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1. — Malatya Mebusu Mehmet Kar ta l ' 
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önlenmesi maksadiyle memnu mıntaka 
olarak ilâh. edilen sahaya dair Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/348) 354 

2. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
bu yıl içinde ithal edilen suni gübrenin 
miktanna ve hangi vilâyetlere tahsis ve 
tevzi edildiğine dair sualine iktisat ve Ti
caret Vekili Abdullah Aker ile Ziraat Ve
kili Esat Budakoğlu'nun şifahi cevapları 
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3. •— Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 

yılı mütedavil sermaye hesaplarına miita-
allik. bilançosu ile Türk Tütün Limitet 
Şirketinin 1949 malî yılı bilançosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkerele
ri ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1949 malî yılı hesabı kati 
kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası (3/43, 107, 260, 1/59) 356: 

357,363,375,380:383 
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nan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 
teati,olunan mektupların tasdikine dair 
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rulması hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 
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Protokolün tasdikine dair kanun lâyihası 
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bataları (1/550) 357,368,375,388:391 

6. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türki
ye - Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yii 
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rın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbata
ları (1/628) 357:358,368,375,302:395 

7. — İzmir Mebusu Pertev Arat'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
vaz'edilmiş olan müracaat müddetinin üç 
ay daha temdidi hakkında kanun teklifi 
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ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/411) 358 . 

8. — Yozgad Mebusu Ömer Lûti^ Br-
zurumluoğhj'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/310) 358:359 

9. — Petrol Kanunu ile bu kanunda 
değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddele
rine fıkralar ilâvesi hakkında kanun lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1 /664) 359 .-363,375,396:399 

10. — Denizli Mebusu Ahmet Hamdi 
Sancar'm, Türk Ceza Kanununun 13 ve 
16 ncı ve Rize Mebusu İzzet Akçal ve 3 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Adliye Encümeni maz
batası (2/344, 472) 363:375 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkındaki 
kanun lâyihasını müzakere etmek üzere Millî 
Müdafaa, Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ve Bütçe encümenlerinden üçer azadan , mürek
kep bir Muvakkat Encümen teşkili kabul edildi. 

Yabancı memleketlerdlen hediye olarak gön
derilen inhisar maddelerinin yurda ithali hak
kındaki kanun lâyihası, Başvekâletin talebi üze
rine geriverildi 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Suriye 
hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi mafcsa-
diyle memnu muntaka olarak ilân edilen sahaya 
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali, alâkalı 
Vekil hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Ankara Me
buslarından bâr zatın Hükümet ve belediye ic
raatı hakkında radyoda yaptığı konuşmalara dair 
şifahi sualine Devlet Vekili Celâl Yardımcı ce
vap verdi. 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, bu yıl için

de ithal edilen suni gübrenin miktarına ve han
gi vilâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair Zi
raat, İktisat ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali, 
alâkalı Vekiller hazır bulunmadıklarından, gele
cek İnikada bırakıldı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ka • 
nununun 32 nci maddesinin «C» fıkrası hakkm-
tlaki tefsir fıkrası kabul olundu. < .' 

İstanbul Sarıyer Dildar sokak 306 sayılı ha 
nede kayıtlı Muharremoğlu 1 . V7II 1934 do
ğumlu Hayri Uymaz'm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Adliye Encümeni mazbatası okundu. 

29 . V . 1957 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

~~ 352 



Sualler 

ŞifaJıi sual 
1. — Burdur Mebusu FetM Çelikbaş'm, Rize 

Belediye Reisi ile Rize Valiyi arasında cereyan 

eden hâdiselere dair şifahi sual takriri Dahiliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/366) 

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Tokad Mebusu Ömer Sunar'm, Ulusal 

Bayram ve Genel tadiller hakkındaki Kanunun 
ikinci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/496) (Dahiliye Encümenine) 

2. — İzmir Mebusu Behzat Bilginin, Sanayi 
Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/497) (Büt
çe Encümenine) 

Mazbatalar 
3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Trab

zon Mebusu İsmail Şener'in, Yabancı sermayeyi 
teşvik Kanununa bâzı ilâveler yapılması hakkın
da kanun teklifi ve iktisat, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/137) (Ruzna-
meye) 

4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına' mütaallik 
bilançosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 1950 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâ
let tezkereleri ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğü 1950 malî yılı hesabı katî kanun lâyi
hası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/108, 176, 196, 1/60) (Ruznameye) 

5. — Oğuzeli'nin Kefersarı köyü 3 numaralı 
hanesinde kayıtlı Alioğlu 18 . V I I I . 1936 doğum
lu Fethi Oğuz'un, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/513) (Ruznameye) 

6. — Şarkışla'nın Sizir köyü nüfusunda mu
kayyet Bekiroğlu 1333 doğumlu İsmail Güngör'
ün, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/514) (Ruznameye) 

7. — Polis memurlarından Mustafa Savaş'in 
mahkûm olduğu 7 ay 3 günlük hapis cezası hak
kında Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbata
ları (5/40) (Ruznameye) 

8. — Türkiye 'ye bir Teknik Yardım Daimî 
Temsilcisi izamı hususunda imzalanan Teknik 
Yardım Ek Anlaşmasını tadil eden 17 Ekim 1956 
tarihli mektubun tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ye Hariciye Encümeni mazbatası (1/638) 
(Ruznameye) 

9. — Atatürk Üniversitesi kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/667) 
(Ruznameye) 

10. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binaları ile 
müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapılma
sı vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine 
devri hakkında kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/441) (Ruznameye) 



B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati : 15,03 

REÎS —. Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

o 

3. — YOKLAMA 
REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Diyarbakır mebuslarına kadar yoklama ya-

L — Aydın Mebusu Necati Çelim'in, eski 
eserlerin bulunduğu yerlerde ikamet edenlerin 
başka mahallere nakli ve bu yerlerin ' istimlâki 
hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere mu
vakkat encümen teşkiline dair takriri (2/418, 
4/297) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
(Eski eserlerin bulunduğu yerlerde1 ikâmet 

edenlerin başka mahallere nakli ve bu yerlerin 
istimlâki hakkındaki kanun teklifi) daha önce 
Dahiliye Encümeninde görüşülerek kabul edilmiş 
ve Maarif Encümenine havale edilmiş bulunmak
tadır. 

Mezkûr kanun teklifimin ehemmiyetine bina- , 

1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Su
riye hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi mak-
sadiyle memnu mmtaka olarak ilân edilen sahaya 
dair Daihüiye Vekilinden şifahi suali (6/348) 

REİS — Sual sahibi Mehmet Kartal burada
lar. Dahiliye Vekili bulunmadığından gelecek 
İnikada bırakıyoruz. 

2. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, bu yıl 
içinde ithal edilen suni gübrenin miktarına ve 
hangi vilâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker 

pildi) 
REİS — Celseyi açıyorum. 

BTÎ ÜMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

en (Maarif, Adliye ve Büt(Je encümenlerinden) 
alınacak 5 er azadan müteşekkil muvakkat bir en
cümende görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

28.. V . 1957 
Aydın 

Necati Celim 

REİS — Efendim, arkadaşımızın teklifi ha
valesi gereğince Dahiliye Encümeninde görüşül
müş, Maarif, Adliye ve Bütçe encümenlerinde de 
görüşülmesi icabetmektedir. Ancak bu üç encü
menden seçilecek 5 er azadan mürekkep muvak
kat bir encümen kurulması, arkadaşımız tarafın
dan teklif edilmektedir. Bu hususu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ile Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi ce
vapları (6/359) 

RElS — Sual sahibi Sabri Dilek ve vekiller 
buradalar. Sual takririni okuyoruz. 

9 . V . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki hususatm Ziraat ve Ticaret Vekil

leri taraflarından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi derin saygılarımla rica ederim. 

Trabzon 
Sabri Dilek 

4. — RİYASET DİVANININ HE1 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞtFAHl SUALLER VE BtR CEVAP 

354 
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1. 1957 yılı içerisinde ve işbu sualin tarihi- | 

ne kadar Türkiye'ye fiilen ithal edilen amonyum 
sülfat (Suni gübre) nin miktarı nedir? Bu emtia 
hangi vilâyetlere ve ne miktar üzerinden tevzi ve 
tahsis edilmiştir? ' 

2. Trabzon vilâyetine 1956 yılı içerisinde fii
len tahsis edilen amonyum sülfatın miktarı kaç 
ton idi? 1957 yılında bütün ziraat kollarına ya
pılan tahsisler kaç tona baliğ olabilmiştir? Ara
daki farkın derhal kapatılması mümkün müdür? 

3. 1958 yılı ziraat mevsiminde Trabzon'da 
amonyum sülfat darlığı çekümiyeceğini temin ve 
garanti eder misiniz? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL
LAH AKER (İzmir) — Arkadaşım muhterem 
Sabri Dilek'in suallerine arzı eevabediyarum, 
efendim : 

1957 yılından bu sualin sorulduğu tarihe ka
dar Türkiye'ye fiilen ithal edilen amonyum sül
fat (suni gübre) nin miktarı 47 924 tondur. Bu 

• miktarın yani 47 924 tonun 25 255 tonu vilâ
yetlere verilmiştir. Bakiyesi 22 669 ton ise şir- ı 
ket, birlik, kooperatif ve müesseselere dağıtıl- j 

» mıştır. Vilâyetlere tevzi ve tahsis olunan miktarı 
lazımsa okuyayım. 

Arkadaşımın ikinci suali; Trabzon vilâyetine 
1956 yılı içerisinde ne kadar gübre tahsis ve tev
zi olunduğudur. Bunun miktarı 8 464 tondur. | 

1. — istanbul Sarıyer Dildar sokak 306 sayılı 
hanede kayıtlı Muharremoğlu 1 . VIII . 1934 
doğumlu Hayri TJymaz'ın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/511) 

REİS — Mazbatayı 73 ncü İnikatta okumuş
tuk. ölüm cezasının infazı hakkındaki mazbatayı 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — istiklal Harbi malûllerinden altı ere 
verilecek para mükâfatı hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/640) (1) 

REİS — Bütçe Encümeni mazbatasını oku
yoruz, efendim. 

(Mazbata okundu.) 

(1) 202 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

.1957 C : 1 
1957 yılında ise 6 628 ton 233 kilodur. 

Sabri Dilek arkadaşımın üçüneü sualini ce
vaplandırıyorum : 1958 yılında bu vilâyetin 
gübre ihtiyacının temin olunacağına dair bir ga
ranti verilebilir mi? Vekâlet ve Hükümet olarak 
bu ihtiyacın tamamının, bütün memlekette ol
duğu gibi Trabzon'da da temin edilmesi yolun
da çalışmalarımız olduğunu arz ederim. 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Ticaret 
Vekili arkadaşım benim ifade edeceğim rakam
ları söylediği için aynı şeyleri tekrar etmiyece-
ğim. -

REİS .— Sabri Dilek. 
SABRİ DİLEK (Trabzon) — Efendim, 1957 

içerisindeki • gübre ithalleri 1956 dan az olmakla 
beraber bizim sualimizin verildiği tarihe kadar, 
geçen seneki kadar bol gübre gelmediği için bu 
suali vermiştik. 

Sualimizin gerek verildiği tarihten evvel, ge
rek verildikten sonra Hükümet olarak, Ticaret 
Vekâleti olarak, hattâ bizzat muhterem Başvekil 
olarak, çok yakın alâka gösterdiklerinden ve son 
günlerde gübre mevzuundaki sıkıntıyı kaldır
dıklarından ve kaldırmak için vâki çalışmaların
dan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

1958 yılı içindeki gübre ihtiyacı mevzuunda 
verilen sözlere de burada arzı teşekkür ederiz. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arka
daşlar, İstiklâl Harbi malûllerinden altısına yü
zer lira mükâfat verilmesi için huzurunuza bu 
tasarı gelmiş bulunmaktadır. Bugünkü hayat 
şartları içerisinde biz şahsan bu miktarı az bul
duk. Yüz lira bir mükâfat değil, bir hiç mesabe
sindedir. Ben bunun 1 000 er lira olmasını tek
lif ediyor ve bu hususta bir takrir arz ediyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 

istiklâl Harbi malûllerinden altı ere verilecek 
para mükâfatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İlişik cetvelde adı, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı (6) ere 397 sayılı Ka-

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 356 — 
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ıran gereğince verilecek ceman 600 liralık para 
mükâfatı 1957 yılı. Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin (Devlet borçlan) kısmının 801 
nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve tahsisat!nn) 
faslındaki lahsisattan verilir. 

REİS — Arkadaşımızın teklifini okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verile

cek para mükâfatının beherine biner lira olarak 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
î. Us 

REİS — Arkadaşımızın teklifleri evvelâ ar
tırmayı istihdaf ettiği için elli İmzalı olması 
gerekir. Takrir elli imzalı olmadığı gibi, mik
tarının kanun tâyin ettiğine göre okumakla ik
tifa ediyoruz. 

Madde hakkında söz istiyen yoktur. Madde
yi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi
yoruz, efendim. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı 
mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilan
çosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 1949 ma
lî yüı bilançosunun gönderildiğine dair Başve
kâlet tezkereleri ve İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü 1949 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğü 1949 malî yüı hesabı kati kanun lâyiham 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 
(3/43, 107, 260, 1/59) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 208 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1957 Ö : İ 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı 

Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 1949 bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (42 041 162) lira 
(89) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 1949 bütçe yılı geliri, ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (241 6.18 053) lira (22) 
kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı i . Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (107 136) lira (03) kuruş 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1949 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (6 539 427) 
lira (75) kuruş imha edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 1949 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı 
tasdik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabu1 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
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mit.. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edir 
yorum, efendim. 

îkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz. 

4. — Tediye meseleleri hususunda Yunan Hü
kümeti ile Hükümetimiz arasında teati olunan 
mektupların tasdikine dair kanun lâyihası ve Ha-
riciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/614) 
(D 

REÎS ~ İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Tediye meseleleri hususunda Yunan Hükümeti 
ile Hükümetimiz arasında teati olunan mektup

ların tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Tediye meseleleri hususunda 
Yunan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında te
ati edilmiş olan 1 Kasım 1956 tarihli mektuplar 
kabul ve tasdik edilmiştir. • 

REİS — Tadil name yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reyelerinizc arz 
ediyorum. ' ': 

5. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 29 Haziran 
1956 tarihli ve 8 numaralı Ek Protokolün tasdi
kine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/550) (2) 

REÎS — İkinci görüşmeye devam ediyoruz, 
efendim. • • 

(1, 2) Birinci müzakereleri 70 nci İnikat zap 
Undadır. 

.1967 0 : 1 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkında
ki Aiüaşmayf tadil eden 29 Haziran 1956 tarihli 
ve 8 numaralı Ek Protokolün tasdikine dair 

Kanun 

MADDE 1. ~ Bir Avrupa Tediye Birliği ku
rulmasına mütedair 19 Eylül 1950 tarihli Anlaş
manın yürürlük müddetini 30 Haziran 1957 ta
rihine kadar uzatan «Bir Avrupa Tediye Birli
ği kurulması hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 
29 Haziran 1956 tarihli ve 8 numaralı Ek Pro
tokol» tasdik olunmuştur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekileri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabııl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi-
yoram, efendim. 

6. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - Fran
sa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müddetle temdi
dine mütaaUik mektupların tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/628) (1) 

REÎS — îkinci görüşmeye devam ediyoruz, 
efendim. 

31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - Frasa Tica
ret Anlaşmasının bir yıl müddetle temdidine mü* 
taallfk mektupların tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31 Ağustos 1940 tarihli Tür
kiye - Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müd
detle, .temdidine mütaallik 14 Aralık 1956 tari
hinde Hariciye Vekâleti ile Fransa Büyükelçili
ği arasında teati edilen mektuplar kabul ve tas
dik edilmiştir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyi-

(1) Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptın-
dadır. 
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nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —~- Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini acık reyelerinize arz edi
yoruz, efendim. 

7.' — İzmir Mebusu Pertev Araftn, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ham 
değişlikler yapılmasına ve bu kanana bâzı hü
kümler eklenmesine dair 5951 ve 6244 say ıh ka
nunlarla vaz'edilmiş olan müracaat müddetinin 
üç ay daha temdidi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/411) 
(t) 

RElS — İkinci müzakereye devam ediyoruz, 
efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da bâzı değişiklik yapılmasına ve bu kanuna ba
sı hükümler eklenmesine dair 5951 sayılı Ka
nuna bir muvakkat madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılma
sına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair 5951 sayılı Kanuna aşağıdaki muvakkat 
madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — 5951 sayılı Kanu
nun birinci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ge
çici 71 nci maddesinde yazılı durumlarda olan
lardan muayyen müddetler içinde müracaatta 
bulunamayanlar için bu kanunun neşri tarihin
den itibaren yeniden üç aylık bir müddet veril
miştir. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 70 nci İnikat zaptın-
d,adır. 

1957 C : İ 
MADDE 2. — Bu kanun neşri talihinden iti

baren meridir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. ---.Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekileri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyle 
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş, lâyiha tasvip buyuınılmuş 
tur. 

(i. — Yozgad Mebusu Ömer lÂıtfi Erzurum • 
luoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanumına bir madde ve bir geçici madde ek-
lenmesme dair kanun teklifi ve Dahiliye, Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/310) 
(V 

REÎS — İkinci müzakeresidir, maddeleri oku
tuyorum. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa bir ek ve bir muvakkat madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıdaki bir ek ve bir mu
vakkat madde eklenmiştir: 

Ek madde — Jandarma uzatmalı • er, onbaşı 
ve • sınıf çavuşları emekli hakkından istifade 
ederler ve bunların emekli hak ve muameleleri 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununda yazılı jandarma astsubaylarına 
ait hükümlere göre yürütülür. 

Emeklilik kesenekleri 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 nci 
maddesine göre özel kanunları ile halen aldık
ları maaşları üzerinden % 5 kesilir ve kurum 
bütçesinden de aynı miktarla birlikte Emekli 
Sandığına verilir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 103. — Ek maddede yazılı 
olanlarla bunlardan halen emeklilik hakkı tanı-

(t) Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptın^ 
dadır. 
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nan başka vazifelerde bulunanların evvelce jan
darmada ilk temdit tarihinden itibaren geçmiş 
hizmet müddetlerinden 10 senesi, 5434 sayılı 
Kanunun geçici 65 nci maddesindeki esaslar da
iresinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına müracaat şartiyle borçlandı
rılır. 

Ancak bu hükümden faydalanmak üzere mü
racaat edenlerin tahakkuk ettirilecek borçları
nın hesabında müracaatte bulundukları tarih
lerdeki keseneğe tâbi aylık veya ücretleri tu
tarları esastır. 

REİS — Bir tadil teklifi vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddenin birinci fıkrasının son 

cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
S*-!.* ... 

Ekrem Anıt 

Bunların borçlanabilmeleri için bu kanunun 
meriyete girdiği tarihteki yaşlarından, bu vazife
lerde ve emekliliğe esas diğer hikmetlerde gecen 
müddetler indirildikten sonra yaş sayısının kırkı 
geçmemiş olması şarttır. 

REÎS — Encümen filhal iştirak ediyor efen
dim. 

Bu tadil teklifiyle muvakkat 103 neü madde
yi reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

9. -— Petrol Kanunu ile bu kanunda değir 
dkUk yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı madde
lerimin tadüi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve-

i. 1957 ,C : 1 
I si hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat EÎICÜ-
I men mazbatası (1/664) (1) 

I REÎS — Efendim bıı lâyihanın takdimen gö-
I rüşüimesi yazılı olarak talebolunmaktadır. Tak-
I dimen görüşülmesini! reylerinize arz ediyorum, 

kabul edenler... Etmiyenler... Takdimen görü-
I şülmesi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
I mı? Yok. Maddelere geçilmesini kabul buyuran

lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yazılı olarak müstaceliyetle görüşülmesi de 

i talebedilmektedir. 
I • Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 

ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği-
1 uiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele

rinin tadili -ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Bu kanunun maksadı, Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hususi teşeb
büs eli ve yatırımlariyle süratle, fasılasız ve ve
rimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesi-
ni ve bu maksada uygun olduğu nispette Tür-

I kiye dâhilinde yabancı menşeli' petrol ile yapı
lan petrol ameliyatının aynı surette inkişafını 

i sağlamaktır. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 

Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 23 ncü fıkrasiyle 6558 sayılı Kanun 
ile ilâve olunan 31 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

j — 23. Bir petrol ameliyatının yapılmasında, 
j bu ameliyatın yapıldığı mahalde veya yakımn-
I da meşru surette bulunan bir kimsenin ölümü

ne, maluliyetine veya sıhhatinin bozulmasına 
| sebebolan veya olabilecek mahiyette bulunan 

ve ameliyenin hüsnüniyetle yapılmış olması' ha

fif,) 207 sayılı matbua zaphn sonundadır. 
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Ünde normal olarak vukuuna imkân bulunmı-
yan bir fiil veya ihmale «tehlikeli fiil»; 

31. Petrol dâhil, gerek ham, gerek yarı ma
mul, yahut mamul bilcümle eşya, teçhizat, alât, 
edevat, makina, nakil vasıtaları, bilcümle diğer 
vasıtalar ve bunlara mütedair yedek parkaları
na «malzeme» 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yotur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. ^ 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin 6558 sayılı Kanun ile muaddel 1 nei. 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — 1. İcra Vekilleri Heyeti Ka~ 
rariyle, petrol hakkı sahiplerinden, Türkiye'de 
istihsal veya imal ettikleri petrolden istihsal ve
ya imal ettikleri miktar ile mütenasibolarak 
memleket ihtiyacına tekabül etmek üzere : 

a) Tasfiye edilmiş petrol mahsullerinden 
gayrı petrolü; 

b) Türkiye'de tasfiye tesisleri mevcudoldu-
ğıı takdirde tasfiye edilmiş petrol mahsullerini; 

Piyasa fiyatı üzerinden sağlamaları istene
bilir. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka-
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. —• 6326 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. -^ Petrol Dairesinin gelirleri .-
1. Devlet haklarından arayıcının bu kanu

nun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrası mucibince 
yaptığı mahsuptan bakiye kalan miktardan; 

2. Bu kanunun 56 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrası ve 69 ncu maddesinin 2 nci fıkrası mu
cibince Devlet hissesinin mahsubedileceği Dev
let hakkına tekabül eden Devlet hissesinden; 

3. Devlet bütçesinden yapılacak yardım
lardan ; 

Terekkübeder. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

. İ957 0 : 1 
Madde 23. — 22 nci maddenin 1 ve 2 nci 

fıkralarında yazılı gelirler her yıl Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı B işaretli cetvelde 
gösterilerek bunun Perol Dairesinin masrafla
rını karşılamaya yetecek miktarı adı geçen ida
reye ödenmek üzere Maliye Vekâleti masraf 
bütçesine tahsisat olarak konulur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasının c ve d bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

c) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsat
nameleri ve belgeler ve bunlardan doğan pet
rol hakları üzerinde tesis edilecek haklar. 

d) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsat
nameleri ve belgelerin ve bunlardan doğan 
petrol haklarının veya bunlar üzerindeki hak
ların devri ve bütün bunlar ürerine konulacak 
her türlü takyitler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — 1. 6326 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesinin 1. nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : * 

«Madde 36. —• 1. Arama ve işletme ruhsat
nameleri ve belgeler ve bunlardan doğan petrol 
hakları ve bu petrol haklarının arama veya im
letme sahasının her hangi bir parçasına taallûk 
edenleri petrol siciline kaydedilmekle beyi, re
hin ve saire gibi gayrimenkuller üzerinde yapı
labilecek akitlere, bu kanunda yazılı şartlar da
iresinde, mevzu olabilirler.» 

2. Mezkûr 36 ncı maddenin 2 nci fıkrası a 
bendi olarak isimlendirilmiş ve bu fıkraya aşa
ğıdaki şekilde b bendi ilâve edilmiştir : 

«Madde 36. — 2. b) Bir arama veya işlet
me ruhsatnamesi veya belgenin veya bunlardan 
doğan petrol haklarından her hangi birinin his
sedarları, hisseleri nispetinde, bu kanunun bah
şettiği haklara sahip ve tahmil ettiği vecibeler
le mükellef olur.» 

3. Mezkûr 36 ncı maddeye aşağıdaki şekil
de 4 ncü fıkra ilâve edilmiştir : 
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de gümrak ve diğer ithal vergi ve resimlerine tâ 
bi tutulur. 

Ancak, bu petrol mahsulleri Gider Vergisiyle 
ithalât ve dahilî imalâtın her ikisine şâmil bu
na mümasil vergilerin tatbikatında münhasıran 
dahilî imalât sayılır. 

RJEÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

aflADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 113 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

M|adde 113. — Malzemenin 94 neü maddede 
derpiş edildiği şekilde petrol dairesince satmalııı-
ma hali müstesna bir petrol hakkı sahibi, ithal 
etmiş bulunduğu malzemeyi ihraç vergi ve resim
lerinden muaf olarak ihracadebilir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. • 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 132 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 132. — 1. Petrol hakkı sahibi, bu 
kanuna, nizamnameye, bunlara müstenit karar
name ve emirlere veya müsaade, arama veya iş
letme ruhsatnamesi veya belgede yazılı şartlar
dan her hangi birine riayet etmediği takdirde 
Petrol Dairesi, kendisine 90 gün zarfında bun
lara riayeti, aksi takdirde verilen müsaade, ara
ma veya işletme ruhsatnamesi veya belge ile il
gili ameliyelerin muvakkat bir müddetle dur
durulabileceğini ihtar eder. Bu ihtara rağmen 
90 günlük mühletin hitamında petrol hakkı sa
hibinin riayetsizliği devam ederse, ameliye, 90 
günden az ve 180 günden fazla olmamak üzere 
muvakkat bir müddet için durdurulabilir. 

2. a) Muvakkat durdurma müddeti zar
fında, müsaade, arama veya işletme ruhsatna
mesi veya belge sahibi tarafından, riayetsizli
ğin refedileceği hakkında, petrol dairesine ka-
'.•"dle şayan teminat verilirse ameliyata müsaade 
olunur. 

b) Kabule şayan teminat verilmez ve ria
yetsizlik giderilmezse veya kabule şayan temi
nat verilmekle beraber riayetsizlik giderilmezse 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
belge sahibine 45 günlük bir mühlet daha veri
lir. Bu mühletin hitamında riayetsizlik gideril
memişse müsaade, arama veya işletme ruhsatna
mesi veya belge feshedilebilir. 

. 1957 C : 1 
3. Arama veya işletme ruhsatnamesi veya 

belge sahibi, kanunun 13, 57, 58, 59, 67 nci 
maddeleri ahkâmına riayet etmediği takdirde, 
hakkında muvakkat durdurma tedbirine tevessül 
edilmeksizin, 90 günlük mühlet verilmek sure
tiyle fesih müeyyidesi tatbik olunur. 

4. Fesih kararı İcra Vekilleri Heyeti mu
vakkat durdurma kararı Petrol Dairesi tarafın
dan verilir. 

5. Feshine karar verildiği takdirde, müsaa
deden, arama veya işletme ruhsatnamesinden ve
ya belgeden doğan haklar, fesih tarihinden iti
baren sona erer. 

6. Muvakkat durdurma kararı verildiği tak
dirde, petrolün satışına, tehlikeli fiilin ve israfın 
önlenmesine ve ameliyatın muvakkaten durdu
rulmasını intaceden hâdisenin ref'ine mütaallik 
ameliyeler haricinde hiçbir ameliye yapılamaz. 

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

" MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 85 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
..miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi
yorum efendim. 

Birinci, ikinci maddelere ait rey toplama mu
amelesi bitmiştir, efendim. 

10. — Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'-
ın, Türk Ceza Kanunumm 13 ve 16 noı ve Rize 
Mebusu İzzet Akçal ve 3 arkadaşının, Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
Jmkkında kanun teklifleri ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/344, 472) (1) 

REÎS — Takdimen görüşülmesi keyfiyetini 
reyinize ârz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 216 sayılı matbua zaptın somundadır. 
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Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyeıı var 

mil? 
A. Hamdi Sancar. 
A. HAMDİ SANCAK (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar, 1953 yılında kabul buyurduğunuz 
bir tadil kanunu ile Ceza Kanunumuzda mühim 
suçların cezaları artırılmış, bir taraftan da ce
zanın infazı bakımından mahkûmun cçza evin
deki iyi halinin mükâfatlandırıl ması suretiyle 
yapacağı istifâdelerin imkânları daraltılmıştı. 

Modern ceza hukukunda gaye bilhassa, iki 
nokta etrafında temerküz eder :• Bunlardan bi
rincisi, suç işliyen kimseye ceza verirken suç 
işleme istidadında olan kimselere bir müessir 
ibret numunesi vermek ve bu suretle onları suç 
işlemekten menedecek tedbirlerin alınması ga
yesidir. 

İkincisi; o suçu işlemiş olan kimseleri ceza 
evlerinde, infaz müesseselerinde ıslah ve suç iş
lediği andaki hasta ve marazi haleti ruhiyesin
den tecridederek onu normal insan olarak tek
rar cemiyete iade etmektir. 

1953 senesinde kabul buyurulan kanun lâyi
hası cezaları ağırlaştırmak suretiyle modern ce
za hukukunun birinci gayesini yani ibreti mü
essire olmak gayesini temin etmiş bulunuyordu. 
Fakat aynı zamanda infaz hukukundan da daha 
ağır hükümlerin, getirilmiş olması, cezanın ikin
ci gayesini teşkil eden ve mahiyeti o kimseyi ıs
lah etmek olan, onu kendi iradesiyle, ihtiyarı 
ile, kendi cehdü gayretiyle iyi insan kılmak 
olan faktörü, bu artırma ile, bu ikinci tedbirle 
kısmen izale edilmiş, yahut kısmen tahakkuk 
imkânları daraltılmış idi. 

İşte bugün yaptığımız teklif, bu mahzurları 
bertaraf etmek ve cezanın gayelerini her iki ha
liyle de temin etmek hedefine matuftur. 

Getirdiğimiz yeni teklifte bilhassa şu nokta
lar mütebariz bir vaziyettedir : 

1. Hücre müddetinin azaltılması ve bir mu
vakkat madde ile de, hücre tesisleri bulunmıyan 
ve bu tesislerin bulunmaması sebebiyle hücre 
cezasının tatbik edilmemiş olduğu yerlerde, 
mahkumları, yine geçirecekleri muayyen bir 
müddetin sonunda meşrutan tahliyeden fayda
landırmak.. 

2. Mer 'i hükümlerde muayyen birtakım fiil
lerin mükerrirleri faydalanmazken yahut bun
ların nispetleri düşük ve istifade imkânları dar-
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ken, teklifimizde bu nispetler genişlemiş ve ye
ni yeni meşrutan tahliye yolları açılmıştır. 

3. Meşrutan tahliyeden faydalanma imkânı 
mer'i hükümlere nispetle takriben iki misline 
yükseltilmiştir. Bu suretle ceza evinden çıkmış 
olan bir mahkûm kendi iradesini iyi kullanmak, 
kendi iradesini kendi nefsine hâkim kılmak su
retiyle iyi insan olmak için göstereceği gayret 
nispetinde bu hükümlerden faydalanacak ve de
min arz ettiğim iyi neticeler elde edilecektir. 
Bu sebeplerden dolayı teklifimizin kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyeıı var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Encümen mazbatasında yazılı olarak müsta
celiyet teklif edilmektedir. Müstaceldi müzake
resini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Türk Oeza Kanununun b a s maddelerinin tadili 
hakkında Kanun 

MADDE 1- — Türk Ceza Kanununun 13,16, 
17 ve muvakkat 1 ve 2 nci maddeleri aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 13. — Ağır hapis cezası müebbet veya 
muvakkattir. 

