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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Devlet Şûrasında açık bulunan beş. âzalifc 
için seçim yapılmak üzere reyler toplanıldı. 

Trabzon Mebusu Emrullah Nütku'nun, baş
ta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehir
lerde ele alman imar hareketlerine dair şifahi 
suali, Başvekil hazır bulunmadığından, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nusaybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden şifahi 
suali, Nafıa Vekili hazır bulunmadığından, 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş/ın» mal dar
lığı ve hayat pahalılığının önlenmesi ve fiyat 
poiitikasrnın gerçekleştirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne, memleketin iktisadi ve içtimai 
düzenine, 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğhrmuı, 
Amerika tarafından memleketimize gönderilen 
gıda maddelerinin tevzi şekli hakkında gazete
lerde intişar eden haberlerin doğru olup olma
dığına ve partilere eşit muamele yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne. 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, 
Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadille
ri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple geri 
alındığına dair sualleri, Başvekil hazır bulun
madığından, 

Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, Elâzığ 
Cüzam Hastanesinin daha müsait bir yere nak
linin düşünülüp düşünülmediğine dair suali ile, 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, el sanatları
nın tekâmülü, küçük esnaf ile küçük sanat er
babı ve dokumacıların kalkmdırılmaları husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair suali, sa
hipleri hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Gelir Vergisi Kanununun 32 r e 89 ncu mad
deleri hükümlerinin tadiline dair kanun lâyiha
sının «ncümene verilen maddesi henüz gelmedi
ğinden, müzakeresi tehir olundu. 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna 
ek Kanun kabul edildi, 
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Askerî Ceza Kanununun 65 nci maddesinin 
tadiline dair Kanun kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasında 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 15 
Temmuz 1956 - 31 Ağustos 1957 devresindeki 
mal mübadelelerine .mütedair protokol» ile ek
lerinin tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresi, alâkalı Vekil hazır bulunmadığın
dan, bir defaya mahsus olmak üzere geleoek 
İnikada bırakıldı. 

ikinci celse 
Şûrayı Devlette açık bulunan âzahklar için 

toplanılan reylerin tasnifi neticesinde namzet
lerden hiçbirisinin nisabı doldurmadığı anlaşıl
dığından gelecek inikatta en çok rey alan on 
kişi arasında seçimin tekrarlanacağı tebliğ 
olundu. 

28.1.1957 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reis vekili 
Kayseri 

Fikri Apaydın 

Kâtip 
Kayseri 

Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Kayseri 

Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Demiryollar ve limanlar inşaatı için ge

lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 6845 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
(1/621) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/622) (Bütçe Encümenine) 

Teklifler 
3j — Erzurum Mebusu Esat Tuncel ve Kon

ya Mebusu Himmet ölçmen'in, İnşaat ve Tesisat 
Mütaahhitleri Odaları Birliği hakkında kanun 
teklifi (2/427) (Nafıa ve Adliye encümenlerine) 

4. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'in, 
6725 sayılı Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri taz
minat Kanununa bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/428) (Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbata 
5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen 
daireler ve belediyelerle İktisadi Devlet Teşek
küllerinde ve bu idarelere bağlı kurum ve mü
esseselerde çalışanların siyasi faaliyette bulunma
larının önlenmesine dair kanun teklifi ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları (2/205^ 
(Ruznameye) 



• 

B Î E İ N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,03 

EEÎS — Reisvekili îhsan Baç 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri) 

3. — YOKLAMA 

(Bolu mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyo

rum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Başvekil Adnan Menderes'in Libya se-
'yahati dolayısiyle, avdetine kadar kendisine Iş-
letmder Vekili Samet Ağaoğlu'nun Vekillik ede
ceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/474) 

REİS — Riyaseti Cumhur tezkeresi var, oku
yoruz, efendim. 

Türkiye B. M. M. Reisliğine 
Başvekil Adnan Menderes'in Libya'ya seya

hati dolayısiyle avdetine kadar Başvekilliğe iş
letmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun Vekillik et
mesinin Başvekilin teklifi üzerine muvafık görül
müş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
Celâl Bayar 

REİS — Yüksek 
efendim. 

ıttılaınıza arz edilmiştir, 

5. — İNTİHAPLAR 

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan 7 âzahk 
için secini yapılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/450) 

REİS — Gündem ile alâkalı bir takrir var, 
okuyoruz, efendim. 

Riyasete 
Devlet Şûrasına âza seçiminin ruznamenin sa

ir maddelerine takdimen yapılmasını teklif ede
rim. 

Balıkesir 
Vacid Asena 

REİS — Devlet Şûrası aza seçimlerinin diğer 
maddelere takdimen yapılması teklif edilmekte
dir. Teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üç kişilik bir tasnif heyeti seçiyoruz, efen
dim: 

AMZ özbay (Urfa) burada mı? Yoktur, efen
dim. 

Nimet Sümer (Ağrı) burada mı efendim? 
Yoktur efendim. 

Hilmi özbay (Malatya) burada mı efendim?' 
Burada... 

Abdullah Köroğlu (Malatya) burada mî efen
dim? Yoktur.. 

Sadettin Ertur (Niğde) burada mı efendim? 
Burada.. 

Orhan Dengiz (Uşak) burada mı efendim? 
Burada.. 

Üç kişilik tasnif heyeti seçimi bitmiştir efen
dim. 

Evvelâ geçen sefer yapılan seçimde kazanan. 
on kişinin isimlerini okuyorum efendim; bunlar
dan beşi seçilecektir. 

Âdil Kürşat 
Nezalıat Martı 

ı Ali Doğan Toran 
\ Şükran Esmerer 
i İhsan Eeemiş 
I Sabahattin Tanman 

149 
146 
143 
141 
133 
131 
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Celâl Göydün 
Hikmet Künbetlioğlu 
Firdevs Menteşe 
Naci Yüksel 

117 
114 
91 
87 

REİS — içlerinden beş arkadaş seçileceği 
on kişinin isimlerini aldıkları reylerle tahtaya da 
yazıyoruz. 

(On kişilik liste tahaya yazıldı) 
Reis Efendim, hangi seçim çevresinden baş-

lıyarak reyleri toplıyacağımızı belirtmek üzere 
kura çekiyoruz: Manisa. 

(Manisa seçim bölgesinden başlanarak reyler 
toplandı). 

Tasnif Dahiliye Encümeninde yapılacaktır. 
REİS — Seçime iştirak etmiyen arkadaş var 

nr# Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif muamelesinin intac:na kadar yarım 

saat İnikada ara veriyoruz. 
Kapanma saati : 15,25 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 16 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Muhlis Görentaş (Van), Übeydullah Seven (Hakkari) 

REİS — İnikada devam ediyoruz. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVABI 

1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şe
hirlerde ele alınan imar hareketlerine dair Baş
vekilden şifahi suali (6/309) 

REİS — Emrullah Nutku burada mı?.. (Ycfc 
seslteri) Bir defaya mahsus olmak üzere suali ge
lecek İnikada talik ediyoruz. 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nu
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata 
dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden şi
fahi suali (6/314) 

REİS — Arslan Bora.. Yok. Sual sahibi bu
lunmadığından gelecek İnikada talik edildi. 

3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaşhn, mal 
darlığı ve hayat pahalılığının önlenmesi ve fiyat 
politikasının gerçekleştirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne, memleketin iktisadi ve içtimai dü
zenine dair Başvekilden şifahi suali (6/320) 

RE^S — Fethi Çelikbaş.. Burada. Başvekil 
bulunmadığından sual gelecek İnikada bırakıl
mıştır. 

4. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Amerika tarafından memleketimize gönde
rilen gıda maddelerinin tevzi şekli hakkında ga
zetelerde intişar eden haberlerin doğru olup ol<-
madığına ve partilere eşit muamele yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne' dair Başvekilden 
şifahi suali (6/307) 

REİS — Yusuf Azizoğlu.. Burada. Başvekil 
bulunmadığından suali gelecek İnikada talik 
edilmiştir. 

5. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu*-
nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son ta
dilleri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple 
geri alındığına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/312) 

REİS — Yusuf Azizoğlu burada. Başvekil 
bulunmadığından soru gelecek İnikada bırakıl
dı. 

6. — Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'ın, 
Elâzığ Cüzam Hastanesinin daha müsait bir yere 
naklinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veküi Nafiz Körez'in 
şifahi cevabı (6/321) 

REÎS — Ömer Faruk Sanaç. buradalar mı? 
' ÖMER FARUK SANAÇ (Elazığ). — Bura

dayım. 
REİS — Sual takririni okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Elâzığ Cüzam Hastanesinin, koloni haline ge

tirilmek üzere daha müsait bir yere nakli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 25 . IV . 1951 
tarihli celsede karar altına alınmış, bulunmak
tadır. 

Bu kararın tatbiki bakımından: 
1. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ne 

gibi teşebbüs ve faaliyet yapmıştır? 
2. Karar gereğince Cüzam Hastanesinin nak

li düşünülmekte midir? yapılacak ise ne vakit 
yapılacaktır? 

Yukardaki hususatm Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili tarafından şifahi olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile rica ederim. 

Elâzığ 
Ömer Faruk Sanaç 

RElfif. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Aziz arka
daşlar, Elâzığ Mebusu muhterem Ömer Faruk 
Sanaç'm suallerine cevaplarımızı arz ediyorum: 

Cüzam son bir iki seneye gelinceye kadar mu
hiti için çok tehlikeli telâkki edildiğinden bu has
talıkla mücadelede hastaların tecridi birinci şart 
olarak kabul edilirdi. 

Sıhhat Vekâleti bu anlayış istikametinde lü
zumlu göreceği yerlerde cüzam hastaneleri açma
yı düşünmüştür. 

Son ve modern telâkkilere göre ve cüzamın 
tedavisinde kullanılan sulfon grupu ilâçlarla elde 
edilen neticeler muvacehesinde cüzam artık, es
kiden olduğu gibi, korkunç ve süratle sirayet 
eden bir hastalık olarak telâkki edilmemektedir. 
Sulfon grupu ilâçları memleketimizde de kulla
nılmakta ve müspet neticeler elde edilmektedir. 

Bugün bu hastalıkla mücadelede cüzamlıları 
ıssız ve hâli mahallerde koloni halinde veya on
ları tamamen tecridetmek suretiyle değil, kuru
lacak dispanserler ve seyyar mücadele teşkilâtı 
ile tedavi ve kontrollerinin ayaktan ve tehlikesiz
ce yapılabileceği ileri sürülmektedir. Nitekim 
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memleketimize eelbedilen ecnebi cüzam mütehas
sıslarının görüşleri de bu merkezdedir. 

Tetkikatımm biraz daha derinleştirerek ve 
salahiyetli iliıiı adamlarımızdan müteşekkil bir 
konseyde mevzuun incelenmesinden sonra müca
dele esasları yeni anlayışlarımıza göre tesbit edi
lecektir. 

Bu meyanda Elâzığ Cüzam Hastanesinin akı
beti de bu çalışmalardan sonra taayyün etmiş 
olacaktır. Mâruzâtım bundan ibaret.* 

REİS — Ömer Faruk Sanaç. 
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlar, Sağlık Vekili Beyefendinin 
sualime verdikleri cevabı samimiyetle ve teşek
kürle karşılarım. Ancak bir hususu ifade etmek 
mecburiyetindeyim: Yüksek Heyetinizin 1951 yı
lında Dilekçe Komisyonunun bir kararı vesile
siyle ittihaz buyurduğu karar, Cüzam Hastane
sinin Elâzığ'dan daha müsait bir yere intikali 
mahiyetinde idi. Vekâlet bugüne kadar bu mev
zuda bâzı tetkikat yapmış, fakat bu tetkikatın 
henüz alman kararın tatbiki bakımından müspet 
bir istikamette bulunmadığını ifade etmek iste
rim. Burada Sayın Vekilin cüzam hastalığının 
sâri bulunmadığı yolundaki beyanları, geçen ay
lar içinde Elâzığa gelen sağlık teşkilâtından bir 
ecnebi mütehassısın beyanı ile kısmen tezat ha
lindedir. Filhakika o mütehassıs, Elâzığ'daki be
yanlarında cüzam hastalığının korkunç olmadığım 
ifade ettikten sonra buna karşılık olarak çocuk
ların, bu hastalığa yakalanma hususunda daha 
müasit bul umduklarını, bu sebple çocukların hi
maye edilmeleri lâzımgeldiğini ifade etmişlerdir. 
Bu, hastalığın sirayetine bir delil sayılabilir. Biz 
hastanenin Elâzığ'dan, sadece umumi durum iti
bariyle, teknik mânada hastalığın sirayeti bakı
mından, nakli üzerinde durmuyoruz. 

