenler ağır hapiste ikinci devre müddetinin 
esas kısmını ikmal ettikten sonra geriye kalan 
müddetin 4 te üçünü ve- hapiste 3 te ikisini iyi 
hal ile geçirenler de birinci fıkradakiler gibi 
meşrutan tahliyelerini istiyebileceklerdir, 

Demek ki, 13 ncü maddede sayılan madde
lerdeki suçları Lşliyenler ile müebbet ağır hapis 
cezassma mahkûm olanlar ve katil ve hırsızlık 
suçlarından mükerrir bulunanlar ve iyi hal gös
termediklerinden dolayı üçüncü devreye geçemi
yenler ve üçüncü devreden yalnız bu sebeple 
ikinci devreye iade edilmiş olanlar meşrutan 
tahliye hükümlerinden istifade edemiyeceklerdir. 

Madde 17 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) bu 
madde meşrutan tahliyeden sonra mahkûmun 
yeniden bir suç işliyerek işlediği cürümden do
layı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mah
kûm olduğu halde meşrutan tahliye hükümleri
nin ne şekil ve şeraitte geri alınacağını ve bu hu
susta yapılacak muameleyi göstermektedir. Bu 
takdirde meşruten tahliye hükmü geri alınmakla 
beraber mahkûmun meşruten tahliye halinde 
geçirdiği müddet yeniden infaz edilir ve bir 
daha mahkûm meşruten tahliye hükümlerinden is
tifade edemez. 

Madde 18 : (Fahri Ağaoğlu) bu madde sür
güne ait olup metinde sürgün, mahkûmun ika
met ettiği kazadan 60 kilometre öteye bir kazaya 
sürüleceği kaydolunmaktadır. Teklif ve kabul 
edilen şekle göre ise, mahkûmun esas ikamet ettiği 
mahal bugünkü vesaitin bolluğu ve sürati karşı
sında ceza mahiyetini iktisap edememekte ve mah
kûm bu halde muhiti ile alâka ve irtibatını 

Bağlıyabilmekte ve bâzı ahvalde de sürgün cezai 
bir tedbir mahiyetinden çıkarak bir mükâfat şek
lini iktisap ettirmektedir. Bu sebepledir ki, me
safe 500 kilometreye çıkarılmış ve mahkûmun 
sürgün edilceği kazanın nüfusu 10 000 den az 
ve polis teşkilâtı olan bir kaza olması esası kabul 
edilmiştir. Sürgün müddeti ise bir seneden 5 se
neye kadar kabul edilerek mer'i metindeki müd
detler uzatılmıştır. 

Mükerrer madde 18 : (Fahri Ağaoğlu) ka
nuna mükerrer olarak ilâvesi istenilen 18 nci 
madde ile darp cezasının sureti infazı gösteril
mektedir. Fahri Ağaoğlu 11 nci madde ile ka
bul ettirmek istediği darp cezası esasından redde
dilmiş olduğundan mükerrer 18 nci maddenin 
kanuna ilâvesi teklifi de aynı sebeple reddedilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 21 : (izzet Akçal ve arkadaşları) bu 
madde hafif hapis cezasına ait olup hafif hapis 
cezasının bir günden iki seneye kadar olduğu 
metni madde ile kabul edilmiştir. Teklifte 
yenilik hafif hapis cezası hafif para cezasından 
çevrilmiş olsa dahi bu cezalar hakkında 13 ncü 
maddenin höcreye ait birinci devresi müstesna 
olmak üzere diğer ikinci ve üçüncü devrelerinin 
tatbik edileceğine dairdir. Mer'i metinde bu hü
küm mevcut değil idi. Maddenin ikinci fıkrası 
hemen hemen eski metnin aynı bulunmaktadır. 
Bu fıkraya göre mahkûmiyeti bir aydan fazla ve 
mükerrer olmıyan kadınlar ile küçüklerin ceza
larının hapishanede değil de oturdukları yerde 
mahkeme kararı ile çektîrilebileceğine dairdir. 

Madde 40 : (Fahri Ağaoğlu) Bu teklif ile 
kanunun 40 nci maddesine «mahkûma eğer darp 
cezası verilmiş ise 3 günlük mevkûfiyet bir 
darbeye mukabil sayılır» fıkrasının ilâvesi is
tenilmektedir. 11 nci maddeniin reddi ile darp 
cezası bir ceza olarak kabul edilmemiş olduğun
dan bu maddeye eklenmesi istendlen fıkra da 
aynı sebeplerle reddedilmiştir. 

Madde 46 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) 
Teklifte gözüken hususiyet suç işliyen aklen 
malûl şahısların kısa bir müddet sonra iyi ol
dukları ıtıbben sabit olsa dahi işledikleri suç ile 
mütenasdp olmak üzere müebbet ve ağır hapis 
cezasını müstelzim fiillerde 10, aşağı haddi 10 
sene veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı ce
zaları müstelzim fiillerde 7 ve aşağı haddi 5 se
ne ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezayı 
müstelzim fiillerde 4 ve bundan aşağı cezayı 
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müstelzim fiillerde kanunda yazılı ceza müd
detlerinin aşağı haddinin yarısından eksik ol
mamak üzere muhafaza ve tedavi altında bu
lundurulmak mecburiyetini ihtiva etmiş olma
sındadır. 

Her ne kadar cemiyet içerisinde bâzan ek
len mâlûMyet il© imlenen suçlar ve bunun neti
cesi akli maluliyeti tesbit eden raporlar ender 
de olsa suuistimal edildikleri ve bu gibilerin iş
ledikleri şeni cinayetlerin akabinde tekrar ce
miyet hayatına dönebildikleri müşahade edil
mekte ise de- aklen tam maluliyet halinde bulu
nanların salahları tıbben tebeyyün etse dahi 
10 sene gabi bir müddet iyi oldukları halde tı
marhanelerde kalması keyfiyeti de maddenin 
birinci fıkrasının kabul ettiği prensibe tama
men aykırı bulunmaktadır. Bu bakımdan 46 ncı 
maddenin tadili teklifi karşısında son zamanların 
ceza nazariyeleri ile birçok medeni memleket
lerin ceza kanunlarında yer alan şekiller göz
den geçirilerek yeni baştan komisyonumuzca 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Mer'i hüküm
de tam maluliyet kaydı »olmadığı halde maluli
yet halini 47 nci maddeden ayırabilmek için 
maddeye tam maluliyet hali ilâve edilmiş ve 
aklen malûl suçluların tamamiyle salâh kesbet-
meden cemiyet içersine 'karışmamalarını sağla
mak için « salâhın tıbben tebeyyün ettiğine ve 
maluliyeti sebebiyle yeniden suç işlemesi ihti
mali bulunmadığına dadr verilen rapor üzerine 
hükmü veren mahkemece serbest bırakılır» kay
dı da metne ilâve edilmiştir. 

Madde 47 : (îzzet Akçal ve arkadaşları -
Fahri Ağaoğlu) Bu madde akli maluliyetin ceza 
mesuliyetini tam kaldırmayıp da ehemmiyetli 
bir derecede azaltabilecek hallere münhasır 
bulunmaktadır, izzet Akçal ve arkadaşları ile 
Fahri Ağaoğlu hemen hemen mer'i metni aynen 
almışlar ve ceza miktarları üzerinden tadil tek
lifi yapmışlardır. Mevcut metinde bu hallerin 
vukuunda ölüm cezası yerine 8 seneden eksik 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezası ka
bul edilmişken kabul edilen şekilde muvakkat 
ağır hapis cezasının askari haddi 15 sene olarak 
tesbit edilmiş ve diğer bentlerdeki cezalar da 
bu nispet dâhilinde artırılmıştır. 

Madde 48 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) bu 
madde eski metnin aynı olup ihtiyari sarhoşluk 
yanma ayrıca ihtiyari ile kullanılan uyuşturucu 
maddeler tesiri ile suç işlenmesi hallerinde fail

lerinin bu madde hükmünden isti£$4e ,#öfimiy£-
cekleri kaydı ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 51 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) 
Ayrıca bu maddeye bir fıkra eklenmesi de Fah
ri Ağaoğlu tarafından teklif edilmiştir. 

Madde, kanuni tahrik sebeplerinden tahrike 
ait olup tahrik neticesi işlenen suçlara ajit ceza
lardaki indirme nispetinin tenkisi teklif edilmiş 
ve teklif aynen kabul edilmiştir. 

Fahri Ağaoğlu 'nun teklifi ise «adam öldür
me suçlarında tahrikin suçfc mütenasip olması 
şarttır» fıkrasmın maddeye ilâvesinden ibaret
tir. Adam öldürme hallerinde tahrikin suçla 
mütenasip olması keyfiyeti yalnız bu suça in
hisar etmeyip her türlü suçların ikamda mev-
zuubahs olabileceği gibi tahrikin suçla mütena
sip olup olmadığını esasen hâkim takdir edebi
lecek takdir hakkına sahip bulunmaktadır. Bu 
sebeple böyle bir fıkranın yalnız ölüm cezasını 
müstelzim fiillere inhisar ettirilerek maddei ka
nuniye halinde derpiş edilmesine lüzum görül
memiş ve Fahri Ağaoğlu'nun bu maddeye ait 
teklifi reddedilmiştir. 

Madde 54 - 55 - 56 : (îzzet Akçal ve arka
daşları) Türk Ceza Kanununun 54, 55 ve 56 
ncı maddelerinde kanun muvacehesinde ceza 
mesuliyeti altında bulunan kimselere yaş du
rumları itibariyle verilecek cezayı belirtmekte 
ve bu maddeler hükmüne göre ceza mesuliyeti
nin 11 yaşmdan başlıyarak 21 yaşı hitamında 
tam mesuliyet neticesine vardığı müşahede edil
mektedir. 

Her memlekette kabul edilen hukuk ve ceza 
sistemine göre memleketin iklim şartlan, sosyal 
ve kültürel seviyesinin inkişafı nazarı itibara 
alınarak yaştan dolayı ceza mesuliyeti muhte
lif şekil ve manzaralar arzetmektedir. Memleke
timizde fizyolojik teşekkülât ve bunun netice
si olarak fark ve temyiz kabiliyeti birçok mem
leket çocuklarından daha evvel inkişaf etmekte
dir. Bu sebepledir ki, daha evvelki Ceza Kanu
numuz 18 yaşın ikmalini ceza, mejŝ JjyjşJj için kâ
fi görmekte idi ve fakat Ceza Kanunumuzun 
1889 sayılı eski İtalyan Ceza Kanunundan ay
nen tercüme edilerek alınması sırasında bu mev
zu üzerindeki memleketimizin iklim şartları 
ve hususiyetleri üzerinde durulmamış ve* tam. ce
za ehliyeti 22 yaşma çıkarılmıştır. Medoni mem
leketler ceza sistemlerinde inkişaf vâki oldukça 
birçoklarının w* hele Ceza Kanunumuzun aUn-
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mış bulunduğu İtalya'da son zamanlarda tam ce
za ehliyetinin 18 yaşa indirilmiş olduğu görül
mektedir. 

Ceza Kanunumuzun kabulü tarihi ile bugü
ne kadar geçen zaman arasında sosyal ve kültü-
türel inkişafı da nazarı itibara alırsak 18 yaşı
na basan ve Medeni Kanun muvacehesinde re
şit sayılan kimsenin her türlü idrak ve anlama 
kabiliyetine malik olduğu ve yaptığı ve yapa
cağı işi tam mânasiyle kavramış olduğu nazarı 
itibara alınınca ceza ehliyeti bakımından Ceza 
Kanunumuza yeni bir sistemin girmesini tek
lif eden İzzet Akçal ve arkadaşlarının ceza ehli
yetinin 22 yaştan 18 yaşın hitamına indirilmesi 
yolundaki esbabı mucibeli teklifleri kabul edil
miş ve 54, 55 ve 56 ncı maddeler bu mucip se
beplere istinaden yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 59 : (İzzet Akçalve arkadaşları) Tak
diri tahfif sebebiyle cezaların indirilme nispe
tini ihtiva eden bir madde olup teklif veçhile 
tenzilât asgari hadde indirilmek suretiyle mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 -
76 - 77 : (İzzet Akçal ve arkadaşları) Cezaların 
içtimai mevzuu muhtelif tarihlerde ve muhtelif 
memleketlerde başka başka tatbik olunmakta ve 
kabul edilen osaslar muhtelif nazariyelere isti
nat etmektedir. 

Bugüne kadar tatbikatta üç nevi içtima sis
temi görülmüştüi'. Bunlardan birisi (Beli) siste
midir ki, bir şahsın işlediği muhtelif suçlardan 
yalnız en ağırı ele alınarak bu cezanın infaz edil
mesi ve diğer cezaların bu infaz edilen cezanın 
içerisinde mevcut olduğunun kabul edilmiş olma
sıdır ki, bu sistem hemen hemen en eski bir sis
temdir. İkincisi, bugün meriyette bulunan Ceza 
Kanunumuzun içtima hükümlerinde kabul edi
len hukuki içtima sistemidir. Bu sistem tehzibi 
ahlâk nazariyesine dayanmakta ve bir çok suç 
işliyen kimselere ait verilen cezanın en ağın esas 
ittihaz edilerek diğer cezaların muayyen bir nis
pet dâhilinde tenzil edilen miktan esas ittihaz 
edilen cezaya ilâve olunur. Bir de bunun yanın
da üçüncü sistem olarak faidei içtimaiye nazari
yesine dayanan sistemdir ki, bu sistem de bir 
şahıs tarafından işlenilen mütaaddit suçlara ait 
cezalar tenzilât yapılmaksızın yekûnlan topla
narak infaz edilir ki, ceza nazariyatında bu sis
teme cem'i mücazat sistemi derler. 

Cezaların infazında tehzibi ahlâk keyfiyeti 
üzerinde durulacak bir mevzudur. Ancak her ce
miyet tehzibi ahlâk gayesinin yanında bir de fai
dei içtimaiye mefhumunu tetkik etmek mecburi
yetindedir. Bugün yaşadığımız cemiyette infaz 
sisteminin tekâmül derecesine ve infaz müessese
lerimizin çok geri kalmış durumlariyle hapisha
nelerimizin mevcut vaziyetine göre cezaların in
fazında tehzibi ahlâk mefhumunun tahakkuk et
mediğine maalesef şahit oluyoruz. Diğer memle
ketlerde bugün her iki sistemden uzaklaşılarak 
faidei içtimaiyenin ön plâna alınmak suretiyle 
infazda cem'i mücazat sistemine doğru bir gidiş 
müşahede edilmektedir. Ve bilhassa Ceza Kanu
nunun mehazi bulunan İtalyan Ceza Kanununda 
dahi bu sisteme gidilmiş olduğu göze çarpmak
tadır. 

İnfaz sisteminde hukuk'i içtima sisteminden 
uzaklaşılarak cem'i mücazat sistemini kabul eden 
teklif Hükümet temsilcisinin de inzimam eden 
mütalâalan ile yukarda zikredilen mucip sebep
lere istinaden kabul edilmiş ve kanunun 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nci maddeleri bu 
sistem üzerine yeni baştan tertip ve tanzim edil
miştir. 

68 nci maddede yeni teklif edilen ,şekle gö
re bir boşluk husule gelmemesi için mütaaddit 
suçlardan dolayı hüküm ve ceza kararname
siyle mahkûm edilen kimselerin cezalarının 
mezkûr bap hükümlerine göre içtima ettirile-
receği ayrıca tasrih edilmiş ve 69 ncu madde
de bir hüküm veya ceza kararnamesinden son
ra aynı kimsenin bu mahkûmiyetten önce veya 
sonra işlediği bir suçtan dolayı mahkûm edil
mesi halinde cezaların içtima hükümlerinin 
tatbik olunacağı kaydolunmuştur. 

Komisyonumuzca hükümden ayrı olarak 
ceza kararnamesinin zikri sebebi üz»erinde du
rulmuş ve Ceza Kanununun İtalya'dan Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun ise Alman
ya'dan alınması ile Ceza Usulünde ve Ceza 
Kanununda hüküm ve ceza kararnamesinin ayn 
ayn hükümleri havi olması itibariyle ayrıca 
ceza hükümleri kararnamesinin de 68 ve 69 
ncu maddelerde yer bulması muvafık görülmüş 
ve maddenin son satırındaki muhakeme edil
mesi icabeden hallerde kelimeleri mahkûm 
edilmesi halinde diye değiştirilerek madde ka
bul edilmiştir. 

70 nci madde ile birden ziyade müebbet 
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ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde ölüm 
cezası verileceği kabul edilmiştir. Bu madde 
ile cezaların içtimai yerine başkaca neviden 
bir cezanın netice olarak ortaya çıktığı kabul 
edilirse de, mer'i kanununun hukuki içtima sis
teminde dahi cürümlerden ikisi hakkında mü
ebbet ağır hapis cezası tâyin edilmek lâzımgel-
diği takdirde ölüm cezası verilir, fıkrasiyle iki 
veya daha ziyade müebbet ağır hapis cezasını 
müstelzim bir suç işliyen bir kimsenin redaeti 
ahlâkıyesi ve artık ıslah olmaz durumu nazarı 
itibara alınarak bu şahsın her hangi bir sebep
le tekrar cemiyet içerisine karışmamasını te-
minen cemiyetin geniş menfaatleri nazarı itiba
ra alınarak bu şahsın ölüm cezasına çarptırıl
ması keyfiyetinin bir zaruret olduğu neticesi
ne varılarak 70 nci maddede aynen kabul edil
miş bulunmaktadır. 

71 nci madde aynı neviden şahsi hürriyeti 
bağlayıcı muvakkat cezaların içtimaını ve 72 
nci maddede aynı neviden .para cezalarının iç
timaını bünyesine almaktadır ki, bu maddeler
de radaksiyona ait bâzı tashihler yapılarak ka
bul edilmiştir. Bu maddelerin müzakeresi sı
rasında mucibi münakaşa olan keyfiyet cem'i 
mücazat sistemine göre kabul edilen usul de ce
zaların mecmuu tatbik edilerek infaz edile
ceğine göre müruruzaman ve af halinde mecmua 
dâhil cezaların ayrı ayrı mı, yoksa mecmuu üze
rinden mi hesap yapılacağı meselesidir. 

Burada karşımıza, Türk Ceza Kanununun 112 
nci maddesi çıkmaktadır. Bu maddede nevileri 
başka başka cezaları havi hükümler en ağır ceza 
için konulan müddetin geçmesiyle ortadan kal
kar denilmektedir kî, kabul edilen maddelere göre 
de 112 nci madde ile aykırı olmamak üzere mü
ruruzaman için infaz edilmek üzere cemedilen ce
zaların çözülerek ve yine umumi af içinde aynı 
şekilde muamele yapılarak neticeye vanlabileceği 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

73 ncü maddede müebbet ağır hapis ile şahsi 
hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların içtimai 
derpiş edilmiştir. Müebbet ağır hapis cezası Türk 
Ceza Kanununun 13 ncü maddesinde ölünceye 
kadar devam eder denildiğine göre bu cezaya 
muvakkat bir cezanın eklenmesine imkân yok ise 
de müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan bir 
kimsenin ceza evinde dahi artık cezasına ilâve 
olmıyacağım bilerek yeni yeni suçlar işlemesinin 
önüne geçilmesi' için hücre hapsinin muayyen 

nispetler dahilinde müebbet ağır hapis cezasına 
ilâvesi düşünülmüş bu hallerde ilâve edilecek ce
zanın nev'i ve miktarına göre 10 günden az ve 3 
seneden fazla olmamak üzere geceli gündüzlü bir 
hücrede tecrit maddeye ithal edilmiş bulunmak
tadır. 

74 ncü madde ile başka neviden hürriyeti bağ
layıcı cezaların birleşmesi mülâhaza edilmiş ve 
bu cezaların ağır hapis, hapis, hafif hapis ve 
sürgün sırası takip edilmek üzere ayrı ayrı ve ta
mamen infaz edileceği derpiş edilmiştir. 

75 nci madde ise başka neviden para ceza
larının içtimai ile para cezalariyle sair cezaların 
birleşmesi hali nazarı itibara alınmış ve bu hal
lerde bu cezaların ayrı ayrı ve tamamen! tatbik 
edileceği kabul edilmiştir. 

76 nci madde ile de fer'i cezalaıın ve mahkû
miyetin bütün diğer cezai neticelerinin her ceza 
hakkında ayrı ayrı tâyin ve tatbik olunacağı ve 
neticesinin de buna göre hesaplanacağı açık bir 
ifade ile tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

77 nci maddede kabul edilen cem'i mücazat 
sistemi ile cezaların birbirine ilâvesile beşer öm
rünün dahi kifayet etmiyeceği müddetlere yüksel
mesi hususu önlenmiş ve cezaların mahiyetleri ile 
tabiî ömrü beşer nazarı itibara alınarak bu müd
detlerin yekûnu tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Bu hale göre aynı neviden şahsi hürriyeti bağ
layıcı cezaların birleşmesi halinde ağır hapiste 
36, hapiste 25, sürgünde 15, hafif hapîste ise 
10 sene âzami müddet olarak kabul edilmiş ve 
başka neviden gahsi hürriyeti bağlayıcı muvak
kat cezaların içtimai halinde de bu müddet 30 
ve para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir 
cezaya çevrilmesi halinde de âzami 5 sene olarak 
kabul edilmiştir. Yine bu madde ile muvakkat 
fer'i cezaların içtimai halinde dahi baliğ olaca
ğı müddetlerin âzami haddi tesbit edilerek bu 
müddet âmme hizmetlerinden memnuiyet cezala
rında 15 ve muayyen bir meslek ve sanatın ic
rasının tatilinde de 6 sene olarajt mülâhaza edil
miştir. 

Bu maddenin birinci fücrasında içtima neti
cesinde baliğ olacak müddet yekûnlarının ifade 
edilmesi karşısında bu müddet mahûmiyete iç
tima neticesi sureti katiyede mahkûm olan in
sanların gerek ceza evinde ve gerekse her hangi 
bir sebeple dışarda artık bu cezadan fada ceza 
veremezler diyerek ortalığı ve mevzuatı boş 
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bulmak suretiyle yeni yeni cinayetler işlenmesi
nin önüne geçmek için (evvelki fıkralarda ya
zılı yukarı hadlere baliğ olan cezalara katî su
rette mahkûmiyetten sonra işlenen suçlardan 
dolayı hükmedilecek cezalar aynen tatbik olu
nur) fıkrası son bir fıkra olarak maddeye ek
lenmesi lüzumu hissedilmiş bulunmaktadır. 

Mükerrer madde 75 : (Fahri Ağaoğlu)' darp 
cezasına ait içtima hükmünü ihtiva etmektedir. 
Darp cezası esasından kabul edilmemiş olmakla 
mükerrer 75 nci maddenin kanuna ilâvesini mu-
tazammm teklif de aynı sebeple reddedilmiştir. 

Madde 87 : (izzet Akçal ve arkadaşları) tâ
dili istenilen 87 nci madde yürürlükte bulunan 
madde ile karşılaştırıldıkta son fıkrasına yal
nızca 403 ve 404 ncü maddelerin ilâve edildiği 
görüldü. Uyuşturucu maddelerin imaline, mem
lekete ithaline ve ihracına ve satanlara mahsus 
olan bu maddeler hakkındaki mahkûmiyetin ec
nebi memleketlerde verilmiş olsa dahi tekerrür 
hükümlerinin tatbik edilmesi komisyonumuzca-
da muvafık görülerek 87 nci madde teklif veç
hile kabul edilmiştir. 