Müebbet, ölünceye kadar devam eder. Mu
vakkat ağır hapis, kanunda tasrih edilmiyen yer
lerde 1 seneden 24 seneye kadardır. 

Bu ceza aşağıda yazılı şekiller dâhilinde 3 
devrede çektirilir: 

A) Mahkûm birinci devrede, cezasının onda 
birine müsavi bir müddet geceli, gündüzlü yal
nız olarak bir hücrede bırakılır. Ancak bu müd
det (1) aydan aşağı (8) aydan yukarı olamaz. 

B) Mahkûm ikinci devrede, durumuna ve 
suçunun mahiyetine göre ayrı gruplar halinde 
bulundurulur. Bu devre, mahkûm mevkuf kal
mışsa, bu müddetle hücrede kaldığı müddet çıka
rıldıktan sonra geriye kalan müddetin yarısını 
teşkil eder. 

Alelıtlak müebbet ağır hapis cezasiyle mah
kûm edilmiş olanlar veya bakiye cezalan bir se
neden az bulunanlar, yaş veya bedenî kabiliyet
leri itibariyle üçüncü devre şartlarına intibak 
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edemiyeceklçri tesbit edilenler üçüncü devreye 
geçemezler. 

C) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu 
devrede bulunan mahkûm iş esası üzerine kurul
muş olan ceza evlerinde çalıştırılır. 

Mahkûmun ikinci devreden üçüncü devreye 
geçebilmesi için iyi hal göstermesi şarttır. İyi 
halin nasıl tesbit edileceği Ceza ve Tevkif Evleri 
Nizamnamesinde gösterilir. 

Üçüncü devreye geçmek hakkını kazanan 
mahkûmlardan, Adliye Vekâleti; ziraat, deniz av
cılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş saha
larında çalışma ekipleri teşkil edebilir. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkum 
ceza evi dişi])linini bozan hareketlerinden dolayı 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi mucibince 
inzibati olmak üzere her defasında bir ayı geç
memek kaydiyle a\rnı suretle hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden do
layı iki sene içinde üçten fazla hücre hapsi ceza
sı almış olanlar C. Müddeiumumisinin tasvibi ile 

* birinci devre şartlarına tâbi tutulurlar. 
Mahkûm ikinci ve üçüncü devrede çalışmaya 

mecbur tutulur. 
Müebbet ağır hapis cezası 36 sene üzerinden 

hesabedilerek muvakkat ağır hapsin tâbi olduğu 
şartlar altında geçer. 

REİS — Gündemin ve 4 neü maddeleri 
hakkında rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Söz Nüvit Yetkin'indir. 
NÜVİT YETKİN ('Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, Ceza Kanununda infaz sistemimizi 
daha medeni ve mütekâmil hale getirmek gaye
siyle tzzet Akç/al ve Hamdi Sancar arkadaşları
mızın getirdikleri teklifi prensibolarak ben
deniz de destekliyorum ve arkaldaşlarımızı teb
rik ediyorum. 

öyle zannediyorum ki, gerek arkadaşlarımı-' 
zm gerekse encümenin bu tadil tasarısında göz
den kaçmış bâzı hükümler, bâzı adaletsizlikler 
mevcuttur. Bendeniz bu cihete nazarı dikkatini
zi celbetmek için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika demin 
Hamdi Sancar arkadaşımızın da işaret ettikleri 
gibi, tadil teklifinin ana hedeflerinden birisi, 
münferit hücrede geçen mahkûmiyet cezasını 
daha münsif ve daha kabili tatbik bir hale sok
maktır. Aynı şekilde Adliye Encümeni de; mün
ferit hücrede ceza tatbikatının, mahkûmun âsa-
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bı ve haleti ruhiyesi üzerinde menfi tesirler 
yapmakta olduğunu ve kendisini ıslah ederek 
cemiyete iyi bir insan olarak iadesi gayesini ber
taraf ederek mahkûmu dejenere etmek tehlike
sinin bulunduğuna işaret etmektedir ve bu se
beple 6123 sayılı Kanunla bir seneye kadar çı
karılmış olan hücre cezasını 8 aya, keza iki ay
dan başlıyan asgari haddi de bir aya indirmiş 
bulunmaktadır. Yine Adliye Encümenin esbabı 
•muci'besinde kaydettiği veçhile bu müddet ev
velki kanuna göre yani 6123 sayılı - son tadil
den evvel - 1 aydan 6 aya kadardı. Sonradan bü
tün cezaları ağırlaştıran kanunla münferit hüc
rede kalma müddeti de 2 aydan bir seneye ka
dar çıkarıldı. Ama münferit hücre dediğimiz, 
tek -basma bir hücrede mahkûmun geceli gün
düzlü kalması ve bu suretle devamlı olarak 
kendi suçunu düşünmesinin tahammül haddi 
içinde olursa kendisini ıslah edici terbiyetkâr 
tesirlerin yanında bunun çok uzun sürmesinin 
ruhi, asabi diğer tesirleri de çoktur. Nitekim 
bugün-bütün medeni dünyada infaz sistemlerin
de münferit hücre yavaş yavaş terk ediknek yo
lundadır. 

Yine gerek teklif saMplerinin esbabı muci-
bele*inde, gerek komisyonun esbabı mucibesin-
de işaret-edildiği gibi bâzı memleketlerde mün
ferit hücre hapsi sadece gecelere hasredilmiştir; 
bâzı memleketlerde münferit hücre için birtakım. 
takdir yetkileri tanınmıştır, infaz makamlarına 
raporla kısaltmak yetkileri verilmiştir. 

Bizde de tatbikatta bir sene, sekiz ay gibi 
münferit hücrelerin raporlarla imkânsız hale 
geldiği neticesi doğmaktadır. Binaenaleyh mün
ferit hücre müddetjnde, gerek arkadaşların ve 
gerek komisyonun 'esbabı mueibesine ittiba ede
rek ve hattâ o esbabı mucibeyi müdafaa ederek 
buna istinaden bir aydan altı aya kadar bir 
haddin konulan ası daha adilâne olur kanaatin
deyim . 

Tadil teklifinin ikinci noktası mahkûmun 
ikinci devrede gecen mahkûmiyet sürenin he
sabında mevküfiyet müddetinin nazarı itibara 
alınması keyfiyetidir. Tadil teklifinde madde 
aynen şöyledir; «Mahkûm ikinci devrede çalış-

| ma teşkilâtı mevcudolan ceza evlerinde çahş-
I maya mecbur tutulur. Durumuna ve suçunun 
I mahiyetine göre ayrı gruplar halinde bulundu-
' *rulur. • v 
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Bu devre, mahkûm mevkuf kalmış ise, bu j 

müddetle hücrede kaldığı müddet çıkarıldıktan 
«sonra geriye kalan müddetin yansını teşkil 
eder.» Şimdi muhterem arkadaşlarım, ağır ce
zalı olmıyan mahkûmiyetlere doğrudan doğru
ya ikinci devrede geçer. Gruplar halinde, yani 
kendi durumuna ve suçunun mahiyetine göre 
ikinci devrede çekilir. 

A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Mütalâ
anıza uygun. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Arz edece- I 
ğim, Hamdi Bey. Şimdi ikinci devrenin hesa
bında, tadil teklifini getiren arkadaşlar ve en
cümen şöyle bir kıstas kabul ediyor. İkinci dev
re mevkufiyet ile hücrede kaldığı müddet çık
tıktan sonra geriye kalan müddetin yansı alı
narak hesabediliyor. 

ABDÜLKADÎR ERYURT (Erzurum) — 16 
rıcı madde var. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — 16 ncı mad
deye temas edeceğim, Abdülkadir Bey, fiilen 
bugün bizde mevkufiyet şart lan itibariyle ikin
ci devrede geçmiş gibi grup halinde geçmekte
dir. Yani, mahkûmun henüz hükmü kesinleşme
den evvel mevkufiyette ge^en süresi hangi ka- I 
tcgoriye uygun geçmekte olduğu aransa, ikinci 
devredeki infaz sistemine uygun tarzda geç
mektedir. Bu birincisi... 

İkincisi, gen kalan sürenin tâyininde mah
kûmun mevkufiyet müddetini nazarı dikkate al
madan hücrede geçen müddetinden sonra kalan 
müddetin yansı ikinci devrede geçer diye ka
bul etmek ve mevkufiyette geçen zamanı bu 
devreden indirmek suretiyle infaz sistemini dü
zeltmek daha iyi olur. 

Bir misal arz edeyim: Dört seneye mahkûm 
bir ağır cezalı sanık mahkûmiyetinden münfe
rit hücrede kaldığı müddet çıktıktan sonra, iki 
senesi, bir buçuk senesi ki, bizde çok zamanlar 
mahkemelerde dâvaların uzun sürmesi yüzün
den mevkufiyet süresi çok sürmekte ondan son
ra ^e<n kalan cezasını çekmektedir, mevkufiyet
te bir buçuk iki senesini geçirmiş olan bir sa
nığın geri kalan müddetinin yarısı kadar bir 
zamanın ikinci devreye kalması gibi aynı ceza
yı almış fakat mevkuf kalmamış olandan fark
lı bir vaziyet hâsıl olmaktadır. Binaenaleyh 
mahkûmun hücreden sonra yekûn cezasının ya
rısı ikinci devreden addedilir ve mevkufiyette, 
geçen zaman bu ikinci devreye nıahsubolunuı> ' 
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şeklinde olursa daha adilâne olur kanaatinde
yim. .13 neü madde hakkındaki bendenizin gö
rüşü bundan ibarettir. Esasen teklifim tadil tek
lifinde bulunan arkadaşların görüşleriyle hem-
ahe.nktir. Bu hususta, iki tane tadil teklifi tak 
dim ediyorum. Kabulünü riea ederim. Sırası gel
diği kaman 16 ncı madde üzerinde de konuşmak 
üzere mâruzâtımı burada bitiriyorum. 

REİS — Başka söz isteyen var mı?. 
ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SERVET SEZ

GİN (Çanakkale) —• Encümen adına söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurun. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşımız Yetkin esas itibariyle kanun 
teklifine ve 13 neü maddenin değiştirilmesine 
dair encümenin esbabı mucibesine iştirak et
tiklerini beyan ettiler. Bu bakımlardan kendi
leriyle birleşmiş vaziyetteyiz. Yalnız hücre müd
deti ile 13 neü maddenin ikinci devrede mahkû
miyetin mahsubu hakkındaki hükmüne iti
razda bulundular. Bu tekliflerine şu sebep
lerle iştirak edemiyoruz : 

Türk Ceza Kanununun 13 neü maddesi 16 
ncı maddesiyle birlikte infaz hukukumuzun 
ana kaidelerini teşkil etmekte ve 13 neü mad
de ağır hapis cezasının nasıl infaz edileceğini 
göstermektedir. 

Bu teklifimize göre üç devre kabul edilmek
tedir : Birincisi hücre devresi, ikincisi hücre 
devresinden sonra geriye kalan devre ve üçün
cüsü de ikinci devreden arta kalan ve iş esa
sına göre çalıştırılmak suretiyle mahkûmiyetle
rinin infazını icabettiren devredir. 

İlk devrelerde cezalar iptidai ceza evle
rinde' toplu bir yaşama esası üzerine infaz 
edilmeye başlanmıştı. Cezaların toplu ceza 
evlerinde çekilmeye başlanması, ceza infazında 
salâh bulan bir suçlu üzerinde beklenen ga
yenin tahakkuk ettirilemediği, bilâkis çeşitli 
mahiyette suçlar işleyen birçok mahkûmların. 
ayrı ayrı karakterleri olan insanların bir ara
da bulunmasından birçok mahzurlar doğmaya 
başlamış. Birçok ceza infazcılarmm ve hukuk
çuların vâki itirazları üzerine yeni yeni in
faz sistemlerine gidilmeye başlanmıştır. Fladel-
fiya ve Pansilva.nya'da bir hücre usulünün tat
bikine başlanmıiştı, bunu arkadaşımız biliyor
lar. îlk zamanlarda, bu sisteme göre hapis 
cezasının, her ne olursa olsun, mahkûm un. bir 
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dar bir «Munzam Vergi». Ancak, tasfiye belgesi-
ne müsteniden yapılan ameliyelerin yabancı men
şeli petrol kullanılan kısmından tahassul ettiği, 
nizamnamedeki hükümler dairesinde tesbit olu
nan gelir ve kazançlar Munzam Vergiye tâbi de
ğildir. 

3. Petrol hakkı sahibinin gelir ve kazanç
larından, bu maddenin yukarıki fıkralarında 
•sözü gecen ve hesaplanma şekli gösterilen ver
gilerden gayrı gelir ve kazançlar üzerine mü
esses vergiler alınmaz. Petrol hakkı sahibinin 
bu maddenin 1 nci fıkrası mucibince mükellef 
bulunduğu normal vergi; aynı vergilendirme 
dönemi zarfında Devlete ödenmiş veya ödene
cek diğer vasıtasız vergiler, Devlet hakları ve 
hisseleri, harçlar, gümrük ve diğer ithal vergi 
ve resimleri mecmuuna ilâve edildiği zaman 
petrol hakkı sahibinin bu dönem için 110 ncu 
maddenin (1 - b) fıkrası gereğince hesaplama
ya salahiyetli olduğu safi gelir ve kârlarının 
% 50 sini aşamaz. Ancak, bu sınır, tasfiye bel
gesine müsteniden yapılan ameliyelerin yabancı 
menşeli petrol kullanılan kısmından tahassul 
ettiği, nizamnamedeki hükümler dairesinde tes
bit olunan gelir ve kazançlar üzerinden alınacak 
normal vergiye tatbik olunmaz. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla, muaddel 110 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 110. — 1. Petrol hakkı sahibi, safi 
gelir ye kazançlarını tesbit ederken : 

a) Normal vergi bakımından; kendi petrol 
ameliyatının gayrisâfi gelirinden tatbika yetki
li olduğu bütün indirimleri, 

b) Munzam vergi bakımından; kendi pet
rol ameliyatının gayrisâfi gelirinden, Devlete 
ödediği veya. ödeyeceği Devlet hakları, Devlet 
hisseleri, harçlar, gümrük ve diğer ithal vergi 
ve resimleri, normal ve munzam, vergiler ve diğer 
vasıtasız vergiler hariç olmak üzere, tatbikine 
yetkili bulunduğu bütün indirimleri, 

Düşebilir. Ancak, gerek normal ve gerek 
munzam vergiler bakımından, tasfiye belgesine 
müsteniden yapılan ameliyelerin yabancı menşeli 
petrol kullanılan kısmından tahassul ettiği, ni-
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zamnamedeki hükümler dairesinde tesbit olunan 
safi gelir ve kazançların tâyininde, tasfiye belge
sine müsteniden yapılan ameliyelerden gayrı pet
rol ameliyatından mütevellit her hangi bir zarar 
için, indirim yapılmaz. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası ile 109 ncu t 

maddede kullanılan hare, gümrük ve diğer ithal 
vergi ve resimleri, doğrudan doğruya petrol hak
kı sahibi tarafından ödenen ve onun uhdesinde 
kalan mükellefiyetleri ifade eder. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 112 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu maddeye 4 ve 5 numara 
altında aşağıdaki şekilde iki fıkra ilâve olun
muştur: 

2. Petrol hakkı sahibi, 1 nci fıkra hükmüne 
istisnaen hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe 
ameliyatı için lüzumlu olan petrolü gümrük ve 
diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak 
ithal edebilir. 

3. 1 nci ve 2 nci fıkralar gereğince tanınan 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri muafi
yeti bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden 
petrol ameliyatında kullanılmak üzere başka bir 
petrol hakkı sahibine devri halinde de devam 
eder. 

4. 2 nci fıkra mucibince ithal olunan pet
rolden imal edilen petrol mahsulleriyle petrol 
ameliyatında kullanılmak üzere diğer bir petrol 
hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, küm-
rük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğrudan 
doğruya veya petrol ameliyatı sayılmıyan bir fa
aliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanılmak ve
ya satılmak üzere devredildiği takdirde, devir ta
rihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve 
tarife cetvellerindeki hüküm ve şartlar dâhilinde 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine tâbi 
tutulur. 

5. 2 nci fıkra mucibince ithal olunan pet
rolden imal edilen petrol mahsulleri, doğrudan 
doğruya veya petrol ameliyatı sayılmıyan bir fa
aliyet yoliyie, Türkiye dâhilinde kullanılmak ve
ya satılmak üzere devredildiği takdirde devir ta
rihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve 
tarife cetvellerindeki hüküm ve şartlar dâhilin-
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«Madde 36. — 4. a) 1 ve 2 numaralı fık- 1 

ralar hükümlerinin tatbik edileceği petrol hak- I 
lan, I 

b) 2 numaralı fıkrada yazılı hak sahipleri- I 
ni ve hissedarları temsil edecek mümessile ve I 
bu hak sahiplerinden veya hissedarlardan biri- I 
nin vecibe ve mükellefiyetlerini yerine getirme- I 
meşinin diğer hak sahipleri ve hissedarlar hak- I 
kında tevlidedeceği neticelere ait hükümler Ni- I 
zamnamede gösterilir.» I 

REÎS — Efendim; bu madde hakkında en- I 
cümenin tadil teklifi vardır, okuyoruz. I 

Yüksek Reisliğe I 
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü I 

arz ve teklif ederim. I 
Muvakkat Encümen Mazbata I 

» Muharriri I 
Kütahya I 

Osman özbilen I 

Madde 7. — 6326 sayılı Kanunun 36 ııernıad- I 
d esinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe- I 
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 4 neü bir fık- I 
ra ilâve edilmiştir. I 

Madde 36. — 1. Arama ve işletme ruhsat- I 
nameleri ve belgeler ve bunlardan doğan petrol I 
hakları ve bu petrol haklarının arama veya işelt- I 
me sahasının her hangi bir parçasına taallûk I 
edenleri petrol siciline kaydedilmekle bey'i, rehin I 
ve saire gibi gayrimenkuller üzerinde yapılabile- I 
eek akitlere, bu kanunda yazılı şartlar dairesin- j 
de, mevzu olabilirler. I 

2. A) Bir petrol hakkının kullanılmasını I 
icabettiren ve usulü dairesinde tescil edilmiş bu- I 
lunan bir hakkın sahibi, kendi hakkının şümulü I 
nispetinde petrol hakkı sahibinin haklarına malik I 
ve onun vecibeleri ile mükellef olur. 

b) Bir arama veya işletme ruhsatnamesi ve
ya belgenin veya bunlardan doğan petrol hakla
rından her hangi birinin hissadarları, hisseleri I 
nispetinde, bu kanunun bahşettiği haklara sahip 
ve tahmil ettiği vecibelerle mükellef olur. 

4. a) 1 ve 2 numaralı fıkralar hükümleri
nin tatbik edileceği petrol hakları, 

b) İki numaralı fıkrada yazılı hak sahipleri
ni ve hissedarları temsil edecek mümessile ve bu 

* hak sahiplerinden veya hissedarlardan birinin 
vecibe ve mükellefiyetlerini yerine getirmemesi
nin diğer hak sahipleri ve hissedarlar hakkında ' 
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tevlidedeceği neticelere ait hükümler nizamname
de gösterilir. 

REİS — Tadil teklifi hakkında söz istiyen?.. 
Yok... Okunan tadil teklifini madde olarak rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 83 neü 
maddesine aşağıda gösterildiği şekilde 1 numa
ralı fıkra ilâve edilmiş, mevcut hüküm 2 nci 
fıkra olarak ve bu fıkranın 1, 2, 3, 4 numaralı 
bentleri sırasiyle a. b, c, d olarak isimlendiril
miştir : 

Madde 83. — 1. Esas gayesi, hariçte istih
sal veya tasfiye edilmiş petrolü bora hattı ile 
bir başka memlekete müteveccih olarak Türki
ye üzerinden, tasfiye veya diğer ameliyelere tâ
bi tutmaksızm (bu neviden nakliyatta yapılma
sı mûtadolan temizleme ve diğer muameleler 
hariç) nakletmek olan petrol ameliyatına uygu
lanacak hukuki rejim İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
' Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesinin birinci fıkrasına, aşağıda gösterilen 
hüküm ilâve olunmuştur : 

Ancak, diğer kanunlarda mâni bir hüküm 
bulunmadığı takdirde, petrol hakkı sahibi ta
rafından, hususi mülkiyet mevzuu arazinin, sa
hibi ile anlaşma suretiyle mülkiyeti de iktisa-
bolunabilir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 6326 .sayılı Kanunun 6558 
sayılı Kanunla muaddel 109 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasının b bendi ve 3 neü fıkrası aşağıdaki fe-
kilde değiştirilmiştir : 

b) Sermaye mevcutları esasına dâhil kıy
metleri ve 106 nci madde mucibince mütaakıp se
nelere devri mümkün bakiye zararlarını bir ke
re itfa ettikten sonra gelir ve kazançları üzerin
den; safi gelir ve kazançlarının % 50 sinden, o 
vergilendirme dönemi için kendisi tarafından 
Devlete ödenen veya ödenecek olan normal vergi 
ile diğer vasıtasız vergiler, Devlet hakları, Dev
let hisseleri, harçlar, gümrük ve diğer ithal ver
gi ve resimleri çıktıktan sonra kalan miktar ka-
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hücreye alınması suretiyle infaz edilmesi ica-
beder; yani, geceli gündüzlü tecridedilmek 
suretiyle cezanın infazı bu sistemin, tatbikin
den sonra, pek çok mahzurları olduğu meydana 
çıkmış ve yeni yeni infaz sistemleri belirmiş, 
en son olarak da birçok mahzurları bertaraf 
eden, faydaları cemeden İrlanda müterakki 
sistemine gidilmiştir. Evvelâ geceli gündüzlü 
bir tecrit müddetinden sonra geceleri tecrit fa
kat gündüzleri ayrı gruplar halinde toplu ya
şatma, üçüncüsü de iş esası üzerine toplu ya
şatmak ısuretiyle infaz gibi sistemleri birbiriy
le mezceden müterakki bir infaz sistemine doğ
ru giden bu son İrlanda müterakki sistemi bi
zim eski ceza kanunumuza ve birçok kanunla
rımıza hâkim olmuştur. 

Hapis cezasının tamamının bir hücrede ge
celi gündüzlü tecrit suretiyle infazının doğur
duğu mahzurların hepsini mazbatamızda be
lirttik. Bir insanın uzun müddet bir hücrede 
tecridi ve geceli gündüzlü tek başına yaşama
ya mahkûm edilmesi onda ümitsizlik, doğurur 
ve ruhi teşevvüşler husule getirebilir, hattâ 
psikolojik zararlar yaparak sıhhati de bozula
bilir. Bu sebeple mahkûmiyet müddetinin, bil
hassa uzun mahkûmiyet müddetlerinin geceli -
gündüzlü tecrit suretiyle infazı sistemi şayanı 
kabul görülmemiş, fakat hücre de zaruri gö
rülerek ancak cezanın kısa, muayyen bir kıs
mının infazı (bilhassa ağır hapis cezasının infa
zına başlanırken) hücrede infazı uygun görül
müştür. 

Bu müddet 1953 senesinde 6123 sayılı Ka
nundan evvel Nüvit Beyin de belirttiği gibi 1 
aydan 6 aya kadardı. 6123 sayılı Kanunla bu 
müddet 2 aydan 1 seneye kadar çıkarılmış bu
lunuyor. 

Bu değişiklikler neticesinde bu zamana ka
dar geçen müddet şunu göstermiştir k i ; Türki
ye'de 45 bin mahkûmdan hücreye konulması 
icabedenleri 10 bin kadardır. Yani hücreye ko
nulması icabeden on bin kadar mahkûm var
dır. Fakat bu rakama mukabil, bizim Garp mâ
nasında sıhhi, elverişli hücrelerimiz yoktur. 
Peyderpey inşa edilmiş olan sıhhi ve uygun, 
ağır hapse mahkûm edilmişlerin konmasına 
müsait 500 kadar hücre vardır. Ancak, 15 yıl
dan fazla müddet mahkûmiyeti olan ağır .suç
lular bu hücrelere konmaya başlanmıştır. Di
ğer 15 seneden aşağı müddetle mahkûm olan 
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suçluların hücrelere konması mümkün olama
mış, ancak hücrelerin boşalmasına kadar diğer 
yerlerde cezalarının çektirilmesi zaruri olmuş
tur. Bir kere, arz ettiğim gibi, hücreler kâfi 
değildir, ikinci olarak da Garp mânasında uy
gun, sıhhi ve ruhi teşevvüşlere meydan vermi-
yecek kadar mükemmel değildir. Vaziyet böyle 
olunca hücre müddetinin âzami bir seneye ve 
asgari iki aya çıkarılması ağır gelmiştir. Az ol
duğu takdirde ise hücreden beklenen gaye ta
hakkuk etmemektedir. Yani önce hücreye ko
nacak, ondan sonra geceleri tecridedilecek, ge
ce tecritten sonra topluca yaşama ve sonra iş 
esasına geçilecek. Eski sistem budur. Hücrele
rin müsaidolmaması karşısında geceleri tecride 
imkân yoktur. Bunları nazarı itibara alarak, 
bir de 6123 sayılı Ceza Kanununun cezaları 
ağırlaştırdığı da göz önünde tutularak, bu mah
kûmları ne kadar müddet hücreye koyalım, di
ye düşündük. Birsene fazla, aına eski tecrü
belere göre altı ayı da hafif görülmektedir. 
Bütün bunları göz önünde tutan komisyonumuz 
etraflıca işi müzakere etti ve 6123 sayılı Ka
nunda ele alınan tecrit müddetini hafifletmek 
lüzum ve zaruretini hissettik. Tatbikatta ceza 
infaz sisteminin icabı başka. Hücre sisteminde 
de müddeti fazla gördük. Bâzı Garp memle
ketlerinde bu hücre müddeti 9 aya kadar uza
makta, bâzılarında altı ay, bâzılarında üç ay 
bulunmaktadır. Acaba bu müddeti nasıl tâyin 
edelim diye düşündük ve bir kıstas bulmaya 
çalıştık. Altı ay müddet hafif görüldüğü, bir 
sene de ağır görüldüğü için ikisinin ortası ol
mak üzere 8 ay kabul edildi. Yani komisyon
daki uzun münakaşalardan sonra 8 aylık müd
det üzerinde duruldu. 6 ay yerine 8 ayı kabul 
etmemizin sebebi budur. Nüvit Yetkin arka
daşımızın ileri sürdükleri sebepler komisyonda 
da münakaşa ve müzakere edildi,' neticede altı 
ay yerine sekiz aylık müddet üzerinde durma
mızın sebebi budur. Bunu arz etmek istiyorum. 

İkincisi; kâfi miktarda hücrelerimiz olmadı
ğından geceleri tecrit ve gündüzleri beraber ya
şama sistemine gidemedik. Bununla beraber 
geceleri tecrit sistemini bertaraf edelim, fakat 
sadece suçların nevilerine göre bir toplu yaşa
ma ve tecrit sistemine gidelim, dedik. Bu hu
susta esasen arkadaşımızın da bir itirazları yok
tur. Yalnız diyorlar ki; mevkuf kalan ile kal-
mıyan arasında bir fark hâsıl olmaktadır. Hal-
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buki biz bunu nazarı itibara aldık, galiba ar
kadaşımızın gözünden kakmış olacaktır. Kî 
ncı maddede; buna dair bir hüküm koyduk. 
Hiçbir zaman meşrutan tahliyeden faydalanı
lacak nıiktaı dörtte birden aşağı olamaz, dörtte 
bir nispetinde faydalanılabilir. 

Arkadaşımızın istediği mevkuflara nıütaal-
lik itirazlarının karşılandığı kanaatindeyim, 
bu bakımdan takrirlerine iştirak etmemekteyim. 

REİS — Beşinci ve altıncı lâyihalara-ait rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Nüvit yetkin, buyurun. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; Servet Sezgin arkadaşımızın ser-
dettikleri sebeplerin hepsine iştirak ediyorum. 

Kanaatimce ayni sebepelr; teklif ettiğim tak
ririn kabulü için de esbabı mucibe olabilecek ma
hiyettedir. Ceza infazında bizim, infaz sistemi
mizde ıslah, terhip ve ibreti müessire olmak ga
yelerinin güdülmüş olduğunda şüphe yoktur. 
Bunlar teklifimi cerhetmek değil teyideder. Nite
kim böcre mevzuunda komisyon esbabı mucibe-
sinden bir cümle okuyorum. 

«Geceli gündüzlü bir höerede kalma müdde
tinin uzun olması mahkûmları ye'se, ümitsizliğe 
düşüreceği gibi, ruhi ve akli melekelerinde teşev
vüşler meydana getirir, sıhhati üzerinde kötü te
sirler yapar. Mahkûmun cemiyet hayatına karşı 
alışkanlığını da kaybetmesine sebebolabilir.» 

Şimdi aynı esbabı mucibe ki, arkadaşım da 
aynı şeyleri tekrar ettiler, bir seneden sekiz aya 
inmesi için bir sebep ise aynı şekilde altı aya in
mesi için de bir sebebolabilir. öyle anlaşılıyor ki; 
komisyondaki arkadaşlar bir seneyi fazla bulmuş
lar, altı ayı da az görmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir insanın geceli 
gündüzlü, tek başına bir höerede kapalı kalması
nı ve hattâ bir gün kalmasının ruhi ve asabi du
rumu üzerinde yapacağı kötü tesiri takdir buyu
rursunuz. Bunun bir ay, iki ay, üç ay, altı ay gi
bi uzun zaman sürmesi her türlü tahammülün 
üstündedir. Nitekim arz ettiğim gibi tatbikatta 
birçok mahkûmlar raporlarla tecritten alıkonul
maktadır. Bundan başka her zaman için infaz 
makamının elinde, uslanmadığı sabit olduğu tak
dirde, böyle bir mahkûmu her seferinde bir ayı 
geçmemek üzere tekrar münferit hücreye1 almak 
yetkisi mevcut iken yani; mahkûm ıslahıhal et
memişse tekrar münferit •hücreye almak imkânı 
nıevemdolduğuna göre münferit hücrede âzami 
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haddi 6 aydan fazla uzatmak kanaatimce, mah
kûm için münferit hücreden İneklenen faydayı 
sağlamaktan uzaktır. 

Diğer hususa gelince, nıevkufiyet müddetinin 
mahsubunda Servet Sezgin arkadaşımız meşrutan 
tahliyeye müessir olması bakımından böyle bir 
teklif yaptığını ifade buyurdular. Bendeniz, 16 
ncı maddenin komisyonun değiştirdiği şekline 
muttali oldum. Bendenizin teklifimin maksadı 
şudur : Mahkûmiyet devrelerinde geçecek süre
lerin hesabında nıevkufiyet müddeti nazarı itiba
ra alınmadığı takdirde ikinci devrede geçecek 
zaman ve binnetice üçüncü devreye geçme hak
kının doğma zamanı, tadil teklif imdeki tarzı ka
bul ettiğimiz zaman daha kısa olmaktadır. İkinci 

i devre mahkûmiyetini kısa zamanda bitirmesi, ka
bil olduğu kadar, ona müstahak ise 3 ncü devre
ye geçmesi daha çok sağlanmış olacaktır^ Mah
kûmun tamamen ıslahı hal etmesi alâkalı merci
lerden alacağı raporlara bağlıdır. Tekrar rücu 
imkânı mevcudolduğuna göre bu imkânı mahkû
ma bir an evvel bağışlamak ve üçüncü devrede 
çalıştırmaktan beklenilen faydaları sağlamaya 
daha elverişli görülmektedir- Gaye mahkûmu iş 
hayatına hazırlamak, cemiyete müfit kılmaktır. 
Mahkûm ikinci devrede ıslahı hal etmediği tak
dirde, onu ikinci devreye tekrar geri almak imkâ
nı her zaman mevcuttur. Bu devreler terbiye^tkâr 
mahiyet taşımaktadır. Demin de arz ettiğim gibi, 
ıslahı, hal etmediği takdirde geri alma müessesesi 
mahkûmun aleyhine isliyecektir. Onun inn geri 
kalan devreyi bu müddetin içinde mahfuz tuta
lım. Mâruzâtım bundan ibarettir. Takdir Yük
sek Heyetindir. 