Mevzu şu : Bu beyanatı yaptıkları sırada bi
le hastanede bulunan doktorların henüz hastala-
la normal şekilde temas durumunda olmadıklarını 
ifade etmek isteriz. Bu mütehassıs arkadaş, has
tanenin başında bulunan mütehassıs doktoru 
dahi ikna edememiştir. Bu jdoktor arkadaş hasta
ları birkaç camın arkasından muayene etmekte
dir. Bir ecnebi mütehassısın Elâzığ'a gelip bu 
hastalık sâri değildir diye beyanda bulunması; 
bu hastalığın uzun yıllardan beri halk pisikolo-
jisinde yarattığı umumi tevahhuş havasînı gide
remez. Filhakika Yüksek Mecliste mevzu müzake
re olunurken, mütehassıs encümen olan Sağlık 
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Encümeni raporundan birkaç cümleyi yüksek mü
saadenizle arz edeyim. Raporun bu hususa taal
lûk eden metninde aynen şöyle denmektedir : 
(Cüzam esas itibariyle mikrobik bir hastalık ol
makla beraber sirayetinin hangi yollardan oldu
ğu, sirayet şekli, devri tefrihi henüz lâyıkiyle 
bilinmiyen bir hastalıktır. Umumiyetle sair sâri 
hastalıklardan çok daha az bulaşmaktadır. Son 
zamanlarda cüzamlıların hastalıklarının tedavi
sinde kullanılan sülfon ilâçlar büyük başarılar 
göstererek hastaların bilhassa morallerini düzelt
mektedir. 

Medeni memleketlerde cüzamlılar koloni ha
linde tecrit ve tedavi edilmekte bulunup vücutla
rından bilhassa arazi ve ziraat işlerinde çalıştı
rılmak suretiyel istifade edilmektedir. Koloni ha
linde bulunmaları hem cemiyeti - bilhassa moral 
bakımından - sıyanet etmekte ve hem de çalışacak 
durumda bulunan cüzamlı hastalara bir meşgale 
temin edilmek suretiyle ruhi inhitatlarına mâni 
olunmaktadır. 
• Sağlık Bakanlığı sözcüsünün vermiş olduğu 

bilgiye göre Hükümot cüzam hastanesini arazisi 
müsait bir yere nakletmek suretiyle memlekette 
bütün cüzamlıları burada toplayıp koloni haline 
getirmeyi karar altına almış ve bu iş için uygun 
arazi aranmaya başlanılmış olduğu teyidedilmek-
tedir. 

Mesele, bizim anladığımız mânada, biraz da 
psikolojiktir. Hükümetin almış bulunduğu, bizzat 

1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 72 ve 74 ncü maddeleri muvacehesinde, tra
fik suçlarından dolayı mahkemelerce verilen mah
kûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî sicil Ka-, 
nunun 2 nci maddesinin «A» bendine tevfikan 
adlî sicile geçirilip geçirilemiyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/439) (1) 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen, var 

mı? 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem 

(1) 84 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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encümende Sağlık Vekâleti sözcüsünün beyan et
tiği bu kararı Yüksek Meclis de tasdik buyurmuş
tur. Muhterem Başvekilimiz de Elâzığ'daki bir 
konuşmasında bu hususu teyidederek ifade bu
yurmuşlardı. 

Hastalığın umumi durumu, yeni inkişaflar, 
ilâçların müessiriyeti, elbetteki memnuniyeti mu
cip yeni ışıklar ve ümitlerdir. 

Fakat burada verem ve diğer birçok daha 
sâri ve tehlikeli hastalıklar muvacehesinde, cü
zamlı hastaları âdeta hapisane şeklinde bir yer
de tutmaya hakkımız bulunmadığı halde, onları 
uzun zaman şehir ortasında bu durumda bulun
durmak elbette yerinde olmaz. Bu itibarla, bütün 
yeni ilâçlara, teknik icaplara rağmen bu hasta
neyi elinde bulundurmaya karar veren Hüküme-: 
timizin bir an evvel müsait bir yere naklini te
menniye. şayan bulmaktayım. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

7. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, el sanat
larının tekâmülü, küçük esnaf ile küçük sanat 
erbabı ve dokumacıların kalkındırılmaları husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/322) 

REÎS — Sual sahibi? Buradalar. Ticaret Ve
kili yoklar. Gelecek İnikada bırakıyorum. 

Tercihan müzakeresi kararlaştırılan maddele
re geçiyoruz. 

arkaadşlar; trafik suçlarından dolayı mahkeme
lerden verilen mahkûmiyet kararlarının 4664 sa
yılı Adlî Sicil Kanununun 2 nci maddesinin A 
bendine tevfikan adlî sicile geçirilip geçirilemiye-
eeği hususunda Adliye Vekâletinin görüşü ile Ad
liye Encümeninin görüşü birbirini tutmamakta
dır. 

Adliye Vekâleti daha ziyade suçta tekerrürü 
cezalandırmayı istihdaf eden Adlî Sicil Kanunu
nun 2 nei maddesinin A bendi hükmünün trafik 
suçlarından verilen mahkûmiyet hükümlerinde 
tatbik kabiliyeti bulunmadığı binaenaleyh bu 
nevi suçlara mütaalik hükümlerin adlî sicile geçi
rilmesine mahal olmadığı mütalâa edilmektedir. 

Adliye Encümeni ise: 
1. Adlî Sicil Kanununun 2 nci maddesi hük

mü sarihtir. Bu maddeye göre Türk mahkemele-

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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rinden verilen bütün mahkûmiyet hükümlerinin 
adlî sicile geçirilmesi lâzımdır. 

2. Trafik cezaları birer suça taallûk etmek
tedir. Adlî Sicil Kanununun esas gayelerinden 
biri de; suç işliyenlerin rnalıiyetleriyle adlî du
rumlarını tesbit etmek olduğu gibi ayrıca her 
nevi suçların tesbiti ile bunları kriminoloji ilmi
nin ışığı altında tetkik, izale çarelerini aramak 
imkânına kavuşmak hususunda Devlete yar
dımcı olarak çalışan bir müessesenin ihdasıdır. 
Trafik suçlarını adlî sicile geçirmek bu bakım
dan da lüzumludur. 

3. Bu nevi suçlar şartları tahakkuk ettiği 
takdirde tecil edilmiş iseler yeniden çektirilmek 
gerektir. 

Bendenizin kanaatime göre Adliye Encüme
ninin kararı hatalıdır. Çünkü : 

1. 4664 sayılı Adlî Sicil Kanunu 6085 sa
yılı Trafik Kanununa nazaran mukaddem bir 
kanundur, 

2. Trafik Kanununun mahkûmiyet kayıtla
rının şoförün ehliyetnamesine geçirileceği ve 
mahkûmiyetlerinin tekerrüre esas teşkil etmiye-
ceği 72, 74 ncü maddelerde tasrih edilmiş ol
masına göre Trafik Kanunu bu nevi mahkûmi
yetler için bir sicil tutulmasını kabul etmekle 
Adlî Sicil Kanunu hükümlerinden ayrılmış bu
lunmaktadır. Binaenaleyh bu bakımdan Adliye 
Vekâletinin mütalâasi doğru değildir. Adliye 
Vekâletinin mütalâası veçhile bu nevi suçların 
adlî sicile geçirilmesine lüzum olmadığını arz 
ederim. Her ne kadar Adlî Sicil Kanununda, 
Türk mahkemelerinden verilen mahkûmiyet 
kararlarının adlî sicile geçirileceği hususunda 
bir hüküm varsa da, Adlî Sicil Kanunu eski bir 
kanundur. Trafik Kanunu ise muahhar bir ka
nundur. Trafik Kanunu hükümlerine göre, tra
fik suçlarından doğan mahkûmiyet kararları 
için ayrıca bir sicil tutulması mecburidir. Bu 
bakımdan, mahkûmiyet kararlarının adlî sicile 
geçirilmesi mecburiyetine mütedair olan Adlî Si
cil Kanunu hükmünün trafik suçlarına tatbik 
edilmemesi icabeder. Bu sebeple bendenizin ka
naatime göre Adliye Vekâletinin mütalâası ye
rindedir. Maruzatını bundan ibarettir. 

RElS-—Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arka

daşlarım, tatbikatçılar, Meclisten istedikleri tef
siri Adalet Bakanlığı kanaliyle buraya getiri-
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yor; sonra bunu Adalet Encümeni yerinde bul
muyor. Ve trafik hatalarının adlî sicile geçmesi 
gerektiğini Meclise bildirmiş oluyor. 

Trafik suçlarını ikiye ayırmak lâzımdır. Tra
fik dolayısiyle hadis olan suçlardan bir kısmı, 
tâbir-caizse, spor kollarından bazılarındaki ha
talara, favullere benzer. Bunların bir defa ya
pılmış olmasını tescil etmek suretiyle ikincisinin 
önlenmesine imkân yoktur. Halbuki başka bir 
kısım suçlar daha vardır; kastidirler ve tra
fik dışında yapılan suçlarla kabili kıyastır. On
lar üzerinde belki böyle bir tescil yapmak ye
rinde olabilir ve ayrı bir tesis mevzuudurlar. 

Şurada, hükümetten gelen esbabı mucibenin 
bir kısmında kaydedilen şu satırı okuyalım: 
(Hükmün katîleşmesini veyahut' ödeme veya in
fazı mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetna
mesine mahkemece kaydedilir.) diyor. Âdi her 
hangi bir suçun işlenmesinde, hüküm katiyet 
kesbetmeden evvel, ne para cezası bir suçlu tara
fından ödenebilir, ne de hüküm infaz edilebilir. 
Halbuki trafik suçlarında bazan hükmolunması 
mümkün olan bir para cezası, yatırılmış olması 
ile doğrudan doğruya ve mahkemenin kararma 
iktiran etmeden de suç iptal edilmiş olur ve 
bizde bu para cezasını ödemiş olan insanlar tra
fik karnesine geçer. Yabancı memleketlerde ise 
hükmün katîleşmesinden önce yatırılmış olan 
paralar trafik karnesine geçmez. Bu sebepten 
tefsir talebi, bu cezaların adlî sicile geçmemiş 
olması yerindedir. Encümen raporunun reddi ile 
hükümetin teklifinin kabul edilmesini rica ede
rim. 

REÎS — Encümen adına Servet Sezgin. 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SERVET SEZ

GİN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, Tra
fik Kanunu gereğince mahkemelerce verilen ceza
ların ayrıca adlî sicile geçirilmesi hususunda Ad
liye Vekâleti tereddüde düşmüş. Daha ziyade 
bu cezaların adlî sicile geçmemesi şeklinde be
liren kanaat üzerine, kanunda da sarahat bu
lunmadığından, tefsiri zımmında Hükümet ka
naliyle bu husus encümenimize intikal etmiş
tir. 

Mazbatada etraflıca bu hususu açıkladık. 
Evvelâ bir hususun aydınlanması lâzımdır. 