102 ve 112 nci maddelere ait Fahri Ağaoğlu 
tarafından yapılan teklifte darp cezasının dâva 
ve ceza müruru zamanları bakımından mütalâ
ası yapılmakta ve bu maddelere darba ait hüküm
ler ilâve edilmektedir. Yukarda izah edilen mu
cip sebeplere binaen Fahri Ağaoğlu'nun 102 ve 
112 nci maddelere ait tadil teklifi de reddedil
miştir. 

Madde 159 : (Faik Ahmed Barutçu ve iki ar
kadaşı) 159 ncu maddeden (Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı da
vet edecek şekilde) ibaresinin çıkarılması istenil
mektedir. 

159 ncu maddeye bu fıkra 1946 Eylülünde 
eklenmiştir. Büyük Millet Meclisinin yapılan se
çimler do .ayisiyle meşruiyeti üzerinde söz söyle
menin mümkün olabileceği bir devirde maddeye 
konulan bu cümlenin bugün meşruiyeti hakkında 
en ufak bir kelâma müsait olmıyan Büyük Millet 
Mceli^i kiklonda cümlenin maddeden kaldınl-
masiyle gayrimeşruiyet affedilememesinin ser
best bırakılması yolundaki teklif muvafık görül
memiş ve meşru bir meclisin gayrimeşru olduğu 
yolunda türlü hezeyanlara yol açılabilecek bir boş
luğun vücuduna sebebiyet vermemenin antide
mokratik olduğu yolundaki mütalâalarda şayanı 
iltifat görülmemiş olmakla Faik Ahmed Barutçu 
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ve iki arkadaşının 159 ncu maddeye ait tadil tek
lifleri bu mucip sebeple reddedilmiştir. 

Madde 161 : (Faik Ahmed Barutçu ve iki ar
kadaşı) bu madde (Harb esnasında âmmenin te
lâş ve heyecanını mucip olacak veya halkın ma
neviyatını kıracak veya düşman karşısında mem
leketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, 
mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit ha
vadis veya haberler yayan veya nakleden veya 
millî menfaatlere zarar verecek her hangi bir 
faaliyette bulunan) kimselere ait olup bu suçun 
işleniş şekillerini ihtiva etmekte ve cezalarını tâ
yin eylemektedir. İkinci fıkrası ise yukarda zik
redilen fiiller sulh zamanında işlenildiği vakit 
verilecek cezaları havi bulunmaktadır. 

Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşı yaptığı 
teklifte bu son fıkranın maddeden çıkarılmasını 
istemektedirler. Yukarda yazılı fiillerin sulh za
manında dahi işlenmesi her zaman varidi hatır 
olabileceğinden madde metninden son fıkranın çı
karılmasına dair olan teklif kabul edilmiyerek 
reddedilmiştir. 

Madde 163 : (Ahmet Gürkan) Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesine ait Ahmet Gürkan'm tâ
dil teklifi müzakere edildi. Teklif sahib'i komis
yon huzurunda gerekçeyi tekrar ederek 163 ncü 
maddenin 1926 tarihinden beri 1949 senesine ka
dar değişnıeksizin mer'i bulunduğunu ve ancak 
1949 senesinde 5435 sayılı Kanunla bu maddenin 
değiştirildiği ve binaenaleyh 1926 senesinden 1949 
senesine kadar kifayeti tereddüt götürmiyen 765 
sayılı Kanundaki metnin kabuliyle 5435 sayılı 
Kanunla kabul edilen metnin tamamiyle kaldırıl
masını tavzihan ifade etmiş bulunmaktadır. Et
raflı bir esbabı mucibeyi ihtiva etmiyen bu tek
lif karşısında komisyonumuz 5435 sayılı Kanun
la kabul edilen 163 ncü maddenin Ahmet Gür
kan'm kabulünü istediği metinden esas itibariy
le farksız olduğu ve fakat buna rağmen daha 
vazıh ve memlekette tek tük dahi olsa görülen 
hâdiseler karşısında değişmesinin muvafık olma
dığı kanaat ve neticesine vararak Ahmet Gür
kan'm bu husustaki 163 ncü maddeye ait teklifi 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

Madde 175 : (Fahri Ağaoğlu) Meriyette bulu
nan metinde (her kim Devletçe tanınmış olan 
dinlerden birini tahkir maksadiyle dinî işlerin 
yahut ibadet ve âyinin icrasını meni veya ihlâl 
ederse) denilmekte olup teklif de bu maddeye 
(dinî akideleri ve dince mukaddes tanınan şey-
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leri) tahkir ve tezyif ederse cümlesi ilâve edil
mek istenilmektedir.* 

Esasen dince mukaddes tanınan şeyleri ve 
dinî akideleri Devletçe tanınmış dinleri tahkir ve 
tezyif maksadiyle işlemiş ise ilâveye lüzum ol
maksızın bu madde ile tecziye edileceği tabiîdir. 
Bu sebepledir ki Fahri Ağaoğlu'nun 175 nci 
maddeye ait tadil teklifi reddedilmiştir. 

Madde 192 : (İzzet Akçal ve arkadaşları) 
Bu maddenin tadil metni ile yürürlükte bulu
nan metin karşılaştırıldıkta yürürlükte bulunau 
metinde (bir kimsenin namusunu ihlâl ede
cek veya itibarını kıracak bir maddeyi matbuat 
vasıtasiyle ifşa eylemek yahut bu yolda isna-
datta bulunmak tehdidi ile para alanlardan) 
bahsedilmiş olmasına mukabil teklifte maddeye 
«bir kimsenin namusunu veya şeref ve haysi
yetini ihlâl edecek veya itibarını kıracak veya 
şöhret ve servetine zarar verebilecek bir hu
susu neşir vasıtasiyle ifşa etmek mahiyetinde 
olmaksızın bu yolda isnatlarda bulunmak tehdi
di ile kendisinden para alanlar...» şeklinde de
ğiştirilmiş ve cezaları da yükseltilmiştir. Mülga 
Matbuat Kanununun şantaj matlabmı taşıyan 
32 nci maddesindeki suç unsurlariyle cezayı ar
tırıcı hükümler alınarak 192 nci maddeye ko
nulmuş bulunmaktadır. Mer'i 192 nci maddede 
bir kimsenin namusunu ihlâl edecek veya iti
barını kıracak bir maddeyi matbuat vasıtasiyle 
ifşa veya isnat etmek suretiyle para alan veya 
sair menfaatler sağlıyan veya bu fiillere teşeb
büs edenler hakkında ceza müeyyidesi konul
duğu halde aynı fiilleri bir kimsenin şöhret ve
ya servetine zarar vermek yahut muayyen bir 
hususun ifşa ve isnadı dışında şeref ve hay
siyetine tecavüz teşkil edecek neşriyatta bulun
mak tehdidi ile işliyenlere ceza müeyyidesi vaz '-
edilmiş bulunmaktadır. Bu hal karşısında teklif 
kanunun 192 nci maddesindeki bu noksanlığı 
tamamlamış olmakla ileri sürülen esbabı mu
cibe komisyonumuzca da kabul edilmiş oldu
ğundan madde teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Madde 202 - 203 : (Nusret Kirişcioğlu), 202 
nci maddedeki zimmet suçunun cezaları artırı
larak ağır hapis olarak kabul edilmiş ve bu 
maddeye 2 nci fıkra olarak zararın hafif oldu
ğu hallerde ağır hapis cezasının 1 seneden baş-
lıyacağı ilâve edilmiştir. 

Zimmet ve ihtilas suçları cemiyetin bünyesini 
kemiren bir hastalık olarak kabul edildiğine gö

re teklif veçhile her iki maddenin cefaları artı
rılarak kabul edilmiştir. 

204 ncü madde ile 205 nci maddelerin ceza
ları teşdit edilmek suretiyle kabul ve aynı teklif 
içerisinde bulunan 206 nci maddeye ait tadil 
teklifi yürürlükteki madde metni daha âdil ce
zaları ihtiva ettiğinden reddedilmiştir. 

Madde 207 - 208 - 209 - 210 - 212 - 213 - 214 -
215 - 220 - 222 : (Nusret Kirişcioğlu) Maddeler 
metin ve anasır itibariyle aynı olup cezalan 
çoğaltılmak suretiyle yapılan teklif aynen kabul 
edilmiş ve maddeler bu şekilde kaleme alınmıştır. 

Madde 224 : (Fahri Ağaoğlu) Yürürlükteki 
metin hâdiselere daha uygun görüldüğünden 
Fahri Ağaoğlu'nun 224 ncü maddeye ait tadil 
teklifi reddedilmiştir. 

Madde 225 : (Nusret Kirişcioğlu) Mer'i met
nin aynı olup cezası artırılmak suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 226 : (Fahri Ağaoğlu) Mer'i met
nin hâdiselere karşı daha yakından cevap ver
mesi bakımından teklif reddedilmiştir. 

Madde 227 - 228 : (Nusret Kirişcioğlu) 227 
nci maddenin diğer maddelerle mütenasip ola
rak cezası artırılmış ve yapılan değişiklikte 
maddelerin içerisinden kaldırılmış bulunan me
muriyetten mahrumiyet cezası toptan bu mad
deye ilâve edilmiştir. Buna göre Türk Ceza 
Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ve 227 nci 
maddeleriyle mahkûm olanların aynı zamanda 
memuriyetten de müebbeden mahrumiyet cezasiy-
le cezalandırılacakları kabul edilmiş ve 228 nci 
maddenin cezaları da diğer tadil edilen mad
delerle hemahenk olarak artırılmıştır. 

Madde 230 : (Nusret Kirişcioğlu - Fahri Ağa
oğlu) Fahri Ağaoğlu teklifinde mer'i kanun 
metninin birinci ve ikinci fıkralan aynen ipka 
edilmekte ilâve edilen 3 ncü ve 4 ncü fıkralarla 
ihmal suçunu işliyenlerin cezalan memurların 
Barem derecesine göre sınıflara ayrılmakta ve 
cezalara bu sınıflara göre muhtelif şekiller ve
rilmektedir. İşlenilen suçlardan dolayı Barem 
derecesine göre ceza vermenin nazariyat ve tat
bikat bakımından bir faidei ameliyesi görülme
diği gibi ceza nazariyatı sistemlerine de uygun 
görülmediğinden bu teklif reddedilmiş ve Nus
ret Kirişcioğlu'nun da madde metnine ilişmiye-
rek yalnız cezalan artıran teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Madde 246 : '(Nusret Kirişcioğlu) 240 ncı 

madde Ceza Kanunumuzda memuriyet vazife
sini suiistimal edenlere verilecek cezayı ihtiva 
etniektedir. Memurların vazifelerinden dolayı 
işledikleri suçlara dair verilecek cezalar diğer 
maddelerde muayyen bir nispet dâhilinde artı
rılmış olduğundan bu maddedeki cezalar da 
diğer maddelere uygun bdr şekle sokularak ce
zası artırılarak kabul edilmiştir. 

Madde 251-254-258-264 : (İzzet Akçal ve 
arkadaşları) Bu maddeler mer'i metnin aynı 
olup teklif yalnız cezaların teşdidinden ibaret 
olmakla aynen kabul edilmiş ve mezkûr madde
ler metnine ilişilmeksizıin cezaları çoğaltılmak 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 260 : (Nusret Kirişcioğlu) Birinci 
fıkra ve bu fıkranın içindeki üç bentteki ana
sır ve hapis cezaları aynen muhafaza edilmiş, 
ancak para cezaları gerekli kanun uyarınca 
çoğaltılmıştır. Nusret Kirişcioğlu'nun birinci 
fıkraya ait tadil teklifi komisyonumuzca tek-
Mf edilen cezaların fazlalığı karşısında izah 
edilen şekilde yalnız para cezaları artırılarak 
tadilen kaleme alınmıştır. 

266 ncı madde resmî sıf altı haiz bir memurun 
huzurunda ve ifa 'ettiği vazifeden dolayı vâki 
hakaretlere ait bulunmaktadır. Mer'i metin 
ayrıca resmî sıfatı haiz bir memurun huzurun
da ve ifa ettiği vazifeden dolayı vâki olacak 
madded mahsusa tâyini suretiyle hakareti bu 
fasılda sinesine almamıştır. Tatbikatta bu ci
het 480 nci madde delaletiyle halledilmekte idi. 
Kanunun bu noksanlığını gören teklif sahibi 
maddenin sonuna vicaıhta maddei mahsusa tâ
yini suretiyle yapılacak hakaretlere dair bir 
fıkra eklenmiş bulunmaktadır. Bu takdirde de 
266 ncı maddenin bir, iki ve üçüncü bentlerin
de yazılı resmî sıfatı haiz kimselere huzurların
da ve ifa ettiği vazifeden dolayı yapılacak 
madde tâyini suretiyle hakaretlerde faile birin
ci fıkranın üç bendinde yazılı cezaların çoğal
tılarak verileceği nazara alınmış ve teklif bu 
şekilde komisyonda ıslah edilmek suretiyle ya
zılı şekilde 'kabul edilmiştir. 

Madde 268 : (İzzet Akçal ve arkadaşları -
Nusret. Kirişcioğlu) Bu madde adlî, (idari, si
yasi veya askerî resmî bir heyet huzurunda ve-
ra hâkimin duruşma yaptığı sırada vukua ge

lecek hakaretlere ait bulunmaktadır. 

Teklif veçhile madde 266 ncı maddeye müte
nazır olarak mezkûr heyetlerin vicahmda âdi ve 
maddei mahsusa tâyini suretiyle olmak üzere ha
karet iki fıkra halinde mütalâa edilmiş ve birinci 
fıkraya mer'i metne ilâve olarak tatbikatta Tas
laman hâdiselerden mülhem olunarak hâkimin du
ruşmaya mütaallik karar ve hükmün tefhimini 
mütaakıp yapılabilecek hakaretler de ilâve edil
miş bulunmaktadır. 

Aynı maddeye teklif veçhile üçüncü bir fıkra 
ilâve edilmiş ve vicahi hakaret mânasını tazammun 
eden 266 ve 268 nci maddede yazılı heyet ve me
murları hitap edilen veya hitap edildiği anlaşı
lan telgraf, telefon, mektup, resim veya her hangi 
bir yazı vasıtası ile yapılabilecek hakaretler de bu 
fıkra île derpiş edilmiş bulunmaktadır ki, her 
hangi bîr yazı manasından neşren hakaretin kas-
dedilmediği komisyon müzakereleri neticesinde 
vâsıl olunan bir fikir olarak esbabı mucibe lâyi
hasına dercine ayrığa lüzum görülmüş bulunmak
tadır. 

Bu madde ile yapılan değişikliğin bir hususi
yeti do mer'i metinde mezkûr heyetlere yapılan 
hakaretlerde heyetin veya reisinin mezuniyeti 
şart iken mezuniyet istihsali maddeden çıkarıl
mış olmakla re'sen takibi hususunun kabul edilmiş 
olduğudur. Yukarda izah edilen mucip sebep
ler muvacehesinde teklif komisyonda uğradığı ta
dil ile birlikte yazılı olduğu şekilde kabul edil
miştir. 

Madde 269 : (Nusret Kirişcioğlu) bu madde 
ile yapılması istenilen değişiklik memurlara ya
pılacak gıyabi hakaretin bu fasılda mütalâa edil
mesinden ibarettir. Ancak, gıyabi hakaretlerde 
ve bilhassa neşren vâki hakaretlerde mevcut tat
bikata göre 480 ve 482 nci maddeler mütalâa edil
mekte ve 481 nci madde ile bir ispat hakkı tanın
makta idi. Teklif kabul edilerek gıyabi haka
ret bu fasıl içerisinde mütalâa edildiği takdirde 
kanunun 270 nci maddesi ile kabul edilmiş bu
lunan «geçen maddelerde muharrer cürümlerin 
faili hakaret ve taarruz eylediği şahıslara isnat 
ettiği cfal ve evsafın şayi ve mütevatir olduğunu 
ispata kalkışırsa bu talebi katiyen kabul olun
maz» hükmü karşımıza bir mâni' olarak çıkmakta
dır. Bu mahzurlar muvacehesinde yapılan mü
nakaşa sırasında teklif sahioi bu maddeye ait tek
lifini ' e r i aldığını ifade etmiş ve aynı sebeple 
mer'i 269 ncu madde yerinde bırakılmakla mez-
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kûr maddeye ait teklif müzakere dışı bırakıl
mıştır. 

Madde 270 : (Nusret Kirişcioğlu) yukarda 
269 nen madde hakkında zikredilen esbabı mu
cibe il'i bu maddenin müzakeresi dahi teklif sahi
binin maddeye ait teklifini geri aldığını ifade et
miş olması karşısında madde mer'i metinde oldu
ğu gibi aynen ipka edilmiş ve teklif müzakere dışı 
edilmiştir. 

Madde 271 : (tzzet Akça! ve arkadaşları) bu 
madde üzerindeki değişiklik teklifi maddenin esas 
metnine ait olmayıp ceza nispetlerinin çoğaltıl
masından ibarettir ki, yazılı olduğu şekilde tek
lif komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 273 • (izzet Akcal ve arkadaşları -
Mehmet özbey) halen yürürlükte bulunan, mad
de «kanunun ahkâmı mahsusa ile tasrih eylediği 
ahvalin haricinde her kim, Büyük Millet Meclisi 
âzasından veya Devlet memurlarından biri aley
hinde sıfat ve hizmetlerinden dolayı bîr cürüm 
işlerse o cürüm için kanunen muayyen olan ceza 
6 da birden üçte bire kadar artırılır.» şeklin/de 
kaleme alınmış bulunmaktadır. Teklif edilen de
ğişme şekline göre maddeye konulması istenen 
husus neşren ve gıyabi hakaretlerde cumhuriyet 
müddeiumumiliğin re'sen işe müdahale ederek 
âmme dâvasını açma salâhiyetini haiz olmasın
dan ibarettir. Bu sebepledir ki, 273 ncü madde
nin birinci fıkrasına 266 nıcı maddenin 3 numa
ralı bendinde kayıtlı bulunan (Büyük Millet 
Meclisi âzası ile temsil sıfatını ve emrü idare sa
lâhiyetini haiz rüesadan) kelimelerini ihtiva eden 
cümle eklenmiş olmakla beraber bu maddenin so
nuna da «Vekiller Heyeti azalarından biri aley
hinde sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlarda takibat yapılması şikâyete bağlı değil
dir» fıkrası da ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Mevcut ve mer'i hükümlere göre vekillerin 
ifa ettiği vazifeden dolayı huzurlarında vâki ha
karetlerde vekillerin, emrü idare salâhiyetini 
haiz rüesadan bulunmaları sebebiyle Türk Ceza 
Kanununun 266 neı maddesinin 3 ncü bendi 
gereğince ceza verilmekte ve bu hallerde Cumhu
riyet Müddeiumumiliği tarafından re'sen taki
bat yapılmaktadır. 

Eğer hakaret fiili içinde temsil sıfatını ve em
rü idare salâhiyetini haiz kimselerin de bulun 
duğu ve 266 ncı maddede tasrih edilen kimsele
re karşı bunlara hitaben yazılmış telgraf, tele
fon, mektup, resim veya her hangi bir yazı vası-

tasiyle işlenirse bu hallerde de Türk Ceza Ka
nununun 268 nci maddesi hükmü tatbik olu
nur. Bu maddeye göre de vâki hakaret suçların
da Cumhuriyet Müddeiumumiliği re 'sen takiba
ta geçer. Bunların haricinde emrü idare salâhi
yetini haiz tâbiri içine girmiş bulunan Vekil
ler Heyeti Azalarından biri aleyhine sıfat veya 
hizmetinden dolayı gıyaben veya hitaben yazıl
mış olmamakla beraber neşren yapılmış haka
retlerde Türk Ceza Kanununun hakaretin mahi
yetine göre 480, 482 ve 273 ncü maddeleri tat
bik edilmektedir. Bu hallerde müddeiumumilik 
re'sen takibata başlıyamamakta ve hakarete uğ-
rıyanın şikâyetine intizar edilmekte idi. Mez
kûr teklifte 266 ncı maddenin 3 numaralı bendi 
ile 268 nci maddenin 2 nci fıkrası şümulü hari
cinde kalan ve Vekiller Heyeti Azalarından bi
ri aleyhine işlenen hakaret suçlarında Cumhu
riyet Müddeiumumiliğince re'sen harekete ge
çilmesi gayesi istihdaf edilmiş bulunmaktadır. 

İcra kuvvetini teşkil eden vekillerin sırf sı
fat ve hizmetlerinden dolayı şahıslan istihdaf 
edilerek son günlerde adedi gayet mahdut dahi 
olsa bâzı gazetelerimizin tenkid hududunu aşa
rak en ağır yazılar yazdığı ve resimler yaptığı 
müşahede edilmekte ve gıyaben bu yoldaki ha
karetlere sık sık tesadüf edilmektedir. 

Demokratik sistemde en geniş mânası ile yer 
verilmiş bulunan hürriyet ve tenkid mefhumla
rının yanlış mânalandınlması suretiyle tenkid 
çerçevesi dışına çıkılarak başkalarının kanunen 
iktisap ettikleri hürriyet hudutlarını aşan bu 
hakareti mutazammın yazı ve resimlerden dola
yı bilhassa bugünlerde pek çok vilâyet ve kaza
larda çıkan yazılardan ötürü Vekillerin şeref ve 
izzeti nefsini müdafaa sadedinde şahsi dâva ika
me ederek dâvalarını takibe maddeten imkân 
görülmemekte ve bu hal Devlet hizmetinde en 
geniş vazife ve mesuliyetleri üzerinde toplıyan 
ve icra kuvvetini teşkil eden eşhasın haleti rü-
hiyelerinde müessir bulunmakta ve müsebbiple
rinin cezalandırılmamasından mütevellit vatan
daş kütleleri arasında Vekillerin şahsına kötü fi
kirler beslenmesine ve netice itibariyle bunların 
topluluğu ile vücut bulan İcra Vekilleri Heye
tinin mânavi şahsiyetine karşı bir itimatsızlık 
havası yaratılmasına yol açılmış ve sebebiyet ve
rilmiş bulunulmaktadır ki, bu durum millî bün
yemizin ve içinde yaşadığımız topluluğun üs
tün menfaatlerini de zedelemekten hâli kalma-
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maktadır. İşte bu esbabı mucibe iledir ki, tek
lif kabul edilmiş ve 273 ncü madde yazılı şekil
de kaleme alınmıştır. 