REİS — Encümen. 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SERVET 

SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşla
rım, kısaca cevap vereceğim. Arkadaşımızın tek
lifine şu bakımdan iştirak etmiyoruz. Biraz e'vvcl 
tafsil en arz etmiştim, şimdi misaller vereceğim. 
Alman Ceza Kanununun 22 nci maddesi bir ağır 
hapis cezasında 3 seneye kadar, Fransa'da 9 ay 
hücre hapsi kabul edilmiştir. Bizde evvelden 6 
aydı, bu müddet kâfi görülmedi ve 1 seneye enka-
rıldı. Memleketimizin durumuna göre biz bunu 
cS ay olarak kabul ettik. Arkadaşımjzla aramı-
da iki aylık bir fark vardır. 6 ay az görülmüş ve 
müddet bir seneye çıkarılmıştı. Bunu da fazla 
mülâhaza ederek hücre müddetini 8 ay olarak; 

I düşündük. 
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İkinci itirazlarına da şu bakımdan iştirak et

miyoruz. 6123 sayılı Kanundan önce, 13 ncü mad
dede ikinci devre müddeti mevkufiyet müddetiy-
le hücrede geçen müddetten mütebaki kalan müd
detlerin yarısı şeklinde ifade edilmiştir. Biz ev
velki sisteme rücu ettik. Şimdi diyoruz ki, ikinci 
devre, hücrede geçen müddetle mevkufiyet müd
deti çıkarıldıktan sonra geriye kalan müddetin 
yarısını teşkil eder. 

Arkadaşımız, hücrede geçen müddetten sonra 
kalan müddetin mahsubedilmek suretiyle demek 
istiyor. Halbuki arada cüzi bir fark vardır. Eski 
ceza sistemimizde ikinci devre için «hücre müd
deti mahsubedilmek suretiyle» diye bir tâbir var
dır. Bu itibarla tekliflerine iştirak etmiyoruz, 

BEİS — Tadil teklifleri yar* okuyoruz, 

B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen T. C. Ka-

.nununun 13 ncü maddesindeki (A) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

A) Mahkûm birinci devrede, cezasının onda 
birine müsavi bir müddet geceli gündüzlü yaİnız 
olarak bir hücrede bırakılır. Ancak bu müddet 
bir aydan aşağı, 6 aydan yukarı olamaz. 

B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen T. C. Ka

nununun 13 ncü maddesinin (B) bendi birinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetk; ı 

B) Mahkûm ikinci devrede durumuna ve su
çunun mahiyetine göre ayrı gruplar halinde bu
lundurulur. Bu devre mahkûmun hücrede kal
dığı müddet çıkarıldıktan sonra geri kalan müd
detin yarısını teşkil eder. Mahkûmun mevkuf 
kaldığı müddet bu. süreden indirilir. 

Yüksek Başkanlığa 
6187 ve 6732 sayılı kanunlar ve böyle hususi 

kanunlara göre mahkûm edilenler de istifade et
mek üzere, 

T. C. Kanununun müzakere edilmekte olan 
13 ncü madde (B) bendindeki 2. nci cümlede 
«Bakiye cezaları bir seneden, az bulunanlar» kay-
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dinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Nuri Ocakcıoğhı 

REİS — Efendim, encümenin Oeakeıoğlu'-
nuıı takriri hakkındaki fikri nedir? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SERVET 
SEZGİN (Çanakkale) — Kendileri konuşmadı
lar da... , ' 

Muhterem arkadaşımız Nuri Ocakcıoğlu bu 
tekliflerinde diyorlar ki; «Bakiye>cezaları bir se
neden az bulunanlar da meşrutan tahliyeden 
faydalansınlar. Ve faydalanacak şekilde bu kayıt 
değiştirilsin.» 

Şimdi efendim, bir kere bu şekildeki teklif 
ilmi bakımdan cezaların infazı gayesine uygun 
değildir, bir. Bunu izah edeceğim. 

Meşrutan tahliye müessesesinin mahiyetine 
uygun değildir, iki, 

Üçüncüsü, şimdiye kadar Ceza Kanunumuzda 
üî.'vmdoian ve devam edegelmekte olan - yani 
Türk Ceza Kanununun kabul edildiği tarihten 
bugüne kadarki - sistemlere uygun değildir. 

Dördüncüsü; birçok Garp meml eketle fiilde
ki sistemlere uygun değildir. 

Cezanın infazından gaye, suçlunun ıslahıhal 
etmesidir. Onu, ilmî prensiplerin ışığı altında 
eti iyi bir şekilde ıslahıhal e sevk etmektir. 
Böyle olunca kısa bir zamanda, bir seneden aşa
ğı hapis cezalarının infazı esnasında mahkû
mun mutlaka tehzibi ahlâk edebilmesi için, ıs
lahı hal etmesi için ona o kısa müddet zarfında 
yumuşak muamele etmekle değil, gayet sert 
bir muamele etmek lâzımdır. Çünkü aksi tak
dirde hapse girip çıktığının farkına varmaz, 
hissetmez, duymaz. Bütün ceza hukukçuları 
bunda müttefiktir. Gerek Tahir Taner ve Faruk 
E rem gibi Türk hukukçuları gerek Videlva 
Vaguol ve Garo gibi ceza alimleri mutlaka kı
sa hapisli cezalarda infazın sert olmasının lü
zum ve zaruretine işaret etmişlerdir. Ve sert 
olmalıdır. 

Hattâ birçok cezacılara göre hücre hapsi 
ı böyle uzun müddetle hürriyeti tahdvdedilen in 
{ sanlara değil, bir neneden aşağı müddetle ha-
i pis cezası alanlara tatbik edilmelidir ki ceza-

n-p. ne olduğunu anlasın, suç işlemekten çekin
sin. Bu sebeple teklif, bir kere cezanın infazı 
gayeline ve ilmî düşünce ve nazariyeye mu
haliftir. Bu teklifi. Nuri Ocakcıoğlu arkadaşı-
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ıııızdan evvel İbrahim Us da komisyonda yap
mışlardı. Komisyon tamamen ilmî olarak, ob
jektif olarak bu teklife iştirak etmedi. Durum 
kendilerine izah edilmiş ve komisyon ekseri
yetle teklifin reddine karar vermiştir. 

İkinci olarak teklif, meşrutan tahliye mües
sesesinin gayesine muhaliftir. Zira meşrutan tah
liyede gaye uzun müddetli bir devre içinde 
mahkûm olan şahısları cezanın infazı sırasında 
tehzibi ahlâka sevk etmek içindir. Ceza evinde 
geçirdiği uzun zaman zarfında o uslu durur, iyi 
hal gösterirse bu takdirde ona bir ümit kapısı 
bırakmak, yani, mahkûmu iyi yaşamaya, iyi hal 
göstermeye teşvik etmek ve çıktığı takdirde yine 
uzunca bir müddet de faydalı olacağını düşüne
rek kendisinin yeni yeni suçlar işlemekten alı
koymaktır. Çıktığım takdirde dört, beş senem 
var, bu zaman zarfında uslu hareket, etmezsem, 
yeni bir suç işlersem bu takdirde meşrutan tah
liye müddeti kadar beş sene yeniden ceza enine 
giderim, der. 

Meşrutan tahliye gayet iyidir, ("eza evinde 
mahkûmu iyi hale sevk etmek için, ceza evinden 
çıktıktan sonra o mahkûmu suç işlememek husu
sunda muvazenede tutmak için meşrutan tahli
ye iyi bir yoldur. Bunun için mahkûmun ceza 
evi içinde iyi hal ile yaşadığını, ıslah olduğunu 
anlıyabilmek için kısa zaman kfıfi değildir. Bu
nun için uzun bir devrenin geçmesi lâzımdır. 
Hele bizim memleketimizde ceza evlerimizin du
rumu ve infaz personelimizin ilmî bakımdan ki
fayetsizlik dereceleri nazarı itibara alınırsa ısla
hı hali,, iyi hale gelip, gelmediğini anlamak için 
bir insanın uzun müddet ceza evinde kalması za
ruridir. Birçok müellifler, iyi ceza evleri olmı-
yan yerlerin, suçlularının meşrutan tahliyelerine 
muhaliftirler. Çünkü, iyi hali olduğuna kanaat 
getirmek lâzımdır. Maksat üçte iki cezasının af
fedil mesidir. iki ay içinde sessiz sedasız oturması 
o insanın iyi hal sahibi olduğuna delâlet etmez. 
Çünkü, yirmi yıl ağır hapse mahkûm olan bir 
vatandaş, beş senesini meşrutan tahliyeden fay
dalanmak suretiyle tenzil ettirecek 1.5 yıl içinde 
ceza, evinden çıkması imkânına sahibolacaktır. 
Buna mukabil cemiyet de ceza evindeki disiplini 
bozucu bir hal göstermemesini istemektedir. Bu şe
kilde meşrutan tahliyeye âmil ve sebebolan iyi 
halin tesbiti kısa zamanlarda anlaşılamıya-cağın-
dan, bakiye bir seneden az cezalar için meşru
tan tahlive kabili tatbik delildir. Hiçbir memle-
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kette de tatbik edilmemektedir. Bizde de eski
den beri bu şekilde tatbik edilmektedir. 

Tecil müessesesi, arkadaşımız bu noktaya ko
misyonda temas etmişlerdi, bâzı suçlular hak
kında altı aydan fazla olmayan cezaların infazı
nın geri bırakılmasını hâkimin takdirine terk et
miştir. Bir seneden fazla olanlar meşrutan tah
liyeden istifade etmektedir ve arada bir boşluk 
kalmaktadır. Bunun açık kalması da lâzımdır. 
Çünkü, hâkim her altı aylık cezayı tecil mecbu
riyetinde değildir. Suçlunun durumuna göre ve 
sucun mahiyetini nazara alarak hâkim takdirini 
kullanır ve şartlar suçlu lehine olursa tecil eder. 
Bu, bizim memleketimizde altı' aya kadar olan 
cezalar için tatbik edilmektedir. Fransa'da bu 5 
seneye kadar yükselmektedir. Ceza Kanunumu
zun tadili esnasında bunun üzerinde durabiliriz. 
Meşrutan tahliye ile bunun bir alâkası yoktur. 
Bu sebeple de Nuri Ocakcıoğlıı arkadaşımızın 
teklifine ilmî bakımdan iştirak etmeye imkân 
yoktur. 

REİS — Nuri Ocakcıoğlıı. 
NVRl OCAKCIOGLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, ben söz almıyaeaktım. Ama, 
muhterem sözcü arkadaşımızın da beyanları bir 
esbabı mucibeye istinadetmem ektedir. 

Bir mahkûmun iyi hali, Ceza l^vleri Nizam
namesine göre tesbit edilir. Muayyen devrede 
iyi hal göstermiyenler meşrutan tahliyeden isti
fade edemezler. Meşrutan tahliye edilen bir kim
se, aykırı bir hareket gösterirse, meşrutan tahli
yenin geri alınacağına dair hüküm A'ardır. 

Büyük cezalara, 10 - 15 sene ağır hapse mah
kûm olanlar için tatbik edilir de, daha az ceza
lar için tatbik edilmez. Bu, ijmîden ziyade akli 
oluyor. Bilhassa 6187, 67:12 ve emsali kanunlara 
göre mahkûm olanlar da faydalanmalı, bakiye; 
cezalar 1 seneden az olan kaydı çıkarılmalı, 6187 
sayılı Kanuna göre mahkûm birisi için bir af 
mazbatası huzuru âlinize gelecek, bunun için biç
ilir sebep yoktur, daha doğrusu atıfettir. En
cümenden ittifak halinde çıkardık, kısa zamanda 
mahkûmun durumu anlaşılamaz, diyor. Tesbit 
cdilemeyince faydalanamaz. Mâruzatım bundan 
ibarettir. Bunu kabul etmek takdirlerinize kal
ın ıştır. 

REİS — Efendim, Nüvit Yetkin arkadaşımı
zın birinci tadil teklifini okutup reyinize yaz 'ede
ceğim : 
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(Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, (A) fık

rası hakkındaki takriri tekrar okundu.) 
REİS — Metinde (bir aydan aşağı 8 aydan 

yukarı olamaz) diyor. Encümen teklife iştirak*et
miyor. Nüvit Beyin teklifini reyinize arz ediyo
rum. Nazara alanlar lütfen işaret versinler... Na
zara almıyanlar işaret versin. Affınızı rica ede
riz, tesbit edemedik. Nüvit Yetkin arkadaşımı
zın tadil teklifini nazara alanlar lütfen ayağa 
kalksınlar.... Nazara almıyanlar... Nazara alınma
mıştır efendim. İkinci teklifi okuyoruz: 

(Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, (B) fık
rası hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

REİS —- Teklifi nazara alanlar lütfen işaret 
versinler... Nazara almıyanlar... Teklif nazara 
alınmamıştır efendim. 

Ocakeıoğlu arkadaşımızın teklifini okuyoruz: 
(Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, tak

riri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, maddeden bu kaydın çı

karılması teklifini nazara alanlar, lütfen işaret 
versinler... Nazara almıyanlar... Teklif nazara 
alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Bu kanunun 13 ncü madde
sinde yazılı üçüncü devrenin ağır hapiste yarısı
nı, hapis veya hafif hapiste üçte birini iyi halle 
geçirenler meşrutan tahliye talebinde bulunmak 
hakkını kazanırlar. İstifade müddeti asıl cezanın 
dörtte birinden aşağ;ı olamaz. 

İkinci devreden yaş ve bedenî kabiliyetleri 
itibariyle üçüncü devreye geçemiyenler yahut 
yine bu sebeplerle üçüncü devreden ikinci dev
reye iade edilenler ikinci dvredeki mahkûmi
yetlerinin hitamında bakiye cezalarının ağır 
hapiste yarısını, hapis veya hafif hapiste üçte 
birini iyi halle geçirdikleri takdirde meşrutan 
tahliye hükümlerinden istifade edebilirler. 

Meşrutan tahliye edilmiş olan mahkûmlar 
hakkında, meşrutan tahliye müddetinin hitamı
na kadar, bu kanunun 28 nci maddesinin 3 ncü 
ve 4 ncü fıkraları ahkâmı tatbik olunur. 

Meşrutan tahliye, mahkûmun iktidarı nispe
tinde şahsi hakları tazmin etmesi şartına da ta
lik edilebilir. 

REİS — Buyurun, Nüvit Yetkin Bey. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, 16 neı maddenin tadiliyle meşru-
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tan tahliye imkânları, eski kanunumuzda mev-
cudolandan daha da geniş tatbik imkânına ka
vuşturulmaya çalışılmıştır. Demin de arz ettiğim 
gibi, 16 ncı maddenin tadili hakkındaki esbabı 
mucibeye esas prensip bakımından tamamen 
mutabıkım. Fakat burada bir nokta var, onu te
barüz ettirmek isterim. Tadil teklifinde bulunan 
arkadaşlarımızın tekliflerini meczederek daha 
sade bir metin haline getiren Adalet Komisyonu 
tadil teklifinin, 1 nci fıkrasiyle, demin ki takrir
lerimin reddiyle. 13 ncü maddede nazarı itibara 
almamıyan husus, nazara almıyor. Ve 2 nci fık
rada, «ikinci devreden yaş ve bedeni kabiliyet
leri itibariyle üçüncü devreye geçemiyenler ya
hut yine bu sebeplerle üçüncü devreden ikinci 
devreye iade edilenler, ikinci devredeki mahkû
miyetlerinin hitamında bakiye cezalarının ağır 
hapiste yarısını, hapis veya hafif hapiste üçte 
birini iyi halle geçirdikleri takdirde, meşrutan 
tahliyeden istifade eder, deniliyor. Böylece /. 
13 ncü maddede ikinci devreden bedenî kabili
yetleri itibariyle üçüncü devreye geçemiyenlerin 
meşrutan tahliyeleri sağlanıyor. Ama 13 ncü 
maddede bakiye ceza süreleri kısa olduğu için, 
çalışma esasına müstenit ceza evine nakilleri ay
rılacakları çalışma kolunda çalışmaya başlama
ları için zamanın kâfi gelmiyeceği göz önünde 
tutularak, orada bırakılması zaruri görülenler 
meşrutan tahliye imkânından da mahrum tutul
muşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle bir adalet
sizlik doğmaktadır. Şöyle ki, bilfarz 24 aya mah
kûm bir vatandaşın bu hükmü infaz edilirken, 
(münferit hücre mevzuubahis değil) cezanın ya
rısını birinci devrede geçiriyor, ikinci yarısı bir 
sene veya daha fazla olduğu için meşrutan tah-
liye hakkını kazanıyor. 24 aya mahkûm olan va
tandaş 16 aydan sonra iyi hal göstermiş ise meş
rutan tahliyeyi talebedebiliyor. Buna mukabil, 
faraza 24 seneye mahkûm olmakla beraber birkaç 
ayını mevkuf olarak geçirmiş olduğu için ikinci 
devreden sonra bakiye cezası 12 aydan aşağı dü
şen aynı süreye mahkûm diğer vatandaş meşru
tan tahliye hakkını kaybediyor, cezası hele 2 se
neden birkaç gün az ise, faraza 23 -ay 20 güne 
mahkûm edilmişse o vatandaş bu haktan istifade 
edemiyor. İyi hal göstermiş olsa dahi 23 ay 20 
gün cezasını çekip çıkacaktır. Bunun ameli ba
kımdan mahzuru şudur: Bir mahkûm mahkemeye 
gelecek, hâkime diyecek ki, hâkim bey, beni 16 
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aya, 18 aya mahkûm etmeyin, 24 aya mahkûm 
edin. 24 aya mahkûm olursam belki atıfetten isti
fade ederim, belki 16 ayda hapisten çıkarım, di
yecektir. Altı aydan daha aşağı cezalar için mah
kemenin takdirine mevdu bir tecil müessesesi var
dır, Altı ayla iki sene arasındaki müddetlerde ise 
ne tecilden, ne meşrutan tahliyeden istifade edi
lememektedir. Şayet Sezgin arkadaşım bir sene 
dediler hayır, iki senedir. Ceza süresi mevkut'i-
yet hariç en az iki sene olmalı ki, bundan istifade 
edebilsin. Bunda arkadaşlar, kanaatimce bir zü
hul vardır. Çünkü komisyonun bütün esbabı mu-
cibesiyle ve tadil teklifine hâkim olan zihniye
tiyle bir taaruz hâsıl olmaktadır. Bunu izale et
mek için bendeniz bir tadil teklifi veriyorum. 
Cayem şudur: Şu maddede bedenî kabiliyetler 
sebebiyle üçüncü devreye geçemiyenler nasıl meş
rutan tahliye imkânından istifade ediyorlarsa 
aynı sebeple ikinci devreden sonra bakiye ceza
ları yüzünden üçüncü devreye geçemiyenlerin de 
istifadelerini temindir. Esasen bu, mutlak bir hak 
değildir, iyi hal göstememişse meşrutan tahliye 
mcvzuubahis değildir, bu bir atıfet olarak, veren
lerin elinde bulunan bir şeydir. Bundan başka 
meşrutan tahliyeden sonra dahi her zaman bu 
meşrutan tahliye kararını geri almak salâhiyeti 
17 nci ve diğer maddelerde mahfuz tutulmuştur. 
Yani infaz makamının elinde her zaman bunu 
takdir etmek ve geri almak hakkı vardır. Fakat 
iyi hal göstermiş vatandaşlar için bunu kabul et
mek lâzımdır. Nitekim bugünkü gündemimizde 
af kanunları vardır. Demek ki, zaman oluyor bir 
seneden daha az mahkûmiyeti olan vatandaşın 
hattâ hiç infaza başlanmadan dahi nadim olduğu 
ıslahıhal ettiği nazariyesi, zihniyeti göz öjıüne alı
nıyor, hususi af dahi getirilebiliyor. 

Şimdi bu vaziyet karşısında 22, 23, 24 aya 
mahkûm olan bir vatandaşın bu müddet içeri
sinde ıslah olması hali nazarı itibara alınmıyarak, 
böyle bir imkândan mahrum bırakılması adalet
sizliğini bertaraf etmek, ve bunu imkân dâhiline 
almak için bir tadil teklifi sunmuş bulunuyorum, 
ümidediyorum ki, arkadaşlarımız bu noktai na
zara iltihak ederler. 

REİS — Kncümen. 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SERVET SEZ-

CİN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, ar
kadaşımız Nüvit Yetkin böyle bir 24 ayı nereden 
çıkarıyorlar, ben anbyaınadım. Böyle bir şey yok. 
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Bakiye cezaları bir seneden aşağı olanların meş
rutan tahliyeden istifade etmemelerini bundan 
evvelki maddede izah ettik ve kabul edildi. Es
babı mueibemiz tamamiyle ilmîdir.. Aksi takdir
de meşrutan tahliye edersek, bir seneden aşağı 
cezası olan mahkûmlar, meşrutan tahliyeden 
faydalanabilirler. Bu takdirde üç güne de ine
bilir, bir aya da inebilir. Bir seneden jaşağı ceza
sı olanların meşrutan tahliyesi kabul edilme
miştir. İlmî sebepleri arz ettim. Bu itibarla 24 ay 
esası mevzuubahis değildir. Bakiye cezaları bir 
seneden aşağı olanlar bundan istifade edemez
ler. 

Tecil müessesesi başka bir şeydir. Af başka
dır. Meşrutan tahliye de başka bir şeydir. Meşrutan 
tahliye de başka bir şeydir. Meşrutan tahliye; 
infaz esnasında başlıyan ve ayrı sebeplerle ilgili 
bir husustur. Af hakkı her ceza için Büyük Mil
let Meclisinin salâhiyeti dâhilinde olan bir key
fiyettir. Tecil ise tamamen ayrı bir müessesedir. 

Bu sebeplerle fikirlerine iştirak etmiyoruz. 
REİS — Buyurun, Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, Servet Sezgin arkadaşım 24 ayı ne
reden çıkardı, dediler. 

Şimdi muhterem komisyon sözcüsü ile bera
ber getirdikleri kanun teklifini okuyalım : 

13 ncü madde : « mahkûm ikinci dev
rede, durumuna ve suçun mahiyetine göre ayrı gu
ruplar halinde bulundurulur. Bu devre; mahkûm 
mevkuf kalmış ise, bu müddetle hücrede kaldığı 
müddet çıkarıldıktan sonra geriye kalan müd
detin yarısını teşkil eder. Alelıtlak müebbet ağır 
hapis cezasiyle mahkûm edilmiş olanlar veya 
bakiye cezaları bir seneden az bulunanlar, yaş 
veya bedenî kabiliyetleri itibariyle üçüncü dev
re şartlarına intibak edenıiyecekleri tesbit edi
lenler üçüncü devreye geçemezler.» Bakiye ce
zaları bir seneden az ne demektir? Servet Sez
gin arkadaşım lütfen izah etsinler. Bakiye ceza
ları bir seneden az olan demek, birinci devreyi 
geçirmiş, ikinci devreyi geçirdiği müddet de çık
tıktan sonra geri kalan ceza bir seneden az de
mektir. O takdirde 24 aydan aşağı olanlar bu 
kanundan istifade edemez. Bakiye ceza müdde
ti bir seneden aşağı düşer ağır cezalı olmıyan 
mahkûmiyette münferit hücre mevzuubahs edi
lemez, üçüncü devreye geçiyor. 23 ay 20 günün 
yansı 11 ay 25 gündür. 11 ay 25 gün bir sene
den az olduğu 13 ncü maddenin bu fıkrasına 
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göre üçüncü devreye geçmek bahis mevzuu 
olamaz. Bu vaziyette 16 ncı maddenin bu fık- j 
rasma göre yaş ve bedenî kabiliyetler yü
zünden üçüncü devreye geçmiyenler hariç diğer
leri meşrutan tahliyeden istifade edemiyecek
lerdi. İşte 24 ayı bundan çıkardık. 

Sonra arkadaşım diyorlar ki ; biz hafif ha
pislere de teşmil ettik. Hele bu pek nâdir ah
valde vukubulabilir, iki seneden fazla hafif 
hapis cezaları para cezalarından muhavvel 
olabilir. Bunların dışında sayın arkadaşlarımız 
bizi tenvir ederlerse memnun olurum. Bütün 
bu hallerde mahkûm sicil alacak, mahkemeye 
gidecek, kendisini mahkûm eden mahkeme bu 
şerait altında bir karara varacak. Bu mah
kûm eğer meşrutan tahliye edilirse, tehzibi 
ahlâk etmiştir, ıslâhı hal etmiştir ve kendisi 
cemiyete iyi bir vatandaş olarak katılabilir, 
diyecek.. Ondan sonra yine Demoklesin kılı
cı gibi, muayyen bir müddet zarfında suç iş
lerse veya ıslâhmefsetmediği anlaşılırsa şart
lı tahliyeyi geri almak imkânını elinde bulun
duracaktır. Bu imkânlar mevcutken, 24 aydan 
daha aşağı mahkûmiyet almış vatandaşlarla 
mevkufiyet yüzünden üçüncü devreye düşen ba
kiye cezaları 12 aydan az bulunan vatandaş
ları neden bu haktan mahrum, edelim ? Bizim 
mahkemelerimiz çok ağır işlemektedir. Neti-
ceten 3 sene mahkûmiyetle bitecek bir suçun 
muhakemesi 2 - 2,5 seneyi bulmaktadır. Şimdi 
mevkufiyet müddetiyle münferit hücre müd
detini çıkardıktan sonra geri kalan müddet, 
6 ay, 8 ay olduğu zaman, 3 senelik mahkûmiyet 
alan vatandaşları da meşrutan tahliye imkânın
dan mahrum bırakıyoruz. Yani icabederse 3 - 4 
senelik mahkûmiyetleri dahi, bakiye müddeti 
bir seneden aşağı düşüyorsa meşrutan tahliye 
etmek kabil olmuyor. Bu itibarla komisyon 
sözcüsünün noktai nazarına iştirak etmiyoruz. 
Kanaatimizce idari olan, her zaman için kaldı
rılması, mahkûmun şahsi durumuna, ıslahıhal 
edip etmemesine bağlı bulunan bu hakkın ta
nınmasında mahzur, yoktur. Aksi halde, daha 
yukarı cezalarla, mahkûm olmuş vatandaşları 
bu atıfetten kanunen menetmek gibi bir neti
ce doğurur arkadaşlar. 

REİS -p Encümen, buyurunuz. 
ADLÎYE ENOÜMENÎ M. MUHARRİRİ 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, meşrutan tahliye müessesesinin ga-
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yesi maihkûmu iyi hale teşvik etmek ve bunun 
için onu da müddet bakımından 'bir miktar fay
dalandırmaktır. Binaenaleyh onun ceza evinde 
bir müddet kalarak orada yaşayışını, hal ve ha
reketini kontrol etmeden tezhibi alâka gittiğini 
tesbit etmek kısa zamanda anlaşılamaz. Anla-
şıltaasma imkân da yoktur. Onun için şimdiye 
kadar daima az cezalar hakkında meşrutan tah
liye kabul edilmiş değildir. Ayrıca meşrutan 
tahliye için, bu haktan faydalanabilmek için 
üçüncü devreye geçilmiş olmak şarttır. Üçüncü 
devreye geçilmediği takdirde bundan faydalan
maya imkân yoktur. Ancak hangileri faydalana
bilir1? Bunu da izah ettik. Kendisinin ikinci 
devreden üçüncü devreye geçmiş olması şart
tır. Sonra bakiye cezalarının da yarısından faz
lasını çekmiş olacak. Ondan sonra üçüncü dev
reye yani iş esası üzerine müesses üçüncü dev
reye bile geçecektir. Biz mevkufiyetle mahkû-
ımiyeti aynı kabul etmiyoruz. Bunların infaz şe
killeri ve maksatları başka başkadır. Yani meş
rutan tahliye için, bundan faydalanabilmek için 
mutlaka üçüncü devreye geçilmiş olması ve 
üçüncü devrede de iyi hal göstermiş olmak lâ
zımdır. Üçüncü devrede bir seneden az cezalar
da da tatbik olunamaz. Bu mevkufiyetin müd-
•detinin azlığına ve çokluğuna bağlı olan ' bir 
şeydir. Ona göre değişebilir. Ama hiç mevkuf 
karmamış işe ne olacak? Bakiye cezaları bir 
seneden aşağı olanların meşrutan tahliyesine 
tarafdar mıdırlar kendileri? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Hiç mevku
fiyet mevzuubahis değil; 23 aya mahkûm "bir 
vatandaşın istifadesi mümkün müdür? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Ağır hapis 
cezalarında hücre müdeti geçtikten ve ikinci 
devre çıkarıldıktan sonra bakiye müddet bir 
seneden az değilse meşrutan tahliye mümkün-
fdür. 

Hapis cezalarında hücre yoktur. İkinci dev
reden sonra bakiye bir seneden fazla hapis ce
zasına mahkûm olanlar istifade edecektir. Bir 
seneden az hapis cezasına mahkûm olanlar is
tifade etmiyeeektir. 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Servet Sezgin arkadaşımıza 
sordum, «23 aya mahkûm olan bir vatandaş bu 
kanuna göre 16 ncı maddeden istifade edecek 
mi?» diye. Burada münferit hücre hapsi bahis 
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mevzuu değildir. Fakat üçüncü devrede geçmesi ı 
gereken bakiye cezanın bir sene ve bir-seneden 
fazla olması keyfiyeti var. 13 ncü maddede de I 
mevkufiyet ve hücre çıktıktan sonra kalan müd
detin yarısı, ikinci yarısı üçüncü devredir. Mev
kufiyet uzadığı nispette bu devre müddetleri ki- • 
salır. Bu noktada yanıldıklarını sanıyorum. 

Meşrutan tahliye, mahkûmu ceza evinde uslu 
durmaya sevk edermiş. Burada beraberiz ama 
mutlaka insan ceza evinde iki sene mahkûm ola
rak yatınca mı uslanır! Başka şekilde bu imkâ 
na sahibolamaz mı? Sonra tecil müessesesi, af mü
essesesi bambaşka şeylerdir, diyorlar. Onu ben de 
bilirim ama bunlar da suçlunun nedamet ve ıslahı 
hal ettiği kanaatine dayanan atıfet imkânlarıdır. 

Şimdi 13 ncü maddenin tetkikinden, bir se 
neden daha az mahkûmiyeti kalmış vatandaşın 
üçüncü devrenin iş esasına dayanan infaz usulle
rine alınmasındaki güçlükleri anlıyorum ve ken
dilerine iştirak ediyorum. 