Trafik cezalarının bir kısmı zabıta tarafından 
tutulan zabıt üzerine sadece sulh hâkiminin 
tasdiki ile tekemmül eder. Bunlar karar ma-
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niyetinde değildir, zabıta tarafından verilen 
cezalardır. Adlî sicile geçirilmesi kaedolunan j 
husus bu nevi cezalar olamaz. Asıl kasdolurtan i 
cezalar trafik mahkemelerince ve ağır suçlar j 
üzerine mahkeme kararı mahiyetinde verilen ' 
para cezalarına ait- kararlardır ki, 6085 sayılı j 
Karayolları Trafik Kanununa nazaran mahke- | 
melerce kesin olarak verilen fakat kararla ve- J 
rilen para cezalarının adlî sicile geçirilip ge-
çirilmiyeceğı bahis mevzudur. Biraz evvel ifa
de edilen bu cezaların adlî sicile geçirilmeme
si meselesini aydınlatmak lâzımgelir. 

İki noktai nazar var. Tahir Taşer arkadaşı
mız diyor ki : Trafik Kanunu ile ayrı bir si
cil ihdas edildiğine göre, bunların ayrıca adlî 
sicile kaydedilmemesi icabeder. Bu husus yan
lıştır. Çünkü Trafik Kanununun 72 nci mad
desine göre ayrı bir adlî sicil ihdas edilmiyor; 
bilâkis bu gibi suçlar için mahkemelerce veri
len para cezaları şoförün ehliyetine işaret edi
lir denmekle Türk mahkemelerince verilen her j 
türlü cezaların adlî sicile kaydedileceğine i 
dair olan hüküm, birbirini tamamlamaktadır. 

Bir defa kanun metni bakımından 72 nci 
madde Adlî Sicil Kanununun ikinci maddesin
deki «umumi kayıt» ibaresini sarih bir şekilde 
bertaraf etmemektedir. 
^ Ayrıca, Trafik Kanununun maksadı ve ga

yesi dışında bir de adlî sicil gibi Türkiye'de iş- I 
lenen suçlarda hem suçlunun mazisi, hem de | 
işlenmiş olan suçları tesbit bakımından önemli 
bir kanun olan Adlî Sicil Kanununun gaye ve 
maksadını göz önünde tutmak lâzımdır. 

Trafik Kanununa göre mahkemece verilen 
bir karar, adlî sicile kaydedilmezse Ankara 
mahkemeleri tarafından muhakeme edilen tra
fik suçundan veya başka bir suçtan aldığı mah
kûmiyet kararı, para cezası ehliyetnamesine 
işaret edilen bir şoför Kırşehir'e doğru gidiyor-
ken her hangi bir suç işlediği takdirde adlî si
cilde bir kayıt olmadığından hâkimin mukad
dem trafik cezasını veya diğer bir mahkûmiye
tini bilmesine imkân olmıyacaktır. 

Trafik Mahkemesi tarafından verilen para ı 
cezasının tecil' edildiğini kabul edelim. Tecil 
edilen bu ceza başka bir yerde tecil edilen bu 
ceza başka bir yerde suçlu tarafından suç işlen
diği takdirde eğer çektirilmesi de icabediyorsa 
bu takdirde hâkim nereden bilecektir, bilmesi
ne de imkân yoktur. Başka bir mahalde mukad- I 
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demen işlediği bir suç, tecil edilmiş de para ce
zasının çektirilmesi gerekiyorsa hâkimin bunu 
bilmesine imkân Salmaz. Teknik bakımdan da 
adlî sicile kaydı zaruridir. Bu noktaya arkada
şımız temas etmiyor. Ayrıca Adlî Sicil Kanunu
nun büyük ve muazzam bir gayesi de vardır. 
Bu gaye, suç işliyen şahısların fiil ve hareket
lerinin bilinmesi, ayrıca Türkiye'de işlenmiş 
olan suçların nevi ve mahiyetlerinin kesin ola
rak tesbit edilmesi sebep ve saiklerini öğrene
rek suç grafiklerine göre Devletçe lüzumlu ted- * 
birlerin alınmasıdır. Trafik cezalarının kayde
dilmemiş olması bu gaye ve maksat bakımından 
bir noksanlık teşkil ediyor. Adliye Vekâleti mü

messilinden sorduk; niçin para cezalarının 
adlî sicile kaydından çekiniyorsunuz ? Verdik
leri cevap şu olmuştur : Adlî sicil teşkilâtımız 
esasen mahmuldür. Bir de trafik cezalarını kay
detme cihetine gidersek iş hacmi çok artaca
ğından işler daha da güçleşecek. Teşkilâtımız 
buna kâfi gelmiyeceğinden Trafik Kanununun 
72 nci maddesine istinadederek bunların şofö
rün ehliyetine kaydedilmek suretiyle adlî sicili 
TDU yükten kurtarmayı düşündük. 

Arkadaşlar; sadece bu esbabı mucibe ile, 
mahkemelerce verilen trafik cezalarının adlî si
cile kaydolunmasından kendimizi azade Mama
yız. 

Sonra bu 72 nci madde Adlî Sicil Kanununun 
hükmünü bertaraf edemez. Vilâyetlerde ve Da
hiliye Vekâletinde bu hususta alfabetik kayıt
ların bulunmadığını da öğrendik. Bu takdirde 
ise trafik cezalarının seyrini takibetmeye ve fa
illerinin durumlarını tesbit etmeye imkân kal-
mıyacağı neticesine vardık. Bu sebeple de bun
ların da" adlî sicile kaydı lüzumuna encümeni-
mizce ittifakla karar verildi. 

Saygılarımla arz ederim. 
REÎS —- Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşım tecilden bahsettiler. Tatbikatta adlî " 
sicile gönderilen fişler iki kısımdır : Birisi bil
dirme fişi, diğeri de infaz fişidir. înfaz fişi 
Cumhuriyet müddeiumumilerince gönderilir ya
ni infaz edilmiş cezalar bildirilir. Bir maznu
nun mahkûmiyeti sabıkası adlî sicilden sorul
duğunda Adliye Vekâletince verilecek cevap o 
maznunun infaz edilmiş mahkûmiyetidir. Bi
naenaleyh infaz fişi bildirmeye esas olduğuna 
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göre tecilin- bu kanunla alâkası olmasa gerek
tir. Asıl mesele Trafik Kanunu yani 6085 sa
yılı Kanundur ki, 4664 sayılı Adlî Sicil Kanu
nundan çok sonra çıkmıştır. 4664 sayılı Adlî 
Sicil Kanununun 2 nci maddesinin A bendini 
6085 sayılı Kanuna teşmil etmeye hukÂkan im
kân yoktur. 6085 sayılı Kanunun 72 nci mad
desi, arz ettiğim gibi, hususi ve istisnai bir si
cil tutma hükmünü âmir bulunduğuna göre bu
nun Adliye Vekâletine tahmil edilmesi yer
sizdir. Bu itibarla Adliye Vekâletinin müta
lâası daha doğrudur. Adlî Sicil Kanununun 
vaz'mdan maksat da tekerrüre esas olan suç
ların tesbitidir. Tekerrür, cezanın infaz edil
mesiyle tekevvün eder. Halbuki Trafik Kanu
nunda yalnız katîleşmiş hükümler tekerrüre 
esas tutuluyor. Umumi Ceza Kanunundaki te
kerrür prensipleriyle Trafik Kanunundaki te
kerrür prensipleri bu bakımdan da birbirinden 
ayrılmaktadır. Bu hususu bir kere daha arz 
edeyim : Türk Ceza Kanununun 81 nci mad
desine göre bir suçlunun mükerrir olabilme
si için hükmün infaz edilmiş olması şarttır. 
Hüküm infaz edilmediği takdirde verilen mah
kûmiyet kararı katîleşmiş ise bu, nihayet içti
maa esas olur, tekerrüre esas olmaz. Halbuki 
Trafik Kanunu infazı şart koşmuyor, infaza 
lüzum yoktur diyor, kararın kesinleşmiş olması 
kâfidir, diyor. O halde tekerrür babında Adlî 
Sicil Kanunu ile Trafik Kanunu birbirinden 
tamamiyle ayrılmış vaziyettedir ve bunu telif 
etmiye de imkân yoktur. Bir karışıklığa mey
dan verileceğini tahmin ediyorum. Gerçi krimi
noloji ilmi bakımından bütün suçların adlî si
cile geçirilmesinde bir fayda mülâhaza oluna
bilir. . Ama tatbikat bakımından, yani cezanın 
infaz edilip edilmemesi bakımından ehemmi
yetli bir mesele vardır. Bu meselenin mutlaka 
halledilmesi lâzımdır. Arkadaşını bu hususta 
izahat verirlerse minnettar olurum. Şimdilik 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA M. MUHAR
RİRİ SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muh
terem arkadaşlarını; arkadaşımı tatmin edebil
mek için her iki kanunun alâkalı maddelerini bir 
kere daha okumayı tercih ediyorum; evvelâ şunu 
belirteyim ki, Türk mahkemelerinde verilen fa
kat tecil edilmiş bulunan cezalar dahi adlî sicile 
geçer. Adlî sicile yalnız infaz edilmiş eezalar de
ğil, tecil edilmiş olan eezalar da geçer. Tecü edil-
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miş bir trafik oezasL, kanuni şekilde tekevvün 
ederse bu tekevvünü nereden bileceğiz?. Bunu 
bilmek için adlî sicil kaydı tutmak bir zaruret
tir, teknik bakımdan mutlaka lâzımdır. Ayrıca 
trafik cezaları tekerrüre esas teşkil etmez. Bu, 
Trafik Kanununda mevcuttur. Yalnız Trafik Ka
nununda değil, bâzı hususi kanunlarımızda da 
vardır. Tekerrüre esas teşkil etmez, fakat bu yine 
adlî sicile intikal eder. 

Arkadaşımız diyorlar ki, Trafik Kanunu hususi 
bir sicil ihdas etmiştir. Hayır, böyle bir şey yok
tur. Ancak kanunen deniyor ki, mahkemelerce ve
rilen trafik cezalan sürücünün veya şoförün eh
liyetnamesine kaydedilir ve vilâyetlerdeki trafik 
bürolarına bildirilir. Bu, Adlî Sicil Kanununun 
ikinci maddesinde yazılı olan ve bütün mahke
melerce verilen cezaların ayrıca adlî sicile geçiri
leceğine dair olan hükmü bertaraf etmiyor. Yani 
muahhar olan hüküm, mukaddem olan hükmü 
bertaraf edici mahiyette değildir. 

Şimdi Trafik Kanununun 72 nci maddesini 
okuyorum : 

«MADDE 72. — Trafik suçlarına ait cezalar, 
hükmün katîleşmesini yahut ödeme veya infazı 
mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetnamesine 
mahkemece kayıt ve tasdik olunur ve kararın bir 
örneği vilâyet trafik şube veya bürosuna gönde
rilir,» 

tşte hüküm budur. Bu hüküm hiçbir zaman 
bu cezaların adlî sicile gönderilmesine mütedair 
olan Adlî Sicil Kanununun ikinci maddesindeki 
mecburiyeti bertaraf etmemektedir. 

Adlî Sicil Kanununun ikinci maddesini de oku
yorum : 

«MADDE 2. — Adlî sicile aşağıda yazılı hü
küm ve kararlar geçirilir : 

A) Türk mahkemelerinden verilip katîleşen 
bütün mahkûmiyet hükümleriyle - fer'i cezalar 
dâhil - emniyet tedbirlerine müteallik kararlar;» 

Buı kanun mukaddem dahi olsa, Trafik Kanu
nunun 72 nci maddesindeki hüküm bu hükmü 
bertaraf etmemektedir. Neticeten, mukaddem 
olan kanun hükmünün yetmiş ikinci maddenin 
hükmünü bertaraf etmemiş olması, bilâkis zabı
taca takibedilmeşi için ehliyetine bir kaydın ya
pılacağının işaret edilmiş bulunması, tecil edilen 
cezanın icabında çektirilmesi, için bunun mahke
melerce bilinmesi zarureti, trafik cezalarının adlî 
sicile kaydını lüzumlu ve zaruri kılmaktadır. 
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REİS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

Sözcü arkadaşımız, Adlîye Vekâletinin temsilci
sinden, tefsirin getirilmesi sebebi sorulduğu za
man, bunun kayıt "külfetleri doğuracağını ifade 
etmiş olduğunu ve böyle bir ifade ile tefsirin 
getirilmesinin kâfi olmıyacağını söyledi, haklı
dır. 

