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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Başvekil Adnan Menderes'in vazife ile yurt 
dışında bulunduğu müddet içinde Başvekilliğe, 
Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in vekillik 
edeceğine, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Hariciye 
Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar' 
kendisine, Dahiliye Vekili Namık Gedik'in vekil
lik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri 
okundu. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin ihtiva ettiği hüküm
ler, ahiren kabul olunan 7168 sayılı Kanunda yer 
almış olduğundan encümence yapılacak bir mu
amele buunmadığma dair Bütçe Encümeni Riya
seti tezkeresi okundu. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun kabul edildi. 

Devlet Şûrasında açık bulunan bir daire re
isliği ve bir âzalık seçimi için reyler toplandı. 

Maraş Mebusu Emin Soysal'in, Sümerbank 
mamullerine, 

Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, kömüre ya
pılan zammın sebebine dair suallerine, Sanayi 
Vekâleti Vekili Sebati Ataman ayrı ayrı cevap 
verdi. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, İstanbul 
Belediye Meclisinin 20 . III . 1958 tarihinde 
yaptığı olağanüstü toplantının usul ve kanuna 
uygun olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden, 

Ankara Mebusu İbrahim Imirzalıoğlu'nun, 
kımıl adlı haşere ile mücadele hususunda ne 
gibi tedbir alındığına dair Ziraat Vekilinden olan 
şifahi sualleri, alâkalı vekiller bulunmadığından 
başka inikada bırakıldı, 

Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu'nun, Ka
man kâzasmdaki ilk ve ortaokul binalarının in-
şaşma7 ne sebeple ara verildiğine dair Maarif 
Vekilinden, 

Kırşehir Mebusu Osman Canatan'm, Kaman 
kazasına bağlı Akpınar nahiyesindeki mahkeme 
teşkilâtının lağvı sebebine dair Adliye Vekilin
den olan şifahi sualleri, kendileri inikat da ha
zır bulunmadıklarından, tahrirî suale inkılâb-
etti. 

Erzincan Mebusu Âdil Sağıroğlu'nun, Er
zincan şehri elektrik şebekesinin yapılmasına 
ne zaman başlanacağına dair sualine, İmar ve 
İskân Vekili Medeni Berk cevap verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 40 ncı maddesinin tadiline, 

6309 sayılı Maden Kanununun 73 ncü mad
desinin tadiline dair kanunlar kabul olundu. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak-tedbirlerle, yapılacak yardımlara dair 
kanun lâyihasının müzakeresi, encümene verilen 
maddesi henüz gelmediğinden, tehir edildi. 

Devlet Şûrasında açık 'bulunan bir Saire re
isliği ve bir âzalık için namzetlerin aldıkları rey
lerde nisap bulunmadığı anlaşıldığından seçi
min tekrarlanacağı tebliğ edildi. 

Tebligat kanunu lâyihasının encümenden 
gelen maddeleri üzerinde görüşüldü. 

9 . II . 1959 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu ' Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu ' Hakkı Kurmd 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — Amasya mebuslarının, Amasya Hususi 

İdaresi tarafından işletilen eski Çeltek linyit 
madeninin Kurumlar ve Gelir Vergisi kanunları 
ile diğer vergilerden muafiyetine dair kanun 
teklifi (2/284) (Dahiliye* Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

2. — Bursa Mebusu Necdet Azak'm, iş Ka
nununun 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının ta
dili hakkında kanun teklifi (2/285) (Çalışma 
Encümenine) 

3. — izmir Mebusu Danyal Akbel'in, Mun
zam değerli posta pulları çıkarılmasına dair 
kanuna ek kanun teklifi (2/286) (Münakalât, 
Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Trabzon Mebusu Osman Lermioğlu ve 
7 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

RE IS — Yoklama yapıyoruz. 
(Erzurum Mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
RElS — Celseyi açıyorum. 
Bir arkadaşımızın gündem hakkında söz is-» 

teği vardır, ibrahim Us Bey, gündemin nesi 
hakkındadır? 

ÎBRAHÎM US (Kars) — Gündemin Riyaset 
Divanı mâruzâtı hakkında. • 

REtS — Riyaset Divanı mâruzâtı hakkında 
mı? 

İBRAHİM US (Kars) — Gündem hakkında 
efendim. 

RElS — Buyurun. 
İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arkadaş-

Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/287) (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbatalar 
5.— Ankara Üniversitesinin 1955 bütçe yı

lı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Ankara Üniversitesinin 1955 
malî yılı Hesabı Katî kanunu layihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/17, 1/224) 
(Ruznameye) 

6. — Bolu Mebusu ihsan Gülez'in, Gayri
menkul kiralan hakkındaki 6570 sayılı Kanu
nun ikinci maddesinin son fıkrasiyle üçüncü 
maddesinin (b) fıkrasının tefsirine dair takri
ri ve Muvakkat Encümen mazbatası (4/91) 
(Ruznameye) 

larmı; 6 Aralık 1958 tarihinde Maarif Vekili ta
rafından cevaplandırılmak üzere bir sözlü soru 
vermiştim. 4 . II . 1959 tarihinde Nizamname-* 
nin 150 nci maddesine uymamazlık sebebimle bü 
sorum geriverilmiş bulunuyor. Aradan iki ay 
kadar uzun bir zaman geçmiş bulunmaktadır. 
Ben anlamakta hakikaten zorluk çektim. Bunun 
iki ay beklemesi için nasıl bir sebep olabilir? 
Sözlü soru müessesesi zaten İçtüzük tadilâtiyle 
işlemez hale gelmiştir; bir de Riyaset pivammn 
iki ay bekletmesi gibi hareketleriyle vazife yap
mamıza büsbütün imkân verilmemiş olur. 