Mükerrer 281 : (Fahri Ağaoğlu) Birinci ve 
ikinci mükerer 281 nci maddeler olmak üzere ya
pılan teklifte Fahri Ağaoğlu birinci mükerrer 
281 nci madde ile (geçen fasıllarda yazılı cürüm
lerde temin olunan menfaatler fahiş ise ceza iki 
misli ve çok fahiş ise üç misli artırılarak hükmo-
lunur) tâbirinin ilâvesini 'istemektedir. Esasen 
hâkim kanunda yazılı ceza hadleri içerisinde oy
namakta tamamen serbest olup zikredilen mad
delerdeki zararın yüksekliğine göre bu ceza mik
tarları içerisinde âzami hadde kadar çıkabilecek
tir. Bu bakımdan bu şekilde bir maddenin kanu
na ilâvesine lüzum görülmiyerek teklif reddedil
miştir. İkinci mükerrer 281 nci madde ise (efra
da karşı işlenecek keyfî hareket ve zulüm sayıla
cak suçlarda sürgün cezasını) kabul etmektedir-
ki teklif edilen hâdiselerin sürgün cezasiyle tedi
bine komisyonumuzca lüzum görülmediğinden bu 
teklif dahi reddedilmiş bulunmaktadır. 

Madde 304 : (Fahri Ağaoğlu) tâdili istenilen 
madde sürgün cezasına çarptırılan kimsenin sür
gün yerinden firarına ait hükümleri ihtiva et
mektedir. Mevcut met'in tatbikatta gereken neti
ceyi vermiş olduğundan maddenin tâdiline lüzum 
görülmiyerek reddedilmiştir. 

Madde 311 : (İzzet Akçal ve arkadaşları) 
mer'i 311 nci maddenin tetkikmda bu maddeye 
ilâvesi istenilen hususun bilhassa tahrikin gazete 
veya mecmua ile veya sair tabı aletleri ile veya 
el yazısı ile yazılıp çoğaltılarak* yayınlanan ve 
dağıtılan yazılar ile umumi yerlerde levha ve 
ilân asmak suretiyle vâki tahriklerin yapacağı 
geniş tesir nazarı itibara alınarak bu hallerde 
verilecek cezanın muayyen bir nispet dâhilinde 
çoğaltılması isteği ile aleni tahrik neticesi olarak 
istenilen suç işlenir veya suçun 'icrasına teşebbüs 
edilirse tahrikçileri asıl suçlu ile aynı derecede 
ceza görmeleri hususunun maddeye ilâvesinden 
ibaret olduğu ve bu maddenin 3 numaralı bendin
de para cezasının âzami haddi 100 lira olduğu 
halde bu haddîn 500 liraya kadar yüksektildiği, 
görülmüş bulunmaktadır. 

Hakikati halde alenen ve âdiyen yapılan tah
rikler ile gazete veya mecmua, ile veya sair, tabı 
aletleriyle veya el ile yazılıp çoğaltılarak yayınla
nan veya dağıtılan yazılar ile ve umumi yerler

de levha ve ilân asmak suretiyle yapılan tahrik
ler arasında bu şekil tahriklerde çok daha genig 
kitleleri gerek şahıslar ve gerekse memleketin 
âli menfaatleri aleyhine tahrik ve harekete ge
çirilmesinin kolaylığı ve bu kitleler üzerinde 
yapacağı tesir nazarı itibara alınarak maddeye 
böyle bir fıkranın ilâvesi yolundaki teklif ko
misyonumuzca da uygun görülmüş ancak, bu 
fıkrada ağır hapis ve hapis cezalarının altıda 
bir artırılacağı teklifte yer almışj olmasına 
rağmen komisyonumuz her iki şekil tahrik ve 
neticeleri arasındaki farkı nazarı itibara 
alarak bu hallerde ağır hapis ve hapis 
cezalarının bir misli artırılır şeklinde 
ve bu maddenin 3 ncü bendinin 3 ncü 
fıkrasında (yukarda 2 ve 3 sayılı bentlerde be
yan olunan hallerde ceza tahrik olunan suç için 
muayyen olan cezanın en yukarı haddinin ya
rısını geçemez) şeklindeki fıkrada yer almış 
bulunan cezaya mütedair kısım (en yukarı had
dini geçemez) şeklinde tashih edilerek madde 
teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Madde 312 : (İzzet. Akçal ve arkadaşları) 
yine 311 nci madde ile alâkalı olarak kanunun 
cürüm saydığı bir fiili açıkça öven veya iyi 
gördüğünü söyliyen veya halkı kanuna itaat
sizliğe veya cemiyetin muhtelif menfaatlerine 
umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin 
ve adavete tahrik eyliyen kimselere verilecek 
cezaları âmir bulunan Türk Ceza Kanununun 
312 nci maddesindeki tadil teklifinin de mad
dedeki bâzı eski terimlerin cemiyet dilinde kul
lanılmakta olan kelimelerle ifadesinden ve bu 
suçların basın yolu ile işlenmesi halinde ceza
nın artırılacağını ihtiva eden bir fıkranın ilâ
vesinden ibaret olduğu görüldü. 

311 nci maddenin müzakere ve münakaşa
sında zikredildiği veçhile bir şahsın âdiyen ka
nunun cürüm saydığı bir fiili öven veya iyi 
gördüğünü söyliyen veya halkı kanuna itaat
sizliğe veyahut cemiyetin muhtelif sınıflarını 
umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin 
ve adavete tahrik eyliyen bir kimsenin bu ha
reketlerinden mütevellit elde edeceği netice ile 
bu işi daha geniş halk kitleleri üzerinde mües
sir olabilecek ve maksadın ve gayenin daha 
çok insanlara duyurulmasına yarıyacak basın 
yolu ile işlenmesi halinde elde edilecek netice
ler arasında büyük farklar olduğu gibi bu fiil
lere terettüp eden cezalar arasında da bir iark 
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olması gayet tabiî ve mantikî olduğundan 312 
nci maddeye ilâve edilen fıkradaki (altıda bir 
artırılır) ibaresi (bir misli artırılır) şeklinde 
değiştirilerek aynen kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Madde 374 : (Fahri Ağaoğlu) bu madde 
kasten su baskınına sebep olan kimselerle bu hâ
diselerin neticesine taallûk eden suçları bünye
sine almış bulunmaktadır. Tatbikatta pek en
der tesadüf edilen bu maddenin âcil ihtiyaçlara 
cevap verebilecek bir mahiyette olmadığı için 
Türk Ceza Kanununun umumi revizyonunda 
esasen bu ve diğer maddeler tekrar elden geçe
ceğinden cemiyet için acilen değiştirilmesi lü
zumlu olmıyan bu maddeye ait teklifin bu mad
de ile alâkalı diğer maddeler de birlikte nazarı 
itibara alınması icap ettiğinden komisyonumuz
ca reddedilmiştir. 

Madde 375 : (Fahri Ağaoğlu) Bu maddede 
374 ncü madde ile alâkalı olup aynı mülâhaza
larla reddedilmiştir. 

Madde 382, 383 : (Fahri Ağaoğlu) Bu mad
deler yukarda izah edilen 374 ve 375 nci mad
delerdeki erbabı mucibelerdeki gibi tatbikatta 
ender tesadüf edilen hâdiseler olup mer'i ka
nunun kabul ettiği ceza miktarları bugünkü 
ihtiyaca kâfi derecede cevap vermiş olduğundan 
teşdidine ve tâdiline lüzum gb'rülmiyerek bu 
maddelere ait tâdil teklifi de reddedilmiştir. 

Madde 403, 404, 406*: (izzet Akçal ve arka
daşları) Türk Ceza Kanununun 403 ncü madde
sinde uyuşturucu maddelerin ruhsata aykırı ola
rak imal edilmesi* suç sayılmış olduğu gibi bu 
gibi maddelerin imal, ithal ve ihracı daha ağır 
ve vahîm neticeler husule getirdiği halde bu 
fiiller mezkûr maddeleri satan,.satın alan veya 
bulunduranlarla aynı derecede cezaya tâbi tu
tulmuş ve bundan başka bu cürümlerin işlen
mesi için teşekkül vücuda getirilmesi veya bu 
fiillerin meslek, sanat veya maişet vasıtası ha
line sokulması veya 18 yaşını bitirmiyen küçük
lerle ceza ehliyetini haiz bulunmıyan kimselerin 
bu suçların işlenmesinde kullanılması da nazarı 
itibara alınmamıştır. Bu itibarla izzet Akçal ve ar
kadaşlarının bu maddelere ait tâdil teklifleri 
ile beynelmilel anlaşmalara uygun olarak hazır
lanmakta olan uyuşturucu mddelere ait mahsus 
lâyihanın tekemmül etmiş kısımlarından istifade 
edilerek cemiyet ve beşeriyet için büyük bir teh
like teşkil eden ve temin etmiş olduğu maddi 

menfaat ile verilen ceza arasında bir nis
pet olmıyan bugünkü halin bu salgını or
tadan kaldırmak için kâfi bir çare olmadı
ğı mülâhaza edilerek bu maddeler yenibaş-
tan tedvin edilmiş ve çok mühim hallerde ölüm 
cezası da konulmak suretiyle beşeriyeti ve cemi
yetimizi bu âfetten ve salgından kurtarmanın 
imkânları derpiş edilmiştir. 

Madde 407 - (Fahri Ağaoğlu) 403, 404 ve 406 
nci maddelerde yapılan değişiklik ve Fahri 
Ağaoğlu'nun teklifi de birlikte mütalâa edile
rek yeni baştan tanzim ve tadilen kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 414 - 415 - 416 : (izzet Akçal ve ar
kadaşları) Memleketimizde sık sık işlenen ırza 
geçme cürümlerinin çokluğu karşısında mevcut 
cezai müeyyidelerin azlığı da müşahade edilmiş
tir. Bu suçların işlenmesine mâni olacak sebep
lerden birisi umumi kültür seviyesinin yüksel
mesi ise de esasen alınmakta olan bu tedbirin 
semeresi ancak uzun seneler sonra kendisini 
gösterebileceğinden bugün bu hâdiselerin ön
lenmesi için ırza geçme suçlarında tatbik edil
mekte olan cezaların azlığını müşahade eden 
teklif sahibi izzet Akçal ve arkadaşlarının ge
rekçesi komisyonumuzca da muvafık görüldü
ğünden mer 'i metinlerin ruhuna sadık kalınmak 
üzere cezalar bir miktar artırılarak bu madde
ler üzerindeki tadil teklifi kabul edilmiştir. 

Madde 418 : (izzet Akçal ve arkadaşları -
Fahri Ağaoğlu) izzet Akçal ve arkadaşları 418 
nci madde üzerinde bir -değişiklik yapmadan 
cezanın teşdidine gitmişlerdir. Buna mukabil 
Fahri Ağaoğlu ise maddenin birinci fıkrasının 
yukarıdaki maddelerde yazılı fiil ve hareket
ler mağdurun ölümünü mucip olursa faile ölüm 
cezası verilir şeklinde değiştirilmesini ve diğer 
fıkraların aynen muhafazasını istemektedir. Ko
misyonumuzca tezekkür edilen maddenin birin
ci fıkrası (yukarıki maddelerde yazılı fiil ve 
hareketler fiile mukavemet edemiyecekler hak
kında işlenip de diğer sebepler inzimam etmek
sizin doğrudan doğruya ölümü mucip olmuş ise 
faile ölüm cezası verilir. Diğer hallerde ceza 
müebbet ağır hapistir) şeklinde değiştirilmiş ve 
diğer fıkralarında cezaları teşdit edilerek mad
de tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 419 : (İzzet Akçal ve arkadaşları) 
Mevcut metin alenen hayasızca vazı ve hareket-
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lerde bulunanlara verilecek cezaları muhtevi
dir. Ancak Medeni Kanun hükümlerine istina
den nesebin dejenere edilmesinin önüne geçmek 
ve cemiyet ve aile ahlâkını sıyanet bakımından 
birbirine çok yakın olan kimselerin evlenmeleri 
menedilmiş bulunmaktadır. Bu şekilde evlen
meleri menedilenlerin birbiriyle cinsî müna
sebet etmeleri karşısında kanunumuzda şimdiye 
kadar bir müeyyide mevcut değil idi. îşte bu 
noksanlığı ikmal etmek ve memnuiyetin hüküm
lerini cinsî münasebet halinde dahi aynı sebep ve 
mülâhazalarla bir müeyyide altında bulundur
mak için bu maddeye ilâvesi istenilen fıkra ko
misyonumuz ekseriyeti tarafından da kabul edi
lerek birbirleriyle evlenmeleri kanunen memnu 
olanların cinsî münasebette bulunmaları hali 
cezalandırılmış ve ikinci fıkradaki cezalar da 
arfrrılmak suretiyle madde tadilen kabul edil
miştir. 

Madde 421 : (tzzet Akçal ve arkadaşları - Ah
met Gürkan) bu maddeye ait mevcut teklifler 
meriyette bulunan maddenin cezai unsurları m 
aynen almakta yalnız cezalarını teşdit etmek
tedir. Meriyetteki kanun hükmüne göre söz atan
ların cezası 15 günden 3 aya kadara1 r. Sarkın
tılık edenlerin cezas1 da bir aydan altı aya ka
dar hapistir. Ahmet Gürkan'm teklifinde bu ce
zalar söz atanlar için üç aydan bir seneye kadar 
ve sarkıntılık edenler için de altı aydan iki se
neye kadar hapis olarak kabul edilmiştir. 

îzzet Akçal ve arkadaşlarının teklifi de Ah
met Gürkan'm bu maddeye ait teklifinin aynı 
olduğu görülmüştür. Tatbikatta hakikaten sık 
&k tesadüf edilen kadınlara ve genç erkeklere 
söz atmanın cezası gayrikâfi görülmekte oldu
ğundan bu gibi hâdiseleri önlemek bakımmdan 
maddenin cezalarını artırmak suretiyle Ahmet 
Gürkan ve tzzet Akçal ile iki arkadaşının yap
mış olduğu tadil teklifim havi madde aynen 
kabul edilmştir. Ancak Ahmet Gürkan'in tek
lifinde ikinci bir k^sım mevcuttur ki, bu da 421 
nci maddeye ilâve edilen ikinci fıkradır. Bu 
fıkra ile teklif sahibi 419, 420 ve 421 nci madde
lerdeki suçları işliyenlerin şikâyete bağlı olmak
sızın re'sen takibini istemektedir. 

Esasen alenen hayasızca vazı ve hareket
lerde bulunanlar ile o suretle cinsî münasebette 
bulunanlara ceza tâyin eden 419 ncu madde ile 
âdabı umumiyeye mugayir olarak açık yerlerde 
veya halkın suhuletle muttali» olabileceği yarı 

açık mahallerde fuhuş maksadiyle kadın oy
natanlar ve bilihtiyar oynıyan kadınlara ceza-
tâyin eden 420 nci maddede yazılı suçları işli-
yenler hakkında şahsi şikâyete bağlı olmaksızın 
re'sen takibat yapılabilecektir. Diğer taraftan 
kadınlara ve genç erkeklere söz atan veya sar
kıntılık edenler dakkında şahsi şikâyete bağlı ol
maksızın re'sen takibat isteğine gelince, bâzı öyle 
hâdiseler mevcuttur ki, şüyuu vukuundan kötü 
neticeler tevlit eder. Namuslu bir kadının kendi
sine söz atan veya sarkıntılık eden bir şahsın bu 
hareketini mütecavizin ahlâk ve terbiye noksanı
na hükmederek işi mahkemelere dökmemek mak
sadiyle geçip gitmesi mümkün iken re 'sen takibat 
ile namuslu bir aile kadınını veya genç bir kız 
veya erkek çocuğunu günlerce bu sebeplerle mah
kemelere göndermek ve kendilerinin dillere 
düşmesine sebebiyet vermek nizamını müey
yidelerle temin etmek zorunda bulunduğumuz 
cemiyetin ahlâk ve aile telâkkilerine uygun düş
memektedir. Bu bakımdan komisyonumuz Ahmet 
Gürkan 'm bu teklifini şayanı iltifat görmemiş ve 
essaen teklif sahibi Ahmet Gürkan da komisyon 
müzakeresinde ileri sürülen mucip sebepler kar
şısında 421 nci maddeye ilâvesini istediği ikinci 
fıkranın eklenmesinden sarfınazar etmiş bulun
maktadır. 

Aynı maksada matuf olarak komisyonumuz 
âzası Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran da 
Türk Czea Kanununun 425 nci maddede tadat 
edilen maddeler meyanmda 421 nci maddenin çı
karılmasını ve bununla da 421 nci maddede ya
zılı kadınlara ve genç erkeklere söz atanlar ile 
sarkıntılık yapanların Cumhuriyet Müddeiumu
miliği tarafından şahsi şikâyete bağlı olmaksızın 
takip edilmesinin teminini istemiştir. Yukarda 
yazılı mucip sebeplere dayanılarak Kâmil Boran'-
ın bu teklifi de reddedilmiştir. 

Madde 429, 430, 431 : (îzzet Akçal ve arka
daşları) Kadın ve kız kaçırmaya ve alıkoymaya 
ait bulunan bu maddelerin anasırı cürmiyesine 
ilişilmemiş ancak cezaları artırılmıştır. Cezalar 
üzerinde komisyonumuzca gereken tadil yapıl
mak suretiyle mezkûr maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 439 : (Fahri Ağaoğlu) Bu maddeye 
kaçırma sırasında veya bu yüzden kaçırılmak is
tenilen kimsenin ölümü vukua geldiği takdirde 
faile ölüm cezasının verileceği hükmünün ilâvesi 
istenilmiş ve mucip sebep komisyonumuzca da 
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muvafık görüldüğünden teklif kabul edilmiştir. 

Mükerrer 439 ncü madde : (Fahri Ağaoğlu) 
Bu madde ile teklif sahibi mezkûr fasıllardaki 
cürümlerden dolayı 438 nci madde müstesna 
olmak üzere faile sürgün cezası verilmesini iste
mektedir. Mahiyeti itibariyle sürgün cezasının bu 
fasıllardaki hâdise faillerine tatbikini doğru bul-
mıyan komisyonumuz kanuna böyle bir maddenin 
ilâvesi yolundaki teklifi reddetmiş bulunmakta
dır. 

Madde 440 - 441 - 442 : (Ahmet Gürkan) 
440 ncı maddenin mevcut metnine nazaran 

yalnız müeyyidelerinde değişiklik istenildiği 
görülmüştür. Meriyette bulunan maddeye gö
re zina eden karı hakkında üç aydan 30 aya ka
dar ceza tertip olunacağına ve karının evli ol
duğunu bilerek bu fiile iştirak eden kimseye de 
aynı ceza verileceği yazılı bulunmaktadır. Tek
lifte memleketimizin örf ve âdetleriyle Avru
pa milletlerinin aile telâkkileri bakımından 
büyük farklar olduğu ve cemiyetimizde birçok 
cinayetlerin kadının veya erkeğin zinası sebe
biyle vukua geldikçe esbabı mucibesiyle ceza
ların bir seneden beş seneye kadar olma
sı istenilmektedir. Komisyonumuzca cemi
yet ve aile telâkkilerimize göre mer'i madde
deki ceza miktarı az görülmekle beraber tek
lifteki miktar da çotk görülmüş ve bu sebeple 

• tatbikat, cemiyet ve aile telâkkileri nazarı iti
bara alınarak 440 ncı maddedeki cezaların altı 
aydan üç seneye kadar olmasmı teklif eden 
Maraş Mebusu Mazhar özsoy, Kütahya Mebu
su Süleyman Süruri Nasuhoğlu, Siird Mebusu 
Şefik Türkdoğan ve Balıkesir Mebusu Vacid 
Asena'mn takrirlerinle teklif sahibi Ahmet 
Gürkan da iştirak etmiş olduğundan reye ko
nulan bu takrir Kâmil Boran'in muhalefeti ile 
ekseriyetle kabul edilmiş ve madde bu şekilde 
cezai müeyyideler bakımından tashihan kabul 
edilmiştir. 

441 nci maddeye gelince; Ahmet Gürkan'm 
buradaki tadil metni üç safhayı ihtiva etmekte
dir. 

a) Mer'i Kanunda birinci fıkrada « karısı 
ile ikamet etmekte olduğu evde veyahut da her
kesçe bilinecek surette başka yerde kan koca gi
bi geçinandk için başkasiyle evli olmıyan bir ka
dını tutmakta olan •» şeklinde suç unsuru vasıf
landırılmış iken teklifte kan koca gibi geçin

mek tâbiri yerine fuhuş maksadiyle kelim«si 
kullanılmıştır. 

b) 440 ncı maddedeki esbabı mucibeye is
tinaden cezaların mer'i kanunda üç aydan 30 
aya kadar olan hapis cezasının bir seneden beş 
seneye kadar çıkarılması istenmektedir. 

c) Üçüncü olarak da maddeye son fıkra 
eklenerek birinci fıkradaki suç fuhuş kasdı ol
maksızın kan, koca gibi geçinmek maksadiy
le işlenen suçların da ayrıca tecziye eddlmesi 
istenilmektedir. 

440, 441 ve 442 nci maddeler yalnızca aile 
nizamını ve ahlâkını korumak, kadın veya er
keğin evlilik bağı baki kaldıkça yuvaya ahlâk 
telâkkileri bakımından sadakat göstermesini 
temin maksadiyle konulmuş ve zdna. başlığı al
tında ayrıca bir fasıl tertip edilmiş bulunması
na ve fuhuş için kanunda aynca bir fasıl ve 
maddeler mevcut olduğuna göre 'teklifte mad
denin esasına ait tadil teklifi komisyonumuzca 
reddedilmiş, ancak, 440 ncı maddeye mutaba
kat temini maksadiyle bu maddenin cezası altı 
aydan üç seneye kadar hapis olarak tebdil edil
miştir. 

442 nci maddedeki tadil teklifi ise yalnız ce
za miktarına inhisar etmektedir. Mer'i mad
dede ceza üç aya kadar hapis olduğu halde tek
lifte bir seneye kadar hapsolarak ileriye sürül
müştür. Komisyonun bu maddeyi müzakeresi 
sırasında teklif sahibi Ahmet Gürkan ceza mik
tarına üç aydan bir seneye kadar hapis olarak 
teklifini tebdil ve tashih ettiğini dleriye sürmüş 
ve komisyonda böylece 442 nci maddenin ceza
sını üç aydan bir seneye kadar hapis olarak 
düzeltmek suretiyle maddeyi kabul etmiştir. 

Madde 448 : (îzzet Akçal ve arkadaşları, 
Fahri Ağaoğlu) Fahri Ağaoğlu bu maddeye ait 
teklifi ile (her kim bir kimseyi kasten öldürür
se ölüm cezasına mahkûm olur) şeklinde mad
deyi tadil etmek istemiştir. Aneak 449 ve 450 
nci maddelerde daha vahîm hallerde ölüm ceza
sından ağır cezalar vermek mümkün olamıya-
caktır. ölüm cezası yerine ölüm cezası verme
nin eskd tabiriyle kısasa kısas mânasını taşıya
cağı ve dolayısiyle böyle bir prensip kabulüne 
imkân olmadığına göre Fahri Ağaoğlu'nun bu 
maddeye ait teklifi reddedilerek îzzet Akçal 
ve arkadaşlannm bu maddeye ait cezaları 24 
seenden 30. seneye kadar ağır hapistir, yolun
daki teklifleri veçhile madde (kabul edilmiştir. 
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ıMadde 449 - 450 : (tzzet Akçal ve arkadaş
ları) Bu maddelerdeki cezalar artırılmış ve 450 
nci maddeye 10 ncu bent olarak Kan Gütme se
bebiyle işlenen ölüm suçlarının cezasının da 
ölüm olacağı kabul edilmiştir. Memleketimizde 
vukuu fazlalaşan katil suçlarının bu suretle ağır 
müeyyideler altına alınması suretiyle önlenmesi 
yolundaki teklif komisyonumuzca da muvafık 
görülerek bu maddelere ait tadil teklifleri ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 452 : (Fahri Ağaoğlu) Mer'i metnin 
tamamen aynı olup diğer maddelerde olduğu gi
bi cezası fazlalaştırılmak suretiyle aynen ka- -
bul edilmiştir. Teklifte maddeye bir üçüncü 
fıkra ilâve edilmek istenilmektedir. Bu da «Eğer 
telefi nefis fiilden hâsıl olmayıp nehyi asabi ile 
vukubulmuş ise fiile tereddüp eden müessir fi
il cezası bir misli fazlasiyle verilir. Ve bu ce
za bir seneden az olamaz.» şeklindedir. 452 nci 
maddenin sarahati karşısında ayrıca böyle bir 
fıkra ilâvesine lüzum görülmiyerek bu fıkranın 
ilâvesine ait teklif ise reddedilmiştir. 