Ancak, Iböyle bir tefsirin getirilmesinde Ad
liye Vekâleti temsilcisi icabı iyi müdafaa etme
mişse, sudan bir sebep söylemişse, bu, tefsirin 
yerinde olduğunu reddetmez. Encümen meseleyi 
derinleştirmeliydi. 

Arkadaşımız diyorlar ki, «öyle bir suç gelir 
ki; bu adam ehliyetini filân göstermez. Bu yok
tur. Binaenaleyh ne zaman, daha evvel suç iş
lediğini bilemezler..» Bir trafik suçu deyince, 
bunun, meselâ bir kamyon içinde işlenen bir ci
nayet suçu olmadığı malûmdur. Bir suç işlenil-
diği zaman, ehliyetim yoktur diyen adam, ne 
kadar üstün cezalara çarptırılır, bu da malûm
dur. Bu sebepten, ehliyeti olan bir kimse, sabı
kası kaydedilmiş olsa, dahi, ehliyetnamesini gös-
termezlik edemez. Kaldı ki; gerekçede, «hük
mün katîleşmesi, yahut ödeme veya infazı müta-
akip» diye bir kısım da vardır. Bu hususu de
min söyledim, tekrar etmiyeceğim. Bir adamın 
sadeee mahkemeye intikal etmiş bir trafik ha
tası yüzünden (bütün vilâyetlere sabıkalı gibi 
tamim edilmesi, veya adlî sicile 'geçmiş olması 
yerinde olmıyacaktır. Bu sebepten, Hükümetin 
getirdiği ve tatbikatçıların lüzum gösterdikleri 
tefsirin yerinde olduğuna Ikaaniim. Lütfedip de; 
bu izahlarımıza veya komisyonun izahlarına iş
tirak ediyorlarsa Hükümet olarak söylesinler, 
minnettar kalırım. 

REİS — Tahir Bey, sualiniz encümenden 
midir? 
* T t a t R TAŞER (Kırşehir) —Kürsüden 
izââı edeceğim, efendim. 

REİS — Buyurun. 
TAHİR TAŞER (Devamla) — Efendim, 

ikinci defa huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. Adliye Vekâletinin- mütalâasını kısaca 
okuyayım : 

«İtiyat ve meslek haline gelmiş suçlulukla 
mücadele etmek ve suçta tekerrürü cezalandır
mak maksadiyle tedvin edilmiş bulunan 4664 sa
yılı Adlî sicil Kanununun 2 nci maddesinin 
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«A» bendi hükmüne göre, Türk mahkemelerin
den verilip katîleşen bütün mahkûmiyet hüküm
leriyle - fer'î cezalar dâhil - emniyet tedbirleri
ne mütaallik kararlar adlî sicile geçirilmekte
dir.» 

Burada bilhassa «itiyat ve meslek haline gel
miş suçluluk» tâbiri, nazarı dikkati çekecek ka
dar kuvvetlidir. Adlî tescil müessesesi, tecil için 
kurulmamıştır. Yalnız mükerrirler için kurul
muştur. Binaenaleyh, cezanın tescil edilmiş ol
masının, ileride işlenecek bir suça eklenmesi 
mevzuubahsolamaz. Deminki soruma Sayın Ser
vet Sezgin arkadaştan cevap vermediler. 
Trafik suçlarında verilen mahkûmiyet kararları 
tekerrüre esas olamaz. Bu kanunun 74 ncü mad
desine göre tekerrürden maksat, hüküm katıi-ş-
tikten sonra bir trafik suçunun işlenmiş olması
dır. Yani infaz şart değildir. Halbuki adlî sicil 
müessesesi, infaz edilmiş suçlar içindir. Nâzik 
olan nokta da burasıdır. Ka,ilenmiş olan suçlar 
için değil infaz edilmiş suçlar içindir. Halbuki 
trafik suçları katîleşmiş suçlarda tekerrürü esas 
tutuyor. Burasını nasıl telif edeceğiz? Servet Sez
gin arkadaşıma bilhassa bu noktayı tavzih et
melerini sordum. Belki cevap verdiler, belki do 
ben dinliyemedim. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SERVET SEZ
GİN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, Adlî 
Sicil müessesesi Türkiyede yakın zamanda an
cak tahakkuk ettirilebilmiştir, modern hukuk 
müesseselerimizden biridir. Bundan önce Garb 
memleketlerindeki sistemlere muhalif olarak iş
lenmiş suçlar sadece her vilâyetin müddei umu
milik defterlerine, ceza evleri kayıtlarına geçiri
lirdi. Bunlardan suçlunun durumunu, akibetle-
rini takibetmeye imkân olmadığı gibi, ekseriya 
bir suçlu hakkında bir soruya mahkeme başkâtibi 
«kaydına tesadüf edilememiştir» gibi bir cevap 
verirdi. Bu suretle takibat yapüamadığı gibi, 
tecil edilmiş cezalardan suçlu yakasını kurtarır
dı. 

Adlî sicil teşkilâtımız bunları önledi. Kri
minoloji teşkilâtını da tesis ederek, gerek suçlu
yu takibetmek ve gerekse tecil edilmiş cezalar 
varsa onların da yakasına yapışarak her iki ce
zasını birden çektirmek imkânı elde edildi. Bi
naenaleyh Tahir Taşer arkadaşımıza, bu mües
sese yalnız infaz edilmiş suçlar için değildir, 
yolundaki mütalâalarına iştirak edemiyorum, 
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Bu bakımdan kendileriyle ayrılıyoruz. Adlî si
cil müessesesi infaz edilmemiş, tecil edilmiş suç
lar içindir de. Kriminoloji; devletin, bütün suç
ları sebep ve saikleri ile öğrenip mücadele im
kânları araması bakımından en mühim yardımcı 
müessesesi mahiyetini almıştır. Adlî sicil Kanu
nu, bütün mahkûmiyet kararlarının (emniyet 
tedbirleri dâhil) kayıtlarının adlî sicilde bulun
masını zaruri kılmıştır. Bu sebeple bu tam ve kâ
mil bir müessesedir. Trafiğe ait para cezalarının 
da (burada tescil edilmediği takdirde) takip im
kânını bulamayız. Memleketimiz, bu tam ve kâ
mil müesseseden büyük ümitler bekliyor. Bu mer'i* 
hükümleri de bertaraf etmemektedir. Komisyonu
muz, etraflıca ve dikkatle keyfiyeti inceledi. İcab-
ederse Adliye Vekâletindeki adlî sicil teşkilâtı ge
liştirilebilir. Bu itibarla ytıkardaki gayelerin ta
hakkuku için, trafik mahkemelerince verilen ceza
ların da, Trafik Kanununun 72 ve 74 ncü madde
lerinin de kayıt mecburiyetini bertaraf etmemiş 
bulunması dolayısiyle, adlî sicile kaydının lü
zumlu bulunduğuna kaaniiz. 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, trafik 
cezalarının adlî sicile geçirilip geçirilmiyeceği 
hususunda tatbikatta vâki bâzı tereddütlerin iza
lesi maksadiyle Yüksek Huzura getirilen bir tef
sir vesilesiyle kıymetli fikirler ortaya kondu. Bu 
arada bâzı arkadaşlarım, adlî sicil müessesesinin, 
şayet bu suçlar da oraya girerse vazifesinin âdeta 
güçleşeceğini, başaramıyacak bir duruma düşe
bileceği gibi bir zehabı da ifade ettiler. Bendeniz 
bunun tashihi için huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Adli sicil müessesi, kanunun kendisine verdi
ği vazifeleri gereği gibi ifa etmektedir. Şayanı 
şükran bir surette arz edebilirim ki, vaktiyle vâki 
çok ehemmiyetli miktarda, milyonlarca fiş tera
kümünün önüne geçmiştir ve bilvesile Bütçe En
cümeninde de söylediğim gibi, şunu katiyetle ifa
de edebilirim ki, önümüzdeki Haziran ayları içe
risinde adlî sicil müessesesinde fişlere geçmemiş 
hiçbir şey kalmıyacaktır. Yani kartlara her suç 
geçecek ve mahkemelerce istenilen her hususa ce
vap verilebilecektir. 

Bundan başka Trafik Kanununun tatbikatın
da** mütevellit suçların adlî sicile geçmesinde bir 
müşkülât olmıyacağmı huzurunuzda arz ederim. 
öte yanda yüksek takdirinize muallâk bir tatbi-
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katın, bir tereddüdün izalesi için huzurunuza 

J gelmiş bulunuyorum. Hürmetlerimle. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — (Hükümet es

babı mucibesini göstererek) bu mütalâa sizin de-
' ğil mi? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — O mütalâayı bu sarahatle 
tavzih etmiş oluyorum. 

REİS — İzzet Akça! 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım, evvelâ işi mevzuat, sonra ilmî araştırma ve 
Ceza Kanununun takdirî teşdit sebebi bakımın
dan ve nihayet bâzı memleketlerin adlî sicil tat
bikatı bakımından tetkik etmek lâzımgelir. 

Adliye Komisyonu raporunda mevzuatın tat
bikatı bakımından ileri sürülen -sebepler tama
men yerindedir. Adlî Sicil Kanununun 70 nei 
maddesinin A bendinde emniyet tedbirlerine ta
allûk eden cezaların dahi, adlî sicile geçeceği 
yolunda hüküm bulunmaktadır. 

Trafik Kanununun 72 nci maddesinde bunu 
sarahatan veya zımnen kaldıran hiçbir hüküm 
yoktur. Şu halde, ikinci maddenin «A» bendi
ne göre trafik cezalarını adlî sicile geçirmek lâ
zımdır. *llmî araştırma bakımından, yani Ceza 
Kanunundaki suçların memleketimizde işlenme 
tarzı, adedi ve verilen cezaların mikdarı bakı
mından, ilim adamları, üniversite kürsüleri el
bette ki istifade edecektir. Milyonlar sarf edi
liyor. İlmî bakımdan adlî sicil müessesesinden 
istifade etmek lâzım. Topyekûn suçların bu 
sicilde bulunması lâzımdır. Trafik suçlarının 
mutlaka adlî sicile geçirilmesi lüzumu kanaatin
deyim. Başka memleketlerdeki tatbikat da, Ad
liye Encümeninin anladığı şekilde cereyan et
mektedir. Ben bu hususta tetkikat yaptım, bir 
(hukuk doktoru arkadaşımın adliye ceridesin
de neşredilen bir yazısını okudum. Viyan a'da 
da böylece cereyan etmekte imiş. A r n i k a ' d ^ 

i 18 milyonluk fiş içinde bu suçlar da bmijnmjitgSr \-
tadır. Tatbikat yönünden de lüzumludur.' ^Fe--. 

! selâ tedbirsizlik suretiyle adam öldürmekten 
dolayı bir şahıs mahkemeye verilmiştir; kendi-

\ sinin ehil olduğu iddia edilmektedir. Birçok 
trafik suçları bulunabilir, hâkim ceza verecek
tir. Cezanın asgarisini mi versin, yoksa âzami
sini mi versin? O şalısın trafik kaidelerine ne 
dereceye kadar riayet etmiş olduğunu anlamaya 
medar olacak bir sicili bulunması lâzımdır ki, hâ
kim ona göre durumunu tesbit ve kanaatini iz-
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har etsin. Trafik cezalarının adlî sicile geçme
sini bu bakımdan da faydalı bulmaktayım. 

İşin aleniyetinden bahsettiler; bir arkada
şını bunun açık olmasını ileri sürdü: «Vilâyetle
re, müddeiumumilere tamim edilecek, basılacak, 
bunlar kitaplar haline getirilecektir.» dediler. 
Arkadaşlar, adlî sicir işleri tamamiyle gizlidir. 
Hattâ bu kâğıtlar değil ciltlettirmek için mat
baacıya bile yemin ettirmek suretiyle tevdi edi
lir. Binaenaleyh bunun aleniyetinden korkma
sınlar, bu tamamen gizli olarak muhafaza edil
mektedir. 