Üçüncü devrede bir seneden daha az bir mah
kûmu kaldırıp da iş esasına müstenit Imralı'ya 
veya başka bir iş yerine göndermeye zaman mü
sait değildir. Doğrudur. Bu suretle gönderilmi-
yor. İş esasına müstenit bir ceza evine, bulunan 
bu vatandaşı, müddeti kısadır diye meşrutan tah
liye. imkânından niye mahrum bırakalım? Bunu 
hiçbir suretle komisyon tatmin edici bir şekilde 
izah etmiş değildir. | 

REÎS — Encümen Reisi Cevat Ülkü, buyu- I 
run. 

ADLÎYE ENCÜMENİ REİSÎ CEVAT ÜL- j 
KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Nüvit Yet- I 
kin arkadaşımız buradaki mütalâalarını yanlış | 
bir noktadan yürüttüğü kanaati ile söz almış İm- | 
İnmiyorum. 

Bir kere meşrutan tahliye, muhakkak surette i 
her suçlu için behemehal tatbik edilmesi şart olan ! 
bir kanun hükmü mahiyetinde değildir. Netice 
itibariyle ağır hapsi istilzam eden ahvalde, ve J 
ikinci devre müddetinin hitamından bakiye bir 
sene mebde olarak alınmaktadır, denebilir ki ce
zası on bir ay yirmi gün olanlar on gün için ne
ye mağdur olsunlar? Bir senelik müddeti esas 
alırken, bir mebde tâyini ve bir prensibin tesbiti 
icabıdır. 

Tecilde'de aynı mülâhaza ileri sürülebilir. Yaş 
haddi dolayısiylc istisnai hal hariç altı ay ceza 
görmüş olanların cezalarının tecil edilmesi imkâ
nı vardır. Altı ay bir gün için tecil edilememek 
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gibi birv aziyetle karşı karşıya bulunuyoruz, de
mektir. Meşrutan tahliye edebilmek meselesinde 
de infaz hakkının da bir mahkûmun ıslahıhal 
edebilmesi için birinci, ikinci devreleri çektikten 
sonra ancak üçüncü devre içinde şartla salıveril
meleri mevzuubahistjr. Bir seneden aşağı mahkû
miyeti olanlara bu hakkı tanıyacak olursak esas 
prensibolan şartlı salıverme hükmü tamamiyle 
kökünden sarsılır. O zaman mevkufiyet hali uza
dı, hücre cezası da tevali etti, gibi düşüncelerle 
mahkûmiyet kalmıyacaktır. Yani birinci devre 
sonunda da şartlı salıverme yoluna gidelim. Ya
hut mevkufiyet müddeti birinci devreye ilâve 
edilerek ikinci devre içinde de şartlı salıverme 
yoluna gidelim, demektir ki, bu takdirde mah
kûm, ikinci devrede dahi şartlı salıverme yolu
nu hâkimden hak olarak talbetmek salâhiyetini 
kendinde bulacaktır. Halbuki şartlı salıvermeden 
esas maksat, mahkûmun iyi hali iktisabettiğini 
muhtelif devrelerde tetkik etmek suretiyle ancak 
üçüncü devrede böyle bir hakkın tanınması pren-
sipiyle hareket etmiş bulunuyoruz. Bu itibarla 
Nüvit Yetkin arkadaşımızın görüşüne iştirak ede-
miyeceğiz. 

REÎS — Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Cevat Ülkü arkadaşımla müşterek olduğum nok
tayı arz edeyim. Meşrutan tahliye her suçlu 
için mutlaka tatbik edilecek mecburi bir usul 
değildir. Bunda tamamen haklıdırlar. Ben de 
esasen teklifimde, noktayi nazarımda bu esasa 
istinadetmekteyim. Şunu demek istiyorum ki, 
bir seneden daha az cezası olan bir vatandaşa 
dahi böyle bir kanuni hakkı tanınırsa, bu de
mek değildir ki, o vatandaş bunu bir hak ola
rak iddia edebilir. Hayır, tamamen aksine. Bu 
vasıfları haiz olduğu ceza evleri müdürlükle-

| rinee raporla teyidedilecek, müddetleri hesab-
j edilecek, hâkimin önüne getirilecek ve hâkim 
j takdir hakkını kullanarak bu imkânı bahşede-
| cek, veya bahşetmiyecek... Şimdi böyle olunca, 

bunun verilmesi endişe edilecek bir mevzu de
ğildir. Bilâkis bu imkânı bahşettikten sonra 
mahkûmun şahsına, infazda, gösterdiği nizam-

| lara riayet durumuna, ıslahıhal edip etmediği 
| hususunda verdiği intıbaa göre bu imkân infaz 

müessesesinin elinde tutacağı bir mevzu haiine 
| geliyor. 
i Cevat Bey diyorlar ki, mahkûm tecrit müd-
I detini bitirdikten sonra ikinci devreye, ikinci 
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devreyi bitirdikten sonra da üçüncü devreye 
geçer. Dolayısiyle tadil teklifinin ana prensibi 
çalıştırma esasına dayandığına göre üçüncü dev
reye geçecek kimse, yaşlı veya mariz bulunursa 
onu çalıştırma imkânı olamaz. Veyahut müddeti 
çok kısadır üçüncü devreye geçemez. Yaşlılığı 
yüzünden üçüncü devreye geçemiyenler bu hak
tan mahrum olmasın diye üçüncü devreye geç
meden dahi ikinci devrenin sonunda meşrutan 
tahliye imkânı vardır. 

Böyle oluyor da müddetinin kısa olması se
bebiyle 3 ncü devreye geçmemiş olan vatandaş
tan bunu niye esirgiyoruz?. Bu .cihet açık kalı
yor, arkadaşlar. 

Muhterem Cevat Ülkü Beyle müşterek ola
madığım bir nokta da şu : Gene deminki izahı
ma dönüyorum, 24 aya mahkûm olan bir vatan
daş 1 ve 2 nci devreleçi çektikten sonra bakiye 
cezası bir seneye düşüyor ve meşrutan tahliye
den istifade edemiyor. 

Buna mukabil bir kimse 16 aya mahkûm ola
caksa 24 aydan daha fazlaya mahkûm olmayı 
tercihs edecektir. Çünkü, o zaman bu meşrutan 
tahliye olma hakkından istifade edebilecektir. 
Bütün kabahati de mahkûmiyetinin az olması 
olacaktır. Bu mahkûmun âdeta, «aman hâkim 
bey Allah rızası için benim cezamı fazlalaştır. 
Şu haktan istifade edeyim» bu imkân hiç olmaz
sa doğsun, diyecek hale geliyor. Bu cihet bence 
açıktır ve tenakuz vardır, arkadaşlar. 

Şartla salıverme, her zaman için kullanma 
mecburiyeti olmayıp ihtiyari olarak, vasıfları 
haiz olanlara tatbik edilecek bir müessese oldu
ğu ve af müessesesinden çok daha ileri ve çok 
daha basiretli keyfiyettir. Çünkü, icabında tah-
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liyeyi geri almak suretiyle tekrar cezasını çek
tirmek mümkündür. Komisyonun ve Meclisin 
böyle bir imkânı esirgemiyeceğine inanıyorum. 

RElS — Efendim, İstiklâl Harbi malûllerin
den altı ere verilecek para mükâfatı hakkında ka
nun lâyihasına 275 rey verilmiş, 275 kabul, lâyi
ha tasvip Duyurulmuştur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihasına 274 rey verilmiş, 
270 kabul, 4 ret, lâyiha tasvip buyrulmuştur. 

Tediye meseleleri hususunda Yunan Hüküme
ti ile Hükümetimiz arasında teati olunan mektup
ların tasdikine dair kanun lâyihasına 273 rey 
verilmiştir. 260 kabul, 12 ret, 1 çekinser, mu
amele tamam, lâyiha tasvibolunmuştur. 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki Anlaşmayı tadil eden 29 Haziran 1956 ta
rihli ve 8 numaralı Ek Protokolün tasdikine dair 
kanun lâyihasına 274 rey verilmiş, 274 kabul, 
muamele tamamdır. Lâyiha tasvibolunmuştur. 

31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - rFansa Ti
caret Anlaşmasının bir yıl müddetle temdidine 
mütaallik mektupların tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına 273 rey verilmiştir. 273 kabuldür, mu
amele tamamdır. Lâyiha 273 reyle tasvip buy
rulmuştur. 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda de
ğişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 273 rey ve
rilmiştir. 271 kabul, 2 çekinser reyi verilmiştir. 
Muamele tamamdır, lâyiha tasvibedilmiştir. 

31 Mayıs 1957 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

TASHİHLER 

Bu inikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 208 numaralı matbuada aşağıdaki tashihler yapıla
caktır : 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

9 
10 
11 

3 
4 

6 
16 
8 

565 878 35 665 878 35 
0 185 78 6 185 78 

inhisarlar Umum Müdürlüğü inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1948 Bütçe yılı 1949 Bütçe yılı . 
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İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verilecek para mükâfatı hakkındaki Kanuna verilen rey* 

lerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
275 
275 
O 
O 

248 
18 

(Kanun kabul edilmiştir.; 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlıı 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi tnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akm anlar 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğln 
Ahmet Tokuş 

[Kahul 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdeın 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Rsat Budakoğlu-
Mekki Said' Esen 
Mücteba Iştın 
Halil tmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nasrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
İhsan Oülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbev 

edenler] 
BURSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç. 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakm 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

A. Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
.Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut . 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Oavuşoğlu 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatknn 
Abidin PotuoğHı 
Hieri Sezen 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Şamili İnal 
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Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
I Lameli Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkine i ı 
Tahsin tnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tlit'ekcioğlu • 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri Üzcan S'an 
llaliş Tokdemir 
Hal it, Zarbım 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğiu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Adnan Mendert» 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
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Necdet lncekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Nazif'i Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Hakkı Kurmel 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alicarı 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
tsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu • 
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Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayıır 
Semi Ergin \ 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanağlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan • 
Yavuz Pasamehınetoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertefcin 
Selâhattin Ordıon 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ukıçay 
'Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah îhsan Tolon 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SINOR 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahraml ı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka
lay cıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlıı 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
thsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Seba,ti Ataman 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 
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[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHISAR 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Muzaffer Brgüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan (V.) 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Yalıya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BÎTLÎS 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Agâh E rozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 

thsan Karasioğlu 
ÇANKIRI 

Celâl Boynuk 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZÎNCAN 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hânıid Şevket ince (t.) 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Süleyman Kuran el 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 

Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Gole 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali .Yeniaraş 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Selâmi Din çer 
Sefer Göksel 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Haindi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 
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MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Fahri O rai 

MANÎSA 
Yunus Muammer Aîa-
kant 
Hayri Büke 
Adnan. Karaosmanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ayteraiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Eemzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
E tem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Reşit Kemal Timııroğiu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 

! : 74 29.5 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri îşbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümûşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Ilaradi Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğhı 
ismet Uslu 
Mehmet Ün aldı 

. 1957 C : 1 
SÎÎRD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlıı 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ v " 
Abdürrahman Doğnıyo] 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Almıed Özel (V.) 
•M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 

Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (t.) 
Mahmut Gojoğlu 
Muzaffer Harunoğhı 
Selâhattin Karayavıız 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Hasan Oral 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz (1. Â.) 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal YÖrükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 1 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
o 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 

— 
18 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa verilen reylerin neticesi 

* (Nisap hâsıl olmamıştır.) 

* 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhaıı 
Hazım Türe gün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 

M Etem Menderes 
fi A. Baki ökdem 

Â za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
274 
270 

4 
0 

249 • 

18 

[Kabul edenler] 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet ö.zbey 

BURSA 
Muhlis Brdener 
Müfit Erkuyumcıı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur. 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Cevat. Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu * 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

• 
Tevfik Şenocak Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

Kemal Zeytiııoğiu 
GAZİANTEB 

Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Samih İnal 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk • 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğhı 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioglıı 
Celâl Ramazanoglu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Seyfi Gögen 
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Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tkbar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeidi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Oihad BaJban 
Muzaffer Balaban . 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fewi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazif i Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSER! 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu. 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Osman özbilen 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu w 

Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
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Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoglu 

MUŞ 
§efik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üne-r 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Sel'âhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid , Tüzel 
Şü'krü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batuımlu 
Cavid O rai 
Salım Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Siialp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

Ahuıed Özel 
TEKİRDAĞ 

Samim Yücedere 
TOKAD 

ihsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet -Gürkaıı 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
YlUSllf UlllSOY 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi K&-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev S anaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlıı 
Celâl Öncel 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Dan-yal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lııtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Edibe Sayar 
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DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Aliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi înanç 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎTLÎS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaosman 
oğlu 

/Reddedenler] 
ÜRFA 

Feridun Ergin 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracı oğl u 
Selim Ragıp Emeç 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENlZLÎ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

Osman Ongan 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğhı 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehraed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Nıımanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
ismail Sayın 

GAZlANTEB 
S üley m an Ku ran e 1 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞ ANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
ŞiMisettin Mursaloğlu 

ZONGULDAK 

Cemal Kıpçak 

Şevket Sarıçalı 
İÇEL 

Hüseyin Fırat 
İSPARTA 

irfan Aksu 
Said Bilgiç 
.Kemal Demiralay 
Tahsin T ola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 

İZMİR 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 

KARS 
Sırrı At alay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Salim Esen 
Ziya Termen 
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KAYSERİ 
Servet Haeıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Ta§er 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğln 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu | 

Afyon Karahisar 1 j 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 | 

î : 74 29.5.1957 0 : 1 
1 Süleyman Süruri Na-

suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
1 Yunus Muammer Ala-

kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİÖDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Fazıl Erim | 

[Münhal M 
Bursa 1 I 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 | 

1 RÎZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoglu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Sınain Tekelioğlu 
Ahmet Topaloglu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğrııyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel | 

ebusluklar] 
istanbul 1 j 
izmir 1 1 
Kastamonu 1 1 
Kayseri 3 

I TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (I.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoglu 
Selâhattin Kârayavuz 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Osman Turan 

URPA 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik _I_XUr£V (VJ, V.J ^VCJv-t»-

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Haşini Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Âvni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

— 
18 
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t : 74 29.5.İ9Ö7 0 : 1 
Tediye meseleleri hususunda Yunan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında teati olunan mektupla-

lann tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
- (Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KAEAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Âtıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren <J-Vf-VXXJJUEJ J U X V > 1 X 

Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

Â 

Rey 
za adedi 
verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

[Kahul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Gökcr 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köy m en 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydm 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

541 
273 
260 

12 
1 

250 

18 

edenler] 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 

1 Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Kemal Yaşmkılıç 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR . 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 

! Abdullah tzraen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlıt 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Oögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Humman 
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AFYON KARAHİ6AR 
Rıza Çerçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BÎLECIK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

.Lûtfi Oğultürk 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlıı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

[Reye iştira 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlıı 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
ismail Saym 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

etmiyenler] 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah CilK 
Sekip İnal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ate§ 
Celâl Bay ar (Reisicum 
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Cihad Baban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

390 — 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Ziya Atığ 
Selâmı Dindar 
Sefv Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağnaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 



Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANÜ 
İsmail Hakkı Bayka.1 
Sabri Özean San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakııp Çukurova 
Hüseyin {..-at 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 

Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 

t : 74 29.5 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bdlgin 
Necdet încekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidiin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven • 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakçı oğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

. 1957 C : 1 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettiın Emre 

NİĞDE 
Hüseykı Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğla 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekifr Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertefkin 
Sabri İşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçjal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Muhittin özfeefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ul/uçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahiü Akdağ 
Lûtfi Sezgin 

Nıırulltah Ihsaaı Tolon 
SİİRD 

Suat Bedük 
Veysi Oran 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğiu 
Selâhattin Clilüt 
Ahmet Oürkan 
Osman Hacı bal oğl u 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi İva-
laycıoğhı 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
Muzaffer Timur 

YOZOAD 
Daııynl Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erznrum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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t : 74 29.6.1967 0 : 1 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındald Anlaşmayı tadil eden 29 Haziran 1956 tarihli ve 

8 numaralı Ek Protoltin tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) # 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 274 

# Kabul edenler : 274 
Reddedenler o 
Müstenkifler O 

Reye iştirak etmiyenler : 249 
Münhal mebusluklar 18 

AFYON KARAHİSAE 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

[Kabul 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil tmre 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğhı 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BtTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

edenler] 
ŞURSA 

Selim Ragıp, Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE . 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafet 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE , 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu . 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Alı Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
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Nazim Bezmen 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut (î.) 

ÎZMÎR 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tan över 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğhı 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Baydır 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

[Münhal M 
Bursa 1 

! Ç'oruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Sel'âhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİÎRD 
•Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Eeovit 

ebuslitklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel # 

M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necini Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Hal it Ağanoğlu (1.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavnz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Aziz Özbay 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

T 

18 



î : 74 29.5.1957 O : 1 

ANKARA 
Muhlis Ete 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

KARS 
Sırrı Atalay 

AFYON KARAHÎSAR 
Eıza Çerçel 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayraınoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Âliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Ahmet Tekeli oğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Yalıya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

Remzi Çakır 
Kemal Güven 
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Turan Güneş 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hilmi Özbay 

[Müstenkifler] 
KOCAELİ 

Ekrem Alieaıı 

[Reye işi İrak 
Yümnü Üresin (1.) 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Oıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin' Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğhı 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikcioglu 

etmiy enler] 
ÇORUM 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hüseyin Ortakçıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri A n ğ 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünaİ 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanac 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Saııa-
lan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfki Salim Burçak 
Hâmid Şevket İnce (t.) 

SİNOB 

M. Vehbi Dayıbaş 

URFA 

Feridun Ergin 

Hasan Nuınanoğlü 
Esat Tıuıcel 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenan i 
Samih İnal 
Süleyman Kuran ol 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
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6.1967 0 : 1 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoglu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu' 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Püruzan Tekil 
Nazlı Tla'bar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMIR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Oihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Osman Kapara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidfin TekÖn 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifı Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

î : 74 29. 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri tşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 

SÖRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğln 
Celâl Öncel 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZOAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Edibe Sayar 
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MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğhı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nâtıfc Poyrazoğlu 

t : U 39.5 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkam 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Gürîş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batuımkı 
Ahmet Kınık 
Oavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
îsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

.İ9ÖT 0 : 1 
SÎNOB 

Şerafettin Ayhan 
. Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (î.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karaya v M. 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz (t. Â.) 
Hakkı Gedik 
Hâeim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Ayduı 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 

18 
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t : U 29.5. İ957 C : İ 
31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müddetle temdidine müteal

lik mektupların tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
4 (Kanun kabul edilmiştir. ̂  

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarkan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes | 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

0 
0 

250 
18 

[Kabul edenler] 
1 A. Baki ökdem 

Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet' Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
T.ûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Ivalafat 
İhsan Karasioğhı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Âli Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlıı 
Âli Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf -Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
thsan Hamid Tiğreî 

EDİRNE 
Mehmet Enginün | 

I Kemal Yaşmkılıç 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazmar 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
thsan Daî 
Süleyman Kurancl 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah tzmen 
Doğan Köy m en 
Mazhar-Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

OÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
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Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtti Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Kökttirk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

IZMIR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baiban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incefeara 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekem 
Behçet Uz 

t : 74 29.5 
KARS 

Fevzi Aktaş 
KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Bîakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükb'aşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

. 1957 C : 1 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğhı 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdül kadir Kal av 
Cevdet Öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettm Emre 

NİĞDE 
Hüs'eytin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadı oğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 

Enver Batuımlu 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğhı 

TEKİRDAĞ 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
Selâlıattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 

VAN 
Mnslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Edibe Sayar 
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[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHtSAR 
Sıtkı Koraltan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA . 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gekçer 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

'Asım Okur 
AYDIN 

Nihat îyriboz 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BOLÜ 
Eeşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emee 
Hulusi Köymeıı 

ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadıft Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
lshak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuntel 

ESKİŞEHİR 
İsmail Sayın 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
ilhan Sipahioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (t. Â.) 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel ' 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib. Bubik 
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Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Sürari Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Fahri Ora! 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 

î : 74 29.5 
ORDU 

Refet Aksoy 
Mehmet Cemi] Bcngü 
(,v.) 
Feyzd Boztepe 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoglu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri (V.) 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kmık 
öavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 

. 1957 C : l 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç, (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
tsmaü Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Saim Önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz (1. Â.) 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Hakkı Hilâleı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

fMünhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 
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6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Kakuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 273 
Kabul edenler : 271 

Reddedenler 0 
Müstenkifler 2 

Reye iştirak etmiyenler : 250 
Münhal mebusluklar : 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun* 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 

[Kabul 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderesi 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Işın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğru 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran > 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BlTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 

edenler] 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Asım Enırem 

ÇORUH 
Muzaffer önal. 

ÇORUM 
Sedat Baran , 
M. Kemal Bîberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
İsmail Hadımlıoğlu 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Yarol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Eıfhıman 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah tznîen 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Celâl Ramazanoğhı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlıı 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 

t : 74 29.5 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim- Esen 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Ofouz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Alî Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
AIhmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
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Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Bahaettm Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Pasamehnıetoğiu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akcal 
Kemal Salta 
Osman Kavrakoğlıı 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Lûtfi Sezgin 

SİİRD 
Suat Bedük 

Veysi Oran 
SİVAS 

Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal' 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Müstenkifler] 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

MALATYA 
İsmet İnönü 

[Beye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikoaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karana kçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tabir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bunıin 
Hilmi Çeltikçioğiu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Kıza Kılıçkale * 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid »Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğiu 
Şevki Erker 

Hâmid Şevket ince (!.] 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

GAZİANTEB 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (İ.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sarli Altuğ 

Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğiu 
Arif Güngören 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (1. A.) 
Ziya Atığ 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
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Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Tarık KSzbek 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

î : 74 29. g 
1 Nedim ökmen 

Remzi öksüz 
j Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Aibdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

NİĞDE 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Akspy 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 

1 Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 | 

1957 C : 1 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Sorauncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Abdurralıman Doğrvıyol 
Şevki Eeevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Sam im Yüeedere 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Haiit Ağanoğlu (1.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
.Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Avni Yurdabayrak 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 
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Devre : 3t 
içtima : 3 S. SAYISI : 202 

İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verilecek para mükâfatı 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /640) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 526/739 

14 . III. 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verilecek para mükâfatı hakkında Maliye Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

. . . Başvekil 
, A. Menderes 

. ESBABI MUCİBE 

397 sayılı Kanunun birinci maddesine tevfikan paga mükâfatı verilmesi gereken İstiklâl Harbi 
malûllerinden adı, soyadı ve künyeleri kanun lâyihasına bağlı cetvelde yazılı (6) ere ödenecek ce-. 
man 600 liranın 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin '(devlet borçları) kısmının 
801 nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve tahsisatları) faslından tediyesi uygun görülmüş ve bu maksat
la ilişik kanun lâvihası hazırlanmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/640 
Karar No. 102 

22 . V . 195", 

Yüksek Reisliğe 

İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verile
cek para mükâfatı hakkında Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
14 . I I I . 1957 tarihli ve 71 - 526/739 sayılı tez
keresiyle gönderilen 'kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Hükümet mümessili 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere 397 sayılı Kanuna tevfi
kan lâyihaya merbut cetvelde künyeleri yazdı altı 

ere 600 Ura para mükâfatı verilmesini istihdaf 
etmektedir. 

İstiklâl Harbi malûllerine para mükâfatı ve
rilmesi hakkındaki 397 sayılı Kanunun birinci 
maddesi, sonradan çıkacak İstiklâl Harbi malûl
lerine de maluliyet derecelerine göre para veril
mesi hükmünü ihtiva ettiğinden bu maksatla ha
zırlanmış olan kanun lâyihası encümenimizce ye
rinde görülerek maddelerin müzakeresine geçil
miş ve lâyihanın birinci maddesi 1956 malî yılın 
sona ermiş olmasından dolayı metinde 1956 malî 



yılı 1957 olarak değiştirilmek suretiyle ve mü-
taakıp maddeler Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
/ / . îmre 

Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 

Reisvekili 
Kırklareli 
S. Bak ay 

Balıkesir 
M. II. Timurtas 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Bursa 
II. Köy m en 

Çoruh 
Y. Gümüşe! 

Erzurum 
S. Erk er 

Kasta'monu 
II. Dura 

Niğde 
A.^N. Kad'ioğlu 

Van 
K. Yörükoğhı 

Corum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Kayseri 
/. Kirazoğlu 

Trabzon 
/ . 8c7ier 

Yozgad 
D. Akbel 

Diyarbakır 
M. II. Ünal 
Gümüşane 

// . Tokelemir 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Tunceli 
B. T. Okaygün 

Yozgad 
T. Alpay 

( S. Sayısı : 202 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve ma
luliyet dereceleri yazılı (6) ere 397 sayılı Ka
nun gereğince verilecek ceman 600 liralık para 
mükâfat* 1056 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l 
işaretli cetvelin (Devlet Borçları) kısmının 801 
nci (Emekli, dlul ve yetim aylık ve tahsisatları) 
faslındaki tahsisattan verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

28 . I I . 11957 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarkan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verilecek pa
ra mükâfatı hakkıda kanun lâyihası 

MADDE 1. — İlişik cetvelde adı, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı (6) ere 397 sayılı Ka
nım gereğince verilecek ceman 600 liralık para 
mükâfatı 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) 
işaretli cetvelin (Devlet borçları) kısmının 801 
nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve tahsisatları) 
'faslındaki tahsisattan verilir. 

MADDE 2. — Lâyihanın ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Lâyihanın üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( g. Sayısı : 202 ) 



397 sayılı Kanuna göre (İstiklâl Harbi malûllerine) 39 ncu Erat Nakdî Mükâfa 

Mükâfat 
İsini ve şöhreti, memleketi ve Maluliyet Mükâfat miktarı 

Kıtası mahallî emvali derecesi derecesi Lira 

İstiklâl Harbinde 4 neti P. Kalecik ilçesinin Karacakaya 
Alayı, 1 nci Tb. 1 ııci Bö- köyünden Rüstemoğlu Satılmış 
İlik erlerinden Kara koç İMİ 6 6 l /C 100 

İstiklâl Harbinde Seydişe- Beyşehir'in Üzümlü nahiyesi 
hir Askerlik Şubesi Muza- Huğlu köyünden Mustafa oğlu 
heret erlerinden Ahmet Tekin 1307 6 l /C 100 
İstiklâl Harbinde o ncü Nevşehir'in Dere mahallesinden 
Kafkas Fırkası 7 nci A. 2 Hüseyinoğlu Halil Yolveren 
nci Tb. 6 nci Bl. erlerinden 1302 6 l /C 100 
İstiklâl Harbinde 58 nci A. İmranlı ilçesinin Akkaya kö- -
1 nci Tb. 3 ncü Bl. erlerin- yünden İbrahim oğlu Hamdi 
den Yüce 1314 6 l /C 100 
İstiklâl Harbinde Adana Kozan ilçesinin Sevinçli köyün-
Müfrezesi 2 nci Alay, 2 nci den Musaoğlu Cabbar Ateş 
Tb. 3 ncü Bl. erlerinden 1315 6 l /C 100 
İstiklâl Harbinde Ağır Top Cal ilçesinin Ismailler mahalle-
Alayı 2 nci Tb. 2 nci Bl. sinden Mustafaoğlu Ali Ay 
erlerinden 1 - > 1 :> 6 l /C 100 

Altı erin 6 nci dereceden «C» fıkrasından mükâfat miktarı (i X 100 = 600 Lira 

\>et<( 



Devre : X 
ÎÇtima: 3 S. S A Y I S I : 

Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 

(1/664) 

T. C. 
Başvekâlet 11 . t . 1957 

Kanunlar ve Kararlar % 
Tetkik Dairesi * 

Sayı: 71/567,1288 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi lıakkmdak İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 12 . IV . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
• A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

6326 sayılı Petrol Kanununun maksadı, 2 nci maddesinde ifade edildiği veçhile, Türkiye Cum
huriyeti petrol kaynaklarının geliştirilip, kıymetlendirilm esini sağlamaktır. Bu itibarla, yabancı 
menşeli ham petrolün nakli, tasfiyesi ve bu tasfiyenin mahsulleri Petrol Kanunumuzun şümulü 
dışında kalmakta idi. Halbuki, 1954 ten bu yana geçen zaman zarfında memleketimizde şimdilik 
yabancı menşeli ham petrol işlemek maksadiyle ve üzerlerinde durulmaya, değer ciddiyet ve mahi
yette rafineri tesisleri 'kurulması teşebbüsleriyle karşılaşılmıştır. Bu mevzuda yapılan tetkikler, bu 
tesislerin memleketimizde Petrol Kanunu hükümlerine tâbi olarak şimdiden kurulmasında fayda 
bulunduğu neticesini vermiştir. &*f * ? * $ * ! * * ' ' " " 
, Ayrıca, geçirilen tatbikat devresinde, Petrol Kanunu ile temin edilmesi beklenen gayeye daha 

süratle ulaşılabilmesi için, Kanunun bâzı hususlarda ikmal edilmesi lâzımgeldiği anlaşılmıştır. 
Bu iki sebepten dolayı, Petrol Kanununda bâzı tadiller yapılması lüzumuna kanaat getirilmiş 

ve ilişik lâyiha bu maksatla hazırlanmış ve maddelerin mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 
Madde 1 : Petrol Kanununun 2 nci maddesinde yapılan tadilât, yabancı menşeli ham petrolün 

Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının geliştirilip kıymetlendirilmesi maksadına uygun olduğu 
nispette, Türkiye dâhilinde nakil ve tasfiya edilmesine imkân vermeye matuftur. Bu suretle, ka
nunun esas maksachna halel getirilmeden ve yerli petrol bulunmasına intizar edilmeksizin petrol 
sanayiinin memleketimizde kurulmasına yol açılmaktadır. 

Madde 2 : Petrol Kanununun 3 ncü maddesinin 23 ncü fıkrasındaki tadil, tehlikeli fiilin Vd-
rifinde mevcut eksikliği gidermek maksadına matuftur. 

Bu maddenin 31 nci fıkrasındaki değişiklik, bir başka fıkrada, petrolün ayrıca tarifi mevcudol-
ması itibariyle, tatbikatta tereddütlere meydan verilmemesi için yapılmıştır. 

Madde 3 : Petrol Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının tadilinde, memleket petrol 
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ihtiyacının karşılanması hususunda gerektiği takdirde, konulacak mecburiyete ecnebi menşeli pet
rol kullanan tesislerin de tâbi olmalarını teminetmek maksadı güdülmüştür. 

Madde 4 : Petrol Dairesinin gelirleri meyannıda petrol hakkı sahipleri tarafından ödenen 
Devlet hakları yer almaktadır. Ancak, kanunun 22 nci maddesindeki ifadenin, maksat hilâfına bun
ların tamamının daire geliri olarak alınmasına imkân vermiyecek şekilde bulunduğundan maddenin 
ibu bakımdan ıslahı gerekmiştir. 

Madde 5 : Petrol Kanununun 23 ncü maddesinde, 22 nci maddede yapılan tadil dolayışiyle bir 
değişiklik yapılması lüzumu hâsıl olmuş ve aynı zamanda bir yıllık Devlet hakları tutarı dairenin 
masrafları yekûnundan fazla olduğu takdirde bunların umumi gelir bütçesine irat kaydolunması 
sağlanmıştır. 

Madde 6 : Petrol Kanununun 36 nci maddesinde yapılması düşünülen tadilin gerektirdiği tes
cil muamelesine imkân vermek üzere 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının c ve d bentlerinde bâzı 
tadiller yapılmıştır. 