Madde 455 : (Fahri Ağaoğlu) Bu maddeye 
ait teklifte maddeyi değiştirmemek şartiyle yal
nız cezaların artırılmasiyle kabul edilmiştir. 

Madde 456 : (îzzet Akçal ve arkadaşları ve 
Fahri Ağaoğlu) Fahri Ağaoğlu bu maddeye «Bu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hal
lerde hükmolunacak hapis veya ağır hapis ce
zasının iki misline muadil sürgün cezası da ve
rilir.» yolunda bir fıkra ilâvesini istemiştir. Âdi 
darp ve yaralama fiillerinden dolayı sürgün 
cezasının tatbiki suç ve ceza ile uygun görülme
diğinden bu husustaki teklif reddedilmiştir. 

îzzet Akçal ve arkadaşlarının maddenin met
nine ilişmemek suretiyle yalnız cezalarının ar
tırılmasına dair olan teklifi komisyonumuzca 
da uygun görülerek madde bu şekilde kaleme 
alınmış bulunmaktadır. 

Madde 457 : (Fahri Ağaoğlu) Madde metni
ne sadık kalınmak üzere cezalar artırılarak ta
dil teklifi kabul edilmiştir. 

Madde 461 : (Fahri Ağaoğlu) Madde m e t 
nine sadık kalınmak üzere cezalar artırılarak 
tadil teklifi kabul edilmiştir. 

Madde 461 : (Fahri Ağaoğlu) Teklifte esas 
metne ilâve olarak başkasının ırz ve namusuna 
tecavüzü kurtarmak maksadiyle işlenen katil ve 
yaralama fiillerinden dolayı faile ceza verilemi-
yeceği hususu ilâve edilmiş ise de meşru müda

faaya ait 49 ncu maddede esasen bu cihet na
zarı itibara alınmış olduğundan Fahri Ağaoğ
lu'nun 461 nci maddeye ait bu teklifi reddedil
miştir. 

Madde 462 : (Fahri Ağaoğlu) Vâki teklifi 
ile Fahri Ağaoğlu zina halinde maddede yazılı 
kimseler tarafından işlenecek katil veya katle 
teşebbüs veya yaralama fiillerinden dolayı fai
lin cezadan muaf olması istenilmektedir. Madde
nin teklif veçhile kabulü neticesi birçok gay
ri tabiî hâdiselerin vukua geleceği ve tertipleri 
önlemek imkânı olamıyacağı mülâhazasiyle teklif 
reddedilmiş ve maddenin cezaları üstünde deği-
işklik yapılmıştır. 

Madde 464 : (Fahri Alaoğlu) Madde üze
rinde her hangi bir değişiklik yapılmaksızın ce
zalar artırılmak suretiyle teklif kabul edilmiş
tir. 

Madde 466 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) 
Teklifte «umumi veya umuma açık mahallerde 
halkın huzur ve rahatını bozacak şekilde kav
gaya sebebiyet verenler» in de cezalandırılacağı 
bir fıkra halinde eklenmiş ise de kavgaya se
bebiyet verenlerin Türk Ceza Kanunu muvace
hesinde hareketi suç olmadığı takdirde cezai 
müeyyideye tâbi tutulması muvaffık görülme
miş olmakla teklifin bu hususa ait kısmı redde
dilerek esas metin üzerindeki cezalar teşdit 
edilmek suretiyle madde tadilen kabul edil
miştir. 

Madde 468 : (Fahri Ağaoğlu) Teklifte bi
rinci fıkrada yazılı fiil yani çocuk düşürmek
ten mütevellit ameliyede kadının Ölümüne sebe
biyet A^erilmiş ise fail ölüm cezası ve bedeni bir 
zararı mucip olmuş ise 10 seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası verilmesi istenil
mekte olup ölüm cezasının işlenilen suç ile alâ
ka ve münasebeti bakımından çok ağır olduğu 
görülmüş ve teklifin yalnız bu kısma ait olan 
isteği reddedilerek cezalar mer'i metinden daha 
yukarı hadlere çıkarılmak suretiyle tatbikatta 
bu maddede zikredilen hâdiselerin fazlalaşma
sı yolundaki istidadın önüne geçilmesi düşün
cesiyle madde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 480 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) 
480 nci madde, maddei mahsusa tâyini suretiyle 
yapılan hakaretlere mütedair bulunmaktadır. 
Teklifte birinci fıkra aynen alınmış yalnız mer'i 
metinde ceza miktarı 3 aydan 30 aya kadar ha-
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pis ve 50 liradan 500 liraya kadar para cezası 
İken teklifte ceza 3 aydan 3 seneye kadar hapis 
ve 200 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ce
zası olarak kabul edilmiştir. 

Mevcut metinde ikinci fıkra olarak kabul 
edilen kısım teklifte son fıkraya bırakılmış, ay
rıca ikinci ve üçüncü fıkra da araya eklenmiş
tir. Teklifin ikinci fıkrası ile hakaret fiili teca
vüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda 
yahut kendisine hitaben yazılıp gönderilmiş 
bir mektup, telgraf, resim veya her hangi bir 
yazı veya telefonla işlenmesi hali teemmül olun
muş ve üçüncü fıkra ile de eğer hakaret fiil'i ken
disine tecavüz olunan kimsenin huzuru ile bera
ber alenen vâki olması keyfiyeti de cezai şiddet-
lendirici bir sebep olarak kabul edilmiştir. 4 ncü 
ve son fıkra olarak mer'i kanundaki 2 nci fıkra 
cezaları çoğaltılmak suretiyle aynen alınmış bu
lunmaktadır. 

Bu maddede yapılması düşünülen değişiklik
ler maddenin eksikliklerini tamamlıyarak 'ihtiva 
ettikleri hükümler arasında ahenk ve taaruzu 
sağlamak, ceza müeyyidelerini işlenen fiillerin 
ağırlık derecelerine göre âdil bir nispet dairesinde 
yeniden düzenliyerek daha müessir bir hale ge
tirmek, mülga Matbuat Kanunundan Türk Ceza 
Kanununun bünyesine nakledilmesi gereken ve 
bu sebeple yeni Basın Kanununa alınmamış olan 
hükümlere yeniden vücut vermek düşüncesiyle 
hazırlanan teklif bu esbabı mucibeleri muvace
hesinde yalnız birinci fıkrada bir kaç kişi ile 
ihtilât ederek tâbirinin tatbikatta vazıhan anla
şılması için de ikiden ziyade kimse ile ihtilât 
ederek şeklinde değiştirilmiş ve ikinci, üçüncü 
ve dördüncü fıkraların başındaki eğer kelimele
ri fazla görülmüş olduğundan bu kelimeler kal
dırılmak suretiyle madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 481 : (Nusret Kirişcioğlu) Teklif sa
hibi Nusret Kirişcioğlu komisyon müzakeresi sı
rasında bu maddeye ait teklifini geri aldığını ifa
de etmiş olduğundan teklif müzakere edilmiyerek 
eski metin olduğu gibi ipka edilmiştir. 

Madde 482 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) Bu 
madde de 480 nci maddenin kabul edilen şekline 
mütenazır olarak hazırlanmış bulunmakla bu 
madde de 480 nci maddede yapılan değişiklik 
aynen yapılmak suretiyle birinci fıkradaki bir
kaç kişi ile tâbiri yerine ikiden ziyade kimse ile 
tâbiri konulmuş ve fıkraların başındaki eğer ke
limeleri kaldırılmak suretiyle teklif aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 485 : (Fahri Ağaoğlu) Teklif sahibi 

bu madde ile karşılıklı hakaretlerde mahkemenin 
hakarete hangi tarafın sebebiyet verdiği ve ki
min daha evvel tahkir ettiğini tahkik ederek ta
raflardan biri hakkındaki cezanın iskat edileceği
ni kabul etmiştir. Halbuki mer'i metinde daha 
geniş düşünülerek karşılıklı hakaretlerde kimin 
daha evvel hakaret ettiği ve hakarete kimin sebe
biyet verdiği anlaşılamıyan hallerde her iki ta
rafın veya icabına göre yalnız bir tarafın ceza
sının iskatı hakkında hâkime geniş salâhiyet ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan mer'i me
tin tatbikatta tesadüf edilen hâdiselere daha çok 
uygun bulunduğundan bu maddeye ait teklif 
tasvip edilmiyerek komisyonumuzda reddedil
miştir. 

Madde 486 ; (îzzet Akçal ve arkadaşları) 
486 nci maddede bir dâva hakkında mahkemeye 
verilen evrak ve irat olunan müdafaatm hududu 
tecavüz edilerek yapılan hakaretlerde mütecavize 
ceza verilmesi icabettiği mütalâa edilerek mad
denin buna göre tadili teklif edilmiştir. Mer'i 
metinde bir dâva esnasında iki taraf veya vekil
leri canibinden dâva hakkında mahkemeye verilen 
evrak ve irat olunan müdafaatm muhtevi olduğu 
elfazı tahkiriyeden dolayı takibat icra olunamaz 
seklindeki hükme karşı teklifte birinci fıkra ay
nen alınmakla beraber dâva ile ilgili olarak ya
pılması ve söylenmesi zaruri olmıyan hakareti 
mutazammm yazı ve sözlerin birinci fıkra hük
münden istisna .edilerek Türk Ceza Kanunu 
muvacehesinde hakaret suçunu teşkil edeceği ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca da son fıkra 
ile bu gibi hallerde salahiyetli kaza mercilerince 
kanunen muayyen olan inzibati tedbirlerden ma
da tecavüze uğrayanın talebi üzerine tazminata 
bükmedilebileceği ve hakareti mutazammm yazı 
ve sözlerin evrak ve zabıtlardan çıkarılacağı da 
mülâhaza edilmiştir, tkinci fıkra komisyonda 
(dâva ile ilgili olmıyan ve ilgili olduğu takdirde 
dahi iddia ve müdafaa hududunu aşan hakareti 
mutazammm yazı ve sözler yukarıki fıkra hük
münden hariçtir;) şeklinde değiştirilerek madde 
bu tashih edilen şekil ile kabul edilmiştir. 

Madde 491 : (izzet Akçal ve arkadaşları) 
Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 ncü mad
delerine ait tadil teklifleri ile cemiyetimizide sık 
sık tesadüf edilen âdi hırsızlıklar ile hayvan hır
sızlıklarının alman bütün tedbirlere rağmen 

( S . Sayısı: 163) 



- 7 0 -
önlenmediği görülmüş olduğundan cemiyetin asa
yiş ve inzibatı ve vatandaşların mal emniyeti ile 
yakîne.ı alâkalı olan bu maddeler cezalarının ço
ğaltılması suretiyle önlenmesi derpiş edilerek 
mezkûr maddelerin yeni baştan gözden geçirilme
siyle teklif yapıldığı görülmüş bulunmaktadır. 

491 nci madde ile âdi hırsızlık ve resmî da
irelerde ve evrak mahzenlerinde bulunan Dev
lete ait mal ve evrak veya umumi müesseselerde 
muhafaza olunan yahut diğer mahallerde bulu
nup menafii umuma ait eşyalar hakkında, âdet 
muktezası olarak yahut tahsis ve istimalleri iti
bariyle umumun tekâfülü altında bulunan eşya
lar hakkında hırsızla malı çalman arasında hiz
met veya iş yapmak veya bir yerde muvakkat 
olsun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket 
icaplarından ileri gelen itimadı suiistimal ne
ticesi olarak hırsızın sıyanetine terk ve tevdi 
olunmuş eşya hakkında, gündüzün bir bina için
den veya duvarla çevrili müştemilâtmdaki yer
lerde bulunan eşya hakkında işlenirse ayrı ayrı 
fıkralar halinde suç vasıfları bir birinden tefrik 
edilerek cezalandırılmış ve bu maddeye yankesi
cilik suretiyle işlenen suçlarla mandıra, ağıl 
gibi hayvanata mahsus yerlerde bulunan veya
hut lüzumuna göre açık yerlerde ve kırlarda bı
rakılan ve hakkında diğer maddelerin tatbiki 
mümkün olmıyan hayvanlar hakkında işlenmesi 
hali de dercedilmiş bulunmakta idi. 

Yeni teklifte bu maddenin muhtelif fıkra
larındaki cezalar artırılmakla beraber yankesi
cilik suretiyle işlenen hırsızlık suçu bu madde 
içerisinden çıkarılmış 492 nci' maddeye ilâve 
edilmiştir. 

Teklif edilen maddenin birinci fıkrası esa
sında değişiklik yapılmaksızın her kim diğeri
nin taşınabilir malını rızası olmaksızın fayda
lanmak için bulunduğu yerden alırsa şeklinde 
düzeltilmiştir. Ve hayvan sirkatinin önlenmesi 
için 5617 nayılı Kanunun 13 ncü maddesine bü
yük baş hayvanları çalanlar hakkında Türk Ceza 
Kanununa göre verilecek cezanın 3 misli artırı
lacağı tasrih olunmuş iken maddenin son fıkrası 
olarak eklenilen (5617 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin büyük baş hayvanları çalanlar hak
kında Türk Ceza Knununa göre verilecek ce
zaların 3 misli artırılacağına dair olan hükmü 
ayrıca uygulanmaz) fıkrası madde metninden 
çıkarılmış ve bundan evvelki fıkrada (bu mad
dede yazalı suçlar ikiden fazla kimseler tarafın

dan birlikte yapılır yahut suçun işlenmesinde 
yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası 
işlenirse cezanın aşağı haddi iki sene hapistir) 
şeklinde düzeltilmiş ve madde tashihler ile ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Madde 492 : (İzzet Akçal ve arkadaşları) 
192 nci maddede ise yapılan teklife göre mer'i 
491 nci maddenin 5 nci bendi olarak yer almış 
buiunnan yankesicilik suretiyle işlenen suçlara 
daha ağır ceza vermek bakımından 492 nci mad
denin 7 nci bendi olarak alınmıştır. Komisyonda 
da teklif edilen 493 ncü maddenin 5 nci bendin
de yer almış bulunan meskûn bir hanenin doğru
dan doğruya müştemilâtından veya duvarla çev
rilmiş bulunan yerlerindeki hayvan hakkında iş
lenen suçlara ait kısımda 492 nci maddenin 9 ncu 
bendi olarak bu maddeye eklenmiş olup son fık
rası 491 nci maddenin son fıkrasına müte
nazır olarak (bu maddede yazılı suçlar 
ikiden fazla kimseler tarafından birlikte ya
pılır yahut suçun işlenmesinde yukarda yazılı 
hallerden iki veya daha fazlası birleşirse cezanın 
yukarı haddi verilir) şeklinde komisyonca tan
zim ve madde bu tashih ve ilâvelerle kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Madde 493 : (îzzet Akçal ve arkadaşları) 493 
ncü madde hırsızlık suçlarının en ağır cezasını 
ihtiva eden maddedir. Teklifte bu maddenin 5 
nci bendi olarak kabul edilen mezkûn bir hanenin 
doğrudan doğruya müştemilâtından veya duvarla 
çevrilmiş bulunan yerlerindeki hayvan hakkında 
işlenen hırsızlık suçlarına ait kısım 492 nci mad
dede izah edildiği veçhile 492 nci maddenin 9 ncu 
bendi olarak yer değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. Son fıkrası da 491 ve 492 nci madde
lerin son fıkrasında mütenazır olarak (bu mad
dede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafın
dan birlikte yapılır yahut suçun işlenmesinde yu
karda yazılı hallerden iki veya daha fazlası bir
leşirse cezanın yukarı haddi verilir) şeklinde dü
zeltilmiş, ve teklifte yer almış bulunan (5617 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinin büyük baş hay
vanları çalanlar hakkında Türk Ceza Kanununa 
göre verilecek cezanın 3 misli artırılacağına dair 
hükmü ayrıca uygulanmaz) şeklinde kaleme alın
mış bulunan fıkrasının bu maddede tatbik edil-
miyeceğini gösteren fıkra esasen 493 ncü madde
den çıkarıldığı için bu fıkra da maddeden çıkarıl
mış ve evvelce hapis olan bu maddedeki suçların 
cezası ağır hapis olarak değiştirilmek suretiyle 
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madde kaleme alındığı şekilde kabul edilmiştir. 
Madde 495, 496, 497, 498, 499, 500 : (îzzet 

Akçal ve arkadaşları) bu maddelerdeki cezaların 
da tatbikattaki kifayetsizliği karşısında artırıl
ması teklif edilmiş ve teklif komisyonca da kabul 
edilerek maddelere ait cezalar artırılarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 502 . (Nusret Jfirişcioğlu) Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun tadiline dair olan 
tasarıda gecenin bir tarifi yapılmakta ve bu mad
denin son fıkrası ile de Ceza Kanununun tatbi
katında da gece vaktinin bn suretle belli edileceği 
kaydedilmektedir. Bu vaziyet karşısında Türk Ce
za Kanununun 502 nci maddesi ile bir ahenksiz
lik vücude gelmekte ve bu madde netice itibariyle 
usulün buna ait maddesi ile tamamen ortadan 
kalkmaktadır. Bu itibarladır ki, usul hükümle
riyle ahenkli olarak gece vaktinin tâyini yolun
daki teklif mucip sebebi komisyonumuzca da mu
vafık görülerek madde kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Madde 513 : (Hüseyin Ortakcıoğlu ve arka
daşları) «köy ve belediyelerin mülkiyetinde veya 
hüküm ve tasarrufunda bulunan ve ötedenberi 
köy ve belde sakinlerinin istifadelerine terkedil
miş olan mera, meydan, yol, harman yeri ve su
lak gibi gayrimenkuller» fıkrasının maddeye ek
lenmesine dair olan teklif esbabı mucibede de 
zikredildiği gibi bu gibi yerlere şimdiye kadar gö
rülmemiş surette tecavüzlerin vâki olduğu ve pek 
çok işlenen bu gibi suçlar hakkında muhtar ve be
lediye başkanlarının şikâyet yolupla da takip et
melerine imkân kalmamış olduğu nazarı itibara 
alınarak teklif uygun görülmüş olmakla 513 ncü 
maddeyi «her kim, başkasının mutasarrıf olduğu 
emlâk ve araziyi tamamen ve kısmen zabıt ve ta
sarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için 
o arazi ve emlâkin hudutlarına değiştirir veya bo
zarsa iki aydan iki seneye kadar hapis olunur ve 
150 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
almır. 

Köy hükmi şahsiyetine ait olduğu veya öte
den beri köylünün müşterek istifadesine terkedil
miş bulunduğunu bilerek mera, harmen yeri, yol 
ve sulak gibi gayrimenkulleri kısmen veya tama
men zabıt ve tasarruf eden veya sürüp eken kimse 
hakkında birinci fıkrada ypzılı cezalar uygularıir. 

Hakkı olmıyan bir menfaat elde etmek için 
umumi veya hususi suların mecrasını değişti
ren kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur.» 

şeklinde tanzim edilerek 515 nci maddeye mü
tedair teklif, teklif sahibinin komisyondaki de-
ğiştirgesiyle birlikte bu şekilde 513 ncü madde
ye nakledilerek 513 ncü madde yazılı şekilde 
tadilen kabul olunmuştur. 

Madde 516 : (Emrullah Nutku) Teklifte 
Türk Ceza Kanununun 516 nci maddesinin so
nuna (ikinci fıkranın 3 numarasında yazılı âbi-
dat, veya Türkiye Devletinin ölmüş başkanla
rını yâd için dikilmiş heykeller ve büstler oldu
ğu takdirde mütecavizleri hakkında bir yıl ağır 
hapis ve 1000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur.) şeklinde bir fıkra ilâvesinden 
ibarettir. Teklifi inceliyen komisyonumuzu bu 
teklifin Atatürk Kanununa tezat halinde bu
lunduğu ve esasen 516 nci maddenin 3 numa
ralı bendinde alelûmum âbide ve heykeller hak
kında işlenen tahrip ve izrar suçlarını nazarı 
itibara almış olduğundan bugünkü hâdiseler ve 
vakalar itibariyle böyle bir teklifin kanunlaş
masına lüzum görmemiş bulunmasiyle Erzurum 
Mebusu Emrullah Nutku'nun 516 nci maddeye 
ait tadil teklifi reddedilmiştir. 

Mükerrer madde 525 : (Fahri Ağaoğlu) Ka
nuna ilâvesi istendlen mükerrer 525 nci madde 
ile Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 494, 
495, 496, 497, 498, 499, 500 503, 504, 505, 506 
ve 512* nci maddelerinde yazılı suçları işleyen
lere asıl cezalarından başka darp ve sürgün ce
zasının da ilâve edilmesi istenilmektedir. Fah
ri Ağaoğlu'nun 11 nci maddeye ilâvesini (iste
diği darp cezası esasından reddedilmiş olmak
la 525 nci maddeye böylece bir ceza konulma
sının mümkün olmadığı gibi hırsızlık fiillerin
de sürgün cezasının tatbiki ile hırsızların ken
dilerini tanımıyan muhitlere gönderilmesi sure
ti ile fiillerini işlemenin daha kolay bir hale 
gelmesini temin eden sürgün cezasının bunlara 
tatbiki komisyonca muvafık görülmediği' gibi 
503, 504, 505, 506 ve 512 ncd maddelerle de sür
gün cezasının bir alâka ve irtibatı tesbit edile
memiş olmakla yukardaki esbabı mucibe ile 
Türk Ceza Kanununa mükerer 525 nci madde
nin ilâvesi yolundaki teklif de reddedilmiştir. 

Madde 526 : (Hidayet Aydmer) Bu telif ile 
Konya Mebusu Hidayet Aydmer Türk Ceza 
Kanununun 526 nci maddesine (yerlere tüküren 
veya sümküren kimse 10 lira hafif para cezası 
ile cezalandırılır) şeklinde bir fıkra ilâvesini is
temiş bulunmaktadır ki, Türk Ceza Kanununun 
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526 ncı maddesine ilâvesi istenilen fıkrada mev-
zuubahis hususlar belediye temizlik ve sağlık 
hizmetlerine taallûk eden bir iş olup bu gibi fi
illerin cezalarının da belediye tembihnamele rin
de yer alması icabettiğinden 526 ncı maddeye 
bu şekilde bir fıkra ilâvesini istihdaf eden tek
lif reddedilmiş bulunmaktadır. 