Adlî seçile vermeyip de trafik sicili tarafın
dan takibedilmesi yolundaki mütalâa da, tatbi
kat bakımından yerinde değildir. Bunun için 
yine müstakil ve geniş bir müessese kurmaklı-
ğımız lâzımdır. Bu müessese pek basit paralar
la kurulamaz ve bu müesseselerde çalışacak 
elemanları iyi yetiştirmek lâzımdır. 15 milyon
luk sicil kaydı bulunan bir fiş dairesinde, suçu
nu, memleketini ve ismini bildirdiğiniz takdir
de, size üç dakikada suçlunun fişi çıkarılmakta
ki ' . Ecnebi memleketlerdeki tatbikat budur. 
Viyana'da adlî sicil bürosunu gördüm. Asıl 
memuru burada yok, o olsa size daha çabuk çı
karırdı, dediler ve 4 - 5 dakika arasında bir 
şahsın fişini çıkarıp getirdiler. 

Bendeniz bu dairenin muamelâtını Bütçe 
Komisyonu raportörü olarak tetkik ettim. Bu 
daire mükemmel bir hale gelmek üzeredir. Bu 
daire teşkil edilmemden evvel şahsın kayıtlı bu
lunduğu yere sorulurdu : Sabıkası var mı, 
yok mu? diye. Hiçbir müddeiumumi, maalesef, 
katî cevap veremezdi. «İlişiği kaydına tesadüf 
edilmemiştir, sabıkasına tesadüf edilmemiştir.» 
yolunda müphem cevaplar verilirdi. Şayanı 
şükrandır ki, Adliye Vekâleti bu konu üzerin
de esaslı durmuş bulunmaktadır. Evvelce gel
miş, birikmiş sabıka fişleri vardı. Bu sene onu 
da yenmiştir ve makinalaşmaya doğrğu girmiş
tir. Bana verdikleri malûmata göre 1957 se
nesinin sonunda Garp memleketlerindeki tas
nife uygun tasnif işini ikmal ederek araştırma 
ve bulmaya elverişli hale getirilecekmiş.. Baş
layış, işleyiş tarzlarını görünce ben de buna 
inandım. 

Şimdi netice : Mevzuat bakımından, 2 nci 
maddenin A fıkrası, sarahaten veya zımnen 
lâğvedilmemiş olduğuna göre, bu fişlerin adlî 
sicilde yer alması lâzımdır. İlim bakımından 
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da buna lüzum vardır. Bu mevzuda ecnebi 
memleketlerde de tatbikat böyledir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Başka söz istiyen yok. Bir takrir 

var, okuyoruz : 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Tatbikatçıların gösterdiği lüzum yerindedir. 

Raporun reddi ile Hükümet teklifinin kabulü
nü arz ve teklif ederim.. 

28 .1.1957 
Sinob 

Muhit Tümerkan 

REİS — Efendim, takrir, raporun reddini 
mutazammmdır. Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Şûrası seçimine dair tasnif heyeti 
mazbatası gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şûrayı Devlette açık bulunan âzalıklar için 

yapılan seçime 309 zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar hizalarında gösteri
len reyleri almışlardır. Bir rey puslası boş çık
tı. Arz olunur. 

Âza Âza Âza 
Niğde Uşak Malatya 

Sadettin Ertuı* Orhan Dengiz Hilmi özbay 

1 Nezahet Martı 156 
2 Adil Kürşat 150 
3 Himmet Kümbetlioğlu 140 
4 Şükran Esmerer 136 
5 İhsan Ecemiş 135 
6 Ali Doğan Toran 130 
7 Celâl Göydün 126 
8 Salâhattin Tanınan 109 
9 Firdevs Menteşe 68 
10 Naci Yüksel 50 

REİS — Efendim, bu mazbataya göre, Ne
zahet Martı, Adil Kürşat, Himmet Kümbetli
oğlu, Şükran Esmerer, İhsan Ecemiş Devlet 
Şûrası âzalıklarma seçilmişlerdir. Kendilerini 
tebrik eder, muvaffakiyetler dileriz. 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in sü
rüncemede kalan dâvaların tasfiyesi hakkında 
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kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/396) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Mazbatayı tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. .Kabul edil
miştir. Bu suretle kanun teklifi reddedilmiş 
oluyor. 

3. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın-' 

(1) 85 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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da kanun lâyihası ile Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alicanhn, Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/473,2/286) 

Gelir Vergisi Kanununun henüz iade edil
miş olan maddesi encümenden gelmediği için 
gelecek İnikada talik ediyorum. 

Efendim, gündemdeki müteakip maddeler 
açık oya arz edilecek kanun lâyihalarıdır. Fa
kat ekseriyetin olmadığı açıkça görüldüğünden 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

B — TAHRÎRİ SVALLAR VE CEVAPLARI 

1. — Seyhan Mebusu Mehmet Ü naldı'nm, 
Millî Korunma teşkilâtına ve bu teşkilâtta ek gö
rev verilen memurlara dair sualine İktisat ve 
Ticaret Veikli Abdullah Aker'in tahrin cevabı 
(7/259) 

30 . XI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Ticaret 
Vekili tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Seyhan 
Mehmet Ünaldı 

1. Millî Korunma Kanununun tatbikatı için 
kabul edilen Teşkilât Kanunu ile verilen salâhi
yete istinaden vekâletiniz memurlarından kaç ki
şiye ek görev verilmiştir ve miktarları nelerdir? 

En yüksek miktar ne kadardır ve kimlere 
verilmiştir? 

2. Başka vekâlet memurlarından kaç kişiye 
ek görev verilmiştir. Miktarları nelerdir? En 
yüksek miktarı nedir ve kimlere verilmiştir? 

3. Millî Korunma teşkilâtına kaç kişi müra
caat etmiştir. Bunlardan kaçı yüksek tahsilli, 
kaçı daha aşağı tahsil derecelidir. Bunlardan kaç 
kişi, hangi tahsil derecelerinden alınmıştır? Han
gi kıstaslar esas tutulmaktadır? 

4. Millî Korunma teşkilâtı nerelerde kurul
muş ve nasıl çalışmaktadır? 

5. Ek görev alanlar nerelerde ve nasıl çalış
maktadır? 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 28 . I . 1957 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Genel : 11 
özel : 57 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar "Müdürlüğü ifade

siyle alman 3 . XII . 1956 tarihli ve 7-259, 
3501/15878 sayılı ya. C. : 

Millî Korunma teşkilâtına ve bu teşkilâtta ek 
görev verilen memurlara dair Seyhan Mebusu 
Mehmet Ünaldı tarafından verilip vekâletimize 
tevdi olunan tahrirî sual takriri üzerine bu hu
susta istenilen malûmatın ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

1. Bağlı 1 ve 2/numaralı listelerde çalıştığı 
daire, ad, memuriyet unvanı ve munzam ücre
ti yazılı memurlar Millî Korunma Dairesi Reis
liği Teşkilâtında istihdam edilmektedirler. Liste
lerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere verilen 
munzam aylık ücretin âzami miktarı 625 lira
dır. Âzami munzam ücret, İstişare Heyeti Reisi 
ile İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin edilen 
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Millî Korunma Dairesi Reisine verilmektedir. 
6751 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) ben
dindeki (almakta oldukları maaş ve ücretin bir 
ımislini geçmemek) hükmüne rağmen munzam 
ücretler memurların esas aylıklarının 2 derece 
aşağısına tekabül etmektedir. Nitekim İstişare 
Heyeti Reisi ve Millî Korunma Dairesi Reisinin 
esas aylıkları 875 er lira olduğu halde, munzam 
ücretleri 625 er liradır. 

2. Bağlı 3 numaralı listede yazılı olduğu 
üzere Millî Korunma Dairesi İstişare Heyeti 
azalarına 350 ilâ 550 lira aylık munzam ücret 
verilmektedir. K/1024 sayılı Koordinasyon He
yeti Kararının 3 ncü maddesinde de belirtildiği 
üzere İstişare Heyetine âza sıfatiyle Dahiliye, 
Maliye, Ziraat, Münakalât, İşletmeler Vekâlet
leri temsilcileri iştirak etmekte ve bunlara 350 
er lira munzam ücret ödenmektedir. 

3. Millî Korunma Dairesi Reisliği Teşkilâ
tında vazife talebinde bulunmak üzere 2 395 
müracaat vâki olmuştur. Bunlardan 977 si yük- . 
sek talısilli, 1 418 i ise yüksek tahsilli olmıyan-
lardır. Yüksek tahsillilerden 146 sı, yüksek tah
silli olmıyanlardan da (59 u çeşitli hizmetli ol
mak üzere) 108 i, Millî Korunma Dairesi Teş
kilâtına tâyin edilmişlerdir. Bu teşkilâta alınan 
mmeurlarda şu vasıflar aranmıştır. Mukaveleli 
müşavirler için yabancı memleketlerde tahsil 
görmüş ve çalıştıkları branşlarda vukuf sahibi 
olmuş kimselerdir. Kontrolörler için : Siyasal 
Bilgiler, Hukuk ve İktisat fakülteleriyle Yük
sek İktisat ve Ticaret Mektebi mezunları, Ra
portörlükler için : Yüksek tahsillilerle, tevdi 
edilen vazifenin hususiyetlerine göre o işlerde 
meleke peyda etmiş ve memuriyet vermiş lise 
mezunları. Memurluk için : Lise ve muadili tah
sillerle yine hizmetin icabına göre diğer daire
lerde yetişmiş ve memuriyet vermiş ilk ve orta 
mektep mezunları. 

4. Millî Korunma Dairesi Reisliği Teşkilâ
tı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana vilâyetle
rinde kurulmuştur. Teşkilâtın çalışması : 
K/1024 sayılı Koordinasyon Heyeti kararında 
vaz'edilen prensip ve esaslar dairesinde vazife 
görmek üzere Millî Korunma Dairesi Reisliği : 

Merkezde : 
1. Reislik 
2. Reislik Bürosu 
3. İstişare Heyeti 
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4. Hukuk Müşavirliği 
5. Fiyat, Maliyet, Etüd İşleri Reis Muavin

liği 
6. Murakabe ve Kontrol İşleri Reis Muavin

liği 
7. Tahsis ve Tevzi İşleri Reis Muavinliği 
8. İdari İşler Reis Muavinliği 
olarak teşkilatlandırılmıştır. Vilâyetlerde ise : 
1. İstanbul'da Millî Korunma Başkontrolör-

lüğü ve Tahsis ve Tevzi İşleri Müdürlüğü 
2. İzmir'de Millî Korunma Kontrolörlüğü ve 

Tahsis ve Tevzi İşleri Müdürlüğü 
3. Adana'da Millî Korunma Kontrolörlüğü 

teşkilâtı vardır. 
- 1 . Reislik, Millî Korunma Kanunu ve bu 

kanunun tatbikatı ile alâkalı K/1024 ve buna ilâ
veten neşredilmiş olan Koordinasyon Heyeti ka-
rarlariyle verilmiş olan vazifeleri ve mezkûr ka
rarlarda derpiş edilen bilcümle işleri tedvir et
mektedir. 

2. İstişare Heyeti K/1024 sayılı Koordinas
yon Heyeti kararının 4 ncü maddesinde derpiş 
edilen hususları yapmaktadır. 

3. Hukuk Müşavirliği K/1024 sayılı Koordi
nasyon Heyeti kararının 9 ncu maddesinde der
piş edilen işlerde hukuki mütalâa vermekle vazi
felidir. 

4. Fiyat, Maliyet, Etüd İşleri Reis Muavin
liği K/1024 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı
nın 8 nci maddesiyle derpiş edilen işleri tedvir 
eder. Bu Reis Muavinliğine bağlı Fiyat, Maliyet, 
Etüd Müdürlüğü Belediyelerden^ gelen fiyat liste
lerini tetkik ve tasdik eder, Kararlar Müdürlüğü 
ise Millî Korunma Kanunu ile Koordinasyon He
yeti kararlarını ve bu kararlarla ilgili sirkülerle
ri ve tebliğleri hazırlar ve bu kararlar ve tebliğ
ler dolayısiyle vâki müracaatleri cevaplandırır. 