Madde 7 : Petrol Kanununun tatbikatında 3 ncü maddenin 18 nci fıkrasında yazılı petrol hak
ları üzerinde de ruhsatname ve belgeler ve bunların hisselerinde yapılanlar misillû tasarruflarda 
bulunulmasına imkân verilmesinin petrol hakkı sahiplerine teknik, malî, iktisadi ve sair cephe
lerden birçok kolaylıklar sağlıyacağı ve dolayışiyle petrol arama ve işletme ameliyelerinin inki
şafının hızlandırılacağı anlaşıldığından 36 nci maddenin 1 nci fıkrasında bir değişiklik yapılmış 
ve 2 nci fıkrasına da «b» bendi ilâve olunmuştur. 

Ruhsatname ve belgelerden doğan ve sayısı kabarık bir yekûna varabilecek istidatta bulu
nan petrol haklarından bu suretle tasarruflara mevzu olabileceklerin tahdidi ve aynı ruhsatna
me ve belge ve bunlardan doğan petrol haklarına sahip hissedarların birinin vecibe ve mükellefi- « 
yetleri yerine getirmemesinin diğer hissedarlar ve hak sahipleri hakkında doğuracağı neticele
rin tesbiti gerekmiş ve 36 neı maddeye ilâve edilen 4 ncü fıkra ile bu hususun Nizamnameye ko
nacak kâfi derecede tafsilâtlı ahkâm ile temini derpiş olunmuştur. 

Madde 8 : Kanunun 2 nci maddesinde derpiş edilen tadilât, yabancı menşeli ham petrol ile 
yapılacak bilûmum petrol ameliyatının ve bu meyanda bu petrolün boru hattı ile naklinin de 
kanunun şümulü içine alınmasını intacedecektir. Bununla beraber, esas gayesi, yabancı menşeli 
petrolü, yabancı bir memlekete müteveccihen boru hattı ile nakletme olan ameliyatın bundan is
tisna edilmesinde ve böyle bir boru hattına tatbik edilecek hukuki rejimin îcra Vekilleri Heye
tince tâyin edilmesinde fayda mülâhaza edildiğinden bu hususu temin etmek üzere kanunun 83 
ncü maddesine bu fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 9 : Kanunun 87 nci maddesine göre, Türk olsun ecnebi olsun bir petrol hakkı sahibi 
hiçbir suretle arazinin mülkiyetini iktisabedememektedir. Petrol Kanunu, petrol hakkı sahibinin 
bu noktada tasarruf ehliyetini daraltmıştır. Petrol hakkı sahibi ancak arazinin kullanma hakkı
nı iktisabedebilir. Tasfiyehane gibi büyük tesislerin üzerinde kurulacağı arazinin mülkiyetinin 
başkasında bulunması, bu tesisleri kuracakların cesaretini kırmaktadır. Halbuki, hususi mülkiyet 
mevzuu bulunan arazinin mülkiyeti, sahibi ile anlaşmak suretiyle petrol hakkı sahibi tarafından 
iktisabedilebilirse, bu mahzurun ortadan kalkacağı anlaşılmış ve bu maksatla 87 nci maddenin 1 
nci fıkrasına bir ilâve yapılmıştır. ' • 

Madde 10 : Kanunun 109 ncu maddesine göre, petrol hakkı sahiplerinin her vergilendirme 
dönemi için gelir ve kazançları üzerinden: 

a) Normal vergi ile; 
b) (Muayyen şartların mevcudiyeti halinde) Munzam vergi ödemeleri gerekmektedir. 
Bilindiği üzere normal vergi, yürürlükte bulunan kanunlara göre alınacak (Kurumlar Ver

gisi) ile hissedarların Gelir vergilerine mahsuben yapılacak tevkif at miktarının yekûnuna teka
bül etmektedir. 

Petrol hakkı sahipleri, bir vergi dönemi için ödedikleri normal vergi ile diğer vasıtasız ver
giler, Devlet hakları, Devlet hisseleri, harçlar, G-ümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri yekûnu, 
safi kazançlarının yarısından az olduğu takdirde, sermaye ve devri mümkün zararların itfa edil-
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mi§ bulunması şartiyle, aradaki farkı da Hazineye yatırmakla mükellef tutulmuşlardır. Ödene
cek bu farka ise Munzam Vergi denilmektedir. 

1. Kurulacak petrol tasfiyehanelerinin ithal petrolünü tasfiye etmeleri nalinde, elde edecek
leri gelir ve kazançların, diğer sınai müesseselerde olduğu gibi, sadece normal vergiye tâbi tutul
ması maksadiyle 109 ncu maddenin 1 nci fıkrasının b bendi sonuna bir fıkra eklenmesi lüzumlu 
görülmüştür. . 

Aynı tasfiyehanede hem ithal petrolünün hem de yerli petrolün tasfiye edilmesi halinde ithal 
petrolünün tasfiyesine taallûk eden gelir ve kazancın nizamnamede belirtilecek usullere göre tef
rik olunacağı da fıkra metninde açıklanmıştır. ' l f !.*İL*,L** v* Wt '* ~": " * " -' " » . * • _ ' 

2. 109 ncu maddenin 3 ncü fıkrasına göre, mahiyetini yukarıda arz ettiğimiz normal vergi ile 
vasıtasız vergiler, Devlet hakları ve hisseleri, harçlar, gümrük ye diğer ithal vergi ve resimleri 
yekûnu safi gelir ve kârların % 50 sinden fazla olduğu takdirde, normal vergiden bu miktarda 
tenzilât yapılması, ve yapılacak tenzilâtın k u r u l l a r ve tevkif edilecek Gelir Vergileri yekûnun
dan fazla olması halinde ise hiç normal vergi alınmaması gerekmektedir. 

Munzam Vergiye tâbi tutulmaması teklif olunan, ve mahiyetleri yukarıda 1 nci fıkrada açıkla
nan, ithal petrolünün tasfiyesinden mütevellit gelir ve kazançlara normal vergi sınırının uygulan
maması, binnetice normal verginin her halükârda tam olarak alınması lüzumlu görüldüğünden 109 
ncu maddenin 3 ncü fıkrasının sonuna bu maksadı temin edecek bir hüküm eklenmiştir. 

Madde 11 : 110 ncu maddede yapılan değişiklik yeniden iki fıkra ilâvesine inhisar etmektedir. 
ilâve olunan hükümlerden biri; ithal petrolü kullanan tasfiye ameliyesinden hâsıl olduğu anla

şılan gelir ve kazançların tesbitinde, tasfiye dışında kalan petrol ameliyatından tahassul eden za
rarlar için hiçbir tenzilât yapılamıyacağı hususuna müteallik bulunmaktadır. 

ikinci fıkra olarak eklenen hükümde ise; 109 ncu madde ile 110 ncu maddenin 1 nci fıkrasında 
kullanılan harçlar, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri tâbirlerinin doğrudan doğruya pet
rol hakkı sahibi tarafından ödenen ve onun uhdesinde kalan mükellefiyetleri ifade ettiği belirtil
miştir. 

Maddede yapılan bu değişiklik dolayısiyle 110 ncu madde iki fıkra halinde tertiplenmiş ve ev
velice mevcut olan 1 ve 2 nci fıkralar 1 nci fıkranın a ve b bendi haline getirilerek sonuna bir 
hüküm eklenmiş, 2 nci fıkra olarak da yukarıda sözü geçen tarif konulmuştur. 

Madde 12 : Tasfiye ameliyatında kullanılacak petrolün Gümrük«ve diğer ithal vergi ve re
simlerini ödemeksizin ithalini ve tasfiyeyi mütaakip memleket içinde isatalacak petrol mahsulle
rinin ise yürürlükte bulunan tarife ve şartlar dairesinde Gümrük ve diğer ithal Vergi ve Resim
lerine tâbi tutulmasını sağlamak maksadiyle 112 nci maddeye yeniden iki fıkira eklenmiş, ve 2 nci 
ve 3 ncü fıkralarda da buna muvazi bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Bilindiği veçhile, tasfiye ameliyatı Türkiye'de yapılacağı için elde olunan petrol mahsullerinin 
tesellümü Gideı< Vergisine tâbi bulunmaktadır, diğer taraftan petrol mahsullerinin Türkiye'de 
satılacak kismmdan, teklif edilen 5 nci fıkraya güre, Gümrük Vergisi ile birlikte diğer ithal 
vergi ve resimlerinin de alınması gerekmektedir. Bunlar meyanmda, Gider vergilerinin , ithalde 
alman kısmına da tâbi tutularak ayni mevzuda Gider Vergisinin iki defa alınması ihtimalini ön
lemek maksadiyle 5 nci fıkranın sonuna ayrıca bir hüküm konulmuş bulunmaktadır. 

Madde 13 : Petrol Kanununun 132 nci maddesi, müsaade, arama veya işletme ruhsatname
leri veya belgelerin ne suretle feshedilebileceğini, göstermektedir. Ancak, bu maddedeki hükmün 
çok katî ve sert olduğu görülmektedir. Petrol hakkı sahibinin riayet etmediği nizam ne ka
dar hafif olursa olsun, müeyyidesi feshe bağlanmış ve idare bunu tatbika icbar edilmiştir. 
Bundan dolayı, maddede derpiş olunan tadilât ile ittihaz olunacak idari tedbirlerle riayetsizliğin 
ehemmiyeti arasında uygun bir münasebet tesis ve Hükümete memleket menfaatleri icabettiriyor-
sa feshe tevessül etmemek serbestisinin verilmesi istihdaf olunmuştur. 

Madde 14 : Petrol Kanununun 85 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre bir tasfiyeci, bir nak
liyeci ameliyatını hüsnüniyetle sevk ve idare etmekle mükelleftir. Buna aykırı hareketin müey-
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yidesi 132 nei maddede bütün petrol hakkı sahiplerine bütün ameliyata şâmil olarak gösterildi
ği halde 85 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında da belge mevzuu ameliyata münhasır olmak 
üzere hemen aynen tekrar edilmiş bulunmaktadır . Aşağıda görüleceği veçhile 132 nci madde 
petrol hakkı sahipleri arasında farklı muameleye meydan verilmemesi de göz önünde tutularak 
değiştirilmekte olduğundan, bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasının kaldırılması lüzumu hâsıl ol
muştur. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 23 . V . 1957 

Esas No. 1/664 
Karar No. 

Yüksek Reisliğe 

Muvakkat Encümenimize havale buyurulan 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihası ilgili Hükümet temsilcilerinin işti
rakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Memleketimizde petrol sanayiinin süratle te
sisine imkân vermek ve lüzumu halinde yabancı 
memleketlerden limanlarımıza petrol nakliyatını 
sağlıyacak boru döşenmesi için yapılacak teklif
lere hazır bulunmayı temin etmek gibi iki mü
him maksadı ve Petrol Kanununun tatbikatın
dan elde edilecek neticelere göre değiştirilmesi 
icabeden bâzı hükümlerin tadillerini ihtiva eden 
lâyiha esas itibariyle encümenimizce muvafık 
mütalâa edilmiş ve aşağıdaki ilâveler yapılmış
tır. 

1. Lâyihanın 3 ncü. maddesinde zikredilen 
6326 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 6558 
sayılı Kanun ile muaddel birinci fıkrasını değiş
tiren «B» bendine (Piyasa fiyatı üzerinden sağ
lamaları istenebilir) ibaresi ilâve edilmiştir. 

2. Lâyihanın 6 nci maddesinde zikredilen; 
6326 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasını değiştiren «D» bendine Çankırı Mebusu 
Celâl Boynuk'un teklifi üzerine (arama ruhsat
nameleri, işletme ruhsatnameleri ve belgeleri ve 
bunlardan doğan petrol haklarının) cümlesinden 
sonra (veya bunlar üzerindeki haklarının) iba
resi ilâve edilmiştir. 

3. Lâyihanın 9 ncu maddesinin ikinci fık
rasındaki (hususi mülkiyet mevzuu arazinin) 
ibaresi sonuna (;) konulması uygun görülmüş
tür. 

4. 6326 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin 
tadilden evvelki metne göre : Petrol hakkı sahip
leri, petrol ameliyatı için lüzumlu olan malze
meden istihlâk maddeleri dışında kalanlarını 
vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edebilir
ler. Ve buna mütenazır olarak 113 ncü maddeye 
göre de ithal ettikleri malzemeden istihlâk mad
deleri dışmdakilerini yine vergi ve resimlerden 
muaf olarak dışarı çıkarabilirler. 

Bundan evvelki tadile ait 6558 sayılı Kanun
la petrol ameliyatı için lüzumlu istihlâk madde
lerinin de gümrük vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ithal, edilebilmesi temin olunmuş ve 112 
nci maddeden «istihlâk maddeleri hariç» ibaresi 
çıkarılmıştır. Gerekirdi ki, buna muvazi olarak 
113. ncü maddeden de aynı ibare çıkarılsın. Bu 
yapılmamıştır. Gözden kaçırıldığı anlaşılmakta
dır. 

Bu hal, tatbikatta birçok müşkülâtı mucibol-
maktadır. Bilfarz petrol hakkı sahibi patlayıcı 
maddeler veya sondaj kuyusunda kullanılmak 
üzere bâzı kimyevi maddeler ithal edilmekte ve 
fakat bunların fazla kalan kısmını tekrar dışarı 
çıkarmak istediği zaman idare talebi is'af ede
memek durumunda kalmaktadır. Bu ahenksizli
ği gidermek zarureti vardır. Tetkik olunan ta
dilât projesinde de bu halin izalesi derpiş olun
mamıştır. Bu itibarla 6326 sayılı Kanunun 113 
ncü maddesinden «İstihlâk maddeleri dışında 
kalanlarının» ibaresini çıkarmak icabetmekte-
dir. 

Bu sebeple Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'
un, (Malzemenin 94 ncü maddede derpiş edil
diği şekilde Petrol Dairesince satmalmma hali 
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müstesna bir petrol hakkı sahibi, ithal etmiş 
bulunduğu malzemeyi ihraç vergi ve resimle
rinden muaf olarak ihracedebilir.) metnini ih
tiva eden 13 ncü madde ilâve edilmiştir. 

5. 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanun
la muaddel 132 nci maddesini değiştiren Hü
kümet lâyihasının 13 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasındaki (Arama veya işletme ruhsatname
si veya belgede yazılı şartlardan) ibaresi so
nuna «her hangi» kelimesi ilâve edilmiş ve (2 a) 
bendinde (riayetsizliğin refedilebileceği hak
kında) ibaresindeki (ref'edilebileceği) kelime
si kaldırılarak (ref'edileceği) kelimesinin ikame 
edilmesi uygun görülmüştür. 

6. Bu sebeple Hükümetin 13 ncü maddesi 
14 ncü madde olarak tadilen, 14 ncü maddesi 
15 nci, 15 nci maddesi 16 ncı, 16 ncı maddesi 
17 nci madde olarak aynen ve mevcut âzanm 
ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Takdim en ve müstaceliyetle Umumi Heye
tin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi Mazbata M. 

Antalya Kütahya 
K. Akmantar O. Özbilen 

Kâtip 
Çorum Çankırı İstanbul 

C. Köstekçi C. Boynuk II, Soriano 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile hu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Bu kanunun maksadı, Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hususi teşeb
büs eli ve yatırımlariyle süratle, fasılasız ve ve
rimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesi-
ni ve bu maksada uygun olduğu nispette Tür
kiye dâhilinde yabancı menşeli petrol ile yapı
lan petrol ameliyatının aynı surette inkişafını 
sağlamaktır.» 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 23 ncü fıkrasiyle 6558 sayılı Kanun 
ile ilâve olunan 31 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — 23. Bir petrol ameliyatının 
yapılmasında, bu ameliyatın yapıldığı mahalde 
veya yakınında meşru surette bulunan bir kim-% 
senin ölümüne, maluliyetine veya sıhhatinin bo
zulmasına sebebolan veya olabilecek mahiyette 
bulunan ve ameliyenin hüsnüniyetle yapılmış ol
ması halinde normal olarak vukuuna imkân bu-
lunmıyan bir fiil veya ihmale «tehlikeli fiil»; 

31. Petrol dâhil, gerek ham, gerek yarı ma
mul, yahut mamul bilcümle eşya, teçhizat, alât, 
edevat, makina, nakil vasıtaları, bilcümle diğer 
vasıtalar ve bunlara mütedair yedek parçaları
na «malzeme»; » 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin 6558 sayılı Kanun ile muaddel 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — 1. îcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle, petrol hakkı sahiplerinden, Türkiye'de 
istihsal veya imâl ettikleri petrolden istihsal ve
ya imâl ettikleri miktar ile mütenasibolarak 
memleket ihtiyacına tekabül etmek üzere : 

a) Tasfiye edilmiş petrol mahsullerinden 
gayri petrolü; 

b) Türkiye'de tasfiye tesisleri mevcudoldu-
ğu takdirde tasfiye edilmiş petrol mahsullerini;» 

MUVAKKAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 

edilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

birinci 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ikinci 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin 6558 sayılı Kanun ile muaddel 1 nci 

.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 13. — 1. İcra Vekilleri Heyeti Ka-
rariyle, petrol hakkı sahiplerinden, Türkiye'de 
istihsal veya imal ettikleri petrolden istihsal ve 
imal ettikleri miktar ile mütenasip olarak mem
leket ihtiyacına tekabül etmek üzere: 

a) Tasfiye edilmiş petrol mahsullerinden 
gayrı petrolü; 

b) Türkiye'de tasfiye tesisleri mevcudolduğu 
takdirde tasfiye edilmiş petrol mahsullerinin 
piyasa üzerinden sağlamaları istenebilir.» 
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MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunu% 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Petrol Dairesinin gelirleri : 
1. Devlet haklarından arayıcının bu kanu

nun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrası mucibince 
yaptığı mahsuptan bakiye kalan miktardan, 

2. Bu kanunun 56 ricı maddesinin 3 ncü 
fıkrası ve 69 ncu maddesinin 2 nci fıkrası mu
cibince Devlet hissesinin mahsubedileceği Dev
let hakkına tekabül eden Devlet hissesinden, 

3. Devlet bütçesinden yapılacak yardım
lardan, terekkübeder.» 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilin iştir. 

«Madde 23. — 22 nci maddenin 1 ve 2 nci 
fıkralarında yazılı gelirler her yıl Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı B işaretli cetvelde 
gösterilerek bunun Petrol Dairesinin masrafla
rını karşılamaya yetecek miktarı adı geçen ida
reye ödenmek üzere"Maliye Vekâleti masraf büt-

, çesine tahsisat olarak konulur.» 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının e ve d bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 34. — 2. c) Arama ruhsatnamele
ri, işletme ruhsatnameleri ve belgeler ve bun-' 
lardan doğan petrol hakları üzerinde tesis edi
lecek haklar. 

2. d) Arama ruhsatnameleri, işletme ruh
satnameleri ve belgelerin ve bunlardan doğan 
petrol haklarının devri ve bütün bunlar üzerine 
konulacak her türlü takyitler.» 

MADDE 7. — 1. 6326 sayılı Kanunun 36 
ncı maddsinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — 1. Arama ve işletme ruhsat
nameleri ve belgeler ve bunlardan doğan petrol 
hakları ve bu petrol haklarının arama veya iş
letme sahasıjım her hangi bir parçasına tallûk 
edenleri petrol. siciline kaydedilmekle beyi, re
hin ve saire gibi gayrimenkuller üzerinde yapıla
bilecek akitlere, bu kanunda yazılı şartlar daire
sinde, mevzu olabilirler.» 

( S. Şayi! 

Muvakkat E. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet teklifinin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasının e ve d bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 34. — 2. c) Arama ruhsatnameleri, 
işletme ruhsatnameleri ve belgeler ve bunlardan 
doğan petrol hakları üzerinde tesis edilecek 
haklar, 

2. d) Arama ruhsatnameleri, işletme ruh
satnameleri ve belgelerin ve bunlardan doğan 
petrol haklannm veya bunlar üzerindeki hak
ların devri ve bütün bunlar üzerine konulacak 
her türlü takyitler». 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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2. Mezkûr 36 ııcı maddenin 2 nci fıkrası a 
bendi olarak isimlendirilmiş ve bu fıkraya aşağı
daki şekilde b bendi ilâve edilmiştir: 

«Madde 36. — 2. b) Bir arama veya işlet
me ruhsatnamesi veya belgenin veya bunlardan 
doğan petrol haklarından her hangi birinin hisse
darları, hisseleri nispetinde, bu kanunun bahşet
tiği haklara sahip ve tahmil ettiği vecibelerle mü
kellef our.» 

3. Mezkûr 36 ııcı maddeye aşağıdaki şekilde 
4 ncü fıkra ilâve edilmiştir. 

«Madde 36. — 4. a) 1 ve 2 numaralı fık
ralar hükümlerinin tatbik edileceği petrol hak
ları, 

b) 2 numaralı fıkrada yazılı hak sahiplerini 
ve hissedarları temsil edecek mümessile ve bu hak 
sahiplerinden veya hissedarlardan birinin vecibe 
ve mükellefiyetlerini yerine getirmemesinin diğer 
hak sahipleri ve hissedarlar hakkında tevlidede-
ceği neticelere ait hükümler Nizamnamede göste
rilir.» 

MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 83 ncü 
maddesine aşağıda gösterildiği şekilde 1 numa
ralı fıkra ilâve edilmiş, mevcut hüküm 2 nci 
fıkra olarak ve bu fıkranın 1, 2, 3, 4 numaralı 
bentleri sırasiyle a, b, c, d olarak isimlendiril
miştir. 

«Madde 83. — 1. Esas gayesi, hariçte istih
sal veya tasfiye edilmiş petrolü boru hattı ile 
bir başka memlekete müteveccih olarak Türki
ye üzerinden, tasfiye veya diğer ameliyelere tâ
bi tutmaksızm (bu neviden nakliyatta yapılma
sı mûtat olan temizleme ve diğer muameleler 
hariç) nakletmek olan petrol ameliyatına uygu
lanacak hukuki rejim îcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tesbit olunur.» 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına aşağıda gösterilen 
hüküm ilâve olunmuştur. 

«Ancak, diğer kanunlarda mâni bir hüküm 
bulunmadığı takdirde, petrol hakkı sahibi tara
fından, hususi mülkiyet mevzuu arazinin sahi
bi ile anlaşma suretiyle mülkiyeti de iktisabolu-
nabilir.» 

Muvakkat E. 

MADDÎ 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıda gösterilen 
hüküm ilâve olunmuştur. 

«Ancak, diğer kanunlarda mâni bir hüküm 
bulunmadığı takdirde, petrol hakkı sahibi ta
rafından, hususi mülkiyet mevzuu arazinin, sa
hibi ile anlaşma suretiyle mülkiyeti de iktisa-
bolunabilir.» 
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MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 6558 
sayılı Kanunla muaddel 109 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının b bendi ve 3 ncu fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 109. — 1. b) Sermaye mevcutla-
rı esasına dâhil kıymetleri ve 106 nçı madde 
mucibince mütaakıp senelere devri mümkün ba
kiye zararlarını bir kere itfa ettikten sonra ge
lir ve kazançlar üzerinden; safi gelir ve ka
zançlarının % 50 sinden, o vergilendirme döne
mi için kendisi tarafından Devlete ödenen veya 
ödenecek olan normal vergi ile diğer vasıtasız 
vergiler, Devlet hakları, Devlet hisseleri, harç
lar, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri 
çıktıktan sonra kalan miktar kadar bir «Mun
zam Vergi». Ancak, tasfiye belgesine müsteni
den yapılan ameliyelerin yabancı menşeli pet
rol kullanılan kısmından tahassül ettiği, nizam
namedeki hükümler dairesinde tesbit olunan ge
lir ve kazançlar Munzam Vergiye tâbi değildir. 

3. Petrol hakkı sahibinin gelir ve kazanç
larından, bu maddenin yukarıki fıkralarında 
sözü geçen ve hesaplanma şekli gösterilen ver
gilerden gayrı gelir ve kazançlar üzerine mü
esses vergiler alınmaz.' Petrol hakkı sahibinin 
bu maddenin 1 nci fıkrası mucibince mükellef 
bulunduğu normal vergi; aynı vergilendirme 
dönemi zarfında Devlete ödenmiş veya ödene
cek diğer vasıtasız vergiler, Devlet hakları ve 
hisseleri, harçlar, gümrük ve diğer ithal vergi 
ve resimleri mecmuuna ilâve edildiği zaman 
petrol hakkı sahibinin bu donem için 110 ncu 
maddenin (1 - b) fıkrası gereğince hesaplama
ya salahiyetli olduğu safi gelir ve kârlarının 
% 50 sini aşamaz. Ancak, bu sınır, tasfiye bel
gesine müsteniden yapılan ameliyelerin yabancı 
menşeli petrol kullanılan kısmından tahassül 
ettiği, nizamnamedeki hükümler dairesinde tes
bit olunan gelir ve kazançlar üzerinden alına
cak normal vergiye tatbik olunmaz.» 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun «558 sa
yılı Kanunla muaddel 110 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Muvak&t E. 

«Madde 110. — 1. Petrol hakkı sahibi, safi 
gelir ve kazançlarını tesbit ederken .-

a) Normal vergi bakımından; kendi petrol 

(S. Sayısı : 207) 

MADDE 10. — Hükümet teklifinin 10 neti 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümet teklifinin XX ÖIH 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ameliyatının gayrisâfi gelirinden tatbika yetki
li olduğu bütün indirimleri, 

b) Munzam vergi bakımından; kendi pet
rol ameliyatının gayrisâfi gelirinden, Devlete 
ödediği veya Ödeyeceği Devlet hakları, Devlet 
hisseleri, harçlar, gHİmrük ve diğer ithal vergi 
ve resimleri, normal ve munzam vergiler ve di
ğer, vasıtasız vergiler hariç olmak üzere, tatbi
kine yetkili bulunduğu bütün indirimleri, 

Düşebilir. Ancak, gerek normal ve gerek 
munzam vergiler -bakımından, tasfiye belgesi
ne müsteniden yapılan ameliyelerin yabancı 
menşeli petrol kullanılan kısmından taha;ssul et
tiği, nizamnamedeki hükümler dairesinde tesbit 
olunan safi gelir ve kazançların tâyininde, tas
fiye belgesine müsteniden yapılan ameliyelerden 
gayıı petrol ameliyatından mütevellit her han
gi bir zarar için, indirim yapılmaz. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası ile 109 ncu 
maddede kullanılan harç, gümrük ve diğer it
hal vergi ve resimleri, doğrudan doğruya pet
rol hakkı sahibi tarafından ödenen ve onun uh
desinde kalan mükellefiyetleri ifade eder.» 

MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 112 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu maddeye 4 ve 5 numara 
altında aşağıdaki şekilde iki fıkra ilâve olun
muştur. 

«Madde 112. — 2. Petrol hakkı salhibi 1 nci 
fıkra hükmüne istisnaden hakkı yürürlükte bu
lunduğu müddetçe ameliyatı için lüzumlu olan 
petrolü gümrük ve diğer ithal vergi ve resim
lerinden muaf olarak ithal edebilir. 

3. 1 nci ve 2 nci fıkralar gereğince tanınan 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri mu
afiyeti bu malzemenin bir petrol hakkı sahibin
den petrol ameliyatında kullanılmak üzere baş
ka bir petrol hakkı sahibine devri halinde de 
devam eder. 

4. 2 nci fıkra mucibince ithal olunan pet
rolden imal edilen petrol mahsulleriyle petrol 
ameliyatında kullanılmak üzere diğer bir pet
rol hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğru
dan doğruya veya petrol ameliyatı sayılmıyan 
bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanıl-

Muvakkat E. 

MADDE 12. — Hükümet teklifinin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I .S. Sajası,: 207) 



inak veya satılmak üzere devredildiği takdirde, 
devir târihinde yürürlükte bulunan Gümrük 
Kanunu ve tarife eetvellerindeki hüküm ve 
şartlar dâhilinde gümrük ve diğer ithal vergi 
ve resimlerine tâbi tutulur. 

5. 2 nci fıkra mucibince ithal olunan pet
rolden imal edilen petrol mahsulleri, doğrudan 
doğruya veya petrol ameliyatı sayılmıyan bir 
faaliyet yoliyle, Türkiye dâhilinde kullanılmak 
veya satılmak üzere devredildiği takdirde de
vir tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Ka
nunu ve tarife eetvellerindeki hüküm ve şartlar 
dâhilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resim
lerine tâbi tutulur. 

Ancak, bu petrol mahsulleri Gider Vergisiy
le ithalât ve dahilî imalâtın her ikisine şâmil bu
na mümasil vergilerin tatbikatında münhasıran 
dahilî imalât sayılır.» 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla muaddel 132 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 132. — Petrol hakkı sahibi, bu ka
nuna, nizamnameye, bunlara müstenit kararna
me ve emirlere veya müsaade, arama veya iş
letin* ruhsatnamesi veya belgede yazılı şartlar
dan birine riayet etmediği takdirde, Petrol 
Dairesi, kendisine, 90 gün zarfında bunlara ri
ayeti, aksi takdirde verilen müsaade, arama 
veya işletme ruhsatnamesi veya belge ile ilgili 
ameliyelerin muvakkat bir müddetle durduru
labileceğini ihtar eder. Bu ihtara rağmen 90 
günlük mühletin hitamında petrol hakkı sahibinin 
riayetsizliği devam ederse, ameliye, 90 günden 
az ve 180 günden fazla olmamak üzere muvak
kat bir müddet için durdurulabilir. 

2. a) Muvakkat durdurma müddeti zarfın
da, müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi 
veya belge sahibi tarafından, riayetsizliğin ref-

Muvakkat E. 

v., 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 113 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

* 
«Madde 113. — Malzemenin 94 ncü mad

dede de derpiş edildiği şekilde petrol dairesin
ce satınalmma hali müstesna bir petrol hak
kı sahibi, ithal etmiş bulunduğu malzemeyi ih
raç vergi ve resimlerinden muaf olarak ihrace-
debilh*. 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 6558 
sayılı Kanunla muaddel 132 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 132 — Petrol hakkı sahibi, bu ka
nuna, nizamnameye, bunlara müstenit karar
name ve emirlere veya müsaade, arama 
veya işletme ruhsatnamesi veya belgede ya
zılı şartlardan her hangi birine riayet etme
diği takdirde, Petrol Dairesi kendisine, 90 gün 
zarfında bunlara riayeti aksi takdirde verilen 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi 
veya belge ile ilgili ameliyelerin muvakkat bir 
müddetle durdurulabileceğini ihtar eder. Bu 
ihtara rağmen 9 günlük mühletin hitamında 
petrol hakkı sahibinin riayetsizliği devanı eder
se, ameliye, 90 günden az ve 180 günden fazla 
olmamak üzere muvakkat bir müddet için dur-
durulabilİT. 

2. a) Muvakkat durdurma müddeti zar
fında, müsaade, arama veya işletme ruhsatna-

( S. Sayısı : 207 ) 
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edilebileceği hakkında, Petrol Dairesine kabule 
şayan teminat verilirse ameliyata müsaade olu
nur. 

b) Kabule sayan teminat verilmez ve ria
yetsizlik giderilmezse veya kabule şayan teminat 
verilmekle beraber riayetsizlik giderilmezse mü
saade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya bel
ge sahibine 45 günlük, bir mühlet daha verilir. 
Bu mühl-etin hitamında riayetsizlik giderilme
mişse jaıüsaade, arama veya işletme .ruhsatname
si veya belge feshedilebilir. 

ı 3. Arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
belge sahibi kanunun 13, 57, 58, 59, 67 nci mad
deleri ahkâmına riayet etmediği takdirde, hak
kında muvakkat durdurma tedbirine tevessül 
edilmeksizin, 90 günlük mühlet verilmek sure
tiyle fesih müeyyidesi tatbik olunur. 