Madde 544, 545 : (Fahri Ağaoğlu)- Her iki 
maddede iş işlemeye salih kimselerin dilencilik 
etmelerinin önüne geçmek için gereken müey
yideleri havi bulunmaktadır. Ancak mer'i me
tinde müeyyide olarak bu gibilerin bir haftadan 
bir aya kadar ve tekerrürü halinde de on beş 
günden iki aya kadar idarei hususiye ve belediye 
hizmetlerinde boğaz tokluğuna çalıştırılmak hu
susları derpiş edilmiştir ki, tatbikatta bu şekil
de bir müeyyidenin müspet bir faidesi görülme
diği gibi tatbik dahi edilmediği müşahade edil
mektedir. 

Teklif sahibi Fahri Ağaoğlu bu maddeye de 
darp cezası koymuş bulunmaktadır. Darp ce
zası komisyonumuzca esasından reddedilmiş ol
makla böyle bir müeyyidenin 544 ncü maddeye 
konulması teklifi de aynı mucip sebeplerle red
dedilmiştir. 

Ancak komisyonca tatbikat nazarı itibara 
alınarak çalışmaya muktedir kimselerin dilen
cilik ettiği hallerde bir haftadan bir aya kadar 
hafi! hapis ve tekerrürü halinde de bir aydan 
aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile ce
zalandırılmaları hususları 544 ncü maddeye 
alınmış ve tatbikatta yeri olmıyan boğaz tok
luğuna çalışmak keyfiyetleri de maddeden çıka
rılmıştır. 545 nci maddede ki, cezalarda tadil 
teklifinden istifade edilerek komisyonca tezyit 
edilmek suretiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 548 : (Fahri Ağaoğlu) — Madde umu
mi bir mahalde veyahut umuma açık yerlerde 
yalan uydurarak başkasını zarara sokmak veya 
halkın huzurunu bozacak suretlerle saffetinden 
istifadeye kalkan kimselere verilecek cezaları 
muhtevidir. Teklifte ilâve olarak bu maddeye 
sürgün cezasının konulması ve yazılı suçun 
umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya re
sim veya sair neşdr vasıtasiyle işlenmesi halinin 
esbabı müşeddide olarak kabul edilmesi istenil
mektedir. Maddede yazılı suç ile sürgün cezası 
arasında bir münasebet bulunmadığı gibi neşir 
vasıtasiyle 'işlenen bu gibi suçların kanunun di
ğer maddelerinde cezaları esasen mevcut bulun

muş olduğundan bu husustaki teklifler reddedil
mekle beraber mer'i metindeki cezalar artırılmak 
suretiyle madde tâdilen kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Madde 549 : (İzzet Akçal ve arkadaşları, Mü
fit Erkuyumcu ve Füruzan Tekil) Ruhsatsız silâh 
taşımaya ait bulunan maddenin cezası tatbikatta 
yeter derecede bulunduğu gibi komisyonumuza 
gelmiş bulunan ateşli silâhlar lâyihasında bu hu
suslar etraflıca nazarı itibara alınarak cezaları 
da ona göre kabul edilmiş olup ateşli silâhlara 
ait kanunun kabulünden sonra bu madde de esa
sen işlfemez bir hale geleceğinden 549 ncu madde
ye ait teklif reddedilerek mer'i metin ipka edil
miştir. 

Madde 566 : (Fahri Ağaoğlu) Teklif ile mer'i 
metindeki ikinci fıkra kaldırılmak istenilmekte
dir. Halbuki 566 ncı madde dikkatsizlik veya tec
rübesizlik neticesi olsa bile her ne suretle olursa 
olsun şahıslara bir zarar veya eşyaya mühim bir 
ziyan vukuu tehlikesini tevlit edenlere ceza ver
mekte ve ikinci fıkra ile de fiilin aynı zamanda 
sanayii nefiseye veya ticaret veya sanayie mü-
taallik kavanin ve nizamata muhalefet cürmünü 
de teşkil etmiş olursa faile daha ağır ceza veri
leceği tertip olunmaktadır ki mer'i metnin tat
bikata ve hâdiselere daha uygun olduğuna göre 
komisyonumuz mer'i metindeki cezaları artırmak 
suretiyle teklifi tadilen kabul etmiş bulunmakta
dır. 

Madde 567-568 : (Mehmet Özbey) Her iki 
madde umuma açık mahallerde kumar oynıyan-
lara tatbik edilecek cezai müeyyideler kumar oy-
nıyanlara verilecek cezaları havi bulunmaktadır. 
Teklifte nazarı itibara alınarak mer'i metindeki 
cezaların tatbikatta pek hafif kaldığını mülâha
za eden komisyonumuz hor iki maddenin cezasını 
artırmak suretiyle teklifi tâdilen kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Madde 571-572 : (izzet Akçal ve arkadaşları, 
Fahri Ağaoğlu) Türk Ceza Kanununun 571 ve 
572 nci maddeleri sarhoşluğa ait olup bu madde
lerle alâkalı her iki teklif mezcedilip tetkik edi
lerek bu maddelerin cezaları artırılmak su
retiyle teklifler tadilen kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Ek maddeler : (Faik Ahmed Barutçu ve ar
kadaşları) Bu teklifte ayrıca Türk Ceza Kanu
nuna ek 5 madde ilâvesini istemekte, ve onuoip 
sebep olarak da bu demokratik hüsünlerin ka-
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nunda boş bırakılmış olduğunu ileriye sürmek
tedir. Ek birinci madde olarak ilâvesi isteni
len husus cemiyetler kanununa ait hükümleri 
ihtiva etmektedir ki, kanuna konulması isteni
len hususlar esasen Cemiyetler Kanununun 9 ve 
mütaakıp maddelerinde mevcut bulunmaktadır. 
Ek ikinci madde ile kabul edilmesi istenilen hu
sus yine kanunumuzun 174 ve ek 3 ncü madde 
ile istenilen husus 179 ve ek 4 ncü madde 
ile ilâvesi istenilen 174 ve yine ek 5 
nci madde ile ilâvesi istenilen husus 
da Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinde yer almış bulunmaktadır. Teklifler 
ek madde halinde kanuna ilâvesi istenilmekte
dir ki kanun tekniği bakımından komisyonu
muzca buna imkân görülememiştir. Ek madde
ler ile Türk Ceza Kanununa ilâvesi istenilen 
hususların yukarda numaraları zikredilen te
mas ettikleri maddelerin tadili suretiyle teklifi 
vâki olduğu takdirde düşünülebileceği bu mad
delerin ise ayrıca tadili istenmemiş olduğun
dan maddelere komisyonumuzca tasarruf imkâ
nı olmadığı nazarı itibara almarak Faik Ahmed 
Barutçu ve arkadaşlarının bu husustaki teklif
leri zikredilen mucip sebeplerle reddedilmiş bu
lunmaktadır. 

Ek madde : (îzzet Akçal ve arkadaşları) Vâ
ki teklifleri ile 450 nci maddeye Kan Gütme se
bebiyle adam öldürme suçlarında idam cezası
nı istemiş olmalarından Ötürü artık 3236 sayı
lı Kan Gütme sebebiyle adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri ve hısımları hakkın 
da tatbik olunacak muameleye dair Kanununun 
meriyetten kaldırılmasını istemişlerdir. Her ne 
kadar teklif veçhile 450 nci maddeye Kan Güt 
me sebebiyle işlenen katil suçları için ölüm ce
zası kabul edilmiş ise de, 3236 sayılı Kanu
nun meriyetten kaldırılması hususunda komis
yonumuza ayrıca bir kanun gelmiş bulunduğun
dan bu husus orada tetkik edilmek üzere 3236 
sayılı Kanunun meriyetten kaldırılması huşu-
susunun müzakere dışı edilmesine ve bu sebepler
le reddedilmesine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 2 : Bu madde ile tadilen kabul 
edilen 13 ve mütaakıp maddeleriyle 13 ncü 
maddeye ek olarak kabul edilen iki madde mu
vacehesinde artık nıer'i 13 ncü maddeyi takip 
eden ek madde ile . ceza kanununun mevkii mer '-
iyete vaz'ına mütaallik kanunun 3 ve 4 ncü 
maddelerine yer kalmadığından bu maddele-

( S. Sayı: 

rin meriyet mevkiinden kaldırılması derpiş edil
miştir. 

Madde 3: Ceza usulündeki gece ve gündüz ta
rifi daha esaslı bir şekilde Türk Ceza Kanu
nunun 502 nci maddesinde ve ölüm cezasına ait 
hükümlerinde yine Türk Ceza Kanununun 12 
ci maddesine alınmış olduğundan bu madde ile 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 96 nci 
maddenin son fıkrasiyle ve 397 ve 398 nci mad
deleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yukarda yazılı mucip sebepler muvacehe
sinde Türk Ceza Kanununa ait teklifler mezc-
edilerek görüşülmüş ve reddedilenler hariç ol
mak üzere komisyonca kabul edilen maddeler 
tadil şekilleri ile birlikte Türkiye Büyük Mec
lisi Umumi Heyetinin yüce tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa Balıkesir 

E. Özyöryk Ş. Ergin Vacid Asena 
Amasya Ankara 

İsmet Olgaç Söz hakkım mahfuzdur. 
Eamid Şevket İnce 

Aydın Aydın 
Söz hakkım mahfuz ' Söz hakkım mahfuz 

N. Geveci C.Ülkü 
Çanakkale Çoruh 

Söz hakkımı muhafaza ediyorum. M. Güney 
Nusret Kirişcioğlu 

Edirne 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Enginün 
Gazianteb 

G. Kınoğlu 
Kars 

Muhalifim 
8. Atalay 
Konya 

Söz hakkım mahfuzdur. 
E. Aydıner 

Malatya 
M. Kartal 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

Sivas 

Erzurum 
Enver Karan 

istanbul 
Ahuya Mohos 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Konya 
M. Ohuz 

Mardin -
Muhalifim 

M. K. Boran 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Tokad 

N. Ertürk Söz hakkımı muhafaza ediy 

Tokad 
E. Ûkerm 

Yozgad 
M. öna\ N. Ü. Alctit 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Türk Ceza Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 46, 47, 48, 
51, 54, 55, 56, 59, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 192, 202, 203, 204, 207, 208, 
209, 210, 212, 213, 214, 215, 220, 222, 225, 227, 228, 230, 240, 251, 254, 258, 264, 266, 
268, 271, 273, 311, 312, 403, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 429, 430, 431, 
439, 440, 441, 442, 448, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 462, 464, 466, 468, 480, 482, 486, 
491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 513, 544, 545, 548, 566, 567, 568, 571, 
572 nci maddeleri aşağıdaki yazılı şekillerde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — idam cezası, buna mahkûm olan kimsenin asılması suretiyle ha
yatının izalesidir. 

îdam cezası, mahkûmun mensup olduğu din ve mezhebin hususi günlerinde 
icra olunmaz. Mahkûmlar birkaç kişi olursa birbirinin karşısında asılmazlar. 
Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığma duçar olanlar iyileşmedikçe idam 
cezası infaz olunmaz-

îdam cezası hükmolunan kimse hakkmda mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahke
mesince tasdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisince tasvip edildikten sonra icra 
mahallinde, mahkeme heyetinden bir zat ile Cumhuriyet Müddeiumumisi, tabip 
ve zabıt kâtibi ve hapishaneler idaresi memurlarından biri hazır oldukları halde 
mahkûmun huzurunda hüküm okunması suretiyle infaz olunur. 

Mahkûmun mensup olduğu dinin ruhani sıfatını haiz bir zat ile mahkûmun 
müdafii dahi cezanın infazmda hazır bulunabilirler . 

îdam cezasına mahkûm olan, ana veya baba kaatili ise icra mahalline yalın
ayak, başı açık ve siyah bir gömlek giydirilerek götürülür ve hüküm bu suretle in
faz olunur. 

Asılan kimsenin cenazesi merasim yapılmadan gömülmek üzere mirasçılarına 
verilir. Mirasçıları olmadığı veya kabul etmediği takdirde belediye tarafından 
gömdürülür. 

îdam. cezasının infazı sureti hakkmda bir zabıt varakası tutulur. Zabıt va
rakası orada memur olarak bulunan zatlar tarafından imza edilir. 

Madde 13. — Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattir. 
Müebbet, ölünceye kadar devam eder, muvakkat, bir seneden yirmi dört sene

ye kadardır. Bu ceza aşağıda yazılı şekilde üç devrede çektirilir : 
A) Mahkûm birinci devrede cezanın onda birine müsavi bir müddet geceli 

gündüzlü yalnız olarak bir hücrede bırakılır. Ancak bu müddet iki aydan aşağı, 
bir seneden yukarı olamaz. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm, Ceza ve Tevkif Evleri Nizamna
mesi mucibince inzibati olmak üzere her defasında bir ayı geçmemek kaydiyle 
aynı suretle hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden dolayı iki sene içinde ikiden fazla 
hücre hapsi cezası almış olanlar Cumhuriyet Müddeiumumisinin tasvibi ile bi
rinci devre şartlarına tâbi tutulurlar. 
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B) Mahkûm ikinci devrede, çalışma teşkilâtı mevcut olan ceza evlerinde ça

lışmaya mecbur tutulur ve durumuna ve suçunun mahiyetine göre ayrı gruplar 
halinde bulundurulur. 

Bu devre, mahkûm mevkuf kalmış ise bu müddetle hücrede kaldığı müddet 
çıkarıldıktan sonra geriye kalan müddetin yarısnı teşkil eder. 

Bu kanunun 125 ilâ 133, 135 ilâ 142, 146 ilâ 150, 152, 156, 157, 163, 202, 203, 
205 ilâ 210, 212 ilâ 217, 220, 221 nci ile 495 ilâ 500 ncü maddeleri ve katil ve hır
sızlık suçlarının mükerrirleri ile alelıtlak müebbet ağır hapis cezalariyle mah
kûm edilmiş olanlar ve bakiye cezaları bir seneden az bulunanlar, yaş ve bede
nî kabiliyetleri itibariyle üçüncü devre şartlarma intibak edemiyecekleri tesbit 
edilenler üçüncü devreye geçemezler. 

C) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu devrede bulunan mahkûmlar iş 
esası üzerine kurulmuş olan ceza evlerinde çalıştırılırlar- Mahkûmun ikinci dev
reden üçüncü devreye geçebilmesi için iyi hal göstermesi şarttır. îyi halin nasıl 
tesbit edileceği Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesinde gösterilir. 

Üçüncü devreye geçmek hakkını kazanan mahkûmlardan Adalet Vekâleti 
yol, inşaat, maden, orman ve deniz avcılığı ekipleri teşkil edebilir. 

Müebbet ağır hapis otuz altı sene üzerinden hesap edilerek muvakkat ağır 
hapsin tâbi olduğu şartlar altmda geçer. 

Muvakkat madde 1. — 13 ncü maddenin mutazammın bulunduğu münferit 
hücre cezası, yeter sayıda hücre inşaatı tamamlanıncaya kadar Adalet Vekâle
tince peyderpey tatbik olunur. 

Haklarında hücre cezası tatbik edilmemiş olan ağır hapis cezası mahkûmla
rı, şimdiki ceza evlerinde cezalarının dörtte üçünü ikmal ettikleri ve diğer evsa
fı da haiz bulundukları takdirde iş esası üzerine müesses ceza evlerine nakledi
lirler; bu gibiler 16 ncı maddedeki meşrutan tahliye hakkından da istifade ede
bilirler. 

Muvakkat madde 2. — Çalışma mecburiyetinin tatbikmı mümkün kılacak ce
za evleri ikmal edilinceye kadar, şimdiki ceza evlerinde ikinci devre mahkûmi
yet müddetlerinin en az dörtte birini iyi hal ile geçirmiş olup da Adalet Vekâle
tince tesbit edilecek yaş, meslek ve kabiliyette olanlar ve yine vekâletçe tâyin 
olunacak suçların failleri iş esası üzerine müesses ceza evlerine nakledilebilirler. 
Bu takdirde ikinci ve üçüncü devre cezaları buralarda çektirilir. 

iş esası üzerine müesses ceza evleri birinci fıkra mucibince nakledilecek hü
kümlüleri çalıştırmaya müsait bulunmadığı ahvalde bunlar, geceleri ceza evin
de geçirmek şartiyle ve rayiç ücretin üçte ikisinden aşağı olmamak üzere âmme 
menfaatine uygun işlerde muhafaza altmda çalıştırılabilirler. 

Bu hizmet esnasmda kaçanlar hakkında geri kalan mahkûmiyet müddetleri
ne asıl ceza müddetinin altıda birinden üçte birine kadar müddet zam ile ceza
ları çoğaltılır. Kaçmak fiili T. C. Kanununun 298 nci maddesinde yazılı surette 
vukubulmuş ise mezkûr kanunun 299 ncu maddesindeki cezalar hükmolunur. 

Madde 14. — Mevkuflardan çalışmak istiyenler ceza ve tevkif evi dâhilinde 
çalıştırılabilirler. 

Madde 15. — Hapis cezası yedi günden yirmi seneye kadardır. Kanunda açık-
lanmıyan yerlerde yukarı haddi beş senedir- / 

Bu ceza para cezasmdan çevrilmiş olsa bile 13 ncü maddenin birinci devreye 
ait hükümleri müstesna olmak üzere diğer hükümlerinin tesbit ettiği şartlar dâ
hilinde çektirilir. 
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Madde 16. — 13 ncü maddede yazılı üçüncü devrenin ağır hapiste dörtte üçü

nü ve hapiste üçte ikisini iyi hal ile geçirenler meşrutan tahliyelerini istiyebilir-
ler. 

îknci devreden bedenî kabiliyetleri itibariyle üçüncü devreye geçemiyenler 
ve üçüncü devreden yine bu sebeple ikinci devreye iade edilenler ikinci devre
deki mahkûmiyet müddetlerinin hitamında bakiye cezalarının ağır hapiste dörtte 
üçünü ve hapiste üçte ikisini iyi hal ile geçirdikleri takdirde meşrutan tahliye 
hükümlerinden faydalanabilirler. 

Madde 17. — Meşrutan tahliyeden sonra eğer mahkûm bir cürümden dolayı 
şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya mecbur olduğu şartları 
ifa etmezse meşrutan tahliye kararı geri alınır. Bu takdirde meşrutan tahliye 
halinde geçen zaman mahkûmun ceza müddetine mahsup edilmiyerek bakiye ce
zası aynen çektirilir. Ve bir daha meşrutan tahliye edilmez. Meşrutan tahliye ka
rarının geri alınmasını icabettiren sebeplerin vukuundan evvel mahkûmun ceza 
müddeti sona ermiş olursa mezkûr ceza infaz edilmiş sayılır. Eğer asli cezaya 
emniyeti umumiye idaresinin nezareti altında bulunmak cezası da ilâve olunmuş 
ise meşrutan tahliye halinde geçen zaman bu ceza müddetine mahsup edilir. 

Madde 18. — Sürgün cezası gerek eürmüıı işlendiği ve gerek cürümden zarar 
gören şahıs ile mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşağı 500 kilometre uzak
ta bulunan ve nüfusu 10 binden az ve polis teşkilâtı olan ve mahkeme ilâmında 
yazılı bulunan kaza merkezlerinde mahkûmun ikamete mecbur tutulmasından 
ibarettir. Bu cezanın müddeti bir seneden beş seneye kadardır. 

Ceza mevkiinin tabiî ahvali mahkûmun hayatı için katî bir tehlike teşkil eder
se veya emniyet ve asayişe yahut mahkûmun sanat ve meslekinin icrasına taallûk 
eden mahzur ve mâniler bulunursa Cumhuriyet Müddeiumumisi veya mahkûmun 
talebiyle sürgün cezasının infaz olunduğu yerdeki, hükmü veren mahkeme de
recesinde bulunan mahkeme kararı ile sürgün yeri tabdil olunabilir. Bu derece 
mahkeme olmıyan yerlerde bu kararlar, o kaza dairesinde bulunan aynı derece
deki mahkeme tarafından verilir. 

Madde 21. — Hafif hapis cezası bir günden iki seneye kadardır. Bu ceza 
para cezasından çevrilmiş olsa bile 13 ncü maddenin birinci devreye ait hüküm
leri müstesna olmak üzere diğer hükümlerinin tesbit ettiği şartlar dâhilinde çek
tirilir. 

Mahkûmiyetleri bir aydan fazla ve mükerrer olmıyan kadın ve küçüklerin 
cezalarının oturdukları yerde çektirilmesine mahkeme karar verebilir. Bu kara
ra mahkûm tarafından riayet olunmadığı takdirde ceza tamamen ve âdiyen infaz 
olunur-

Madde 46. — Fiili işlediği zaman şuurunun veya harekâtının serbestisini 
tamamen kaldıracak surette akıl maluliyetine müptelâ olan kimseye ceza verile
mez. Ancak, bu şahsın muhafaza ve tedavi altına alınmasına hükmolunur. 

Muhafaza ve tedavi altında bulundurmak müddetle mukayyet değildir. Şu 
kadar ki, muhafaza ve tedavisine hükmolunan şahıs, muhafaza ve tedavinin icra 
kılındığı müessesenin mesul hekimliğince salâhın tıbben tebeyyün ettiğine ve 
maluliyeti sebebiyle yeniden suç işlemesi ihtimali bulunmadığına dair verilen 
rapor üzerine hükmü veren mahkemece serbest bırakılır. 

Madde 47. — Fiili işlediği zaman, şuurunun veya harekâtının serbestisini ehem
miyetli derecede azaltacak surette akli maluliyete müptelâ olan kimseye veril e-

( S. Sayısı. ; 163 ) 



- 77 -
cek ceza aşağıda yazılı şekilde indirilir : 

1. ölüm cezası yerine 15 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis; 
2. Müebbet ağır hapis yerine 10 seneden 15 seneye kadar ağır hapis; 
3. Âmme hizmetlerinden müebbet memnuiyet yerine muvakkat memnuiyet: 

cezaları hükmolunur. 
Diğer cezalar üçte birden yarıya kadar indirilir. 
Madde 48. — Suçu irtikâp ettiği esnada arızi bir sebepten dolayı 46 ve 47 nci 

maddelerde münderiç akli maluliyette bulunan kimseler hakkmda o maddelerde
ki ahkâm tatbik olunur. 

İhtiyari sarhoşlukla veya ihtiyari ile kullanılan uyuşturucu madde tesiriyle 
işlenen fiiller bu madde hükmünden hariçtir. 

Madde 51. — Bir kimse haksız bir tahrikin husule getirdiği gazap veya şe
dit bir elemin tesiri altmda bir suç işler ve bu suç ölüm cezasını müstelzim bu
lunursa müebbet ağır hapis cezası ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim bu
lunursa yirmi dört sene ağır hapis cezasma mahkûm olur. Sair hallerde işlenen 
suçun cezasının dörtte biri indirilir. 

Tahrik ağır ve şiddetli olursa ölüm cezası yerine yirmi dört sene ve müebbet 
ağır hapis cezası yerine on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilir. 