5. Murakabe ve Kontrol İşleri Reis Muavin
liği K/1024 sayılı, Koordinasyon Heyeti kararı
nın 8 nci madesiyle derpiş edilen işleri tedvir 
etmektedir. Bu teşkilâta bağlı Millî Korunma 
kontrolörlerinden 28 zi Ankara'da, 37 si İstan
bul'da 13 ü İzmir'de ve 4 ü de Adana'da olmak 
üzere piyasada kontroller yapmaktadırlar. Bu 
kontrolörler başlarında vekâlet müfettişleri veya 
başkontrolör olarak tavzif edilenlerin sevk ve 
idaresinde hergün piyasanın muhtelif yerlerinde 
ve bilhassa nedreti görülen mallar başta gelmek 
Üzere muhtelif emtia grupları üzerinde derinli-

235 — 



î : 31 28.1 
ğino ve genişliğine, icabında tetkiklerini mensee 
doğru (toptancı, imalâaçı veya ithalâtçıya gö
türmek suretiyle) esaslı şekilde kontroller yapıl
maktadır. Kontrol kadrosuna yeni alman kon
trolörler merkezde mevzuat ve tatbikat bakımın
dan kursa tâbi tutulduktan sonra icabeden vilâ
yetlere gönderilmektedir. 

Memleketin her tarafında Millî Korunma mev
zuatının tatbikatında vahdet husule getirmek, 
vilâyetlerdeki mahallî kontrol teşkilâtının nok
san taraflarını yerinde görerek bunları yetiştir
mek makşadiyle bütün vilâyetlere ve iktisaden 
gelişmiş kaza merkezlerine 9 kontrol ekibi gön
derilmiştir. Bunlar memleketin 92 şehrinde Millî 
Korunma mevzuatı tatbikatı ile meşgul olarak 
mevzuatın anlaşılması ve tatbikatı hususundaki 
tereddüt ve noksanlıkları gidermek suretiyle 
malı allı teşkilâtı iyi işler bir hale getirmişlerdir. 

Suçun nev'i 

Fahiş fiyatla veya şarta muallâk satış 
Satıştan imtina 
Faturasız mal bulundurmak ve satmak 
Usulsüz fatura ve etiket tanzim etmek 
Etiketsiz mal bulundurmak ve satmak 
Kayıt ve vesika ibraz etmemek 
Tevzie tâbi veya tahsis edilmiş malı serbestçe 
satmak veya devretmek 
Fatura vermemek 
ithal malını gümrükten çekmemek 

6. Tahsis ve Tevzi İşleri Reis Muavinliği 
K/1024 sayılı Koordinasyon Heyeti kararının 
8 nci maddesiyle derpiş edilen işleri tedvir et
mektedir. Millî Korunma Teşkilâtının kurulma
sından önce tevzie tâbi maddelerin muamelâtı 
Merkezde Tanzim ve Tahsis Dairesi Reisliğin-
ce, İstanbul'da Tanzim ve Tahsis Müdürlüğün
ce, İzmir'de ve bâzı vilâyetlerde ise Bölge İkti
sat ve Ticaret Müdürlüklerince tedvir olun
makta idi. Millî Korunma Teşkilâtının kurul
masını mütaakıp halen ıııer'î bulunan 21 nu
maralı sirküler gereğince tevzie tâbi maddelerin 
bilûmum muamelâtı merkezde Tahsis ve Tevzi 
İşleri Reis Muavini iğinee, İstanbul ve İzmir'de 
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Diğer taraftan Millî Korunma mevzuatı teksir 
edilerek kontrolörlere tevzi edildiği gibi bütün 
vilâyetlere de gönderilmiş olup bilâhara çıkan
ların da yollanmasına devam edilmektedir. Bu 
suretle gerek dört şehrimizdeki Millî Korunma 
kontrolörlerinin gerekse vilâyetlerdeki kontrolör
lerin mevzuatı zamanında temin ve tatbikatını 
takibetmeleri sağlanmıştır. 

Millî Korunma Teşkilâtı bulunan Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Adana şehirlerinde 11 . VI . 
1956 tarihinden 30 . XI . 1956 tarihine ka
dar piyasada yapılan 2 156 kontrol ne
ticesinde Millî Korunma Kanunu ve ilgi
li Koordinasyon Heyeti kararları hükümle
rine aykırı hareketleri tesbit edilen 262 firma 
hakkında tutulan zabıtlar Adliyeye intikal etti
rilmiş bulunmaktadır. Adliyeye intikal ettirilmiş 
olan bu hâdiselerin suç nevilerine göre miktar
ları aşağıda gösterilmiştir : 

İstanbul Ankara İzmir Adana 

69 
22 
23 
18 
20 
3 

12 
8 
4 

30 
8 
7 
6 
11 
3 

1 
2 
0 

41 
24 
8 
13 
12 
1 

9 
2 
0 

4 
2 
4 
0 
7 
0 

a 
0 
0 

Tahsis ve Tevzi Müdürlüklerince tedvir olun
maktadır. 

7. İdari İşler Reis Muavinliği K/1024 sayı
lı Koordinasyon Heyeti kararının 8 nci madde
sinin 4 ncü bendiyle derpiş edilen Millî Korun
ma Dairesinin Muhasebe, Zat, Sicil, Tahakkuk, 
Levazım, Ayniyat, Mutemetlik, Muamelât, Ev
rak ve Arşiv ve Daire hizmetleri gibi işleri ted
vir etmektedir. 

8. Bağlı listenin tetkikinden anlaşılacağı 
üzere munzam vazifeliler Millî Korunma Daire
sinin, tecrübe ve bilgiyi icabettiren yerlerinde 
vo teşkilâtın organize ve matlup şekilde işleme
sini sağlamak makşadiyle bu dairenin Ankara, 
İstanbul, İzmir teşkilâtında çalıştırılmaktadır. 
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Millî Korunma Dairesi Reisliğinde munzam vazifeyle- çalışanlar 
Merkez 

1 No. h liste 

Adı ve Soyadı 

Ahmet Cemil Conk 
Rahmi Tunçağıl 

Burhan Doğançay 

Fethi Arıemre 
Rüştü Aral 

Hüseyin Kunter 

Süreyya öğet 

Hüsnü Sabuncuoğlu 

Hikmet Delice ' 

Necmi Çelik 

İsmet Düşünür 

Mithat öztoprak 

Muzaffer Kaleli 

Nermin Evren 

İhsan Silkin 

Hamit Baloğlu 

Hasan Kündüloğlu 

Şemsettin Vural 
Ahmet Özkan 
Hilmi Erkan 

Esas memuriyeti 

Sanayi İşleri Umum Md. 
Sanayi îş. U. Md. S. Mü-
fettişi 
Dış Tic. D. Reisliği Mü
meyyizi 
Maden İşleri U. Md. 
Tetkik Heyeti Res. Uz
manı 
Dış Tic. Da. Reis Mua. 

Küçük San. U. Md. Mü
fettişi 
Mıntaka Tic. Md. Dış 
Tic. de 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Raportörü 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
îç. S. Md. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Raportörü 
Küçük San. U. Md. Kon
trolörü 
Et ve Balık Kur. U. Md. 
Raportörü 
Ziraat Bankası U. Md. 
Memuru 
Petrol Ofisi U. M. Me
muru 
Umum Evrak Md. Me
muru 
Zatişleri Müdürü 

» Kontrolörü 
» Raportörü 

Hususi Kalem Müdürü 

Esas 
memuriyet Munzam 

Munzam vazifesi 

Millî Korunma D. Reisi 

» 

» 
» 

* 
» 

Etüd İş. 

» Raportörü 

aylığı 

875 

475 

» İs. Hey. Raport. 250 
» Hukuk Müşaviri 750 

» » » 
» Fiyat Maliyet 
Reis Muavini 

Millî Korunma Kararlar Mü
dürü 
Millî Korunma Murakabe ve 
Kontrol Reis Muavini 
Millî Korunma Raportör 

, 
> » Tahsis ve Tev-

zi İşleri Reis Muavini 
Millî Korunma Müdür Mua. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
İş. Md. 
Millî Koı 

» 
» 

» Raportörü 

» Memuru 

» Raportörü 

» Memuru 

» » 

» Zat ve İdari 

runma Raportörü 
> » 
» » 

550 

625 

550 

625 
475 

875 
475 

350 

475 

350 

300 

225 

475 
400 
350 
475 

ücreti 

625 

350 

250 
550 

475 

550 

475 

550 
350 

550 
300 

300 

200 

200 

200 

200 

350 
250 
250 
300 
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2 No. lı cetvel 

Millî Korunma Dairesi Reisliğinde munzam vazifeyle çalışanlar 
Vilâyetler 

Adı ve Soyadı 

Macit Celâsım 
Kâmuran Soyuuğur 
Atillâ Turhan 

Mebrure Ünal 

Sırrı önenemre 
Selâhattin Bilmem 
Esat Kender 
Necip Kocaaslan 
Kemal Çakıroğlu 
Mehmet Ali Sezener 
Nihat Ertürk 

Rauf Sarıtepe 

Esas memuriyeti 

Mmtaka Ticaret Müdürü 
Petrol Ofisi Bölge Md. 
İhracat Kontrolörü 

İst. Mmtaka Tie. Md. Ra
portörü 
Mmtaka Tie. Müdürü 

» » Raportörü 
» » Muavini 
» » Kontrolörü 
» » İnceleme Md. 
» » Kontrolörü 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Mm. Âmiri 
Petrol Ofisi Bölge Şefi 

"Munzam vazifesi 

Esas 
memuriyet Munzam 

aylığı ücreti 

İst. Millî Korunma Baş Kont. 
» » » » » 
» 2 nei Sınıf Millî Korun

ma Kontrolörü 
İst. Murakabe ve Kontrol İş
leri Raportörü 
İst. Tahsis ve Tevzi Md. 
» » » » Mua. 
» » » Raportörü 

» » 
» » » Memuru 

İzmir Tahsis ve Tevzi Md. 

» 2 nei S. Millî Korunma 
Kontrolörü 

625 
750 

400 

475 
475 

400 

400 
875 
475 
550 
475 
250 
300 
625 

250 
475 
275 
100 
100 
150 
100 
475 

550 400 

3 No. h liste 

Adı ve Soyadı 

Munis Faik Ozansoy 
Celâlettin Abanozoğlu 
Mahmut Şeyda 
M. Süleyman Çeşmebaşı 
Dr. Mazhar özkol 
Fethi Tansuk 

Vahdi Yurtmen 

Talât Tolunay 

Safi Teziç 

MiUî Korunma Dairesi İstişare Heyeti 

Esas 
memuriyeti Munzam 

Esas memuriyeti İstişare Heyetindeki vazifesi aylığı ücreti 

Müsteşar 
Teftiş Heyeti Reisi 
Vekâlet Müşaviri 
Dış Tie. Da. Reisi 
İç Ticaret U. Müdürü 
Dahiliye Vekâleti Vilâ
yetler İdaresi U. Md. 
Ziraat Vekâleti -Tetkik ve 
İstişare Heyeti Âzası 
Münakalât Vekâleti Mü
şaviri 
İşletmeler Vekâleti Hu
kuk Müşaviri 

Reis 
Âza 

» 
» 
» 
» 

- » 

» 

» 

875 
750 

1 000 
875 
750 
875 

1 000 

750 

625 
550 
550 
550 
550 
350 

350 

350 

750 350 
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2. — tzmir Mebusu Halûk Ökeren'in, Ber- I 

gama kazasının kadastrosu ikmal edilen köyle- J 
rine ve bu köylerde tarla ve zeytinliklerin, ka- I 
çar parsel olarak tesbit edildiğine dair sualine 
Devlet Vekili Semi Ergin'in tahrirî cevabı 
(7/283) 

8.1.1957 i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bergama kazasının kadastrosu ikmal edi- I 
len köyleri ile bu köylerde tarla ve zeytinlikler ı 
kaçar parsel tesbit edildiğinin ve bunlardan 
kaçma itiraz vâki olduğunun ayrı ayrı bildi
rilmesi için Devlet Vekilliğinden yazılı olarak | 
sorulmasını saygılarımla rica ederim. 