4. Fesih kararı tera Vekilleri Heyeti, mu
vakkat durdurma kararı Petrol Dairesi tarafından 
verilir. 

5. Feshine karar verildiği takdirde, müsaa
deden, arama veya işletme ruhsatnamesinden ve
ya belgeden doğan haklar, fesih tarihinden itiba
ren sona erer. 

6. Muvakat durdurma kararı verildiği tak
dirde, petrolün satışına, tehlikeli fiilin ve israfın 
önlenmesine ve ameliyatın muvakkaten durdurul
masını intaceden hâdisenin ref'ine mütaallik ame
liyeler haricinde hiçbir ameliye yapılamaz.» 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 85 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 15. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekileri Heyeti memurdur. 

12 . IV . 1957 

Başvekil 
A, Mederes 

Devlet Vekili ve 
•Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
€. Yardımcı 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

(S. 

Muvakkat E. 

mesi veya belge sahibi tarafından, riayetsizliğin 
ref'edileceği hakkında, petrol dairesine kabule 
şayan teminat verilirse ameliyata müsaade olu
nur. 

b) Kabule şayan teminat verilmez ve ria
yetsizlik giderilmezse veya kabule şayan temi
nat verilmekle beraber riayetsizlik giderilmez
se müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi 
veya belge sahibine 45 günlük bir müddet da
ha verilir. Bu mühletin hitanımda riayetsizlik 
giderilmemişse müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesi veya belge feshedilebilir. 

3. Arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
belge sahibi, kanunun 13, 57, 58, 59, 67 nci mad
deleri ahkâmına riayet etmediği takdirde, (hak
kında muvakkat durdurma tedbirine tevessül 
edilmeksizin, 90 günlük mühlet verilmek sure
tiyle fesih müeyyidesi tatbik olunur. 

4. Fesih kararı İcra Vekilleri Heyeti, mu
vakkat durdurma kararı Petrol Dairesi tarafın
dan verilir. 

5. Feshine karar verildiği takdirde, mü
saadeden, arama veya işletme ruhsatnamesinden 
veya belgeden doğan haklar, fesih tarihinden 
itibaren sona erer. 

6. Muvakkat durdurma kararı verildiği 
takdirde, petrolün satışına, tehlikeli fiilin ve 
israfın önlenmesine ve ameliyatın muvakkaten 
durdurulmasını intaceden hâdisenin ref İne mü
taallik ameliyeler haricinde hiçbir ameliye ya
pılamaz.» 

MADDE 15. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 15 nci maddesi 
16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 16 nci maddesi 
17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

; 207) 
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Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnli. Vekili 
/ / . Ifüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

isletmeler Vekili 
#. Afjaoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sili. ve İç. Mua. Vekili 

İV. Kör ez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

Muvakkat Vl. 

»&<i 

( S. Sayısı : 2 0 t ) 
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S. SAYISI : 208 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı mütadavil sermaye 
hesaplarına mütaallik bilançosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1949 malî yılı bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet ' 
tezkereleri ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyanhamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1949 
malî yılı Hesabı Katı kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat 

Encümeni Reisliği tezkeresi (3 /43 , 107, 260, 1/59) 

Türk Tüiftn Limitet Şirketinin 1949 malî yılı bilançosu ile murakıp raporunun gönderildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi (3 43) 

T. C. ' x " :'• "" ' 
Başvekâlet ' 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi : 

Sayı : 85/22, 6/2279 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Tütün Limitet Şirketinin 1949 yılı bilançosu ile denetçi raporu ve bu rapor üzerindeki 
Şirket mütalâasının, 1660 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre, ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

• , Başvekil 
- • A. Menderes 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/107) 

T. C. ,. / • . . ' • . - • -
Divani Muhasebat Reisliği 5 ..II .1953 
Sayı : 255/350287,2643 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine " 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1949 Bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
ilişjik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

* , . Divanı Muhasebat Reisi 
~ Mümtaz Tarhımı 

Devre : X 
İçtima :, 3 
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MUTABAKAT BEYANNAMESİ 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilen inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1949 malî yılı katî hesabının; Divanı Mu
hasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş bulunan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve katî 
hesapta gösterilen rakamların ilişik cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak sure-
iyle kabule şayan görülmüş olduğunu arz eyleriz. 
Divanı Muhasebat Reisi 

M. Tarkan 

D. : 4 Reisi 
F. Işık 

Âza 
A. Ali Hemen 

İmzada bulunamadı 
Âüa 

A. R. Savcı 

D. : 1 Reisi 
F. Eke 

Iiftzada bulunamadı 
Â£a 

/ . Erenli 
Âza, 

R. ögel 
imzada bulunamadı 

Aza 
R. Uçkun 

Âza V. 
R. örencik 

• 
D. : 2 Reisi 
R. Bokuy 

Âza 
N. Başak 

Âza 
K. Artçay 

Âza 
A. Riza Toksöz 
Müddeiumumi 

E. Arkun 

4 .-II . 1953 
D. : 3 Reisi 
M. Gürün 

Âza 
F. Özbudun 

Âza 
F. Aktulga 

Âza V. 
H. Tuğrul 

T. C. 
Drnam Muhasebat Reisliği 25 .VI . 1953 

Sayı: 356181/791 
Büyük ]\TUlet Meclisi Yüksek Reisliğine 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün evvelce takdim kılınmış olan 1949 bütçe yılı hesabı katisine 
ait ek mutabakat beyannamesinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarhun 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı hesabı katînine ait (4 . II . 1953 tarihli mutaba
kat beyannamesine dair) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünce 1949 malî yılı bütçesinin 39 ncu faslında mevcut tahsisata 
müsteniden istanbul Bira Fabrikası ihtiyacını karşılamak üzere hariçten mubayaa olunan 20 aded 
imlâ tankı bedeli olan 107 136 lira 03 kuruş için 1949 yılında akreditif açtırılduğı ve bu miktarın 
dairesince tahsisatından mevkuf tutulduğu halde her nasılsa 1949 yılı hesabı katisinde 3010 sayılı 
Kanun gereğince verilen avans sütununda gösterilmediği ve tahsisatından da mevkuf tutulmadığı 
mezkûr Umum müdürlüğün 1950 malî yılı hesabı katisi münasebetiyle bu kere yapıkn muhabere 
neticesinden anlaşılmıştır. Şu hale göre : Sözü edilen 107 136 lira 03 kuruşun 1949 malî yılı hesabı 
katî Kanununda 39 ncu fasılda 3010 sayılı Kanun gereğince verilen avans olarak gösterilmesi ve 
bu miktarın imhası gereken tahsisattan çıkarılarak mevkuf tutulması gerekeceğini arz eyleriz. 

25 . VI . 1953 
Divanı Muhasebat Reisi 

Mümtaz Tarhan 
Bulunamadı 

Âza Âza 
t. Erenli N. Başak 

Bulunamadı 

D. : 1 Reisi 
9. Eke 

-
Âza 

F. özbudun 

D. : 2 Reisi 
R. Baküy 

Bulunamadı 
Âza 

A. Âli Hemen 

( S. Sayısı : 208 ) 

D. : 3 Reisi 
M. Gürün 

Âza 
R. Ögel 

— • - • 

D. : 4 Reisi 
F. Işık 

Âza, 
K. Arıçay 
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Âza Aza Âza ( Âza Âza V. Âza V. 

F. Aktulga A. Rakım Savcı R. Uçkun A. Rıza Toksöz H. Tuğrul R- örencik 
Bulunamadı ' Bulunamadı 

Müddeiumumi -
E. Arkun - ' • , 

Tekel tTmum Müdürlüğünün 1949 yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilanço ile mura
kıp raporlannın gönderildiğine dair Başvekâlet teskeresi (3/260) 

T. C. v . 
Başvekâlet 21 . IX . 1953 -t 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6/2818,85/6 ' ^ \ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tekel Umum Müdürlüğünün 1949 yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilanço ile mu
rakıp raporları ve bu raporlar üzerindeki idare mütalâasının, 1660 sayılı Kanunun lÖncu maddesi
ne göre, ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Tekel Genel Müdürlüğü 1949 malî yılı Hesabı Katî*kanun lâyihası (l/R)) \ 
/ • 

- - - T. C. • • • •« ;•• :.*<*-r° : • . . . 

Başbakanlık .... 22 . / / . 1952 
Muamelât Umum Müdürlüğü • • • • • > . ' - « • • * * - v * ? 

Tetkik Müdürlüğü , 
Sayı : 71/62, 6/516 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı kesin hesabı hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25... I . 1952 tarininde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
• A. Menderes 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı kesin hesap tasarısı gerekçesi 

Madde 1 : 1949 yılı bütçe gideri olan 42 042 642 lira 36 kuruşun bölüm ve madde itibariy
le müfredatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 2 : 1949 yılı bütçe geliri olan 241 618 053 lira 22 kuruşun müfredatı ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterilmiş ve bütçe tahminlerine göre vukua gelen fazla ve noksanlık bu cet
vele ayrıca devredilmiştir. . ., 

Madde 3 : Bütçe artığının müfredatı (A) cetvelinin ilgili sütununda gösterilmekle beraber 
bu artığın sebepleri ayrı bir listede izah edilmiştir. 

Madde 4 : J.949 yılı kâr ve zarar hesabı bu yıla ait bilançoda gösterilmiştir. 

- , - * . ' (S . Sayısı : 208 ) 



Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. S. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Esas No. 1/59, 3/107, , J 

9/43, 3/260 
Karar No. 11 

Yüksek 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün, 1949 yılı 
hesabı katisi hakkında Başvekâletin 22 . I I . 1952 
tarih ve 71/62, 6/516 numaralı yazısiyle teklif 
olunan kanun lâyihası ve Başvekâletin 21 . I X . 
1953 tarih ve 85/6, 6/2818 numaralı yazısiyle 
gönderilen aynı Umum Müdürlüğün 1949 yılı 
muamelâtına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile 
Türk Tütün Limitet Şirketinin bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabı, murakıp raporları ve bu rapor
lar üzerindeki idare mütalâaları ve Divanı Mu
hasebatın 1949 bütçe yılı mutabakat beyanna
mesi ile Birlikte, Divanı Muhasebat, Maliye Ve
kâleti ve inhisarlar Umum Müdürlüğü temsilci
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mutabakat beyannamesi : 
1. Tahsisat : 
1949 yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve sonra

dan ilâveten alman tahsisat miktarı mutabakat 
beyannamesi ve hesabı katide birbirine uygun 
olarak nâzım dâhil 49 087 916 lira 61 kuruştur. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesinde sarfiyat miktarı 

nâzım dâhil 42 041 162 lira 89 kuruştan ibaret 
olup, hesabı katide 1 479 lira 47 kuruş f azlasiy-
le 42 042 642 lira 36 kuruştur. 

Bu farktan 3 lira 48 kuruşu izmir Şarap 
Fabrikası Muhasipliğince işçilere yardım faslın
dan yapılan sarfiyat, 151 lira 61 kuruşu Büyük-
dere Kibrit Fabrikası Muhasipliğine aidolııp, 
fabrika doktoruna yapılan fazla tediye olup, tah
sil edildiği halde sarfiyat meyanında bırakılma
sından, 49 lira 38 kuruşu Ankara Bira Fabrikası 
Muhasipliğince bütçeye masraf kaydedilen şarap 
fabrikası inşaatının son istihkak raporu ile ta
hakkuk eden kalite farkı olup, 39 ncu fasıldan 
tenzil edilerek bütçe varidatına irat kaydedildiği 
halde sarfiyat meyanında bırakılmasından, Di
yarbakır içki Fabrikası Muhasipliğince ödenen 
175 lira doğum yardımı ile 1 100 lira ölüm yar
dımı ki, ceman 1 275 lirasının da 1948 yılına ait 

30. V. 1957 

Reisliğe 

tediye olup, hesabı katide 1949 yılı sarfiyatında 
gösterilmesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bundan başka yekûna müessir olmıyarak fa
sıllar arasında 12 575 lira 71 kuruş fazla ve 
noksanlık mevcuttur. Bu da yanlış fasıllardan 
mahsubedümesinden ileri gelmektedir. 

Mutabakat beyannamesinde yazılı olan 
42 041 162 lira 89 kuruş sarfiyat olarak kabul 
edilmiştir. 

3. 4 . I I . 1953 tarihli mutabakat beyanna
mesine ek mutabakat beyannamesinde : 

inhisarlar Umum Müdürlüğünce 1949 malî 
yılı bütçesinin 39 ncu faslında mevcut tahsisata 
müsteniden istanbul Bira Fabrikası ihtiyacını kar
şılamak üzere hariçten mubayaa olunan 20 aded 
imlâ tankı, bedeli olan 107 136 lira 03 kuruş için, 
1949 yılında akreditif açtırıldığı ve bu miktarın 
dairesince tahsisatından mevkuf tutulduğu hal
de her nasılsa 1949 yılı hesabı katisinde 3010 sa
yılı Kanun gereğince verilen avans sütununda 
gösterilmediği ve tahsisatından da mevkuf tutul
madığı mezkûr Umum Müdürlüğün 1950 malî 
yılı hesabı katisi münasebetiyle bu kere yapılan 
muhabere neticesinden anlaşılmıştır. Şu hale 
göre: Sözü edilen 107 136 lira 03 kuruşun 1949 
malî yılı Hesabı Katî Kanununda 39 ncu fasılda 
3010 sayılı Kanun gereğince verilen avans ola
rak gösterilmesi ve bu miktarın imhası gereken 
tahsisattan çıkarılarak mevkuf tutulması gereke
ceğinden bahsedilmekte olup, bu miktarın avans 
olarak gösterilmesi encümenimizce de kabul edil
miştir. 

4. imha edilen tahsisat: 
Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 7 046 753 lira 72 
kuruştan ibaret olup, bundan 3010 sayılı Kanun 
gereğince verilen avans olup, tahsisatından 
mevkuf tutulan 107 136 lira 03 kuruşun 03 ku
ruşun ve nâzım sarfiyata aidolup, 1950 yılına 
devredilen 400 189 lira 94 kuruş ki ceman 507 325 
lira 97 kuruşun tenzilinden sonra kakn 6 539 427 
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lira 75 kuruşun imhası icabetmiş ve ekli cetvel
ler de ona göre tanzim edilmiştir. 

5. Varidat, tahakkukati: 
Mutabakat beyannamesinde nâzım dâhil 

243 3£3 149 lira 69 kuruştan ibaret olup, hesabı 
katide de ayni miktar yazılı bulunmaktadır. 

Tahsilat : 
Mutabakat beyannamesi ve hesabı katide bir

birine uygun olarak nâzım dâhil 241 618 053 
lira 22 kuruştur. 

6. İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 yı
lında yaptığı nâzım fasıl hariç 235 997 574 
lira 11 kuruş tahsilata karşılık 36 536 881 li
ra 22 kuruşluk sarfiyat yaptığından aradaki 
farkı teşkil eden 199 460 692 lira 89 kuruş 
tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1949 bilânço-
siyle kâr ve zairar hesabı 

7. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1949 
yılı 14 aylık bilânçosiyle kâr ve zarar hesa
bının 1660 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
uzman murakıpler tarafından yapılan tetki-
kat neticesini gösteren raporla buna karşılık 
olarak Umum Müdürlükçe jrazılan cevaplar 
üzerinde yapılan müzakere sonunda : 

Tenkid edilen hususlardan bilâhara ikmal 
ve islah edildiği anlaşılan kısımlarla dairesin
ce yapılmakta olup devam edilmesinde bir 
mahzur görülmiyen işlemler hakkında . dene
cek bir şey bulunmadığından, üzerinde durul
ması ve muktezasının tâyini gereken diğer iş
ler hakkında ittihaz olunan kararlar sırasiyle 
aşağıda gösterilmiştir. Ancak gerek bilanço
nun kanunen tâyin edilen müddet zarfında ol
dukça geniş muamelâtı olan bu hesabı mura
kabe imkânının hâsıl olabilmesi ve 1660 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesindeki hükmün yerine, 
getirilebilmesi için bu baptaki tüzükte gerek
li değişikliklerin yapılması hakkındaki 1944 
blânçosu müzakeresi münasebetiyle yapılan te
mennimizin halen nazarı dikkate alınmamış ol
ması dolayısiyle bu temennilerin yerine geti
rilebilmesi tekrar temenniye şayan görülmüş
tür. "_.'-•• 

8. Uzman murakıpler raporunun (teknik 
raporlar bölümünün) 11 nci fabrikasyon mad
desinin (A) tesisatı fıkrasında bahis ' konusu 
edilen tütün fabrikalarına yapılan masrafların 

6 - , -
bilançonun aktifinde makina, demirbaş ve bina 
onarımına ısarf edilen ve bütçenin 38/1, 38/2, 
38/3 ve 39 ncu fasıllarına kaydolunan tesisat 
masraflarının miktarına uymamakta olduğu hak
kındaki tenkide idare mümessilleri tarafından 
komisyona verilen izahat üzerine bunun maddi 
bir hatadan mütevellidolmadığı anlaşılmış ise 
de badema teknik raporlarda bilûmum şubelerin 
vereceği malûmatı ihtiva edecek bir mahiyeti 
taşımasmınHemini için idarece lüzumlu tedbir
lerin alınması uygun görülmüştür. 

9. Uzman murakıpler raporunun 49 ncu 
maddesinde bahis konusu edilen bütçe sabit 
kıymetleri emlâk bedeli olarak kaydedilen 
5 901 570,79 lira meyanmda 56 602,69 liralık 
sarfiyatın emlâk sabit kıymetleri hesabına itha
li muvafık görülemiyeceği hakkındaki tenkide 
idare mütalâasmdaki izahat muvafık görülerek 
aynen kabulü uygun görülmüştür. 

10. Uzman murakıpler raporunun 50 nci 
maddesinde bütçe emlâ'k sabit kıymetlerine kay
dolunan 86 115,91 liranın bütçe sabit kıymet
leri makinalarına kaydedilmesi icabedeceği 
hakkındaki tenkid üzerine komisyonda idare 
mümessilleri tarafından makinalara taallûk eden 
86 115,91 Uranın bir tashih fişiyle bilâhara ik-
maji cihetine gidileceği hakkında verilen izahat 
muvacehesinde bu tashihin idarece mütaakıp 
yıl bilançosunda icrası suretiyle yanlış kaydın ıs
lahı muvafık bulunmuştur. 

11. Uzman murakıpler raporunun 51 nci 
maddesinde demirbaş eşya sabit kıymetleri meya-
nına ithaji icabederken bütçe emlâk sabit kıymet
lerine kayıdedilmiş olduğu anlaşılan 40 874,44 li
ra hakkındaki idare mütalâası muvafık bulun
muştur. : 

12. Uzman murakıpler raporunun 52 »ci 
maddesinde Şemsipaşa Yaprak Tütün Bakım ve 
İşleme Evindeki lojmanlarda bu baptaki kanun 
ve nizamlara aykırı olarak ikamet etmekte olan 
idare memurları hakkında serdolunan mütalâaya 
komisyonca da aynen iştirak edilmiş olmakla be
raber hali hazırda bu kimselerin lojmanlarda ika
met etmemekte olduğu hakkında Umum Müdür 
tarafından verilen izahat dolayısiyle halen bir 
muamele ifasına mahal olmadığı ve badema bu 
Umum Müdürlüğe ait bilûmum lojmanların bir 
listesi yapılarak birer sıra numarası verildikten 
sonra kanun ve nizamlara göre ikametine müsaa
de edilen kimselere Umum Müdürlükçe tahsis edil-
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mesi suretiyle mevzuata uygun hareket olun
ması muvafık görülmüştür. 

13. Uzman murakıpler raporunun 67 nci 
maddesinde bahis konusu edilen ve makam oto
mobili olarak kullanılmakta olduğu anlaşılan 
250 plâka numaralı ligolen marka binek oto
mobili hakkında 1947 yılı raporunun 19 ncu 
maddesinin müzakeresi münasebetiyle alman ka
rara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür*. 

14. Uzman murakıpler raporunun 69 ncu 
maddesinde bahis konusu edilen tuzlalar arazisi
nin sınırlandırılarak Maliye Vekâletine devri ve 
tapuca tescillerinden sonra intifamın İnhisarlar 
İdaresine verilmesi için İnhisarlar İdaresi tara
fından Maliye Vekâleti nezdinde teşebbüsata ge 
çilmesi uygun görülmüştür. 

15. Uzman., murakıpler raporunun 107 nci 
maddesinde konu edüen mubayaa işleri hakkında 
talebolunan malûmatın tam ve noksansız olarak 
verilmesi için idarece ciddî ve lüzumlu tedbirle
rin alınması uygun görülmüşütür. . 

16. Uzman murakıpler raporunun 115 nci 
maddesinde bahis konusu edilen fabrikalar mua
melâtının senelik hareketlerinin merkezce tutul
makta «lan kayıtlara işlenmesinin mümkün olup, 
olamıyacağı hakkında bir neticeye varılması için 
mütaakıp yıllarda tanzim edilecek raporlarda da 
tesadüf edildiği takdirde gereği düşünülmek üze
re şimdiden bu hususta bir karar ittihazına ma
hal olamıyacağı 'uygun görülmüştür. 

17. Uzman murakıpler raporunun çay mev
zuuna ait 148 ile 159 ncu maddelerinde bahis ko
nusu edilen çay mubayaaları ve satışları ile bun
lara ait masrafların kayıtlara intikallerinde mey
dana getirilmiş hataların ve bu hatalar yüzünden 
maliyet bedelinin 116 790,83 lira noksan ve it-
hal&tsız satış fazlası bulunan 6 109 375 kilogram 
çayın bedelinin safi kâra intikal etmiş ve netice
ye müessir olmadığı verilen izahattan anlaşılmış 
olduğundan ve muhasebe tekniğine uymıyan bu 
gibi hataların badema tekrar etmiyeceği Umum 
Müdür tarafından taahhüt edilmiş olmasından bu 
gibi hallerin tekerrürüne meydân verilmemesi 
için İdarece gerekli tedbirlerin alınması temen
nisiyle mevcut muamelenin aynen kabulü uygun 
görülmüştür. 

18. Uzman murakıpler raporunun 204 ncü 
maddesinde bahis konusu edilen inhisarlar Umum 
Müdürlüğü ile, istanbul Belediyesi arasında mü-
nakit mukavele gereğince. İdare tarafından bele-

XS.Saj 

d iyeye tediye olunan 1 150 000 lira avansın 
% 2,50 faiziyle birlikte her ay 50 şer bin liralık 
taksitlerle istirdadı cihetine gidildiği anlaşılan 
ve komisyonda verilen izahatta tahsil edilecek bir 
meblâğ kalmadığı neticesine varılmış olmasından 
yapılacak bir muamele olmadığı uygun görülmüş
tür. • 

19. Uzman murakıpler raporunun 293 ncü 
maddesinde bahis konusu edilen doktor vizite üc
retleri hakkındaki temennilerin İdarece yerine ge
tirilmesi komisyonumuzca ela uygun görülmüş
tür. 

Türk Tütün Limitet Şirketinin 1949 yılı bilân-
çosiyle kâr ve zarar hesabı 

20. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün mamul 
tütün ve sigaralarının memleket dışı piyasalar
da ticari bir tarzda satış ve sürümünü temin et
mek ve Türk tütünlerinin kıymetini tanıtmak 
maksadiyle 2359 sayılı Kanunun verdiği salâhi
yete dayanarak kurulmuş olan Türk Tütün Limi
tet .Şirketinin Sermayesinin % 55 i İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü döner sermayesinden ödenmiş 
bulunması dolayısiyle işbu şirket muamelâtının 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü döner sermayesin
de olduğu gibi 1660..sayılı Kanun gereğince Mali
ye Vekâleti ve Divanı Muhasebatça tâyin edile
cek uzman murakıpler tarafından incelenmesi ko
misyonumuzca daha önce kabul edilmiş olduğun
dan bu heyet tarafından yazılan raporla buna 
karşılık şirketçe verilen cevapta ıslah edildiği 
veya uyulduğu bildirilenler haricolmak üzere ka
rar ittihazını icabettiren diğer maddeler sırasiyle 
aşağıda gösterilmiştir. 

Limitet Şirketine ait bilanço kâr ve zarar he
sabına göre hâsıl olan kâr miktarı İnhisarlar dö
ner sermayesi bilançosuna dâhil edilmiş ve bu se
beple diğer muameleler meyanmda bu da tetkik 
edilmiş olmakla limitet bilançosunun tasdiki için 
ayrıca bir madde halinde tedvine lüzum görül
memiştir. 

21. Uzman murakıplar raporunun 50 nci 
maddesinde bahis konusu edilen doktorlara ve
rilen vizite ücretlerinden tevkif olunmayan 
123,30 lira Kazanç, Buhran Vergilerinin alâkalı
lardan-istirdadı uygun görülmüştür. 

22. Uzman murakıpler raporunun 51 nci 
maddesinde bahis konusu edilen ve Harcırah 
Kanununa aykırı olarak aşağıda yazılı müdür ve 
memurlara ödenmiş bulunan ceman 411,94 lira-

; i 208> _ : 



7 — 
mn müsebbiplerinden istirdadı lüzumu kararlaş
tırılmıştır. 

Lira K. 

Şirket Müdürü Hürrem Seren 
ihsan Arif Gökpmar 
Eksper Lemi Karaca 
Memur Süheyl Canın 
Usta Hüseyin Bozkurt 
Eksper Necmi Bayrak 
Eksper Hasan Salman 
Başeksper Rauf Eratam 
Eksper Semih Gençuhı 

» Necdet Okçu 
Veznedar Necdet Kutlu 

51 
44 
25 
6 
9 
25 
11 
40 
27 
105 
. 62 

57 
97 
69 
99 
46 
69 
86 
97 
20 
21 
15 

Yukarda arz olurfan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat sarfiyat ve tahsilatın mutabakat be
yannamesinde yazılı miktarlara uygun olduğu 
anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim edilmiş 
bulunan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin 
yüksek' tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

411 94 

Divanı Muhasebat E. 
Reisi ve Bu M. M. 

Niğde 
8. Ertur 

Bolu 
A. Hah 

' Tokad 
8. Oülüt 

Kâtip 
Yozgad 

'İV. Kurban 

Mardin 
H. Satana 

Tekirdağ 
F. Mahramh 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı kesin hesa
bı kamın tasansı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1949 yılı umumi gideri bağlı (A) işaretli cetvel
de yazılı olduğu üzere 42 042 642 lira 36 ku
ruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen idarenin 1949 büt
çe yılı umumi geliri (B) işaretli cetvelde göste
rildiği'gibi 241 618 053 lira 22 kuruştur. 

' t 
MADDE 3. — Bütçe gelirleriyle giderleri 

arasındaki fark olan 199 575 410 lira 86 kuruş 
Hazine ve belediyelere ödenmiştir. 

MADDE 4. — ödenekten 1949 yılında sarf 
edilmiyen ve bağlı (A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen 6 645 084 lira 31 kuruşluk 
Ödenek artığı yok edilmiştir. 

MADDE 5. — 1949 yılı Tekel Genel Müdür
lüğünün bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Derlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
KM. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Ytrcalt 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

E. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

İV. Ökmen 
Çalışma Bakanı ve 

İşletmeler Bakanı V. 
N. Özsam, 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı 
Hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 1949 bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (42 041 162) lira 
(89) kuruştur. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü-
niin 1949 bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (241 618 053) lira (22) 
kuruştur. J 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A) .işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (107 136) lira (03) kuruş 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1949 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (6 539 427) 
lira (75) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 5. —'İnhisarlar* Umum Müdürlüğü
nün 1949 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı 
tasdik olunmuştur. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri me
murdur, 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yût 

A - CETVELİ 

Fasıl Tahsisatın rıev'i 

' ' 

Tahsisat 

16 511 416 
2 450 

318 300 

960 000 

60 000 

716 233 

131 200 

72 000 
610 000 
100 000 • 
455 000 

1 825 000 
87 000 

•858 360 
115 000 
86 000 
270 ÖÖO 
609 000 

136 000 
24 500 
505 000 

Sarfiyat 

15 956 806 
2 450 

310 638 

835 558 

31 500 

565 878 

129,415 

549 246 
99 825 
382 232 

1 400 252 
53 490 
655 084 
113 956 
84 387 
203 579 
393 840 

113 222 
11 599 
450 564 

1 Ücretler 
2 Temsil ödeneği 
3 Tazminatlar 
4 4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılaeak camlar ve 

yardımlar. , 
5 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek 

yabancı dil para mükâfatı 
6 2921 sayılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı 

Kanunu gereğince verilecek tekaüt sandığı payı 
6-A 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı- ' 

laeak ödenek karşılığı 131200 129,415 
6-B 5434 sayılı Kanun gereğince ödenecek emekli ikramiyesi 

karşılığı % 79 nnn 
7. Büro giderleri 
8 Basılı kâğıt ve defterler 
9 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderici , 

10 Kira karşılığı 
11 Taşıt giderleri 
12 Yolluklar 
13 Giyecekler 
14 Tedavi, yol ve başka giderler _ 
15 Denenle, arıtma ve savaş giderleri 
16 Kaçağı önleme ve kovalama giderleri 
17 5190 sayılı Kanun gereğinee koruma ve tahsil memurları

na verilecek hayvan yem bedeli ile hayvan satmalma kar
şılığı 

18 Mahkeme giderleri 
19 Para taşıma giderleri . 



Fasıl Tahsisatın nev'i 

20 ikramiye 
21 Genel muhasebe Kanununun 48 nei maddesini ilgilendiren 

giderler 
22 Kongre giderleri 
23 Uluslararası kurumlara katılma payı 
24 Staj ve öğretim giderleri 
25 Propaganda ve sergi giderleri 
26 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu ge

reğince şarapçılara verilecek prim ve yapılacak başka öde
meler 

27 Hükme bâğlr borçlar % 

28 Kaza sigortası 
29 Yayın işleri 
30 Kurs genel giderleri 
31 Yurt dışı acenta ve mümessillikleri her türlü g ;derleri 
32 Geçen yıl borçları 
33 Eski yıllar borçları v v 

33-A 1938 - 1948 yılları karşılıksız borçları 
öz.Bl. Genel muhasebe Kanununun 83 neti maddesi gereğince ge

çen ve eski yıllar mahsubatı 
34 İşçilere ve çocuk yuvalarına yardım 
35 İşçi kurul ve sandıklarına yardım 
36 Memur ve hizmetli çocukları öğrenci pansiyonlarına yardım 
37 Çeşitli hayır kuruluna yardım 
38 Yapı, bina satmalına, demirbaş, makina ve tesisat işleriyle 

bunların onarımları 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırıla
cak veya satmalmacak tütün bakım ve işletme ev ve ambar
larının her çeşit giderleri . • 

39 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika, imal 
ve doldurma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri 

Tahsisat 

800 000 

95 500 
25 001 
6 000 

* 12 000 
170 00© 

50 000 
630 000 
1 500 
45 000 
2 300 
90 000 
255 000 
319 214 
238 252 

1 104 933 
340 000 
80 000 
75 000 
3 000 

Sarfiyat 

786 077 

65 732 

3 676 
2 537 

159 067 

12 467 
195 443 
1 107 
24 110 

4 1 199 
19 963 
251 639 
312 415 
195 644 

1 104 933 
333 814 
80 000 
75 000 
1 945 

3 

5 

5 
1 
7 

5 
2 
9 
0 
3 
6 
4 
3 

2 

6 938 286 4 928 884 2 

7 200 000 - 5 394 061 9 



5089 sayılı Kanun gereğince şaraplık üzüm bağı yetiştirecek
lere yapılacak ikraz 2 5 0 vOOCT 143 630 62 

Yekûn 43 183 445 36 536 881 22 

Nâzım gider: (5237 sayılı Kanun gereğince belediye payı 
ve Hz. Tayyare Resmi.) 5 904 471 61 5 504 281 6 

UMUMÎ YEKfcN 49 087 916 61 42 041 162 8 

1 

P. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1948 bütçe yılı 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1 Satış kârları 
2 Çeşitli gelirler ^ 
3 Para cezaları . 
4 Çeşitli hasılat 
5 Geri alma ' . ' 
6 Savunma vergileri (Tütün, içki, tuz, kibrit ve çakmak taşı) 

Muhammenat 
Lira 

107 528 623 
630 000 
220 000 
459 400 
40 000 

93 214 232 

Yekûn 202 092 255 

Nâzım gelirler (5237 sayılı Kanun gereğince belediyeler pa
yı ve Hazine Tayyare Resmi 

UMUMİ YEKÛN 202 092 255 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1 Ocak 1949 -

AKTİF 

Hesaplar 
Müfredat 
Lira K. 