Sair cezaların yarısından üçte ikisine kadarı indirilir. 
Madde 54. — Fiili işlediği zaman on bir yaşım bitirmiş olup da on beş yaşmı 

doldurmuş olanlar, farik ve mümeyyiz olmadıkları surette haklarında hiçbir ce
za tertip olunamaz. Ancak işlenilen fiil bir seneden fazla hapis veya daha ağır 
bir cezayı müstelzim cürümlerden ise bundan evvelki madde ahkâmı tatbik olu
nur. 

Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu fark ve temyiz ile hareket etmiş ise 
suçunun cezası aşağıda yazılı şekillerde indirilir : 

1. . ölüm cezası yerine on beş seneden eksik olmamak üzere muvakkat ağır 
hapis; 

2. Müebbet ağır hapis yerine on seneden on beş seneye kadar ağır hapis; 
cezası hükmolunur. 

3. Sair cezalar yarıya indirilir. 
Âmme hizmetlerinden . memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altma alın

mak cezaları tatbik olunmaz. 
Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar, para cezasmdan çevrilmiş olsa dahi eğer suç

lu cezanın çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşını bitirmemiş ise ceza 
bir ıslahhanede çektirilir. 

• Bu mahkûmiyetler tekerrüre esas olamaz. 
Madde 55. — Fiili işlediği zaman on beş yaşım bitirmiş olup da on sekiz ya

şmı bitirmemiş olanlar hakkmda aşağıda yazılı şekillerde ceza tâyin olunur : 
1. ölüm cezası yerine yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası; 
2. Müebbet ağır hapis yerine on beş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis 

cezası verilir. 
3. Diğer cezaların üçte bire kadarı indirilir. 
4. Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altma 

alınmak cezaları tatbik edilmez- ""İV * 
Cezanm çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşmı bitirmemiş olanlar 

hakkmda hürriyeti bağlayıcı cezalar para cezasmdan çevrilmiş olsa dahi, onlara 
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mahsus ceza evlerinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımların
da çektirilir. Bunlar on sekiz yaşını geçtikleri zaman eğer mahkûm oldukları ce
za müddeti üç seneden ve geri kalan müddeti iki seneden fazla ise büyük mah
kûmların bulundukları ceza evlerine naklolunurlar. Ancak bunlardan, geçirdikleri 
müddet içindeki hal ve durumlarına göre münasip görülenler hususi ceza evinde 
veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında alıkonulabilirler. 

Hükmün infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş ve mahkûm ol
dukları ceza müddeti üç seneden az bulunmuş olup da geçmişteki hallerine nazaran 
hususi ceza evinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında 
bulundurulmaları daha uygun görülenlerin cezaları bu evlerde çektirilir. 

Madde 56. — Hüküm zamanında 65 yaşını doldurmuş olanlar hakkında ölüm 
cezası yerine 30 sene ağır hapis ve müebbet ağır hapis cezası yerine 24 sene 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 
Madde 59. — Kanuni tahfif sebeplerinden ayrı olarak mahkemece her ne za

man fail lehine cezayı hafifletecek takdirî sebepler kabul edilirse ölüm cezası ye
rine müebbet ağır hapis ve müebbet ağır hapis yerine 30 sene ağır hapis cezası 
hükmolunur. 

Diğer cezalar altıda birden fazla olmamak üzere indirilir. 
Madde 68. — Bir kimse mütaaddit suçlardan dolayı Hüküm veya Ceza Karar

namesiyle mahkûm edilirse cezalar bu bap hükümlerine göre içtima ettirilir. 
Madde 69. — Bir Hüküm veya Ceza Kararnamesinden sonra aynı kimsenin 

bu mahkûmiyetten önce veya sonra işlediği bir suçtan dolayı mahkûm edilmesi 
halinde cezaların içtimai hükümleri tatbik olunur. 

Madde 70. — Birden ziyade müebbet ağır hapse mahkûmiyet halinde ölüm 
cezası verilir. 

Madde 71- — Aynı neviden şahsi hürriyeti bağllyan muvakkat cezalara mah
kûmiyet halinde bu cezaların mecmuu tatbik olunur. 

24 seneden aşağı olmamak üzere en az iki ağır hapis cezasına mahkûmiyet 
halinde müebbet ağır hapis cezası tatbik olunur. 

Madde 72. — Aynı neviden para cezalarına mahkûmiyet halinde bu cezaların 
mecmuu tatbik olunur. 

Madde 73. — Cezalardan biri müebbet a£ır hapis ve diğeri şahsi hürriyeti bağ
la vıcı muvakkat bir ceza ise, ilâve edilecek cezanın nev'i ve miktarına göre on 
günden az ve üç seneden fazla olmamak üzere geceli gündüzlü bir hücrede tecrit 
edilmek suretiyle müebbet ağır hapis cezası tatbik olunur. 

» 
Madde 74. — Başka neviden hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkû

miyet halinde bu cezaların hepsi avrı avrı ve tamamen tatbik olunur. 
İnfazda ağır hapis, hapis, hafif hapis ve sürgün sırası takip edilir. 
Madde 75. — Başka neviden para cezalarına mahkûmiyet halinde bu cezala

rın hepsi ayrı ayrı tamamen tatbik ohTur. 
Para' cezaları sair cezalarla birleştiği takdirde de hepsi ayrı ayrı ve tamamen 

tatbik olunur. 
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Madde 76. — Fer'î cezalar ve mahkumiyetin bütün diğer cezai neticeleri her 

ceza hakkında ayrı ayrı tâyin ve tatbik olunur. 
Madde 77. — 1) Aynı neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların 

birleştirilmesi halinde tatbik edilecek ceza ağır hapiste 36, hapiste 25, sürgünde 
15, hafif hapiste 10 seneyi geçemez. 

2) Başka neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların mecmuu 
otuz seneyi geçemez. Bu haddi aşan ceza miktarı sırası ile sürgün, hafif hapis, 
hapis ve ağır hapisten tenzil edilir-

3) Ağır para cezası ile hafif para cezası birleştiği takdirde çevrilecek ceza
nın nev'i hapistir. 

4) Birleştirilen para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çevril
mesi halinde bu ceza müddeti beş seneyi geçemez. 

5) içtima neticesinde tatbik olunacak muvakkat fer'î cezalar âmme hizmet
lerinden memnuiyet cezasmda 15, muayyen bir meslek ve sanatm icrasının ta
tilinde altı seneyi geçemez. 

6) Yukarıki fıkralarda yazılı yukarı hadlere baliğ olan cezalara katî surette 
mahkûmiyetten sonra işlenen suçlardan dolayı tatbik edilecek cezalar aynen tat
bik olunur. 

Madde 87. — Geçen maddelerin tatbikatmda : 
1) Kabahat fiilinden dolayı sâdır olan hükümler bir cürüm vukuunda ve 

cürme mütaallik hükümler kabahat vukuunda; 
2) Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve sanatm icrası hususunda tec

rübesizlik ve emirlerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işlenen cürümler di
ğer cürümler mukabilinde ve sair cürümler bunlar mukabilinde; 

3) Sırf askerî cürümler hakkında sâdır olan hükümler; 
4) Bu kanunun 6 ncı babının birinci fashndaki 316, 317, 318, 319, 320, 324 ve 

331 nci maddeleriyle ikinci faslmdaki 332 ve 333 ncü ve 7 nci babın 3 ncü fas
hndaki 403 ve 404 ncü maddelerde yazılı hususlardan dolayı verilen hükümler 
müstesna olmak üzere yabancı mesmleket mahkemelerinden verilen hükümler; 

tekerrüre esas olamaz. 
Madde 192. — Bir kimsenin namusunu veya şeref ve haysiyetini ihlâl edecek 

veya itibarını kıracak veya şöhret veya servetine zarar verebilecek bir hususu 
neşir vasıtasiyle ifşa etmek veya ifşa mahiyetinde olmaksızın bu yolda isnatlar
da bulunmak tehdidiyle kendisinden para alanlar veya başka türlü menfaat is
tihsal edenler ve yahut para almaya veya menfaat istihsaline teşebbüs edenler 
bir seneden üç seneye kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 202. — Kendisine tevdi olunan veya vazife dolayısiyle muhafaza, mu
rakabe veya mesuliyeti altında bulunan para veya para hükmündeki evrak ve se
netleri veya sair malları zimmetine geçiren veya mal edinen memura beş sene
den on seneye kadar ağır hapis cezası verilir ve hâsıl olan zarar kendisine ödet
tirilir. 

Zarar hafif ise ceza bir sene ağır hapisten başlar. 
Eğer vâki olan zarar muhakeme edilmezden evvel fail tarafından tamamiyle 

ödenmiş olursa ceza yarışma kadar indirilir. Ve eğer hüküm verilmezden evvel 
tamamiyle ödenirse cezanm üçte bir miktarı indirilir. 

Madde 203. — Yukardaki maddede gösterilen fiil varidat ve masarifin terki-
( S. Sayısı: 163) 
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mine veya murakabesine mahsus olan kayıtlan, defterleri ve hesaplan bililtizam 
intizamsız olarak tutmak veya tağyir veya tahrif etmek veya ortadan kaldırmak 
veya bu hesaplara ait sahih olmıyan bilanço ve başka evrak, defterler veya vesi
kalar göstermek yahut para bulunan gurup, torba veya paketlerin içindekileri 
hakikat hilâfında irae etmek, hâsılı ait olduğu daireleri aldatacak ve fiilin za
hire çıkmamasını temin edecek her türlü hile ve hud'a yapmak suretiyle vâki 
olmuş ise faili on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandı
rılır. Bu fiilden dolayı hâsıl olan zarar kendisine ödettirilmekle beraber ayrıca 
bir misli kadar da ağır para cezası alınır. Zarar, muhakeme edilmezden evvel 
tamamiyle ödenirse ceza yarısına indirilir. 

Madde 204. — Devlet emvalinin murakabesi veya teftişi ile mükellef olup da 
vazifelerini yapmayı ihmal ederek zimmetin vukuuna veya artmasma sebep 
olanlar bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılmakla beraber zararın ödenmesinden dahi hep birlik
te mesul olurlar. 

Madde 205- — Bir kimse Türkiye Devleti hesabma olarak almaya veya sat
maya yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya 
pahasında veya miktanndan veya yapmasında fesat karıştırarak her ne suretle 
olursa olsun irtikâp eylerse on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiy
le cezalandırılır. Ve zarar kendisine ödettirilir. 

Madde 207. — Bir daire âmiri, kadrosundan muayyen olan memurlan eksik 
kullanıp maaş veya ücretlerini tam alır yahut mevcut memurlan asıl hizmetle
rinden bütün bütün ayırıp kendi şahsi işlerinde kullanır veya kendi şahsi işle
rinde kullandığı kimseyi kadroda bulunan bir işte gösterip maaş aldırırsa üç se
neden az olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır ve zarar kendisine 
ödettirilmekle beraber bir misli ağır para cezası da hükmolunur. 

Madde 208. — Devlet memurlanndan her kim, idaresine ve nezaretine memuı 
oldukları işlerde Devlet için az veya çok eşya veya malzeme alım veya satımın
da gizli veya aşikâr, gerek doğrudan doğruya kendisi, gerek başkası vasıtasiyle 
veya ortaklık suretiyle kendi kazancı için ticaret eder veya imalât yahut inşaatı 
götürü şekilde deruhde edenlere ortak olursa üç seneden az olmamak üzere ağır 
hapis cezasiyle cezalandmlır. 

Eğer bu gibi alış verişte komüsyon alınır yahut nakid veya meskukât mü
badelesinde kazanç sağlanırsa ağır hapis cezası beş seneden az olamaz. 

Madde 209. — Memurlardan her kim memuriyet sıfatım veya memuriyetine 
ait vazifeyi suiistimal suretiyle kendisine veya başkasına bigayrihakkin para 
itasına veya sair menfaatler temin veya vadine bir kimseyi icbar ederse beş se
neden az olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Fail, hâkim veya Cumhuriyet Müddeiumumisi veya bunlarm yardımcıları 
ile sorgu hâkimi ise ağır hapis cezası yedi seneden az olamaz. 

Eğer bigayrihakkin ita veya vadolunan para veya menfaatin miktar veya kıy
meti az ise cezanın üçte biri indirilir. 

Madde 210. — Memurlardan her kim memuriyet sıfatını veya memuriyetine 
ait vazifeyi suiistimal suretiyle kendisine veya başkasına bigayrihakkin para 
itasına veya sair menfaatler temin veya vadine bir kimseyi ikna ederse üç sene
den beş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandmlır. 
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Fail, hâkim veya Cumhuriyet Müddeiumumisi veya bunların yardımcıları ile 

sorgu hâkimi ise ağır hapis cezası beş seneden aşağı olamaz. 
Eğer memur kanunen alınmaması lâzımgelen bir şeyi diğerinin hatasından 

bilistifade almış bulunursa bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 
Eğer bigayrihakkin vait veya ita veya temin olunan para veya menfaat 

miktar veya kıymetçe az ise cezanın üçte biri indirilir. 
Madde 212. — Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmaya mecbur olduğu 

şeyi yapmak veya yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmamak için rüşvet alan ve
ya bir vait veya taahhüt kabul eden kimse üç seneden on seneye kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır-

Şu kadar ki neticede memurun mensup olduğu dairenin alâkalı bulunduğu mu
kavele veya taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan veya sair rütbe 
veya mansıplar tevcih edilmiş yahut kanun ve nizama muhalefet vukubulmuş 
ise ağır hapis cezası dört seneden aşağı olamaz. 

Madde 213. — Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmaya mecbur olduğu şe
yi yapmamak ve yahut yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmak için rüşvet alan 
veya bir vait veya taahhüt kabul eden kimse dört seneden on seneye kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Şu kadar ki, mürteşinin bu hareketi neticesinde memuriyet, maaş, nişan ve
ya sair rütbe veya mansıplar tevcih edildiği ve yahut hakkı ihlâl eden veya zarar 
veren bir hal vücuda gelmiş bulunduğu takdirde ağır hapis cezası beş seneden 
aşağı olamaz. 

Madde 214. — Hâkimler, Cumhuriyet Müddeiumumileri ile bunların yardım
cıları veya sorgu hâkimleri tarafından velev kanuni vazifelerini ihlâl etmiyecek 
bir anlaşma zımnında muhik ve meşru bir iş için rüşvet alınması beş seneden 
on seneye kadar ağır hapis cezasını istilzam eder. Kanun hilafı muamele icrası 
için vâki olacak irtişalarından dolayı cezanın en azı altı sene ağır hapistir. 

Madde 215. — Rüşvet alarak meni muhakeme, beraet yolunda talepte bulu
nan veya karar veren Cumhuriyet Müddeiumumileri veya yardımcıları veya bu 
şekilde karar veya hüküm veren hâkimler veya hâkim yardımcıları veya sorgu 
hâkimleri yedi seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Madde 220. — Yukarda sayılan kimselerden birine kanun hükmünce yapmaya 
memur olduğu şeyi yapmamak yahut yapmamaya mecbur olduğu şeyi yap
mak için rüşvet, vait veya teklif veya ita eden kimsenin bu hareketi kanun ve ni
zama vukubulan muhalefetin derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tamamen 
yapılmış olup olmamasına göre bir seneden üç seneye kadar hapis ve beş yüz li
radan 5 bin liraya kadar ağır para cezasını istilzam eder. 

Madde 222. — Meşru ve hakka makrun bir maslahatın tesviyesi zımnında rüş
vet ita veya başka menfaatler temin eden râşiden vermiş olduğu meblâğ veya 
temin eylemiş olduğu menfaatlerin beş misli ağır para cezası alınır. 

Madde 225. — Vazifesini ihlâl eden veya ihlâle tasaddi eyliyen mürteşiye hük-
molunacak asıl cezadan maada aldığı paranın veya taahhüt olunan menfaatlerin 
miktar veya değerinin beş misli kendisinden ağır para cezası olarak alınır. 

Muhik olmıyan bir menfaate hizmet emeliyle rüşvet veren kimselerin mah
kûm olacakları cezalardan başka vermiş oldukları rüşvetin müsaderesine de hük-
molunur. 
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Madde 227. — Vazifesine dâhil olmıyan bir hususun ifasına veya terkine muk

tedir ve binnefis tervici merama kaadir olmadığı halde olduğundan bahisle men
faat temin eyliyen şahıs bir seneden aşağı olmamak üzere hapsolunur ve kendi
sinden 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası dahi alınır. 

Bu kanunun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
ve 227 nci maddeleriyle mahkûm olanlara aynı zamanda memuriyetten müebbe-
den mahrumiyet cezası da hükmolunur-

Madde 228. — Devlet memurlarından her kim bir şahıs veya memur hakkın
da memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamın tâyin ettiği ahval
den başka suretle keyfî bir muamele yapar veya yapılmasını emreder veya etti
rirse üç aydan bir seneye kadar hapse mahkûm olur. Ve bunda hususi bir mak
sadı mevcut olduğu anlaşılırsa cezası üçte bire kadar artırılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert muamelelerle bir şahsın kanun 
hükmüne veya Hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep olan memur dahi 
aynı ceza ile cezalandırılır. 

Madde 230. — Her ne vesile ile olursa olsun memuriyet vazifesini yapmakta 
ihmal ve terahi eden veya âmirinin kanuna göre verdiği emirleri makbul bir se
bep olmaksızın yapmıyan memur bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu ihmal ve terahiden veya âmirin kanuni emirlerini yapmamış olmaktan 
Devletçe bir mazarrat husule gelmiş ise derecesine göre üç aydan üç sene ka
dar hapis cezası ile birlikte muvakkaten veya müebbeden memuriyetten mahru
miyet cezası da hükmolunur. 

Her iki suretye memurun terahisinden veya verilen emri yapmamasından şa
hıslarca her hangi bir zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir. 

Madde 240. — Kanunda yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun va
zifesini suiistimal eden memur derecesine göre altı aydan üç seneye kadar hapso
lunur. Cevazı tahfif edecek sebeplerin vücudu halinde üç aydan bir seneye ka
dar hapis ve her iki halde 200 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. Ve her halde memuriyetten müebbeden veya muvakkaten mahrum 
edilir. 

Madde 251. — Bir memur vazife esnasında bir kimse aleyhine bir cürüm iş
lerse kanunda yazılı olmıyan hallerde o cürme kanunen terettüp eden cezanın 
üçte birden yarısına kadar artırılır. 

Madde 254. — Resmî meclisler âzasından veya Hükümet memurlarından biri 
hakkında vazifesine mütaallik bir işi yapmaya yahut yapmamaya icbar için şid
det veya tehdit gösteren kimse, bir seneden üç seneye kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmiş ise iki seneden beş seneye kadar hapis ve eğer iki 
kişiden ziyade silâhlı kimseler tarafından ittifak edilerek işlenir veya silâhsız 
ve ittifaksız olsa bile on ve daha ziyade toplanmış kimseler tarafından yapılır
sa verilecek ceza beş seneden aşağı olamaz. 

Madde 258. — Bir memura veya ona yardım edenlere memuriyetine ait vazi
feleri ifa sırasında cebir ve şiddet veya tehdit ile mukavemet eden kimse altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer fiil, silâhla işlenmiş ise hapis cezası iki seneden üç seneye kadardır-
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Eğer fiil, kendisini veya akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksa-

diyle vâki olmuşsa birinci fıkradaki hal için iki aydan altı aya, ikinci fıkrada 
yazılı hal için dört aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salâhiyet hududunu tecavüz ederek veya keyfi ha
reketlerle bu muameleye sebebiyet vermiş ise fail hakkmda geçen maddelerde
ki ceza dörtte bire kadar indirileceği gibi icabına göre ceza büsbütün de kaldırı
labilir. 

254, 255, 256 ve 257 nci maddelerle yukarıki fıkralarda yazılı fiiller, icra Ve
killeri Heyetinden bir vekil aleyhinde işlenirse tâyin edilecek ceza yarı nispette 
artırılarak hükmolunur. 

Madde 264. — Her kim ait olduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya 
bomba veya buna benzer yıkıcı ve öldürücü alet veya barut ve sair ateşli ecza 
veya memnu silâh veya bunlara mahsus fişek yapar veya bunları yabancı mem
leketten Türkiye'ye sokar veya sokmaya vasıta olur veya memleket içinde bir 
yerden diğer bir yere götürür veya yollar veya götürmeye bilerek tavassut eder
se bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. Ve kendisinden 500 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya 
satılığa çıkaranlar veya alanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve 200 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, 265 nci maddenin 2, 3 numaralı bentlerinde yazılı memnu si
lâhları ruhsatsız olarak bulunduranlar (100) liradan (500) liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Hâtıra teşkil eden veya antika olan memnu silâhlar için istenilen ruhsatın 
verilmesi mecburidir. Bu ruhsat silâhın sahibinde bırakılmasına müsaadeyi ta-
zammun edip üstte taşınmasına cevaz vermez. 

Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz olan bir memurun huzurunda ve 
ifa ettiği vazifeden dolayı şeref veya şöhretine veya vakar ve haysiyetine kav-
len veya fiilen taarruz ve hakarette bulunursa aşağıda gösterilen suretlerle ce
zalandırılır : 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma efradından veya iki veya üçün
cü bentlerde mezkûr memurlardan gayrı memurinden biri aleyhinde ise bir ay
dan altı aya kadar hapis ve 150 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası ile 
mahkûm edilir. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma zâbitanından veya polis ko
miserlerinden veya âmirlerinden yahut umumi meclis veya belediye meclisi aza
larından biri aleyhinde ise iki aydan iki seneye kadar hapis ve 250 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

3. Hakaret ve taarruz Büyük Millet Meclisi azaları ile temsil sıfatını veya 
emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya hâkim ve Cumhuriyet Müddei-
umumileriyle bunların yardımcıları veya sorgu hâkimlerinden biri aleyhinde 
vâki olursa üç aydan otuz aya kadar hapis ve 500 liradan 750 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır-

Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili maddei mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki 
olursa; 

Bir numaralı bentteki halde dört aydan üç seneye kadar hapis ve 300 lira
dan 3 000 liraya kadar ağır para cezasına; 

îki numaralı bentteki halde beş aydan üç seneye kadar hapis ve 400 liradan 
3 000 liraya kadar ağır para cezasına; 
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Üç numaralı bentteki halde altı aydan üç seneye kadar hapis ve 500 liradan 

3 000 liraya kadar ağır para cezasına; 
Hükmolunur. 

Madde 268. — Bir kimse kavlen veya fiilen her ne suretle olursa olsun adlî, 
idari, siyasi veya askerî resmî bir heyet huzurunda veya bir hâkimin duruşma 
yaptığı sırada veya duruşmaya mütaallik karar ve hükmün tefhimini mütaakıp 
şeref ve haysiyetine veya vakarına tecavüz ve hakarette bulunursa altı aydan 
üç seneye kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

Eğer fiil maddei mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki olursa verilecek hapis ce
zası sekiz aydan aşağı olamaz. 

266 ncı madde ile bu maddede beyan olunan fiiller bu iki maddede gösterilen 
heyet veya memurlara hitap edilen veya hitap edildiği anlaşılan telgraf, telefon, 
mektup, resim veya her hangi bir yazı vasıtası ile işlendiği takdirde de aynı ce
za verilir. 