îzmir I 
Halûk ökeren 

T. C. 
Devlet Vekâleti 28 . 1 .1957 I 
Sayı : Tap/214 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü : 11.1. 
1957 tarihli ve 7-283-3739/16705 sayılı yazılarına 
cevaptır : 

îzmir Mebusu Sayı-ıı Halûk ökeren tarafın
dan, Bergama kazasının kadastrosu ikmal edilen 
köylerine ve bu köylerde tarla ve zeytinliklerin 
kaçar parsel olarak tesbit -edildiğine dair verilen 
tahrirî sual takriri üzerine, talebolunan hususlar 
leffen takdim kılınan cetvelde bertafsil arz edil
miştir. 

Muktezasmııı ifasına yüksek müsaadelerini 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

. ' • Devlet Vekili 
Semi Ergin ! 
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Bergama Arazi Kadastrosu Müdürlüğünün açıl

dığı 1. X. 1952 d#n 1. T . 1957 tarihine kadar 
faaliyetini gösterir listedir. 

ttirazlı 
Parsel parsel 

Birliğin adı toplamı Dönümü adedi 

Siııdel 
Okçular 
Tekke 
Yalnızev 
Kadriye 
Zeytindağı 
Yeniköy 
Tepeköy 
Pınarköy 
Tietli 
Aşağı Şükran 
Tekkedere 
Bozköy 
Kurfahlı 
Aşağı Kırıklar 
Eğrigöl 
Soeancı 
Yukarı Şakraıı 
Ovacık 
Aşağıbey 
Ferizler 
Ayvatlar 
Çam 
Çit Köyü 
SoSancı 
Kurfallı 
Narlıca 
Doğancı 
Ahmetbcyler s 

320 
743 
260 
190 
230 

3 681 
1 737 

294 
330 
493 

1 939 
732 
921 

* 1 027 
958 
434 

1 010 
944 
496 

2 731 
1 093 

881 
763 
608 

1 538 
3 

65 
— 

179 

6 498 
8 427 

11 160 
3 076 
3 163 

48 525 
11 536 
5 798 
9 361 ' 

11 942 
31 502 

8 969 
13 919 
11 512 
19 191 
7 795 

23 323 
3 999 
5 853 

34 570 
10 054 
9 452 

11 138 
6 136 

35 530 
16 
— 
— 

3 174 

74 
24 

110 
48 

7 
563 
291 

37 
82 

205 
147 

. m 

. * 190 
100 
355 

5 
(*) 
115 
111 
197 

87 
91 

227 
65 

(*) 
3 

.(*) 
(*) 
(*) 

NOT: 
(*) Birliği tapulaması devam ettiğinden iti-

razlı parsel adedi gösterilmemiştir. 
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8. — ARÎZALAB VE TELGRAFLAR 

Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
kanunun kabulü münasebetiyle teşekkürü mu-
tazammın telgraf. 

1. Ege Bölgesi Köy öğretmenleri Derneği 
Başkanı tsmail Oğul. 

2. Şuhut öğretmenler Derneği adına Hik
met özer. 

3. Malazgirt İlköğretim Denetmeni Şera-
f ettin Babahan. 

4. Ereğli öğretmenler Derneği Başkanı 
Oelâlettin Set. 

TASHİH 

26 ncı inikat Zabıt Ceridesinin 92 nci sayfa
sının ikinci sütununda Manisa Mebusu M. Ala-
kant ve Çanakkale Mebusu Safaeddin Kara-
nakçı imzalı takrir mezkûr sütundan çıkarılarak 
yerine aşağıda yazılı takrir konulacaktır. 

Reisliğe 
Muvakkat maddenin aşağıdaki şekilde tadi

lini teklif ederim. 
Manisa 

Muammer Alakant 

Bu kanunun ikinci maddesi hükümleri yıllık 
beyaname ile bildirilen 1957 takvim yılı gelirle
riyle aynı yıl için götürü usulde tesbit olunan 
serbest meslek kazançları hakkında tatbik edilir. 

Meriyet tarihinden sonra tarh edilse dahi 
yukarıki fıkra şümulü dışında kalan geçmiş za
manlara ait vergiler hakkındaki 5421 sayılı Ka
nunun 32 ve 89 ncu maddelerinin bu kanunla ta
dilinden evvelki hükümleri tatbik edilir. 

»e« 

T. B. M. öf. Matbaası 
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İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 72 ve 74 ncü 
maddeleri muvacehesinde, trafik suçlarından dolayı mahkemelerce 
verilen mahkûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununun 
2 nci maddesinin «A» bendine tevfikan adlî sicile geçirilip 
geçirilemiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3/439) 

T, C. 
Başvekâlet 12 . X . 1956 

Kanunim ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 72 - 34/3450 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6086 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 72 ve 74 ncü maddeleri muvacehesinde, trafik suçla
rından dolayı mahkemelerce verilen mahkumiyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununun 2 
nci maddesinin «A» bendine tevfikan adlî sicile geçirilip geçirilemiyeceğinin tefsiri hakkında Ad
liye Vekâletinden alınan 28 . VIII . 1956 tarihli ve 24409 sayılı yazının sureta ilişik olarak sunul
muştur. •? v 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. * Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin 28 . VIII . 1956 tarihli ve C. îş. U. Md. 24409 sayılı yazısı suretidir; 
Yüksek Başvekâlete 

İtiyat ve meslek haline gelmiş suçlulukla mücadele etmek ve suçta tekerrürü cezalandırmak mak-
sadiyle tedvin edilmiş bulunan 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununun 2 nci maddesinin «A» bendi hük
müne göre, Türk mahkemelerinden verilip katîleşen bütün mahkûmiyet hükümleriyle - feri cezalar 
dâhil - Emniyet tedbirlerine mütaallik kararlar adlî sicile geçirilmektedir. 

Bilâhara, 18 . V . 1953 tarihinde neşrolunan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 72 nci 
maddesinde; trafik suçlarına ait cezaların, hükmün katîleşmesini yahut ödeme veya infazı müta-
akıp şoför veya sürücünün ehliyetnamesine mahkemece kayıt ve tasdik olunacağı ve kararın bir 
örneğinin Vilâyet Trafik Şube veya Bürosuna gönderileceği ve 74 ncü midesinin ilk fıkrasında da; 
bu kanuna göre verilen hükümlerin, diğer kanunlara göre verilen hükümlerle içtima ettirilemiye-
ceği ve tekerrüre esas tutulamıyacağı tasrih edilmiştir. 

Şu suretle 6085 sayılı Kanun, karayolları trafik suçlarına ait mahkûmiyet hükümlerinin kayıt 
ve tescili için ayrı bir usul kabul etmiş olmakla beraber, Trafik Kanununa tevfikan verilen hü
kümlerin tekerrüre esas tutulamıyacağını da »sarahaten zikretmiş bulunmaktadır. 

Muahharan kabul ve neşrolunan Karayolları Trafik Kanununun zikrolunan hükümleri muvace
hesinde, daha ziyade suçta tekerrürü cezalandırmayı istihdaf eden Adlî Sicil Kanununun 2 nci 
maddesinin «A» bendi hükmünün, trafik suçlarından dolayı verilen mahkûmiyet hükümlerinde 
tatbik kabiliyeti bulunmadığı ve binaenaleyh, bu nevi suçlara mütaallik hükümlerin adlî sicile 
geçirilmesine mahal olmadığı mütalâa edilmektedir. 

Ancak, mevzuun haiz olduğu ehemmiyete binaen keyfiyetin, tefsir yoliyle halli için Büyük Mil
let Meclisine arzı muvafık olacağı düşünülmektedir. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. Adliye Vekili V. 
Dr, C. Bengü 



Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. â/439 
Karar No. 20 

Yüksek 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
72 ve 74 ncü maddeleri muvacehesinde, trafik 
suçlarından dolayı mahkemelerce verilen mah
kûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî Sicil 
Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendine tev
fikan adlî sicile geçirilip geçirilmiyeceğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi encümenimi
ze havale edilmiş olmakla hükümet mümessille
rinin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi : 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
72 nci maddesinde, trafik suçlarına ait cezala
rın hükmün katîleşmesini yahut ödeme veya in
fazı mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetna
mesine mahkemece kayıt ve tasdik olunur den
mekte ve 74 ncü maddesinde de bu kanuna gö
re verilen hükümlerin tekerrüre esas teşkil et-
miyeceği belirtilmekte ise de, 4664 sayılı Adlî 
Sicil Kanununun ikinci maddesinin A bendine 
nazaran Türk mahkemelerinden verilen bütün 
mahkûmiyet hükümleriyle (fer'î cezalar dâhil) 
Emniyet tedbirlerine mütaallik kararların adlî 
sicile geçirileceği kesin şekilde tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. 

Her ne kadar 6085 sayılı Trafik Kanunu 
Adlî Sicil Kanununa nazaran muahhar ise de, 
6085 sayılı Kanunun mahkûmiyet kayıtlarının 
şoförün ehliyetnamesine geçirileceğine ve bu 
mahkûmiyetlerinin tekerrüre esas teşkil etmi-
yeceğine dair 72 ve 74 ncü maddelerindeki hü
kümleri mahkemelerce verilen trafik suçları
na ait mahkûmiyetlerin, Adlî Sicil Kanununa 
kaydedilmiyeceğini tazammun etmemektedir. 

4664 sayılı Kanunun 2 nci maddesi mahkû
miyetlerin ayrıca adlî sicile geçirilmesini âmir 
bulunmaktadır. 

Bundan başka mahkemelerce verilen trafik 
cezaları birer suça taallûk etmektedirler. Bu fiil
ler birer suç teşkil etmektedir. Adlî Sicil Kanu-

• ı *> 

M .1 . 1957 

Kekliğe 

nunun esas gayelerinden biri de bunun suç işliyen-
lerin mazileriyle adlî durumlanm, tesbit etmek 
olduğu gibi ayrıca her nevi suçların tesbiti ile 
bunları kriminoloji ilminin ışığı altında tetkik, 
izale çareleri aramak imkânına kavuşmak husu
sunda Devlete yardımcı olarak çalışan bir mües
sesenin ihdasıdır. Trafik mahkûmiyetlerini adlî 
sicile kayıt, bu bakımdan lüzumlu olduğu gibi 
bu nevi suçlar şartları tahakkuk ettiği takdirde 
tecil edilmiş iseler yeniden çektirilmeleri de ge
rekebilir. 

Tecil edilen cezanın icabında çektirilmesini 
gerektirir hallerin zuhur edip etmediğini kontrol, 
adlî sicilin ihdasmdaki gaye ve nihayet 4664 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesindeki adlî sicile umu*-
mi olarak kayıt mecburiyetini Trafik Kanununun 
72 ve 74 ncü maddelerinin bertaraf etmemiş bu
lunması dolayısiyle, mahkemelerce verilen trafik 
mahkûmiyetlerinin adlî sicile kaydı zaruri bu
lunduğundan, tefsir isteği bu sebeple varit gö
rülmediğinden, tefsire mahal olmadığına encüme
ni nıizce karar verildi. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re? Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri 
Aydın Çanakkale 

C. Ülkü S. Sezgin 
Bingöl Çoruh Çorum 
AT. Araş M. önal M. K. Biberoğlu 
Denizli Erzincan Erzurum 

/. Hadtmhoğlu • S. Perinçek A. Eryuri 
İsparta Malatya Muğla 
S, Bilgiç N. Ocakctoğlu N. özsan 
Niğde Samsun Sivas 

H. ff. Ülkün R. O. Oümü§oğlu Ş. EcevU 
Yozgad 

M. Atamam, 

l>wıı ı I I 
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S. SAYISI : 85 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, sürüncemede kalan dâvaların 
tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 

(2/396) 

T. B. M. M. Yüksek Besiliğin* 

Sürüncemede kalan dâvaların tasfiyesi hakkındaki kanun teklifi ile mucip sebepleri ilişik olarak 
takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifa Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 13 .XII . 1956 
Elâzığ Mebusu 

8. Toker 

ESBABI MUCİBE 

Vatandaşların, yurt içinde yaptığım inceleme ve denetleme gezilerinde, hukuk ve ticaret dâvala
rının çok uzadığından dolayı son derece mağdur olduklarını ısrarla ve acı acı şikâyet ettiklerini 
götı üm. 