C. 9 

C.10 

•c.ıı 

I 
II 

III 

- ödenmemiş döner sermaye 
- Sabit kıymetler 

a) Bütçeden 
1. Emlâk 
2. Makinalar 
3. Demirbaş eşya 
4. Nakil vasıtaları 
5. Tuzlalar arazisi 
6. Hali inşada Maltepe Tütün 
Fabrikası 

i 
/ 

b) Döner sermayeden 
1. Emlâk * 
2. Demirbaş eşya 
3. Nakil vasıtaları 
4. Tuzlalar tesisatı 

- Paralar 
a) Kasa ve bankalarda 
b) Yolda 

48.845.941,07 
12.373.330,66 
2.215.121,82 
1.460.314,88 

ı -
7.074.179,61 

996.522,85 
• 7.548.067,44 

442.161,53 
265.059,96 

71.968.889..04 

9.251.811,78 

5.978.823,91 
5.359.195,13 

Toplam 
Lira K. 

81.220.700,8.2 

C.12 
C..13 

IV - Paraya çevrilebilen kıymetler 
A) Tütün 
a) • İdare malı 
1. Yaprak 89.201.377,90 
2. Mamul 18.693.764,83 

11.338.019,04 

225.637.539,36 
153.532.173,50 

b) Destekleme ' 

1. ida re ambarı 45.498.788,03 
2. Tütün Ltd. 138.242,74 

107.895.142,73 

45.637.030,77 

C.14 

C.15 

C.16 
C.17 

B) ispirto ve ispirtolu içkiler 
1. Hammaddeler 
2. Yarı mamul 
3. Mamul 

C) Tuz 
D) Barut A 

1. Barut ve patlayıcı madde 
2. Fişek teferruatı 

23.672.815,79 
6.128.867,82 
6.594.776,61 

10.949.171,36 

3.468.886,86 
2.261.90^,77 

2.920.320,69 
5.730.793,63 

( S . Sayısı : 208 ) % 
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28 Şubat 1950 hesap devresi bilançosu 

Hesaplar 

I - Döner sermaye 
I I - Bütçe sabit kıymetler karşılığı 

III - Yedekler 
a) Sigorta yedeği 

1. 31. XII . 1948 e kadar toplanan 
prim 
2. 28 . II . 1950 ye kadar toplanan 
prim.. 

3. 31 . XII . 1948 e kadar Hazi
neye devredilmiş olan prim... 

C.6 IV - Sabit kıymetler amortismanı 
a) 28 . II . 1950 ye kadar bütçe 
sabit kıymetlerinden hesaplanan 
31 . XII . 1948 e kadar Hazineye 
devredilen 
b) 28 . II . 1950 ye kadar dönen 
sermaye sabit kıymetlerinden top
lanan amortismanx 

V -- Hazine hesabı 
1948 tahakkukatından alacak baki
yesi 

VI - Müesseseler hesabı 
Malûl gaziler 
Hazine Tayyare Resmi 

VII - ödenecek senetler 
VIII - Alacaklı hesaplar 

C.24 a) Muhtelif alacaklılar 
1. Döner sermayeden 
2. Bütçeden 

b) Müraselât 
C.25 c) Müteferrik 

12.644.183,51 

3.017.679,78 

15.661.863,29 

12,138.483,51 

13.895.075,19 

12.041.311,55 

Müfredat 
Lira K. 

3.523.379,78 

1.853.763,64 

3.005.649,74 

PASİF 
Toplam 

Lira K. 

105.295.175,35 
60.175.364,65 
3.523.379,78 

. , - . . . . . • ' . . . ' • ' 

4.859.413,38 

_!••'» 

16.757.920,26 

759.887,62 
475.895,12 
283.992,50 

7.728.176,32 
2.501.547,60 

^ 

10.229.723,92 

1.279.688,28 
52.302.704,62 

80.000.000,00 
63.812.116,82 

IX - Nâzım hesaplar 3.139.995,84 

( S. Sayısı : 208 ) 
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C.18 
C.19 
C.2Û 

C.21 

•..-. -

]' 

1. 

• ~ 
Hesaplar 

E) Kahve 
F) Çay 
G) Kibrit, çakmak ve çakmaktaşı-
1. Kibrit 
2. Çakmak 
3. Çakmaktaşı k 

H) Ambalaj ve levazım 

1. îdare ambarlarında 
2. Tütün Ltd. (Destekleme Y. T. 
Lev) 

V - İştirakler 
1. Türk Tütün Ltd. 
2. isviçre'de T. S. A. 

1.681.486,05 
31.691,39 
5.153,36 

- 34.828.361,84 

696,83 

1.100.000,— 
66.380,66 

Müfredat 
Lira K. 

230,45 
3.233.815,83 
1.718.330,80 

34.829.058,67 

Toplam 
Lira K. 

1.166.380,66 

VI - Alım senetleri 
VII - Hazine hesabı 

VIII - Müesseseler hesabı 
1. Hazine Tayyare Resmi 
2. Belediyeler payı 

IX - Borçlu hesaplar 
G.22 a) Muhtelif borçlular 

1. Akreditif ve mal avansları 
2. Muhtelif diğer borçlular 
3. Bütçe avansları 
4. ihtilastan mütevellit memur 
borçları 
5. T. T. Ltd.- destekleyici müb. 
avans 

b) Müraselât 
C.23 c) Müteferrik 

X - Nâzım hesaplar 

94.059,22 
187.717.898,72 

5.504.281,67 
1.281.449,17 
4.222.832,50 

8.204.966,14 
12.912.666,68 

64.097,22 

150.537,96 

74.455,— 

21.406.723,— 

3.421.049,22 
6.018.507,73 

TOPLAM 

30.846.279,95 

• - • • • " •> * > : ' / [ 

3.139.995,84 

546.665.155,28 

( S. Sayısı : 208) 



Hesaplar 

15 
Müfredat ' Toplam 

Lira K. Lira - K. 

X - Safi hasılat 
a) Sabit sermayeye ayrılan 
b) Müesseseler hesabı 
1. Hazine Tayyare Resmi 
2. Belediyeler payı 

11.793.524,39 
5.620.479,11 

208.341.901,58 

1.415.034,37 
4.205.444,74 

c) Hazine hissesi 190.927.898,08 

TOPİAM 546.665.155,2$ 

(S. Sayısı : 208 ) 



GİDER 

Î2ahat 

— 16 — 
Tekel Oenel Müdürlüğü 1 Dcak 1949 - 28 Şubat 1960 

Müfredat Toplam 
Lira K. Lira K. 

I - Bütçe giderleri : 
Bütçe ödeneklerinden giderler 
indirilmesi ieabeden kıymetler : 

a) imalât ve, istihsal maliyetine giren 
b) Aktife alman sabit kıymetler bedeli 

II - Sabit kıymetler giderleri : 
a) Amortisman 
b) Sigorta 

III - Muhtelif giderler : 

4.739.428,15 
11.793.524,39 

36.538.360,69 
16.532.952,54 

2.388.822,36 
312.51^,31 

20.005.408,15 

2.701,336,67 

4.948.927,71 

Toplam 27.655.672,53 

Safi hasılat 208.341.901,58 

GENEL TOPLAM 235.997.574,11 

( S. Sayısı : 208 ) 
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{14 aylık) hesap devresi sonu kâr ve zarar hesabı 

izahat 

I - Satış kârları : t 

a) Tütün 
b) İspirto vo ispirtolu içkiler 
c) Tuz 
d) Barut 
e) Çay 
f) Kibrit, çakmak vo çakmak taşı 

Müfredat 
Lira K. 

70.219.346,54 
31.456.925,69 
5.808.476,90 
3.475.415,70 

10,959.012,96 
1.104.627,59 

GELİR 
Toplam 
Lira K. 

123.023.805,38 

Kibrit 
Çakmak 
Çakmaktaşı 

1.038.784,19 
13.706,27 
52.137,13 

1.104.627,59 

I I - Bütçe giderleri : 
a) Savunma Vergisi 

Tütün ' 
İçki 
Tuz 
Kibrit 
Çakmak. tası 

112.973.768,73 

84.241.394,78 
13.640.321,64 
2.567.072,88 

10.571.051,20 
4.607,53 

111.024.448,03 

111.024.448,03 

b) Çeşitli resimler 
c) Çeşitli gelirler 

Para cezaları 
Çeşitli hâsılat 
Geri alma 

284.187,66 
320.421,53 
134.875,48 

739.484,67 

1.209.836,03 
739.484,67 

GENEL TOPLAM 235.997.574,11 

( S. Sayısı : 208 ) 
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Müfredat • Toplam 
İzahat " Lira K. Lira ' K. 

Safi hasılat : 208.341.901,5» 
Sabit kıymetlere ayrılan 11.793.524,39 
Belediyeler payı 4.205.444,74 
Hazine tayyare resmi 1.415.034,37 + 5.620.479,11 — 17.414.003,50 

Hazine hissesi - 190.927.898,08 

Beyan : 
Tekel hasılatından 79.903.450,05 
Savunma Vergisinden 111.024.448,03 

190.927.898,08 

( S. Sayısı : 208 ) 
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Muhammen gelirler ile elde edilen gelirler arasmda mukayese 

Muhammen Elde edilen 
gelir gelir Fark 

1949 yılı Bütçe Kanununda yazılı olan 202.092.255 
(2) aylık bilhesap ilâve 33.682.040 

14 aylık tahmin 235.774.295 
Amortisman v. s. 
Bütçe kısmında 4.559.000 
(2) aylık bilhesap ilâve 759.833 + 5.318.833 

241.093.128 
Maliyete giren v. s. 
Bütçe Kanununda 8.670.000 
(2) aylık bilhesap ilâve 1.445.000 10.115.000 

*>9<İ 

( S. Sayısı : 208 ) 

230.978.128 235.997.574,11 + 5.019.446,11 





Devre : X 
*»*«»• 8' S. S A Y I S I : 

Denizli Mebusu A. Hamdı Sancar'ın, Türk Ceza Kanununun 
13 ve 16 ncı ve Rize Mebusu İzzet Akçal ve 3 arkadaşının, 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/344, 472) 

Denizli Mebusu A. Hamdi .Sancar'ın,' Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında ^anun teklifi (2/344) 

Yüksek Reisliğe 

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 'teklifi ilişik 
olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına müsaadeleri arz ve rica olunur. 

Denizli Mebusu 
* . . A. Hamdi Sancar -

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

' GEREKÇE 

1950 senesine takaddüm eden yıllarda cinayetler başta olmak üzere birçok suçların ehemmiyet
li .'nispette artışı karşısında cemiyetin huzur ve sükûnunu temin bakımından Ceza Kanununun hü
kümlerinin ve bu atada cezaların infazı rejiminin siddetlendirilmesine katî ihtiyaç duyularak 
9. VII . 1953 tarihinde 6123 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun birçok^ mühim maddeleri tadil 
edilirken infaz sistemimiz de değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan bütün ilmî tecrübelerin ve tatbikatın verdiği neticelere göre, mahkûmu, yalnız haricî 
tesirlerle ıslaha sevk etmek kabil değildir. Ne sıkı bir disiplin ve ceza tehdidinin ve ne de yumu
şak telkinlerin tesiri, mahkûmu iyi halli bir insan yapmaya kifayet etmediğinden onu bu yola sevk 
etmek için kendi iradesini, arzusunu hâkim kılmak lâzımdır. Bu ise ancak, ceza müddetinden ka
zandırılarak menfaat sağlanmasiyle mümkündür. 

Gaye; mahkâmuıı mânevi varlığıoa nüîu'î ederek onu ıslah etmek suretiyle suç işlemesinin önüne 
geçmek ve cemiyete faydalı bi-.' unsur olarak salıvermektir. 

Mahkûmun ıslah ve terbiyesi esasına dayanan infaz sistemimizin yürütülmesinde meşrutan tah
liye müessesesi çok mühim rol oynamaktadır. Bilhassa idarenin elinde en kıymetli bir vasıta ve infaz 
faktörüdür. , 

Bununla beraber, kanunumuza göre bilfarz; 20 sene müddetle ağır hapis cezasiyle mahkûm olan 
bir kimsenin meşrutan tahliyeden faydalanacağı iki sene üç ay gibi cüzi bir müddet onu uslandır-
maya teşvik edici mahiyette ve arzu edildiği mânada cazip bir tedbir sayılamamaktadır. 

Diğer taraftan meşrutan tahliyesinin, kanunun istisna ettiği 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 maddelerine 
göre mahkûm olanlarla, ktil ve hırsızlık suçlarının nıükerrirlerine de diğer cürüm faillerinden farkı 
olmak üzere teşmili zaruri görülmektedir. Bu maksatla 13 ncü maddedeki tadilât yapılmıştır. 

Bugün infaz sahasında tekâmül etmiş Garp memleketlerinin hemen hemen ekserisinde hükmolu-
nân cezanın asgari 1/3 ne tekabül edecek miktarda istifade hakkı tanınmıştır. 

Bu istifade hakkı bünyemize göre mütalâa edildiği takdirde, memleket. realiteleri ve suç saikleri 
göz önünde bulundurulmak suretiyle, tatbikatta mahkûmların gözlerinde ve gönüllerinde kendile-

216 
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rini çeken ve ulaşılması arzu edilen bir cazibe halinde belirmesi ve bundan cemiyet lehine müspet 
neticeler istihsal edilmesi için, yalnız üçüncü Devreye münhasır olmak üzere bu Devrenin ağır ha
piste dörtte üçü yerine^ yarısını, ve hapiste üçte ikisi yerine kezalik yarısını ve kanunun istisna 
ettiği cürüm faillerinden ağır hapis ve hapiste dörtte üçünü, iyi halle geçirenler meşrutan tahliyeden 
faydalandırılmalıdır. 

DENİZLİ MEBUSU A. HAMDİ SANCARIN 
TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 nc% maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 13 ve 
16 ncı maddeleri aşağıdaki yazılı şekillerde değiş
tirilmiştir. 

Madde 13. —• Ağır hapis cezası muvakkat ve
ya müebbettir. Müebbet, ölünceye kadar devam 
©der. Muvakkat, kanunda tasrih edilmiyen yer
lerde 1 seneden 24 seneye kadar devam eder. Bu 
cezalar, aşağıda yazılı şekilde üç devrede çekti
rilir. 

a) Mahkûm, birinci devrede cezasının 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 Nizamnamesi mucibince 
inzibati olmak üzere her defasında bir ayı geçme
mek kaydiyle aynı suretle hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden do
layı iki sene içinde ikiden fazla hücre hapsi ce
zası almış olanlar. C. müddeiumumisinin tasvibi 
ile birinci devre şartlarına tâbi tutulurlar . 

b), Mahkûm ikinci devrede çalışma teşkilâtı 
mevcudolan ceza evlerinde çalışmaya mecbur tu
tulur. Durumuna ve suçunun mahiyetine göre 
ayrı gruplar halinde bulundurulur. 

Bu devre, mahkûm mevkuf kalmış ise, bu 
müddetle hücrede kaldığı müddet çıkarıldıktan 
»onra geriye kalan müddetin yarısını teşkil eder. 

Alelıtlak müebbet ağır hapis cezasiyle mah
kûm edilmiş olanlar ve bakiye cezaları 1 seneden 
az bulunanlar, -yaş ve bedenî kabiliyetleriyle 
üçüncü devre şartlarına intibak edemiyecekleri 
tesbit edilenler, üçüncü devreye geçemezler. 

c) Üçüncü devre geri kalan müddettir. 
Bu devrede bulunan mahkûmlar iş esası üze

rine kurulmuş olan ceza evlerinde çalıştırlırlar. 
Mahkûmun ikinci devreden üçüncü devreye 

geçebilmesi için iyi hal göstermesi ş-ırttır. İyi 
halin nasıl tesbit edileceği Ceza ve Tevkif Ev
leri Nizamnamesinde gösterilir. 

üçüncü devreye geçmek hakkını kazanan 
mahkûmlardan Adliye Vekâleti, yol, inşaat, ma
den, orman ve deniz avcılığı ekipleri teşkil ede
bilir. 

Müebbet ağır hapis 36 sene üzerinden hesab-
edilerek muvakkat ağır. hapsin tâbi olduğu şart
lar altında geçer. 

Madde 16. — 1. 13 ncü maddede yazılı üçün
cü devrenin ağır hapis ve hapiste yarısını, 

-2 . 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 ııci ile 495 ilâ 500 ncü mad
delerine göre mahkûm olanlarla katil ve hırsız
lık suçlarının mükerrirlerinden üçüncü devrenin 
ağır hapis ve hapiste dörtte üçünü, 

İyi halle geçirenler meşrutan tahliyelerini is
teyebilirler. 

3. Bu maddenin ikinci bendinde yazılı cü
rüm faillerinin dışında kalanlardan, ikinci devre
den bedenî kabiliyetleri itibariyle üçüncü devre
ye geçemiyenler ve üçüncü devreden yine bu se
beple ikinci devreye iade edilenler, ikinci devre
deki mahkûmiyet müddetlerinin hitamında baki
ye cezalarının ağır hapis ve hapiste yarısını ve 
iki numaralı bentte yazılı cürüm faillerinden ay
nı sebeplerle ikinci devreye iade edilenler bu 
devredeki mahkûmiyet müddetlerinin sonunda 
bakiye cezalarının ağır hapis ve hapiste dörtte 
üçünü iyi halle geçirdikleri takdirde meşrutan 
tahliye hükümlerinden faydalanabilirler. 

MADDE 2. —: Bu kanun, geçmişe şâmil ol
mak üzere neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya, 
Adliye Vekili memurdur. 
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Rize Mebusu îzzet Akçal ve S arkadaşının Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi (2/472) 

r r ' 7 . V . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Ceza Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kamın teklifi 
ile gerekçesi birlikte sunulmuştur. 

Muktezasımn ifasını saygılarımla rica ederim. • 

Rize Mebusu Rize Mebusu Rizo Mebusu G-ümüşane Mebusu 
f¥. F. Mete ' İzzet Akçal ö. Kavrakoglu İL Zarbun 

Türk Geza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin esbabı 
mucibesi 

-1950 senesine takaddüm eden yıllarda memleketimizdeki suç adedinin endişe verici bir şekilde 
tezayüdettiğini gören kanun vâzıı 6123 sayılı. Kanunla cezalarda kayda değer artırmalar yapmış, 
kanuni ve takdirî hafifletici sebeplerden dolayı indirmeleri azaltmış, tam cezai mesuliyet yaşını 21 
den 18 e indirmiş ve eezalaıın umumiyetle hakiki içtimaını kabul etmiş ve bu arada infaz rejimini 
de şiddetlendirmiştir. 

Ceza sistemimizdeki bu şiddetlendirmenin suçla mücadelede yalnız başına müessir olmadığı mu
hakkaktır. 

Yapılan bütün ilmî tecrübelerin ve tatbikatın verdiği neticelere göre, mahkûmu yalnız haricî 
tesirlerle ıslaha sevk etmek kabil değildir. Ne sıkı bir disiplin ve ceza tehdidinin ve ne de yumuşak 
telkinlerin tesiri majıkûmu iyi halli bir insan yapmaya kifayet etmediğinden onu bu yola sevk et
mek için kendi iradesini, arzusunu hâkim kılmak lâzımdır. Bu ise ancak ceza müddetinden kazan
dırmakla kabildir. 

Gaye mahkûmun mânevi varlığına nüfuz ederek onu ıslah etmek suretiyle suç işlemenin önüne 
geçmek ve cemiyete faydalı bir unsur olarak salıvermektir. 

Esasen cezalarda vâki şiddetlendirme neticesinde mahkûmların ıslahını temin için iyi hal göste
ren mahkûmlara iyi hal göstermiyenlerden daha fazla imkânlar sağlanmasında artık bir mahsur 
kalmamıştır. Bu maksatla, bilhassa hürriyeti bağlayıcı cezaların infazında ıslah oldukları anlaşılan
lar hakkında daha müsait hükümler kabul etmek yoluna gidilmesi uygun görülmüştür. 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların en mühimi olan ağır hapis cezasını tanzim eden 13 ncü maddenin " 
tadiline aşağıdaki noktai nazar âmil olmuştur. ' 

1. Bir taraftan iyi hal gösteren mahkûmlar hakkında daha müsait hükümler kabul etmek, 
2. Diğer taraftan iyi hal göstermiyen, uygunsuz hareketleriyle ceza evi disiplinini ihlâl edenler 

hakkında bâzı-mahrumiyetleri gerektirecek hükümler vaz'etmek, 
iyi hal göstermenin neticeleri şu suretle tesbit olunmuştur : 
1. Birinci devrede hücre müddetinin dörtte birden yarıya kadar azaltılabilmesi, 
2. İkinci devrede (5) gün mahkûmiyetin (6) güne karşılık hesabedilmesi, 
3. Üçüncü devrede (4) günlük mahkûmiyetin (5) güne karşılık olarak tutulması, 
4. Üçüncü devreden ikinci devreye iyi haldedevam etmedikleri için iade edilen mahkûmların 

tekrar iyi hal gösterdikleri tesbit edildiğinde yeniden üçüncü devreye alınabil mel eri; 
5. Şartla salıverilme. 
Buna mukabil iyi hal göstermemek veya disipline riayet etmemenin neteeleri ise şunlardır : 
1. Birinci devredeki hücre müddetinin azaltılmaması, bu müddetin aynen geçirilmesi; 
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2. Mahkûmun birinci devreden müddetini tamâmahyarak otomatik olarak geçtiği ikinci devre
den, iyi hal göstermediği takdirde üçüncü devreye geçememesi, bu suretle oradaki fazla »sayma
lardan istifade etmediği gibi, şartla da salıverümemesi; 

3. Üçüncü devreden iyi halde devam etmediği tesbit edilen mahkûmun ikinci devreye iade 
edilmesi ve bu suretle o zamana kadar fazla saymalardan ettiği istifadeyi kaybetmesi», 

4. Disiplini bozan hareketlerinden dolayı mahkûmun hücreye konulması ve bu esnada fazla say
malardan da istifade etmemesi; 

5. Şartla salıverildikten sonra bile, bu kararın geri alınması halinde, fazla saymaların orta
dan kalkması ve bir daha şartla salıverilme hükmünden istifade edememeleri. 

Bu ışık altındadır ki, 13 ncü madde tadil edilmiştir. 
Ağır hapis cezası eskisi gibi müebbet ağır hapis ve muvakkat ağır hapis olmak üzere iki nevi 

olarak bırakılmıştır. 
v Muvakkat ağır hapiste hapis cezasiyle mütenazır olarak umumi bir yukarı had gösterilme

si yolu tutulmuş, bunun 1 yıldan 30 yıla kadar olduğu tesbit edilmiştir. Ancak; aynı kanunda 30 
seneye kadar ağır hapis cezası meveudolduğu cihetle, yukarı haddi belli olmıyan hallerde 30 se
neye kadar çıkai'ilmasını temin için kanunda acıklanmıyan yerlerde bu cezanın yukarı haddinin 
24 yıl olduğu belirtilmiştir. 

Ağır hapis cezası; birincisi hücrede, ikincisi çalışma teşkilâtı bulunan ceza evlerinde, üçüncüsü 
de iş esası üzerine kurulu eeza evlerinde olmak üzere üç devrede çekilmesini âmir kanun hüküm
leri tasarıda aynen muhafaza edilmiştir. 

Birinci devredeki müddetin, 2 aydan aşağı, 1 seneden yukarı oJamıyacağına dair kanun hük
mü, bu müddetin 1 aydan aşağı, 8 aydan yukarı olamıyacağı şeklinde değiştirilmiştir. Bunun se
bebi, 1 seneye kadar varabilecek hücre hapsinde mahkûmun, mütemadiyen suçunu düşünmesine 
ve mizacına göre yaptığı ile iftihar etmesine yahut da kaderinin mesuliyetini kendisine değil. 
cemiyete yüklemek suretiyle menfi ve acı bir ruh haletine kapılmasına ve ekseriya nedamet 
yerine isyan etmesine sebebiyet verildiği ve hattâ çok kere sıhhati üzerinde yaptığı tesir bakı
mından alman heyeti sıhhiye raporuna istinaden hücreden çıkarılarak devre inkita ettirildiği 
içindir. Hattâ, sırf mahkûmu daha çabuk nefsini ıslaha alıştıracağı düşüncesiyle, hücre müd
deti iyi hal gösterildiği takdirde dörtte birden yarıya kadar azaltılmak hususunda idareye bir 
takdir salâhiyeti tanınmıştır. Nitekim, isviçre Ceza Kanunu infaz müessesesine höcre müdde
tini kısaltmak veya uzatmak salâhiyetini tanımaktadır. Keza yeni İtalyan İvanunu da esas iti
bariyle devamlı hücre usulünü müebbet ağır hapiste bile ilga etmiş bulunmaktadır. Bu kanuna 
göre bütün hürriyeti bağlayıcı cezalarda (müebbetden hafif hapse kadar) hücre sadece geceleri 
mahkûmun tecridi fonksiyonunu ifa etmektedir. Bundan başka, yeni gelen bir mahkûmu müşahe
de altında bulundurmak için kullanılmaktadır. 

Nihayet en son kanunlardan Yunan Ceza Kanununda sıhhi sebeplerden dolayı hücre müdde
tinin azaltılmasını veya kaldırılmasını kabul etmiştir. 

Mahkûmun birinci devreden ikinci - devreye geçmesi için hücre müddetinin kısaltılması hali 
müstesna, ayrıca iyi hal aranmaktadır, ikinci devrede mahkûmların ayrı guruplar halinde bu
lundurulacağı hususundaki kanun hükümleri esas itibariyle aynen muhafaza edilmiştir. Yalnız 
mahkûmlardan, durumuna ve suçunun mahiyetine göre guruplar teşkil edilmesi yerine bunun 
sadece (durumuna göre) yapılması esası kabul olunmuştur. Çünkü mühim olan, işlenen suçun 
cinsi olmayıp mahkûmun şahsiyetidir. «Durum» mafhumu içine mahkûma ait her şey, bu arada 
suç da girmektedir. Fakat işlenen suç hiçbir zaman başlı başına bir guruplaştırma kıt'ası teş-
ikl etmemelidir. 6123 sayılı Kanundan evvel mer'i olan 13 ncü maddenin ağır hapis cezasının 
üçüncü devresinde 3 gün mahkûmiyetin 4 gün kabul ettiği malûmdur. Tasarıda bu fazla sayma
nın ikinci devrede başlaması esası kabul edilmiş yalnız fazla saymanın evvelki kanundaki ka
dar çok olmamasına dikkat edilerek 5 günlük mahkûmiyet 0 gün hesabedilmiştir. Bu fazla say
ma -sayesinde ikinci devrede bulunan mahkûmların yukarıda da işaret edildiği üzere asayiş ve 
inzibata riayet ettirmek ve onları kendi istekleriyle ıslah olmaya sevk etmek hususunun kolay-
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laşaeağı düşünülmüştür. Çünkü, ceza evi disiplinini bozması halinde mahkûmun hücreye konul-
masiyle bu fazla saymalar cereyan etmiyeceğinden, mahkûm bu durumu, ihdas etmekten âzami 
derecede çekinecektir. 

İkinci devrenin devam müddeti hakkındaki kanun hükmünün aynen muhafazasında bir mah
zur olmadığı düşünülmüştür. 

13 ncü maddenin -°> ncü devreye geeemiyecek olan kimseleri gösteren hükmü üzerinde ti
tizlikle durulmuş^ ve bâzı tâdiller yapılmıştır. Bilindiği gibi, kanuna göre, muayyen suçlardan 
mahkûm olanlar veya muayyen cezalar almış bulunanlar ile yaş ve bedeni kabiliyet itibariyle 
üçüncü devre şartlarına intibak edemiyeeekler ve bakiye cezaları 1 seneden* az bulunanlar üçüncü 
devreye geçemezler. Bunlardan bedeni ka'biliyeti itibariyle üçüncü devrede bulunmıyanlar hariç, 
diğerleri şartla salıvermeden de istifade edemezler. Burada bâzı suçları işliyenlerin üçüncü devre
ye geçememeleri hususundaki hüküm alelıtlak müebbet ağır hapis eezalariyle mahkûm edilmiş olan
lar hariç bırakılmak suretiyle tamamen kaldırılmıştır. Çünkü üçüncü devreye terfi etmeme hak
kındaki bu hüküm sırf objektif bir esasa dayanmakta suçlunun şahsiyeti değil fakat işlenmiş olan 
suçu kıstas olarak kabul etmektedir. Halbuki, bugünkü ceza hukukunda suçu değil, fakat suçla be
raber suçluyu göz önünde tutmak prensibi.hâkim bulunmaktadır. îşledikkleri sucun nev'i ne olur
sa olsun, her mahkûma müsavi uslanma imkânları temin edilmelidir. 

Kanun yaş veya bedeni kabiliyet veya bakiye cezanın 1 seneden eksik olması dolayısiyle bu 
gibi mahkûmların üçüncü devreye geçirilmemesi hususundaki hükümleri tasarıda da muhafaza 
olunmuştur. 

Çünkü üçüncü devre iş esası üzerine kurulmuş ceza evlerinde çalışmayı gerektirdiğinden, 1 sene 
gibi kısa bir müddet sonra tahliye olunacak mahkûmların yerlerinin değiştirilmesi külfetine kat
lanmaya değmediği gibi, bu kadar az bir müddet zarfında nakledildikleri yerlerde bunların birta
kım yeni işlere intibak etmelerinin de güç olacağı düşünülmüştür. 

Bunun gibi üçüncü devrenin daha kesif bir çalışmayı gerektirdiği göz önünde tutularak yaş ve 
bedeni kabiliyetleri itibariyle İni devre şartlarına intibak edemiyecekleri tesibit edilenlerin de ikin
ci devrede kalmalarında bir maili zur görülmediğinden kanunun bu husustaki hükümleri değiştiril
memiştir. Fakat 'bu hallerin her ikisinde de mahkûmların kendi iktidarlarında olmıyan sebeplerle 
Üçüncü devreye geçirilmedikleri hususu nazara alınarak bunların iyi hal gösterdiklerinde fazla say
malardan istifade etmelerine her hangi bir mâni olmadığı, yani üçüncü devreye geçmiş gibi fazla 
saymalardan müstefit olmalarının adalet ve hakkaniyet icabı bulunduğu kabul olunmuştur. 