Madde 271. — Her kim resmî sıfatı haiz olan bir memura vazifesini icra eder
ken veya icra ettiği vazifeden dolayı cismen eza verecek veya hastalığını mucip 
olacak müessir bir fiil işlerse 456 ncı maddeye göre verilecek cezalar aşağıda 
gösterilen suretlerle artırılır : 

1. Eğer memur 266 ncı maddenin 1 nci bendinde gösterilen kimselerden ise 
ceza üçte birden yarıya kadar, 2 nci bendinde gösterilen kimselerden ise bir 
misli ve 3 ncü bendinde gösterilen kimselerden ise iki misli artırılır. 

2. Eğer fiil 268 nci maddede yazılı hal ve zamanlarda işlenmiş olursa fiilin 
istilzam ettiği cezaya üç misli zammolunur. 

Hiçbir halde yapılacak zam altı aydan aşağı olamaz. Bu maddede yazılı hal
lerde takibat şikâyete bağlı değildir. 

Madde 273. — Kanunun ahkâmı ̂ mahsusa ile tasrih eylediği ahvalin haricin
de her kim Büyük Millet Meclisi Âzası ile temsil sıfatını ve emir ve idare salâ
hiyetini haiz rüesadan veya diğer Devlet memurlarından biri aleyhine sıfat ve 
hizmetlerinden dolayı bir cürüm işlerse o cürüm için kanunen muayyen olan ce
za altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

icra Vekilleri Heyeti azalarından biri aleyhinde sıfat veya hizmetlerinden 
dolayı işlenen suçlarda takibat yapılması şikâyete bağlı değildir. 

Madde 311. — Bir suçun işlenmesini aleni olarak tahrik eden kimse aşağıda 
yazılı şekillerde cezalandırılır : 

1. Her tahrik ettiği cürmün cezası muvakkat ağır hapsin üstünde bir ceza 
ise üç seneden beş seneye kadar ağır hapis; 

2. Muvakkat ağır hapis veya hapis cezasını müstelzim ise fiilin nev'ine gö
re üç seneye kadar hapis; 

3. Sair hallerde 500 liraya kadar ağır para cezası-
Tahrik, gazete veya mecmua ile veya sair tabı aletleriyle veya elle yazılıp ço

ğaltılarak yayınlanan ve dağıtılan yazılar ile ve umumi yerlerde levha ve ilân 
asmak suretiyle olursa yukardaki fıkralar uyarınca suçlu hakkında tâyin olu
nacak ağır hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. Para cezası hükmolunacak 
hallerde bu ceza suçun nev'ine göre 25 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası olmak üzere tâyin olunur. 

Yukarda 2 ve 3 sayılı bentlerde beyan olunan hallerde ceza tahrik olunan suç 
için muayyen olan cezanın en yukarı haddini geçemez. 
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Aleni tahrik neticesi olarak istenilen suç işlenir veya suçun icrasına teşeb

büs edilirse tahrikçiler, asıl suçlular ile aynı derecede ceza görürler. 
Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça öven veya iyi gördüğü

nü söyliyen veya halkı kanuna itaatsizliğe ve yahut cemiyetin muhtelif sınıfları
nı umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik eyliyen kim
se üç aydan bir seneye kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm olur. 

Yukarıki fıkrada yazılı suçları neşir yolu ile işliyenlere verilecek ceza bir 
misli artırılır. 

Madde 403. — 1) Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı ola
rak imal, ithal veya ihraç ve yahut bu fiillere teşebbüs edenler on seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezası ile birlikte istihsal mıntakaları dışında ve 
polis teşkilâtı bulunan kaza merkezlerinden birinde infaz edilmek ve bu müd
det içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak üzere üç seneden 
beş seneye kadar sürgün ve uyuşturucu maddenin her gram veya küsuru için on 
lira ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Şu kadar ki hükmedilecek para cezası 
1 000 liradan aşağı olamaz. 

2. Yukarıki bentte gösterilen uyuşturucu madde eroin, kokain, morfin ve
ya esrar ise faile müebbet ağır hapis cezası verilir. 

3. Uyuşturucu maddeleri memleket içinde ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
olarak satanlar veya satışa arzedenler veya satınalanlar veya yanında yahut 
başka bir yerde bulunduranlar veya bu maddeleri parasız devredenler veya bu 
suretle devralanlar veya sevk veya nakledenler veya bunların alınıp satılması
na veya devrine veya her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olanlar, beş 
seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasiyle birlikte istihsal mıntakaları dı
şında ve polis teşkilâtı bulunan kaza merkezlerinden birinde infaz edilmek ve 
bu müddet içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak üzere iki 
seneden beş seneye kadar sürgün ve uyuşturucu maddenin her gram veya küsuru 
için on lira ağır para cezasiyle cezalandırılır. Şu kadar ki hükmedilecek para 
cezası 500 liradan aşağı olamaz. 

4. Eğer geçen bentlerdeki fiil eroin, kokain, morfin veya esrara taallûk eder
se ağır hapis cezası on seneden ve ağır para cezası 1 000 liradan ve sürgün ceza
sı üç seneden eksik olamaz-

5. Yukarıki bentlerde yazılı cürümleri işlemek maksadiyle teşekkül vücu
da getirenlerle bu teşekkülleri idare edenlere veya bunlara dâhil olanlara beş 
seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. 

îki ve daha ziyade kimselerin bu cürümleri işlemek için anlaşmaları teşekkül 
sayılır. 

Cürüm; teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya bu teşekküle dâhil 
bulunanlar tarafnidan işlenmesi halinde 1 nei, 3 ncü, 4 ncü bentlerde yazılı ce
zalar bir misli artırılarak hükmolunur. İkinci bentteki halde faillere ölüm ceza
sı verilir. 

6. Birinci, üçüncü ve dördüncü bentlerde yazılı cürümler, bu cürümleri mes
lek, sanat veya maişet vasıtası haline getirenlerle arâlaffiıda anİaşnra ve irtibat 
olmaksızın iki veya daha ziyada kimseler laf&frndân t&$M öl&tak işlenirse hük-
molunacak cezalar yarı nispetinde artırılır. İkinci bentte gösterilen halde ölüm 
cezası verilir. 

7. 18 yaşını bitirmiyen küçükleri veya ceza ehliyetini haiz bulunmıyanları 
birinci, üçüncü ve dördüncü bentlerde yazılı cürümleri işlemekte kullanan kim-
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seler hakkında asıl fail için tertip olunacak ceza altıda bir nispette artırılır 
ve ikinci bentteki halde ölüm cezası verilir. 

Birinci, ikinci bentlerle beşinci, altıncı ve yedinci bentlerin ölüm cezası ter
tip veya bu cezalar yerine başka bir ceza tâyin olunduğu hallerde failin bilcüm
le menkul ve gayrimenkul mallarının müsaderesine dahi hükmolunur. 

Madde 404. — 1. Mahsus bir yer tedariki ile veya başka surette bir veya 
daha ziyade kimseleri celbederek uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolay
laştıranlarla bu maddeleri 18 yaşını bitirmiyen küçüklere veya görülür şekilde 
aklen malûl olanlara veya müptelâlarına verenler hakkında 403 ncü maddenin 
3 ve 4 ncü bentlerinde vazıh cezalar altıda bir nispetinde artırılarak hükmolunur. 

2.- Uyuşturucu maddeleri kullananlarla bu maksatla yanında bulunduranlar 
üç seneden beş seneye kadar hapis ve 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler» |*f*7*>r' 

Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasından maada istihsal mmtakaları 
dışında ve polis teşkilâtı bulunan kaza merkezlerinden birinde infaz edilmek ve 
bu müddet içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak ve bir se
neden aşağı olmamak üzere sürgün cezası da verilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâ derecesinde ise 
salâhı tıbben tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve tedavisine hük
molunur. Hastane bulunmıyan yerlerde ise bu kabîl kimseler hastane bulunan 
yerlere sevkedilirler-

Alışkanlığı iptilâ derecesine vardırdığı tıbben tesbit edilenlerin hastanede mu
hafaza ve tedavilerine, salahiyetli mahkemece tahkikatm her safhasmda karar 
verilebilir. 

Uyuşturucu maddeler alışkanlığım iptilâ derecesine vardıranlar hakkında 
altı aydan bir seneye kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak 
cezası da hükmolunur. 

3. 403 ncü madde ile bu maddede yazılı cürümlerden birine iştirak etmiş 
olan kimse resmî makamlar tarafından haber almmadan evvel keyfiyeti ve cü
rüm ortaklarım ve uyuşturucu maddeleri sakladığı veya imal eylediği yerleri 
mercilerine haber vererek bunların yakalanmalarını ve elde edilmelerini kolay-
laştırırsa fiiline terettüp eden cezadan muaf tutulur. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra cürmün meydana çıkmasına veya şerik
lerinin yakalanmasına hizmet ve yardım eden kimseler hakkmda ölüm cezası on 
beş ve müebbet ağır hapis cezası on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse 
çevrilebilir. Ve diğer cezalar yarıya indirilebilir. 

Madde 406. — 1. 403 ncü maddede yazılı fiilleri işliyenler tabip, veteriner, 
kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, mesul müdürü, sivil 
ve askerî sağlık memurları, ebe, hemşire veya hastabakıcı iseler o maddedeki 
müebbet ağır hapis cezası ölüm cezasına çevrilir. Ye muvakkat ağır hapis, ağır 
para cezası ve sürgün cezaları üçte birden yarıya kadar artırılır. Faile aynı za
manda müebbeden memuriyet veya meslekten mahrumiyet cezası dahi hükmolu
nur. 

2. 403 ncü maddede ve 404 ncü maddenin 1 nci bendinde yazılı cürümler her 
nevi nâkil vasıtalarında veya umuma açık yerlerde bunların sahip ve müstahdem
leri veya memuriyet vazife ve nüfuzunu suiistimal suretiyle memur ve müstah
demler tarafından işlenirse o madde ve bentteki müebbet ağır hapis cezası ölüm 
cezasına çevrilir ve muvakkat ağır hapis, ağır para cezası ve sürgün cezaları bir 
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misli artırılarak hükmolunur ve faile müebbeden memuriyetten mahrumiyet ve
ya meslek ve sanatın icrasının tatili cezası dahi hükmolunur. 

Madde 407. — Geçen maddelerde yazılı fiillerden dolayı şahısların hastalanma
sı ve yahut yara ve berelenmesi gibi sıhhatçe bir arıza vukubulduğu takdirde 
ölüm ve müebbeden ağır hapsi müstelzim ahvalin gayrısında ceza üçte birden 
yarısına kadar çoğaltılır. Eğer fiil birkaç kişinin hastalığına sebep olmuş ise bi
rinci fıkrada beyan olunan ceza bir mislinden aşağı olamaz. 

Eğer fiil bir kimsenin ölümüne sebep olmuş ise faile ölüm cezası verilir. 
Madde 414. — Her kim 15 yaşım bitirmiyen bir küçüğün ırzına geçerse beş se

neden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur-
Eğer fiil cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmak suretiyle veya akıl ve beden 

hastalığmdan veya failin fiilinden başka bir sebepten dolayı veya failin kullan
dığı hileli vasıtalarla fiile mukavemet edemiyecek bir halde bulunan bir küçü
ğe karşı işlenmiş olursa ağır hapis cezası on seneden aşağı olamaz. 

Madde 415. — Her kim 15 yaşını bitirmiyen bir küçüğün ırz ve namusuna ta-
saddiyi mutazammm bir fiil ve harekette bulunursa iki seneden dört seneye ve 
bu fiil ve hareket yukarıki maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlar içinde olur
sa üç seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

Madde 416. — On beş yaşım bitiren bir kimsenin cebir ve şiddet veya tehdit 
kullanmak suretiyle ırzına geçer ve yahut akıl ve beden hastalığmdan veya 
kendi fiilinden başka bir sebepten veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile 
mukavemet edemiyecek bir halde bulunan bir kimseye karşı bu fiili işliyen kim
se yedi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yine bu suretle ırz ve namusa tasaddiyi tazammun eden diğer bir fiil ve ha-
" rekette bulunursa üç seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

Reşit olmıyan bir kimse ile rızası ile cinsî münasebette bulunanlar fiil daha 
ağır cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Madde 418. — Yukarıki maddelerde yazılı fiil ve hareketler fiile mukavemet 
edemiyecekler hakkında işlenip de diğer sebepler inzimam etmeksizin doğrudan 
doğruya ölümü mucip olmuş ise faile ölüm cezası verilir. Diğer hallerde ceza mü
ebbeden ağır hapistir. 

Eğer bu fiil ve hareketler bir marazm sirayetini veya mağdurun sıhhatine 
sair büyük bir nakîse İrasını veya maluliyet veya mağyubiyetini müstelzim 
olursa cezamn yarısı ilâve edilerek hükmolunur. 

Madde 419. — Kanunen birbirleriyle evlenmeleri memnu olduğu halde cinsî 
münasebette bulunanlar, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde iki sene
den beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Alenen hayasızca vaz'ü harekette bulunanlar on beş günden iki aya ve o su
retle cinsî münasebette bulunanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve bu fık
rada yazılı hallerde ayrıca 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

Madde 421. — Kadınlara ve genç erkeklere söz atanlar üç aydan bir seneye 
ve sarkıntılık edenler altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

Madde 429. — Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile şehvet hissi 
veya evlenme maksadiyle reşit olan veya reşit kılman bir kadını kaçırır veya bir 
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yerde alıkorsa üç seneden on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kaçırılan kadın evli ise ağır hapis cezası yedi seneden aşağı olamaz. 
Madde 430- — Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile şehvet hissi 

veya evlenme maksadiyle reşit olmıyan bir kimseyi kaçırır veya bir yerde alı
korsa beş seneden on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer reşit olmıyan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın 
kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadiyle kaçırılmış veya bir yer
de alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir. 

Madde 431. — Kaçırılan kimse on bir yaşını doldurmamış ise fail, cebir ve şid
det veya tehdit veya hile kullanmamış olsa dahi cezası beş sene ağır hapisten 
aşağı olamaz. 

Madde 439. — Cebren kaçırmak sırasında veya bu yüzden kaçırılan kimse ya
ralanmış olursa yarasının derecesine göre ceza üçte birden bir misline kadar ar
tırılır. Ve eğer ölürse fiil ölüm cezası ile cezalandırılır. 

Madde 440. — Zina eden karı hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis ceza
sı tertip olunur. 

Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı 
ceza hükmolunur. 

Madde 441. — Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut her keş
çe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkası ile evli ol
mıyan bir kadını tutmakta olan koca hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik olan kadın hakkında da aynı ce
za verilir. 

Madde 442. — Yukarıki maddelerde yazılı cürümlerin işlendiği sırada karı 
ve koca birbirinden nikâh baki olduğu halde hâkimin hükmü ile ayrılmış veya 
biri diğerini terketmiş ise her birinin cezası üç aydan bir seneye kadar, hapistir. 

Madde 448. — Her kim, bir kimseyi kasten öldürürse 24 seneden 30 seneye 
kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Madde 449. — Adam öldürmek fiili : 
1- Karı, koca, kardeş, babalık, analık, evlâtlık, üvey ana, üvey baba, üvey 

evlât, kaymbaba, kaynana, damat ve gelinler hakkında işlenirse; 
2. Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini yapmasından dolayı Devlet me

murlarından biri aleyhine icra olunursa; 
3. Zehirlemek suretiyle yapılırsa; 
Fail, müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olur. 
Madde 450. — öldürmek fiili : 
1. Usul ve fürudan biri aleyhine işlenirse; 
2. Büyük Millet Meclisi azalarından biri aleyhine ika edilirse; 
3. Canavarca bir his şevki ile veya işkence ve tazip ile ika edilirse; 
4. Taammüden icra olunursa; 
5. Birden ziyade kimseler aleyhine işlenirse; 
6. Yangın, su baskını ve gark gibi yedinci babın birinci faslında beyan olu

nan vasıtalarla yapılırsa; 
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7. VelevM husule gelmiş olmasın, diğer bir cürmü hazırlamak veya kolay

laştırmak veya işlemek için ika olunursa; 
8. Başka bir cürmün işlenmesi akabinde o cürümden hâsıl olacak faydayı 

elde etmek veya bu gayeye vusul maksadiyle yapılan ihzaratı saklamak için iş
lenmiş olursa; 

9. Bir cürmü gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak veya 
kendisinin yahut başkasının cezadan kurtulmasını temin maksadiyle vukua geti
rilirse ; 

10. Kan gütme saikı ile işlenirse; 
Fail, ölüm cezasına mahkûm edilir. 
Madde 452. — Katil kastiyle olmıyan darp ve cerh veya bir müessir fiilden 

telefi nefis husule gelmiş olursa fail, 448 nci maddede beyan olunan ahvalde se
kiz, 449 ncu maddede yazılı ahvalde on, ve 450 nci maddede muharrer ahvalde 
on beş seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapse mahkûm olur. 

Eğer telefi nefis failin fiilinden evvel mevcut olup da failce bilinmiyen ah
valin birleşmesi ve yahut failin iradesinden hariç ve gayrimelhuz esbabın inzi
mamı ile vukua gelirse, 448 nci maddede beyan olunan ahvalde beş seneden, 449 
ncu maddede muharrer ahvalde yedi seneden ve 450 nci maddede yazılı ahvalde 
fail on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır-

Madde 455. — Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik 
veya nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebe
biyet veren şahıs iki seneden bes seneye kadar hapse ve 250 liradan 2 500 lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Eğer fiil birkaç kişinin Ölümünü mucip olmuş veya bir kişinin ölümü ile be
raber bir veya birkaç kişinin de mecruhi yetine sebebiyet vermiş ve bu yaralanma 
456 nci maddenin 2 nci fıkrasında beyan olunan derecede bulunmuş ise dört sene
den on seneye kadar hapis ve 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sı ile mahkûm olur. 

Madde 456. — Her kim katil kasdiyle olmaksızın bir kimseye cismen eza ve
rir veya sıhhatini ihlâle yahut akli melekelerinde teşevvüş husulüne sebep olur
sa altı aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Fiil, havastan veya azadan birinin devamlı zaafını yahut söz sövlemekte de
vamlı müşkülâtı veva cehrede sabit bir eseri yahut yirmi etin ve daha zivâde ak
li veya bedenî hastalıklardan birini veya bu kadar müddet mûtat iştigallerine 
devam edememesini mucip olmuş veya hayatını tehlikeye mâruz kılmış veya ge
be bir kadın aleyhine işlenip de vaktinden evvel çocuk doğmasını intaç etmiş 
ise ceza iki. seneden beş seneye kadar hapistir. 

Fiil, katı veya muhtemel surette iyileşmesi kabil olmıvacak derecede akıl ve
ya beden hastalıklarından birini yahut havastan veya el vahut avaklardan biri
nin veya söylemek kudretinin yahut çocuk vapmak kabilivetirrin zıvamı mucip 
olmuş veya azadan birinin tatilini yahut cehrenin daimî değişikliğini veya ce
be bir kadına karşı ika olunup da çocuğun düşmesini intaç eylemiş ise ceza beş 
seneden on seneye kadar ağır hapistir. 

Eğer fiil, hiçbir hastalığı veya mûtat iştigallerden mahrumiveti mucip olma
mış vahut bu haller on günden zivade uzamamış ise takibat icrası mutazarrırın 
şikâvetine bağlı olmak sartivle fail hakkında iki avdan altı ava kadar hapis ve
ya 200 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
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Bu fiil, 457 nci maddede yazılı vasıtalarla işlenirse takibat icrası şikâyete 

bağlı değildir. 
Madde 457. — 456 ncı maddede yazılı fiillere 449 ncu maddenin birinci ve 

üçüncü bentlerinde yazılı hal inzimam eder yahut fiil gizli veya aşikâr bir silâh 
ile veya aşındırıcı ecza ile işlenmiş olursa asıl ceza üçte birden yarıya kadar ar
tırılır. 

Eğer fiilde 450 nci maddenin 5 nci bendinde yazılı hal müstesna olmak üze
re diğer bentlerindeki hallerden biri birleşirse bu birleşen fiil hakkında 78 nci 
madde hükmü cari olmak şartiyle ceza yarı nispetinde çoğaltılır. 

Madde 462. — Yukarda geçen iki fasılda beyan olunan fiiller zinayı icra ha
linde meşhuden yakalanan veya zinayı irtikâp etmek üzere yahut henüz irtikâp 
edildiğinde zevahire göre şüphe edilmiyecek surette görünen bir koca veya karı 
yahut kız kardeş veya fürudan biri yahut bunların müşterek faili veya her ikisi 
aleyhinde karı veya koca yahut usulden biri veya erkek yahut kız kardeş tara
fından işlenmiş olursa fiilin muayyen olan cezası sekizde bir indirilir. Ve ağır 
hapis cezası, hapis cezasına tahvil olunur. 

Müebbet ağır hapis cezası yerine dört seneden sekiz seneye kadar ve ölüm 
cezası yerine beş seneden on seneye kadar hapis cezası verilir. 

Madde 464. — Yukarıki maddede yazılı ahval müstesna olmak ve ferden irti
kâp edilmiş cürümler münasebetiyle 'hükmedilecek daha ağır cezalara halel gel
memek şartiyle bir kavgada bir şahıs ölmüş olur yahut yaralanmış bulunursa o 
şahsa karşı kavga esnasında el uzatmış olanlardan her biri aşağıdaki tertip da
iresinde cezalandırılır : 

1. Adam ölmüş veya ölümü intaç eden bir yara ika edilmiş ise iki seneden 
beş seneye kadar hapis; 

2- Ahvali sairede ceza üç aydan iki seneye kadar hapistir. Şu kadar ki bu 
ceza fail hakkında münferiden cürüm işlemiş olması halinde verilecek cezanın 
yarısını tecavüz edemez; 

3. Maktul ve mecruha karşı el dokundurmuş olmayıp da yalnız kavgaya dâ
hil olanlar altı aya kadar hapsolunur; 

4. Kavganın hudusuna sebebi asli olanlar hakkında yukarda beyan olunan 
cezalar üçte bir miktar artırılır. 

Madde 466. — Kavgada- korkutmak için silâh çeken bir aydan altı aya ve silâh 
boşaltan iki aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madde 468. — Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye yedi 
seneden 12 seneye kadar hapis cezası verilir. 

Rızası ile bir kadının çocuğunu düşürten kimseye iki seneden beş seneye ka
dar hapis cezası verilir. Çocuğu düşürmeye rıza gösteren kadına da aynı ceza ve
rilir. 