Zamanında dâvasının müspet veya menfi bir şekilde neticelendirildiğini görmiyen birçok vatan
daşların cehalet ve emsali gibi çeşitli sebeplerle ihkakı hakka teşebbüs ettikleri çok defa görülen 
ahvaldendir. Mahkeme yoliyle dâvalarının neticesini alamıyan birçok kimselerin suç işliyerek ken
di tabirleriyle (Kendi göbeklerini kendilerinin kestiği) de bir adalet mensubu milletvekili sıf atiyle 
çok kere şahidi olduğum olaylardandır. 

Adaletin, yavaş, fakat emin yürümesi lâzımgeldiğini kabul edenlerdenim. Bununla beraber, dava
cının ömrünü aşacak kadar uzayan dâvalar ise adaleti acze sürükler, hakkın ziyama sebebiyet ve
rir. 

Hukuk ve ticaret dâvalarının mahiyeti icabı hakem yoliyle halli her zaman mümkündür. Bu
nunla beraber hakkın ve hakikatin tecellisi yavaş ve emin olarak yürümesi lâzımgelen müddetin de 
beş seneden fazla olmaması bu sürat asrında kaçınılmaz bir zarurettir. 

Dâvaları aceleye getirmemek, hakkın daha rahat tecellisine imkân vermek için taraflann elle
rinde olmıyarak geçen müddetleri hesaba dâhil etmemek suretiyle hakkın ziyama tesiri mümkün 
ihtimaller ortadan kaldırılmıştır. 

Bu kanunla mahkemelerin çalışma usulleri kolaylaşacak, dâvaların zamanında intaeettirilmeme-
sinden doğan mahzurlar giderilecektir. 

Adalet nasıl mülkün temeli ise, bir hakkın zamanında tecellisine çalışmakta huzurlu bir millet 
yaratmanın şartlarından birisidir. 

Bu hayırlı maksadın elde edilmesi amaciyle işbu kanunu teklif etmiş bulunmaktayım. 

Devre : X 
içtima : 3 



ELÂZIĞ MEBUSU SELAHATTtN TO-
. KEKİN TEKLÎPÎ 

Sürün-cemede kalayı dâvaların tasfiyesi hakkında 
kanun tasarın 

MADDE 1. — Mahiyeti bakımından tahkim 
yoliyle halli caiz olan hukuk, ve ticaret dâvala
rından beş sene içinde neticelendirilemiyenler, bu ' 
kanuna tevfikan ve mecburi tahkim usuliyle tas
fiye edilirler. 

MADDE 2. — Beş senelik müddet ilk celse 
tarihinden itibaren hesabolunur. Aşağıda yazılı 
müddetler hesaba katılmaz: 

A) ÎM tarafın duruşmaya gelmemesi sebe
biyle dosya muameleden kaldırılmış ise, muame
leden kaldırıldığı celse tarihi ile yenilemeden 
sonra açılan ilk celse tarihi arasındaki müddet, 

B) Mahkemece verilen nihai karar temyiz 
edilmiş ve Temyiz Mahkemesince bozulmuş ise 
hükmün verildiği tarih ile bozmadan sonra açı-

s lan ilk celse tarihi arasındaki müddet, 
C) Dosya vâki talep üzerine tetkik edilmek 

için başka bir kaza merciine gönderilmiş ise son 
celse tarihi ile dosyanın iadesi üzerine açılan ilk 
eelae tarihi arasındaki müddet, 

Ç) Dâva vazife veya salâhiyet bakımından 
reddedilmiş ise vazifeli veya salahiyetli mahke
mede açılan ilk celse tarihine takaddüm eden 
müddetler, 

D) Mahkeme teşkilatındaki değişiklik sebe
biyle veya dâvayı tetkik eden mahkemenin* vazi
fe* ve salâhiyetinin kaldırılması gibi sebeplerle 
dâva dosyası başka mahkemeye devredilmiş ise 
son celse tarihi ile dosyayı devralan mahkemede 
açılan, ilk celse tarihi arasındaki müddet, 

E) Dâvanın halli için diğer kaza merciinde 
derdest bir dâva neticesinin beklenmesi zaruri 
görülmüş ve dâva bu sebeple talik olunmuş ise 
ilk talik tarihi ile beklenen dâvanın neticelen
miş olduğunun öğrenildiği ilk celse tarihi arasın
daki müddet, 

F) Mahkeme haricinde yapılması zaruri 
görülen tahkâk muameelelriyle başka mahkeme 
marifetiyle yapılması lâzımgejen muameleler 
taraflardan birine atfı mümkün olmıyan sebep
lerle yapılamamış ise bundan dolayı geçen müd
detler ; 

MADDE 3. — Bu kânun hükmü taraflardan 
birinin talebiyle veya re'sen tatfcfk olunabilir. 

O, yoldaki talebin reddine dair kararlar katidir. 
Aleyhine kanun yoluna gidilemez. Esas hakkın
da mahkemeden sadır olan İlâmlara karşı bu 
kanun hükmünün nazara alınmamış olduğundan 
bahsile mafevk mahkemede itiraz olunamaz. 

Bu kanuna müstenit talebin kabulü yolunda
ki karar temyiz olunabilir. 

MADDE 4. — Bu kanunun tatbiki cihetine 
gidildiği takdirde tarafların tâyin -ettikleri bi
rer hakem ile mahkemenin tâyin ettiği bir ha
kemden müteşekkil üç kişilik hakem heyeti teş
kil olunur. Mahkeme hakemlerim seçmeleri için 
taraflara yedi güldük ıkatî mehil verir. Davacı 
veya dâvâlı taraf mütaaddit şahıslar ise veya 
bunlara iltihak eden müdahiller bulunuyorsa 
bir tarafı teşkil eden şahıslarla o tarafa iltihak 
edenler yalnız bir hakem seçebilirler. Yedi gün 
içinde hakemini belirtmiyen tarafa ait hakemi 
mahkeme tâyin eder. 

MADDE 5. — Hakemler belli olunca mahke
me bir gün tâyin <ederek, hakemlere ve hazır bu-
lunmıyan tarafa usulen tebligat yapar. Hazır 
bulunan tarafa tefhim tebliğ hükmündedir. Belli 
gün ve saatte hakemler mahkemede re'sen se
çilen zatın riyaseti altında ve mahkeme bina
sında toplanır. "Vâki davete rağmen taraflar 
geJmeseler daftıi hazır bulunanlar dinlendikten 
sonra dosya tetkik edilerek dosya muhtevasın
dan edinilen kanaate ve mevcut delillere müs
teniden esas hakkında bir ay içinde karar ve
rilir. 

MADDE 6. — Bu kanunda aksine hüküm bu-
lunmıyan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun tahkime mütaallik hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 7. — Hakem heyeti tarafından ka
rar verilip dosya mahkemeye iade olunduktan 
sonra hakem ücretlerini mahkeme takdir ve han
gi tarafa yükletileceğim tâyin eder. Hakem ka
ran kesinleştikten sonra ücrete ait karar icraca 
infaz olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Halen derdest bu-
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lunan dâvalar hakkında bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren altı ay geçmeden bu ka
nun hükmü tatbik olunamaz. İkinci maddede ya
zılı müddetler hesaba katılmaz, 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 9. —,Bu kanunun tatbikine Adliye 
Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni. 

Esas No.2/3% 
Karar No. 21 

22 . / . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, sürünce
mede kalan dâvaların tasfiyesi hakkındaki kanun 
teklifi Hükümet mümessilinin huzuru ile' encü
menimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifte, hukuk ve ticaret dâvalarının açıl
dıkları .tarihten itibaren aradan uzun bir zaman 
geçtiği halde neticelendirilemedikleri görüldüğün
den ve bu halin hakkın istihsalinde gecikmelere 
müncer olması sebebiyle vatandaşlar arasında 
şikâyet ve huzursuzluklara meydan verdiği ileri 
sürülerek, 5 yıldan beri neticelendirilmiyen hu
kuk dâvalarının mecburi tahkim yolu ile halli 
teklif edilmekte ise de, teklif aşağıda arz olunan 
sebepler muvacehesinde şayanı kabul görülme
miştir. 

1. teklif adalet hizmetinin mahiyeti ile ka-
bilitelif bulunmamaktadır. 

Fertler arasındaki münasebetlerden doğan hu
kuk ve ticaret ihtilâflanm hallederek, cemiyet 
hayatını tanzim etmeye çalışmak devletin en baş
ta gelen temel vazifelerinden biridir. 

Hukuk kaideleri ve bu kaideleri fertler ara
sındaki ihtilâflara tatbik ile görevli adalet teşki
lâtı, Devletin bu esas vazifesini yerifte getirmek 
içindir. 

En eski cemiyetlerden itibaren devletlerin ku
ruluşu ile çok yakından alâkalı bu vazifeler mah
kemeler tarafından ifa edilmiş, ve yine bu sebep
le müstakil mahkemeler ihdas edilmiştir. 

Dâvaların uzaması gibi sebep ve mülâhazala-
larla ihtilâfları hal keyfiyetinin adalet müesse
selerinden alınarak mecburi tahkimle tasfiyesi ci
hetine gitmek bu itibarla devletin temel şart ve 
fonksiyonuna muhalif düşeceği aşikârdır. 

2. Hukuk usulümüzde tahkim usulü esasen 

mevcuttur. 
. Hukuk usulü muhakemeleri Kanunumuz, 516 

ve mütaakıp maddelerinde tarafların karşılıklı 
rızalarına müstenit bir tahkim usulünü kabul et
miştir. 

Teklif ise, bir ve üçüncü maddeleriyle mec
buri tasfiye ve re'sen tahkim sistemi ileri sür
mektedir. 

Tarafların karşılıklı rızalariyle tahkim yolu 
Hukuk muhakemeleri usulü Kanunumuzda mev-
cudolduğuna ve her zaman vatandaşlarca bu 
yola başvurulması mümkün bulundıiğuna göre, 
Devletin esas fonksiyonlarından biri olan ada^ 
let tevzi vazifesiyle kabili telif bulunmıyan mec
buri tasfiye ve re'sen tahkim sistemine gidilme
sinde lüzum ve isabet bulunmadığı aşikârdır. 

3. Dâvalar çeşitli sebeplerle uzayabilir. 
Dâvalar mahiyetleri icabı karışık veya muğ

lak vasıfta bulunmalan -yüzünden uzayabilece-
ği gibi, adalet teşkilâtının yeter derecede ge
niş bulunmaması, hakka vâsıl olabilmek için 
birçok usuli muamelelerin yerine getirilmesi gi
bi pek çok sebeplerle uzayabilir. 

Bu sebepler mazbatada tavsif ve izah olun-
mıyacak kadar geniş ve çeşitlidir. 

îşte yukarda kısaca üç madde halinde belir
tilen sebepler muvacehesinde kanun teklifi ye
rinde ve musip görülmediğinden reddine encü-
meniînizce ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi M. Muharriri Kâtip 

Aydın Çanakkale Kocaeli 
C. Ülkü S. Sezgin S. Dinçer 
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Balıkesir 
V. Asena 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 

İsparta 
8. Bügiç 

Denizli Erzincan 
1. Hadimlıoğlu 8. Perinçek 

Erzurum Eskişehir 
A. Eryurt H. Sezen 

İmzada bulunamadı 
Kars Kırşehir 
/. Us t M. Mahmudoğlu 

Kütahya Malatya 
8. S. Nasuhoğlu. N. Ocakciûğlu 

Samsun 
R. O. Gümüşoğlu 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Niğde 
H. B. Ülkün 

Yozgad 
M.. Ataman 
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