'Bu sayede sırf yaşlı olduğu, bedenen düşkün bulunduğu yahut daha az cezaya müstahak gö
rüldüğü için bâzı mahkûmların emsallerinden daha kötü bir durumda bulunmalarının da önüne 
geçilmiştir. .'* 

Üçüncü devrenin iş esası üzerine kurgulu ceza evlerinde geçirileceği, birinci devreden ikinciye 
geçişin otomatik olmasına mukabil, ikinciden üçüncüye geçişin iyi hale bağlı bulunduğu hususunda
ki hükümleri tasarıda da muhafaza edilmiştir. Bunun gibi üçüncü devreye geç.me hakkını kazanan 
mahkûmlardan Adliye Vekâletinin yol, inşaat, maden, orman ve deniz avcılığı ekipleri teşkil 
edilebileceği hususundaki hükümler tasarıda da kabul edilmiş yalnız bu çalışma ekipleri «gibi» 
kelimesi ilâve olunmak suretiyle maddenin tahdidi olmasının önüne geçilmiştir. Bu suretle mese
lâ üçüncü devre mahkûmlarından zirai ve sair ekipler teşkil edilmesine de imkân verilmek is
tenilmiştir. 

İkinci devrede, evvelce arz olunan sebepler dolayısiyle 5 gün Ç gün mahkûmiyete esas tutul
duğu için üçüncü devrede 4 günlük mahkûmiyetini) gün sayılması hususunda bir ilâve yapılma
sı münasip görülmüştür, tyi hal göstererek müterakki sistem icabı üçüncü devreye geçenlerin da
ha fazla istifadelerinin bulunması yine müterakki sistemin esasları icabmdandır. Üçüncü devre 
iyi hali dolayısiyle mahkûmun yükselebileceği en müsait durum olduğu kabul edilince iyi hali 
devam etmediği takdirde ona istinadeden faydaların da ortadan kalkması tabiî görülmüştür. 
Mahkûmun bu devrede iyi halde devam etmemesi durumunda, kendisi ikinci devreye iade edil
mekte, o zamana kadar ikinci ve üçüncü devrede temin ettiği fazla saymalar ortadan kalkmakta 
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tabiatiyle bu vaziyette şartla salıverilme imkânını da kaybetmektedir. Bu hükümlerle üçüncü 
devrede mahkûmların çalışma intizamını haleldar etmelerinin de önüne geçilmiş olacağı düşünül
müştür. Fakat bu son durum telâfisi gayrikabil olarak kabul edildiğinde bu şekilde ikinci devre
ye iade olunan mahkûmların ceza evleri içinde disiplini bozucu birer unsur olmalarının önüne 
geçmek d^ lüzumlu görüldüğünden bunların ıslahmefsettikleri takdirde tekrar üçüncü devreye 
kabul edilmeleri için bir mâni olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu sebeple ikinci devreye iyi hali 
devam etmediğinden iade olunan mahkûmların iyi hal gösterdikleri takdirde tekrar üçüncü dev
reye geçebilmelerine imkân verecek bir hüküm konmuştur. 

Kanunun 13•• ncü maddesinin (A) bendinde yer almış bulunan ve inzibati hücre hapsine dair 
olan hükümler bâzı ilâvelerle muhafaza olunmuştur. Disiplini bozan hareketlerinden dolayı han
gi devrede bulunursa bulunsun mahkûmun hücreye konulması kabul edilmişse de, her seferinde 
hücre müddetinin 1 aydan fazla olamıyaeağı tesbit olunmak suretiyle filen birinci devreye avdet 
edilmesi önlenmek istenmiş, buna mukabil hücrede geçen müddet zarfında mahkûmun fazla say
malardan istifade edemiyeceği tasrih olunmuştur. 

Kanunun (B ve C) bentlerinde ayrı ayrı iki defa işaret ettiği çalışma mecburiyeti bir fıkra 
olarak maddenin sonuna nakledilmiş, bu suretle bu mecburiyetin bütün devrelere teşmil edildiği 
daha iyi ifade olunduğu gibi birinci devrede dahi en müessir ıslah çarelerinden biri olan bu mec
buriyetin kabul olunduğu ifade olunmuştur. 

Son fıkra olarak kanuna müebbet ağır hapsin 36 sene itibar edilerek 'muvakkat ağır hapis gi
bi infaz olunacağı hususundaki hüküm teklifte de yer bulmuştur. 

16 ncı maddede yapılan değişiklik kanunda tadat ve tasrih edilen suçları işliyenlerle hafif 
hapis mahkûmlarının meşruten tahliyeden istifadelerini sağlamaya müteveccihtir. Ancak alelıtlak 
müebbet ağır hapis cezasiyle mahkûm edilmiş olanlar hariç bırakılmıştır. 

Meşruten tahliye, kanunun bahşeylediği bir atıfettir. Lâkin karşılıksız elde edilemez. Mah
kûmun hüsnü haliyle ona hak kazanmış olması gerektir. Mahkûmun ıslahı ve terbiyesi esasına 
dayanan bir infaz sisteminin yürütülmesinde bu çok mühim ıol oynar. Bilhassa idarenin elinde 
kıymetli bir vasıta ve bir inzibat faktörüdür. Bu bakımdan meşruten tahliyenin alelıtlak müeb
bet ağır hapis cezalariyle mahkûm edilmiş olanların haricinde kalan kanunun istisna ettiği suç 
faillerine de teşmili zaruri görülmüştür. 

Keza şartla salıverilmeye karar verecek olan merciin, mahkûmun durumu müsait olduğu tak
dirde, şahsi hakları tazmin şartına bağlanmasına imkân verilerek, hem tecile mütenazır bir du
rum yaratılmış hem de erken salıvermenin-suçtan zarar gören üzerinde husule getirmesi muhte
mel bulunan menfi tesirin izalesine imkân verilmiştir. 

17 nei maddede yapılan tadilât, meşrutan tahliye kararının geri alınması halinde gerek iki ve 
gerek üçüncü devrelerde fazla saymalardan istifadenin -ortadan kalkmasından ibarettir. Bundan 
başka meşruten tahliye kararının geri alınabilmesi için her hangi bir cürmün değil, fakat kasdi 
bir cürmün işlenmesi şart koşularak, taksirli bir cürmün ikaı halinde şartla salıverme kararının 
geri alınmaması yolu tercih edilmiştir. 

Kanunda mevcut iki muvakkat madde mezcedilerek üç fıkrayı ihtiva etmek üzere bire irca 
olunmuştur. Bundan başka, halen tatbik edilmekte olan sistemin, teklif edilen rejime intibakım 
temin edecek daha müsait ve vazıh bir yol takibi ihtiyar edilmiştir. 
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RİZE MEBUSU ÎZ2ET AKÇAL VE 3 

ARKADAŞININ KANUN TEKLÎFÎ 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 13, 16 
ve 17 nci maddeleri aşağıda yazılı şekillerde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 13. — Ağır hapis cezası müebbet ve
ya muvakkattir. Müebbet ağır hapis ölünceye ka
dar devam eder. Muvakkat ağır hapis 1 seneden 
30 seneye kadardır. Kanunda açıklanmıyan yer
lerde yukarı haddi 24 senedir. 

Bu ceza aşağıda yazılı şekiller dâhilinde 3 
devrede çektirilir : 

A) Mahkûm, birinci devrede cezasının onda 
birine müsavi bir müddet geceli gündüzlü yalnız 
olarak bir hücrede bırakılır. Ancak, bu müddet 
1 aydan aşağı ve 8 aydan yukarı olamaz. 

Bu müddet iyi halli olduğu tesbit edilen 
mahkûmlar hakkında dörtte birden yarıya kadar 
indirilebilir. 

B) Mahkûm, ikinci devrede durumuna göre 
ayrı gruplar halinde bulundurulur. Bu devrede 
geçen her 5 gün, 6 gün mahkûmiyete karşılık 
olarak hesabedilir. Bu devre, mahkûm mevkuf 
kalmışsa, bu müddetle hücrede kaldığı müddet 
çıkarıldıktan sonra geriye kalan müddetin yan
sını teşkil eder. 

Alelıtlak müebbet ağır hapis cezalariyle mah
kûm edilmiş olan ve bakiye cezaları 1 seneden 
az bulunanlarla yaş ve bedeni kabiliyetleri iti
bariyle 3 ncü devre şartlarına intibak ede-
miyecekleri tesbit edilenler 3 ncü devre
ye geçemezler. Bununla , beraber iyi hal 
gösterenler 3 ncü devrede imiş gibi faz
la saymalardan istifade ederler. Müebbet ağır 
hapis cezalariyle mahkûm edilmiş olanlar ikinci 
ve üçüncü devrelerdeki fazla saymalardan isti
fade edemezler. 

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. 

Üçüncü devreye geçmek hakkını kazanan 
mahkûmlardan Adliye Vekâleti yol, inşaat, ma
den, orman ve deniz avcılığı gibi çalışma ekip
leri teşkil edebilirler. 

Üçüneü devrede geçen (4) gün (5) gün mah
kûmiyete karşılık olarak hesabedilir. 

Üçüncü devreye geçtikten sonra kaçanlar ve
ya uygunsuz harekette bulunanlar ikinci devre
ye iade edilirler ve o zamana kadar fazla sayıl
malardan ettikleri istifadeyi kaybederler. Bun
ların tekrar üçüncü devreye geçebilmeleri iyi hal 
göstermelerine bağlıdır. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm 
ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden dolayı 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi mucibince in
zibati olmak üzere hücreye konulabilir. Fakat bu 
sebeple hücreye konulmada hücre müddeti her 
defasında 1 ayı geçemez. Hücrede bulunma esna
sında mahkûm fazla saymalardan istifade ede
mez. 

.İyi halin nasıl tesbit edileceği Ceza ve Tevkif 
Evleri Nizamnamesinde gösterilir. 

Mahkûm her devrede çalışmaya mecbur tu
tulur. 

Müebbet ağır hapis 3G sene üzerinden hesab-
edilerek muvakkat ağır hapsin tâbi olduğu şart
lar altında geçer. 

Madde 16 .— İkinci devreden yaş ve bede
nî kabiliyetleri itibariyle üçüncü devreye geçmi-
yenler vt? üçüncü devreden yine bu sebeple ikin
ci devreye iade edilenler, ikinci devredeki mahkû
miyet müddetlerinin hitamında bakiye cezaları
nın ve 13 ncü maddede yazılı üçüncü devrenin 
ağır hapiste dörtte üçünü, hapiste üçte ikisini, ha
fif hapiste yarısını iyi halle geçirenler meşruteıı 
tahliyelerini fstiyebilirler. 

Meşrutan tahliye, mahkûmun, şahsi hakları 
tazmin etmesi şartına talik edilebilir. 

Madde 17. — Meşrutan tahliyeden sonra eğer 
mahkûm kasdi bir cürümden dolayı şahsi hürri
yeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya mec
bur olduğu şartları ifa etmezse meşruteıı tahliye 
kararı geri alınır. Bu takdirde meşrutan tahliye 
halinde geçen zaman mahkûmun ceza müddetine 
mahsubedilemiyeceği gibi 13 ncü maddede yazılı 
ikinci ve üçüncü devrelerde geçirdiği müddetler 
dolayısiyle fazla sayılmalardan istifade ettiği 
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günler de ayrıca çektirilir ve bir daha meşrutan 
tahliye edilmez. 

Meşrutan tahliye kararının geri alınmasını ica-
bettiren sebeplerin vukuundan evvel mahkûmun 
ceza müddeti sona ermiş olursa mezkûr ceza icra 
edilmiş sayılır. Eğer asli cezaya Emniyeti Umu
miye İdaresinin nezareti altında bulunmak ceza
sı da ilâve olunmuş ise, meşruten tahliye halinde 
geçen zaman bu ceza müddetine mahsubedilir. 

MADDE 2. —- Türk Ceza Kanununun 13 ncü 
maddesine eklenen ve 6123 sayılı Kanunla tâdil 
edilmiş bulunan muvakkat 1 ve 2 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırmıştır. Bunların yerine aşağı
daki muvakkat madde konulmuştur. 

Muvakkat Madde — A) Türk Ceza Kanu
nunun 13 neü maddesinde yazılı cezaların çek
tirilmesi usulüne ait hükümler yeter sayıda hüe : 

re inşaatı tamamlanıncaya kadar ve yeni ceza 
evleri kuruldukça peyder pey tatbik olunur. 

13 ncü madde hükümlerinin tatbik edilmedi
ği ceza evlerinde bulunan mahkûmlar 13 ncü 
maddenin (A) bendinde yazılı müddeti doldur
dukça ikinci devreye geçmiş sayılacakları gibi 
yine ayni maddenin (B) bendindeki şartların 
tahakkuku halinde 3 ncü devreye geçmiş addo
lunurlar. Bu gibiler 13 neü maddede yazılı ikin

ci ve üçüncü devrede geçirdikleri müddet dola-
yısiyle fazla saymalardan istifade edebilirler ve 
16 ncı maddedeki meşruten tahliye hakkından 
da faydalanırlar. 

B) Çalışma mecburiyetinin tatbikini müm
kün kılacak ceza evleri ikmâl edilinceye kadar 
şimdiki ceza evlerinde ikinci devre mahkûmiyet 
müddetinin en az dörtte birini iyi halle geçirmiş 
olup da Adliye Vekâletinde tesbit edilecek yaş, 
meslek ve kabiliyette olanlar iş esası üzerine mü
esses ceza evlerine nakledilebilirler. Bu takdir
de ikinci ve üçüncü devre cezaları buralarda 
çektirilir. 

C) İş esası üzerine müesses ceza evleri üçün
cü devreye geçmiş olan mahkûmları çalıştır
maya müsait bulunmadığı ahvalde bunlar gece
leri ceza evlerinde geçirmek şartiyle ve rayiç 
ücretin üçte ikisinden aşağı olmamak üzere âm
me menfaatine uygun işlerde muhafaza altında 
veya merkez ceza evlerine bağlı iş yurtlarında
ki mevcut atölyelerde çalıştırılabilirler. 

MADDE 3. — Bu kanun t a 
rihinden itibaren mer'i ve makable şâmildir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. 31. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/344 - 2/472 
Karar No. 54 

25 ,V. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddele
rinde bâzı değişiklikler yapılmasına mütedair Ri
ze Mebusu İzzet Akçal ve arkadaslan ile Denizli 
Mebusu A. Haindi Sancar'm vâki kanuiı teklifle
ri Adliye Vekâleti temsilcisiyle, teklif sahiplerin
den A. Hamdi Sancaı*'ın huzurlarında tevhidcn, 
tetkik ve müzakere edildi: 

Değişiklik yapılması istenilen Türk Ceza Ka
nununun 13 ve 16 ncı maddeleri Türk İnfaz Hu
kukunun temel hüküm ve kaidelerini teşkil et
mektedirler. 

6123 sayılı Kanunla almış olduğu şekline na

zaran Türk İnfaz Hukukunun en çok tenkid edi
len taraflarını ağır hapis cezalarının çektirilme-
sine başlarıken, mahkûmlara tatbik edilen geceli 
gündüzlü bir hücrede kalma devresinin oldukça 
fazla olması, diğeri de meşrutan tahliye müddet
lerinin kısalığıdır. 

Geceli gündüzlü bir hücrede kalma müdde
tinin uzun olması mahkûmları ye'se, ümitsizliğe 
düşüreceği gibi, ruhi ve akli melekelerinde teşev
vüşler meydana getirir, sıhhati üzerinde de kötü 
tesirler yapar. Mahkûmun cemiyet hayatına kar
şı alışkanlığını da kaybetmesine sebebolabilir. 
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G123 sayılı Kanundan önce Türk Ceza Kanu
nunun 13 ncü maddesinde hücre müddeti bir ay
dan altı aya kadar iken 6123 sayılı Kanunla bu 
müddet iki aydan bir seneye kadar çıkarılmış bu
lunmaktadır. Ceza evlerimizde halen hücreye ko
nulması gereken 10 000 civarında ağır hapis ce
zasına mahkûm şahıs bulunmasına mukabil şart
ları haiz ancak 500 kadar hücre bulunmakta, ce
zasını çekmeye başlıyan ağır hapis cezasına hü
kümlü şahıslardan büyük bir kısmı hücreye alın
mak için toplu yaşama sistemi içerisinde sıra 
beklemektedir. 

Memleketimizdeki hücrelerin garp memleket
lerine kıyasla tatmin edici evsafta bulunmaması 
ve miktarları 6123 sayılı Kanundaki hücre müd
detinin kısaltılmasını ayrıca gerektiren sebepleri 
teşkil etmektedir. Denizli Mebusu A. Hamdi 
Sancar'm kanun teklifi bu sebeple evvelce komis
yonumuzda kâfi bir tasvibe mazhar olmamış, hüc
re müddetinin kısaltılması lüzum ve zaruretleri
ne işaret olunmuştur. 

Meşrutan tahliye müddetlerinin kısalığına ge
lince: 

Meşrutan tahliye; cezaları şahsileştiren, mah
kûmları uslanmaya sevk ve teşvik eden, cemiyet 
hayatına karıştıktan sonra omı suç iplememeye 
gayret ettiren bir müessesedir. Böylece mahkûm 
ceza evi dâhilinde iyi hal içinde yaşıyarak ceza 
evinden bir an evvel çıkma imkânlarını kendisi 
araştıracağı gibi uzun bir devre içerisinde iyi 
hali tezahür eden bir şalısın ıslahına* karşılık onu 
ceza evinde daha fazla tutmıyarak, cezaların şah-
sileştirilmesine yardım edilmiş olunur. 

6123 sayılı Kanun devrelerden faydalanma 
müddetlerini kısalttığından ve ancak ağır hapiste 
üçüncü devreden artan bakiye cezanın dörtte bi
ri, hapiste ise, üçte biri nispetinde meşrutan tah
liyeden istifadesini kabul ettiğinden, şartla sa
lıverme müddeti çok az bir zamana inhisar et
mekte, meşrutan tahliye müessesesinden bekle
nen faide husule gelmemektedir. 

Amerika'da mahkûmiyet müddetinin üçte bi
risinin çekilmiş olması meşrutan tahliyeye kâ
fidir. İsveç'te de durum aynıdır, ingiltere'de ce
zanın altıda beşini çektiği takdirde hükümlü 
meşrutan tahliye edilir. Fransa'da mükerrir ol-
mıyanlar ceza müddetinin yarısını iyi hal ile ge
çirdikleri takdirde meşrutan tahliyeden istifade 
ederler. Belçika'da cezanın üçte birini iyi halle 

(S. Say 

geçiren hükümlüler meşrutan tahliye edilebilir
ler. 

Görülüyor ki, bizdeki meşrutan talüiye müd
deti Garp memleketlerine nazaran kısa bulun
makta, bu müesseseden beklenen gayenin tahak
kukuna imkân kalmamaktadır. 

Rize Mebusu îzzet Akçal ve arkadaşlarının 
teklifinde ise, infaz devrelerinde bâzı müddet
lerden faydalanma sistemine yer verilmesine 
mukabil, meşrutan tahliye müddetinin uzatılma
sı derpiş edilmemiş, Denizli Mebusu Ahmet Ham
di Sancar'm kanun teklifinde ise ancak üçün-
cü devrenin ağır hapis ve hapiste yarısını iyi hal 
ile geçirenlerin meşrutan tahliyeleri derpiş edil
miştir. 

Böylece her iki teklif yalnız başlarına, hücre 
ve tahliye mevzularını ele almamış iseler de, be
raberce mütalâa edildiklerinde birbirlerini ikmal 
etmektedirler. Bu sebeplerle encümenimiz îzzet 
Akçal ve arkadaşlarına ait teklifin hücre müd
detlerine ait kısmını bâzı ufak değişikliklerle 
benimsemiş, Ahmet Jlamdi Sancar'm kanun tek
lifini ise, meşrutan tahliyeye daha geniş yer ver-. 
me bakımından müzakerelerine esas olarak ka
bul etmiştir. 

Ancak îzzet Akçal ve arkadaşlarının teklif
lerinde yer alan devre müddetlerinden fay
dalanma müddetlerinin biraz daha genişle-
timesi sistemini aşağıda arz olunan sebep
lerle şayanı kabul görmiyerek daha ziyade meş
rutan tahliye müddetlerinin uzatılması suretiyle 
meseleyi halle çalışmıştır. 

Teklifte, ikinci ve üçüncü devrelerde isteni
len faydalanma müddetleri, 6123 sayılı Kanun
dan önceki Türk Ceza Kanununun üç. ve dör
düncü devrelerinde daha geniş olarak kabul 
edilmişti. 6123 sayılı Kanunun meriyete girme
sinden önceki zamanlarda mevcut cezalanıl ki
fayetsizliği yanında devrelerden faydalanma 
müddetlerinin de uzunluğu dolayısiylc ağır ce
zalı suç. mahkûmlarının kısa zamanda ceza ev
lerini terk edip yeni suçlar işledikleri görülmüş 
ve bu hal âmme vicdanında devrelerden fazla- , 
ca f aydalanmıya karşı şiddetli bir aksülâmel ge
tirmişti. 6123 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin
de bu aksülâmelin şiddeti açık bir şekilde mü
şahede olunmaktadır. 

Devrelerden. faydalanma müddetleri ise ceza 
evi personelinin iyi hale mütedair takdirlerine 
terk edilen bir nevi cezadan kısmen af telâkki 
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edilebilir. Mahkûmun devreden faydalanmasın
dan sonra bu faydalanmanın geri alınmasına da 
imkân yoktur. Meşrutan tahliye müddetinin uza-
tılmasiyle devrelerde yapılacak müddet istifa
deleri, yerine geleceği gibi, mahkûmun yeni bir 
suç işlemesinin önüne geçilmesi hususunda onun 
daha fazla gayret sarf etmesine de sebebolaca-
ğı aşikârdır. Kaldı ki, şartla salıverme bir af 
karakterini haiz değildir. Şartlara riayetsizlik, 
yeni bir suç işlenmesi gibi haller vukuunda, ce
za avdet eder, bakiye cezanın çcktirilmesinc 
başlanır. 

Nihayet, şartla salıvermede, mahkûtaı. hak-'* 
kında, ceza evi personeli yerine hükmü.veren 
hâkimin kanaat ve kararı esas teşkil eder. 

Bütün hu sebepler muvacehesinde encüme
nimiz her iki teklifi birleştirerek, bu tekliflerden 
yukarda ana hatlarını belirttiğimiz noktaları 
esas olarak benimsemiş, her iki teklifin - madde
lere ait benimsemediği noktaları - nı değiştire
rek iki teklif yerine mevcut ilişik metni tertib-
etmiştir. 

Yukarda belirtilen düşünce ve fikirlerin ışı
ğı altında »encümenimiz hücre devresinin asgari 
haddini bir ay âzami haddini de sekiz ay olarak 
kabul etmiş; meşrutan tahliyeyi hafif hapis ce
zalarına da teşmil en müddeti mürettep bütün 
cezanın dörtte birine çıkarmıştır. 

^ Garp memleketlerinde olduğu üzere mahkû
miyetin dörtte birinden, daha fazla müddetle bir 
meşrutan tahliye ise, mahkûmların iyi halleriy
le uslandıklarını tam bir şekilde tesbite imkân 
verecek yeni ceza evlerinin memleketimizde he

nüz meveudolmamasını ve ceza evi personelimi
zin kifayetsizliğini göz önünde tutarak beklenen 
fayda yerine zarar vereceği mülâhazasiylc be
nimsememiş, cezaların dörtte biri nispetinde bir 
meşrutan tahliye müddetini kâfi görmüştür. 

, Bu düşünce ve mülâhazalarla, hazırlanan me
tin ve mazbatanın, halen ceza evlerimizde hüc
reye konacak 10 000 aded ağır hapis cezasına 
mahkûm şahsa mukabil, ancak 500 lnicı'e bulun
ması dolayısiyle birçok mahkûmların sıra bek
lemekte olması, meşrutan tahliyeden ise, fay
dalanması gereken pek çok mahkûmun 'mevcu
diyeti, Meclisin yaz tatilinin ise yaklaşması se
bebiyle müstaceliyetle ve takdim en görüşülmek 
üzere, Umumi Heyetin tasvibine sunulması say-
giyle arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Aydın Çanakkale 
C'Ülkü S. Sezgin 

Balıkesir 'Burdur Bursa 
V. A sena B. Kayaalp M. Erkuyumcu 
Çankırı Denizli Erzurum 

C. Boynuk İ. Ilachmhoğlu Z. Çavuşoğlıı 
Erzurum Kars Konya 

A. Eryurt t. Us T. F. Baran 
Kütahya Malatya 

S. S. Nasuhoğlu 18 M.-B. bendind'e baki
ye cezaları bir seneden 
az bulunanlar da kaldı

rılmalı 
N. Ocakcıoğlu 

Muğla 
İV, özsan 
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ADLİYİ!] ENCÜMENİ DEÜİŞTİRİŞİ 

Türk (!eza Kanununun bâzı maddelerinin tadili 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 13, 16, 
17 ve muvakkat 1 ve 2 nci maddeleri aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde .13. — Ağır hapis cezası müebbet veya 
muvakkattir. 

Müebbet, ölünceye kadar devam eder. Mu
vakkat ağır lıapis, kanunda tasrih edilmiyen yer
lerde 1 seneden 24 seneye kadardır. 

Bu ceza aşağıda yazılı şekiller dahilinde 3 
devrede çektirilir. 

A) Mahkûm birinci flevrede, cezasının onda 
birine müsavi bir müddet geceli, gündüzlü yal
nız olarak bir hücrede bırakılır. Ancak bu müd
det (1) aydan aşağı (8) aydan yukarı olamaz. 

B) Mahkûm ikinci devrede, durumuna ve 
suçunun mahiyetine göre ayrı gruplar halinde 
bulundurulur. Bu devre, mahkûm mevkuf kal
mışsa, bu müddetle hücrede kaldığı müddet çı
karıldıktan sonra geriye kalan müddetin yarısını 
teşkil eder. 

Alelıtlak müebbet ağır hapis cezasiyle mah
kûm edilmiş olanlar veya bakiye cezaları bir se
neden az bulunanlar, yaş veya bedenî kabili
yetleri itibariyle üçüncü devre şartlarına intibak 
edemiyeeekleri tesbit edilenler üçüncü devreye 
geçemezler. 

C) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu 
devrede bulunan mahkûm iş esası üzerine kurul
muş olan ceza evlerinde çalıştırılır. 

Mahkûmun ikinci devreden üçüncü devreye 
geçebilmesi için iyi hal göstermesi şarttır,, iyi 
halin nasıl tesbit edileceği Ceza ve Tevkif Evleri 
Nizamnamesinde gösterilir. 

Üçüncü devreye geçmek hakkını kazanan 
mahkûmlardan, Adliye Vekâleti; ziraat, deniz av
cılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş saha
larında çalışma ekipleri teşkil edebilir. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm 
ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden dolayı 
Ceza, ve Tevkii' Evleri Nizamnamesi mucibince 
inzibati olmak üzere her defasında bir ayı geç
memek kaydiyle aynı suretle hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan lıareketlcrinden do
layı iki sene içinde üçten fazla hücre hapsi ceza
sı alınış olanlar C. Müddemmuınisinin tasvibi ile 

birinci devre şartlarına tâbi tutulurlar. 
Mahkûm ikinci ve üçüncü devrede çalışmaya 

mecbur tutulur. 
Müebbet ağır hapis cezası 36 sene üzerinden 

hesabedilerek muvakkat ağır hapsin tâbi oldu
ğu şartlar altında geçer. 

Madde 16. — Bu kanunun 13 ,ncü maddesin
de yazılı üçüncü devrenin ağır hapiste yarısını, 
hapis veya hafif hapiste üçte birini iyi halle ge
çirenler meşrutan tahliye talebinde bulunmak 
hakkını kazanırlar. İstifade müddeti asıl ceza
nın dörtte birinden aşağı olamaz. 

İkinci devreden yaş ve bedenî kabiliyetleri 
itibariyle üçüncü devreye geçemiyenler yahut 
yine bu sebeplerle üçüncü devreden ikinci dev
reye iade edilenler ikinci devredeki mahkûmi 
yetlerinin hitamında bakiye cezalarının ağır 
hapiste yarısını, hapis veya hafif hapiste üçte 
birini iyi halle geçirdikleri takdirde meşrutan 
tahliye hükümlerinden istifade edebilirler. 

Meşrutan tahliye edilmiş olan mahkûmlar 
hakkında, meşrutan tahliye müddetinin hitamı
na kadar, bu kanunun 28 nci maddesinin 3 neu 
ve 4 ncü fıkraları ahkâmı tatbik olunur. 

Meşrutan tahliye, mahkûmun iktidarı nispe
tinde şahsi hakları tazmin etmesi şartına da ta
lik edilebilir. 

Madde 17. — Mahkûm meşrutan tahliye müd
deti içerisinde kasti bir cürümden dolayı şahsi 
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur ve
ya mecbur olduğu şartları ifa etmezse meşrutan 
tahliye kararı geri alınır. Bu takdirde meşru
tan tahliye halinde geçen zaman mahkûmun ce
za müddetine mahsubedilmiyerek bakiye cezası 
aynen çektirilir ve bir daha, meşrutan tahliye 
edilemez. 

Meşrutan tahliye kararının geri alınmasını 
icabettiren sebeplerin vukuundan evvel mahkû
mun ceza müddeti sona ermiş olursa mezkûr 
ceza icra edilmiş sayılır. 

Eğer asli cezaya Emniyeti Umumiye idare
sinin nezareti altında bulunmak cezası da ilâve 
olunursa meşrutan tahliye halinde geçen zaman 
bu ceza müddetine mahsubedilir. 

( S. Sayısı : 216 ) 



Muvakkat madde 1. — 13 ııcü maddenin mu' 
tazammm bulunduğu birinci devre hücre cezası, 
kafi miktarda hücre inşaatı ikmal edilinceye 
kadar Adliye Vekâletince peyderpey tatbik 
olunur. 

Bu sebeple haklarında hücre cezası tatbik 
edilememiş olan ağır hapis cezası mahkûmları 
bulundukları ceza evlerinde cezalarının yarısı
nı ikmal ettikleri ve diğer evsafı da haiz bu
lundukları takdirde iş esası üzerine müesses ce
za evlerine nakledilebilirler. Bu "gibiler 16 ncı 
maddedeki meşrutan tahliye hakkından da isti
fade edebilirler. 

Muvakkat madde 2. — Çalışma mecburiyeti
nin tatbikini mümkün kılacak ceza evleri ikmal 
edilinceye kadar bulundukları ceza evlerinde 
ikinci devre mahkûmiyet müddetlerinin en az 
dörtte biHni iyi hal ile geçirmiş olup da Adliye 
Vekâletince tesbit edilecek yaş, meslek ve ka-
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biliyeti haiz olanlar ve yine Vekâletçe tâyin 
olunacak suçların failleri iş esası üzerine mü
esses ceza evlerine nakledilebilirler. Bu takdir
de 2 nci ve 3 ncü devre cezaları buralarda 
çektirilir. 

„ İş esası üzerine müesses ceza evlerinin isti-' 
ab haddi yukarıki fıkra mucibince nakledile
cek mahkûmlara çalıştırmıya kâfi gelmediği ah
valde bunlar, geceyi bulundukları ceza evinde 
geçirmek şairtiyle ve rayiç ücretin üçte ikisin
den aşağı olmamak üzere âmme menfaatine 
uygun işlerde muhafaza altında çalıştırılabilir
ler. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri makable 
de şâmil olmak üzere neşri tarihinden itibaren 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümle tini icraya 
Adliye Vekâleti memurdur. 

( S . Şayia : 2J6 ) 