Aşağıdaki hallerde birinci fıkra hükmü tatbik olunur : 
1. Eğer kadın 14 yaşından küçükse veya her ne suretle olursa olsun irade 

veya idrak kabiliyetinden mahrum ise; 
2. Eğer rıza şiddet veya tehdit veya telkin ve yahut iğfal ile elde edilmiş 

olursa. 
Birinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep olmuş ise ceza on beş sene

den 20 seneye ve bedenî bir zararı mucip olmuş ise on seneden on beş seneye ka
dar ağır hapis cezası verilir. 
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tkinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep olmuş ise beş seneden 12 se

neye ve bedenî bir zararı mucip olmuş ise üç seneden sekiz seneye kadar ağır 
hapis cezası verilir. . . . - - - > . , e 

Madde 480. — Her kim toplu veya dağınık ikiden ziyade kimse ile ihtilât ede
rek diğer bir şahıs hakkında bir maddei mahsusa tâyin ve isnadı suretiyle hal
kın hakaret ve husumetine mâruz kılacak yahut namus ve haysiyetine dokuna
cak bir fiil isnat ederse üç aydan üç seneye kadar hapse ve 200 liradan 2 000 lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Bu fiil kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut ken
disine hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, resim veya her hangi 
bir yazı veya telefonla işlenirse failin göreceği ceza dört aydan üç seneye ka
dar hapis ve 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasıdır-

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuru ile beraber alenen vâki olursa ce
za beş aydan üç seneye kadar hapis ve 300 liradan 3 000 liraya kadar ağır para 
cezasıdır. 

Bu cürüm umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir 
vasıtasiyle irtikâp olunmuş ise failin göreceği ceza altı aydan üç seneye kadar ha
pis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 482. — Her kim toplu veya dağınık ikiden ziyade kimse ile ihtilât ede
rek her ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöhret veya vakar ve 
haysiyetine taarruz eylerse üç aya kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasiyle mahkûm olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut 
kendisine hitap edilen veya hitap edildiği anlaşılan telgraf, telefon, mektup, re
sim veya her hangi bir yazı vasıtasiyle işlenirse failin göreceği ceza 15 günden 
dört aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuriyle beraber alenen vâki olursa ce
za bir aydan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zasıdır. 

Fiil, 480 nci maddenin 4 ncü fıkrasında beyan olunan vasıtalardan biri ile iş
lenirse failin göreceği ceza üç aydan bir seneye kadar hapis ve beş yüz liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 486. — Tarafların veya vekil, müdafi, müşavir, yahut kanuni mü
messillerinin bir dâva hakkında kaza mercilerine verdikleri dilekçe, lâyiha ve
ya sair evrakın yahut yaptıkları iddia ve müdafaaların ihtiva ettiği hakareti 
mutazammm yazı ve sözlerinden dolayı takibat yapılmaz. 

Dâva ile ilgili olmıyan ve ilgili olduğu takdirde dahi iddia ve müdafaa hu
dudunu aşan hakareti mutazammm yazı ve sözler yukarıki fıkra hükmünden ha
riçtir. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde salahiyetli kaza mercilerince kanunen muay
yen olan inzibati tedbirlerden maada tecavüze uğrayanın talebi üzerine tazmina
ta hükmedilebileceği gibi hakareti mutazammm yazı ve sözlerin evrak ve zabıt
lardan kısmen veya tamamen kaldırılmasına da karar verilebilir. 

Madde 491. — Her kim, diğerinin taşınabilir malım rızası olmaksızın fayda
lanmak için bulunduğu yerden alırsa altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

Hırsızlık : 
1. Resmî dairelerde ve evrak mahzenlerinde bulunan, Devlete ait mal ve ev-
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rak veya umumi müesseselerde muhafaza olunan yahut diğer mahallerde bulu
nup menafii umuma ait olan eşya hakkında vukubulursa; 

2. Âdet muktezası olarak yahut tahsis ve istimalleri itibariyle umumun te-
kâfülü altında bulunan eşya hakkında işlenirse; 

3. Hırsızla malı çalman arasında hizmet veya bir iş yapmak veya bir yerde 
muvakkat olsun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket icaplarından ileri ge
len itimadı suiistimal neticesi olarak sıyanetine terk ve tevdi olunmuş eşya hak
kında işlenirse; 

4- Gündüzün bir bina içinde veya duvarla çevrilen müştemilâtına girilerek 
işlenirse; 

5. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus yerlerde bulunan yahut lüzumuna 
göre açık yerlerde veya kırlarda bırakılan ve haklarında 492 nci maddenin 9 
ncu fıkrasının tatbiki mümkün olmıyan hayvanları bu yerden almak suretiyle 
işlenirse; ' ^ • » » » • ? - ? * S * Î - : — M - ^ - j - <;r<-j 

Cezası bir seneden beş seneye kadar hapistir. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır ya

hut suçun işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşir-
se cezanın aşağı haddi iki sene hapistir. 

Madde 492. — Hırsızlık : 
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya mahsus bir yerde veya müşte

milâtında işlenirse; 
2. Kanunen veya Hükümetin emri ile resmen mühür altına alınmış şeyler 

hakkında işlenirse; 
3. Çalınan şey umumi bir felâket ve musibetin tesir ve neticesini gidermek 

veya hafifletmek maksadiyle hazırlanmış eşya hakkında olur yahut umumi mu
sibet veya heyecandan yahut mal sahibinin uğradığı hususi bir felâketten müte
vellit kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa; 

4. Mezarlıkların veya mahfuz mezarların muhafaza veya tezyini için konul
muş yahut cesetle gömülmüş eşya hakkında işlenirse; 

5. îbadet olunan yerde mabede ait eşya hakkında işlenirse; 
6. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat eden yolcuların eşya ve parası 

hakkında yahut umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan idarele
rin dairelerinde veya istasyon, ve iskele ve meydanlarında veya mabetlerin için
de yapılırsa; 

7. Yankesicilik suretiyle işlenirse; PM'* 
8. Ormanlarda kesilmiş odunlar ve istif edilmiş kereste ve ağaçlar ve sair 

yerlerde koparılmış veya biçilmiş ve lüzumuna göre açıkta bırakılmış olan mah
suller ve tarlalarda bırakılmış ziraat aletleri hakkında işlenirse; 

9. Meskûn bir hanenin doğrudan doğruya müştemilâtından olan veya duvar
la çevrilmiş bulunan yerlerindeki hayvan hakkında işlenirse; 

Suçlu iki seneden beş seneye kadar hapsolunur. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır 

yahut suçun işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birle-
şirse cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 493. — Hırsızlık : 
1. Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yere kaldırmak için 

duvar, kapı, pencere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şahısları ve malları 
muhafaza için sağlam maddelerle ve muhkem suretle yapılmış şeyleri yıkar, devi
rir, kırar, deler veya mahveder, yahut suni vasıtalarla veya şahsi çevikliği sa-
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yesinde bertaraf edilebilen maniaları kaldırarak hane ve sair yerlere girer ve 
aşarsa ; 

2. Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı başka yere kaldırmak için taklit 
anahtar, yahut sair aletler kullanarak bir kilidi açar veya sahibinin terk veya 
kaybettiği anahtarı elde ederek onunla yahut haksız yere elinde bulundurduğu 
asıl anahtarla açarsa; 

3. Kıyafet değiştirerek işlenirse; 
4- Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takınarak yapılırsa; 
Cezası üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapistir. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır 

yahut suçun işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birle-
şirse cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 495. — Her kim, menkul bir malın zilyedini veya cürüm mahallinde 
bulunan bir başkasını cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen büyük 
bir tehlikeye düşüreceği beyaniyle tehdit ederek o malı teslime yahut o malın 
kendi tarafından zaptına karşı sükût etmeye mecbur kılarsa beş seneden on beş 
seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Bir malın yağması esnasında veya akabinde fiili icra veya itmam etmek ve
ya malı kaçırmak yahut kendisini veya şerikini cezadan kurtarmak için mal sa
hibine veya vaka mahalline gelen başkasma karşı cebir ve şiddet veya tehdit ic
ra eden kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

Madde 496. — Her kim, bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan 
veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyaniyle tehdit ederek o kimsenin 
yahut başkasının zararına hukukça hükmü haiz bir senedi vermeye veya imza 
etmeye yahut koparıp mahvetmeye mecbur kılarsa beş seneden on beş seneye 
kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Madde 497. — Yukardaki maddelerde beyan olunan cürümler, geceleyin, ve
ya silâh ile tehdit ederek işlenirse 10 seneden 15 seneye kadar ağır hapis cezası 
verilir. 

Bu fiiller, yol kesmek suretiyle veya içlerinden velev birisi görünür şekilde 
silâhlı bulunan ikiden ziyade kimseler yahut kıyafetini tebdil etmiş olan şahıs
lar tarafından işlenirse ağır hapis cezası 20 seneden aşağı olamaz. 

Madde 498. — Bir kimse, her ne suretle olursa olsun hayat veya ırz veya 
mal hakkında büyük bir zararla korkutularak yahut Hükümet tarafından ve
rilmiş gibi emir göstererek başkasmı para veya eşya veya hukukça hükmü haiz 
bir senet göndermeye veya bir mahalle koymaya veya bunların kendi eline geç
mesini temin etmeye mecbur kılarsa sekiz seneden on beş seneye kadar ağır ha
pis cezasına mahkum olur. 

Madde 499. — Her kim, para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet 
almak için bir kimseyi hapseder yahut dağa veya tenha bir mahalle kaldmrsa,-
maksadına nail olmamış ise on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezasiy-
le cezalandırılır. Maksadına nail olmuş ise cezanın yukarı haddi hülonoluııur. 

Madde 500. — Her kim, 64 ve 65 nci maddelerde beyan olunan ahvalin maada
sında evvelce Hükümete haber vermeksizin adam kaldırmak cürmünden maksut 
olan şeyi elde etmek için şifahi veya tahrirî muhabere naklederse iki seneden 
beş seneye kadar hapis eezasma mahkûm olur. 
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Madde 502. — Ceza Kanunu tatbikatında gece vakti Nisan ayının birinci gü

nünden Eylül ayının 30 ncu gününe kadar saat 21 den sabah saat beşe ve Ekim 
ayı başından Mart ayı son gününe kadar saat 19 dan sabah saat 6 ya kadar sürer. 

Madde 513. — Her kim, başkasının mutasarrıf olduğu emlâk ve araziyi ta
mamen veya kısmen zabıt ve tasarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için 
o arazi ve emlâkin hudutlarını değiştirir veya bozarsa iki aydan iki seneye kadar 
hapsolunur. Ve 150 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Köy hükmi şahsiyetine ait olduğunu veya öteden beri köylünün müşterek is
tifadesine terkedilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gi
bi gayrimenkulleri kısmen veya tamamen zabıt ve tasarruf eden veya sürüp eken 
kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar tatbik olunur. 

Hakkı olmıyan bir menfaat elde etmek için umumi veya hususi suların mec
rasını değiştiren kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

Madde 544. — Her kim, çalışmaya muktedir olduğu halde dilencilik ederken 
tutulursa bir haftadan bir aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde hafif hapis cezası bir aydan aşağı olamaz. 
Madde 545. — Her kim, 15 yaşından aşağı çocukları toplayıp dilencilik etti

rir veya velayet ve vesayeti altında bulunan yahut kendisinin muhafazası ve neza
retine tevdi olunan 15 yaşından aşağı bir küçüğün dilenmesine veya bir kimsenin 
o küçüğün dilencilikte kullanmasına müsaade ederse üç aydan aşağı olmamak 
üzere hafif hapis ve 100 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle ceza
landırılır. 

Madde 548. — Her kim, umumi bir mahalde yahut umuma açık yerlerde ya
lan uydurarak başkasını zarara sokacak veya halkın huzurunu bozacak suretlerle 
saffetinden istifadeye kalkarsa bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ceza
siyle mahkûm edilir. 

Madde 566. — Her kim, dikkatsizlik veya tecrübesizlik neticesi olsa bile her 
ne suretle olursa olsun şahıslara bir zarar veya eşyaya mühim bir ziyan vukuu 
tehlikesini tevlit ederse 15 günden aşağı olmamak üzere hafif hapis veya 50 lira
dan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm edilir. 

Eğer fiil, aynı zamanda sanayii nefîseye ve ticaret ve sanayie mütaallik ka-
vanin ve nizamata muhalefet cürmünü teşkil etmiş olur ve kanunen ona mahsus 
başka ahkâm tâyin edilmemiş bulunursa verilecek ceza bir ay hafif hapisten ve
ya 100 lira hafif para cezasından aşağı olamaz ve bu halde bir aya kadar meslek 
ve sanatın tatili cezası da hükmolunur. 

Madde 567- — Her kim, umuma mahsus veya umuma açık yerlerde kumar 
oynatır veya oynatmak için yer gösterirse bir aydan altı aya kadar hafif hapis 
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına ve tekerrürü halinde iki ay
dan bir seneye kadar hafif hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm olur. 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynamaya yarıyan veya kumar oynama
ya tahsis olunan mevat ve alât ile ortada bulunan eşya ve para zabıt ve müsadere 
olunur. 

Fail : 
1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu; 
2. Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin irtikâbında kumar oynıyanlara 

karşı bango tutan olduğu takdirde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar bir misli 
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artırılarak hükmolunur ve bu son halde üç aya kadar meslek ve sanatm tatili 
cezası da ilâve edilir. 

Madde 568. — Her kim, yukardaki maddede beyan olunan kabahate iştirak 
etmeksizin umumi veya umuma açık mahalde kumar oynarsa bir aya kadar ha
fif hapis ve 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. Teker
rürü halinde ceza on günden iki aya kadar hafif hapis ve 100 liradan 200 liraya 
kadar hafif para cezasıdır. 

Madde 571. — Her kim, umumi veya umumun girebileceği yerlerde halkın 
rahatım bozacak veya rezalet çıkartacak surette ve aşikâr bir halde sarhoş ola
rak yakalanırsa on beş günden aşağı olmamak üzere hafif hapis veya 50 liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle mahkûm olur. 

Madde 572. — Yukarıki maddede gösterilen surette sarhoş olup da başkasına 
tecavüz ve umumun istirahatını selbedenler iki aydan aşağı olmamak üzere ha
fif hapis cezası ile cezalandırılır. 

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlar altı aydan aşağı olmamak üzere ha
fif hapse mahkûm olurlar. 

îki defa mahkûm olduktan sonra aynı fiili tekrar işliyenler o fiili itiyat etmiş 
sayılır. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesine eklenen ve 3112 sa
yılı Kanunla tadil edilmiş bulunan muvakkat madde ile Ceza Kanununun Mev
kii Meriyete Vaz'ına mütaallik Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 96 ncı maddesinin son 
fıkrası ile 397 ve 398 nci maddeleri hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir-
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya Adliye Vekili memurdur. 

—• •«>»•< ' 
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S. S A Y I S I : i l i 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 
•ayılı Kanunla eklenen C fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Geçici Komisyon-raporu (1/392) 

Sayı: 71/18.10,6/1391 
, - ; * Bt^iik Mület Meclisi Yükwk Bft|k»nl«ına 

5383 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen C 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
15. IV .1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

' 0 ^ •••'**• ' B a ş b a k a n 
,. . •"" ' l>- A . Menderes 

GEREKÇE ' " • •" " 

;İîal*n yürürlükte bulunan 5647 sayılı Turizm Müesseselerini teşvik Kanununun yerine ka
im; olmak v« bu kanunun noksanlıklarını itmam etmek üzere bu kere hazırlanarak Büyük Millet 
.iltfittaine se^kedümiş. huiunan Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun bu türlü müesseselerin 
kuruluşlarını teşvik tedbirlerini kuvvetlendirmek maksadiyle, bu müesseselerin kuruluş ve işle-
yişfarme lüzuanlu bâzı eşyanın hariçten Gümrük Resminden muaf olarak ithali konusunda, 5383 
sajsıll Gümrük-Kanununun 17 ncimaddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen 
C fıkrasında sayılan eşya nevilerisin, veügi tekniği ve bütçe imkânları nispetinde bir miktar 
daha çoğaltılması uygun bulunmuş ve bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı ile, "Gümrük ̂ Kanununun sözü edilen fıkrasının, yapısı olduğu gibi bırakılarak yalnız 
fıkrada sayılan eşyalara yenileri ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
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Geçici Komisyon rapora 

f. B. M. M. 
Geçici Komisyon 14.VI.193% 
Esas No, 1/392 : _ 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

5383 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 7 nu
maralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (C) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında hazırlanan 
kanam tasarısı Gümrük ve Tekel, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına havale buyurulduktan sonra 
Gümrük ve Tekel Komisyonunun Kamutayca 
onanan teklifi gereğince komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Gümrük ve Tekel, Maliye ve İç
işleri bakanlıklarının ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünün temsilcileri huzurun
da müzakere edilmiştir. 

Bu tasarı Turizm müessese ve fâaliyetlerini 
himayeye matuf olan Turizm Müesseselerini Teş
vik Kanununun derpiş ettiği muafiyetler meya-
mnda yer alan ve taallûk ettikleri vergi kanun
larına atıf yapılmak suretiyle temin edilen bir 
muaflıkla ilgili olduğu için Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (C) fıkrasını da Turizm mü
esseselerine sağlanması zaruri görülen gümrük 
muafiyetlerini içine alacak şekilde değiştirmek 
zaruretinden doğmuştur. 

Hükümet tasarısına nazaran komisyonumuz
ca yapılan bu değişiklikler şunlardır : 

A) C fıkrasında tadat edilen maddelerden 
(Bakanlar,Kurulunca tesbit ve kabul edilenler) 
kaydı kaldırılarak bu muaflığın ayrıca bir tes
bit ve kabule muallâk, bırakılmaması uygun 
görülmüştür. Muaflığı derpiş edilen maddeler 
kanun metninde sarahatle tâyin edildiğinden 
bunlardan hangileri için muafiyet bahşedilece
ğini Bakanlar Kurulunca ayrıca tesbite ihtiyaç 
olmadığı gibi muaflığın Bakanlar Kurulunca 
kabul edilmesi kaydına kanundan beklenen isti
fadeyi meşkûk hale düşürmek gibi bir mahzuru 
davet edeceği mülâhaza edilmiştir. Filhakika 
turizm belgesi almış olan müesseselerin kura
cakları tesislerde ne gibi gümrük muaflıkların
dan faydalanacaklarını önceden bilmeleri bu 
gibi teşebbüslerin teşvikına medar olacak esash 
bir unsur olduğundan bunun birtakım kayıt ve 
şarta tâbi tutulmaması zaruri telâkki olunmuştur. 

B) Aynı mülâhaza ile, bu muaflıkların bir 
defaya mahsus olması kaydı da kaldırılmıştır. 
Yeni bir tesis için kabul edilen muaflığın mev
cut bir tesisin tevsii halinde reddedilmesi mem
leketimizde turizm - endüstrisinin süratle yerleş
mesini teşvik maksadiyle'Ttabili telif görülememiş 
ve bu itibarla kabul edilen muaflıklar müddeti 
içinde turizm belgesini haiz müesseselerce kuru
lacak tesislerde ilk defasında oiduğu gibi müta-
akıp tevsii hallerinde de kanun hükümlerinden 
faydalanmak imkânı mahfuz tutulmuştur. 

C) Bu gümrük muaflıklarının meriyet müd
deti kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş 
yıl yerine on yıl olarak tevsi edilmiştir. Bunun 
sebebi de turizm endüstrisinin memleketimizde 
beş yıl" gibi kısa bir zamanda tesislerini tamam
lamış olmasına ihtimal verilememesidir. Bu teşvi
kin on senelik bir müddete teşmili ihtiyacın as
gari haddi olarak mütalâa olunmuştur. 

Turizm Müesseselerini Teşvik Kanununda 
derpiş edilen gümrük muaflıklarının Gümrük 
Kanununda bu esaslar dahilinde yer almasına 
komisyonumuzca çoğunlukla karar verilmiş oldu
ğundan Kamutayın yüce tasvibine sunulmak üze
re kanun tasarısı değiştirilen şekli ile arz ve tak
dim olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Bu rapor sözcüsü 
Bursa izmir 

H. Şaman B. Bilgin 
Kâtip 

Zonguldak Afyon K. Aydın 
F. Açıksöz O. Yiğitbaşı N. Oeveci 

İmzada bulunamadı 
Çorum Kastamonu Kastamonu 
S. özer F. Keçecioğlu A. Keskin 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir Malatya Siird 

E. Kaman M. S. Eti M. D. Süalp 
İmzada bulunamadı 

Toktd 
S. Attmç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5383 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 7 numa
rala bendine 5651 saydı Kanunla eklenen C fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE L -— 5388 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5661 sayılı Ka
nunla eklenen C fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

c) Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde «Turizm Belgesi» almış 
bulunan teşebbüslerin ihtiyaçları için getirile
cek akar su boru ve muslukları, lavabo, banyo, 
bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, her çeşit 
merkezî teshin tesisat malzemesi, mutfak, fırın 
ve ocakları, bulaşık yıkama ve kurutma maki
ne ve cihazları ile çamaşır yıkama, (el ütüsü 
hariç) ütüleme makine ve cihazları, buz dolap
ları, kaplıcalarda, tedavi yerlerinde istirahat ve 
tedavi için kullanılan fennî alât ve cihazlarla, 
asansör, kanalizasyon, soğuk haya ve havalan
dırma tesisatı, su isale ve tevziine, muharrik 
kuvvet istihsaline muhabere hat ve tesislerine 
lüzumlu motor, makine ve aletlerden, 

Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul edilen
ler, (bir defaya mahsus olmak ve faturaları ay
rıca Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmek, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş 
yıl içinde ithal olunmak şartları ile) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarhinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE S. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. KÖymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Mîllî Eğitim Bakanı 
T. tlfi 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
ff. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖİSTÎRİŞİ 

5383 sayiU Kanunun 17 nci maddecinin 7 nu
maralı bendine 5651 sayüt Kanunla eklenen C 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5388 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen C fıkrası ftyfrıteM şekilde 
değiştirilmiştir : 

O) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde «Turizm Müessesesi bel
gesi» almış bulunan teşebbüslerin ihtiyaçları 
için getirilecek akar su boru ve muslukları, 
lavabo, banyo, bide gibi sıhhi tesislere mahsus 
eşya, her çeşit merkezî teshin tesisat malzemesi 
mutfak, fırın ve ocakları, bulaşık yıkama ve 
kurutma makine ve cihazları, çamaşır yıkama, 
(el ütüsü hariç) ütüleme makine ve cihazları, 
buz dolapları, kaplıcaların, tedavi yerlerinde 
istirahat ve tedavi için kullanılan fennî alet 
ve cihazlarla, asansör, kanalizasyon, soğuk htf-
va ye havalandırma tesisatı, su isale ve tevzi-
inde muharrik kuvvet istihsaline, muhabere 
hat ve tesislerine lüzumlu motor, makine ve 
aletlerin bu müesseselerle turizmi teşvik mak-
sadiyle kurulmuş cemiyetler tarafından para
sız dağıtılmak üzere getirilen ve Türkiye'ye 
turist celbini istihdaf eden reklâmları muhtevi 
matbua ve eşyalar faturalarının keşif veya 
plânlarına uygunluğu ayrıca Bayındırlık Ba-
kanhğnca tasdik edilmek, bu onunun yürür
lüğe girmesinden itibaren 10 yıl içinde ithal 
olunmak şartları ile. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 nctt maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. ' * 
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tekoaomi m ^earetBakanı : SaM ve So. Y. Bakanı 

M. Ete Dr. E. H. "tstündağ 

G. ve Tekel rBakarn 
8. Yıt&alt 

Ulaştırma Bakaıu 
8. Kuvtbek 

Tarım Bakanı 
N. ökmety 

Çalışma,Bakaaı ve 
J^eteneteıuBafcan V. 

N. üzssm 

I l&i&rmım) 