Kaldı ki, sualim çok mühim bâzı mevzularla 
ilgilidir. İlk öğretimde çeşitli suiistimaller ol
maktadır. Talebeler dövülmek suretiyle ölümle
rine sebebiyet verilmiştir. Sualimde bu gibi şey-

BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15,07 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Kemal özer (Kütahya) 

3. — YOKLAMA 
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ler vardır. Bunların aslını bir an evvel öğren- I ederim. 
mek için sualimi vermiş bulunuyordum. Riyaset REÎS — Beyanın gündemle ilgisi yoktur, 
Divanı iki ay bekletmesi sebebinin izahını rica efendim. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Kocaeli Mebusu Sadettin YaUmSn, 
Üsküdar vapurunun batması neticesinde- ölen ve 
kaybolanlar dolay isiyle yardım yapılması hak
kındaki kanun teklifinin ruznameye alınarak 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(2/142, 4/94) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Kocaeli Mebusları olarak teklif ettiğimiz 

(1 Mart 1958) tarihinde batan Üsküdar vapuru 
faciasında boğulup veya kaybolanların ailelerine 
yapılacak yardım hakkındaki teklifimizin Mali
ye Encümeninde ittifak ile kabul edilip yedi se
kiz ay evvel Bütçe Komisyonuna sevk edildiği 
halde bugüne kadar görüşülüp karara bağlana-
madığı için Dahilî Nizanamemizin 36 ncı mad
desi mucibince Umumi Heyetimizde müzakeresi
ni arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Sadettin Yalım 

REÎS — Saadettin Yalım. 
SAADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım, 1 Mart 1958 Cumartesi gü
nü bütün insanlık âlemini ve 26 milyon vatan
daşımızı can evlerinden yaraTryan Üsküdar Va
puru faciasının 20G küsur kurbanının geriye ka
lan bütün öksüz yavrularının, ana ve babaları
nın ve bütün Türk Milletinin, Büyük Millet 
Meclisinden çıkmasını bir an evvel beklediği, 
Kocaeli mebusları olarak yaptığımız kanun tek
lifi Maliye Komisyonunda 16 . VI . 1958 tari
hinde, yani bundan 8 ay evvel ittifakla kabul 
edildiği halde Bütçe Komisyonu bu teklifimizi 
görüşüp bir karara bağlamamıştır. Meclis Da
hilî Nizamnamesinin 36 ncı maddesine istinaden 
söz almış bulunuyorum ve bu teklifin Heyeti 
Umumiyecle bir an evvel müzakeresini rica 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 20 gün sonra 1 
Mart faciasının ikinci senei devriyesine giriyo
ruz. Yüksek Heyetiniz ve efkârı umumiye bu 
kanunun bir an evvel çıkması lüzumunda mütte

fiktik. Bu suretle hem bu kurbanlardan geriye ka
lan yavruların tahsilleri sağlanacak, hem de 
geriye kalan diğer aile efradının maddi sıkın
tılarını izaleden ziyade onların mânevi hutur
larını temin edecektir. Bütün insanlık âlemini 

, hüzne garkeden bu olay dolayısiyle kanunun 
bir an evvel çıkmasını rica ediyorum. 

REÎS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL İMRE 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, uzunca 
tarihlerden bahsedildi. Bendeniz kısaca ha
kiki tarihlerden bahsedeecğim. Sekiz, on ay fa
lan değildir. Arkadaşımız nereden bahsedi
yor? 

Bu kanunun Meclise tevdi tarihi 24 Mart 
1958 dir. Maliye Encümeninden 16 . VI . 1958 
tarihinde karara bağlanmış ve Bütçe Encüme
nine sevk edilmiştir. MecLs 25 Haziran 1958 de 
tatile girmişti. Hâlen komisyon Yüksek Heyeti
nizce malûm olan mesai içindedir. Bu mesaiyi 
takibedecek günlerde kanunları komisyona ge
liş sırası ile müzakereye alacağımız tabiîdir. 

Arz ederim. 
REÎS — Saadettin Yalım, buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu Reisi Beyefendi; 
«Nereden bahsediyor?» buyuruyorlar. Bendeniz 
sade hepiniz gibi memleketin çocukları, mesuli
yet almış insanlar sıfatiyle secim bölgemize ait 
4 arkadaşımla beraber teklif ettiğimiz kanun lâ
yihasının bir an evvel müzakeresini temin için, 
komisyonun bütçe konuşmalarına başlaması do
layısiyle, bilerek bu teklifi yapmış oluyorum. 

* 16. V I . 1958 tarihinde, yani 8 ay evvel Bütçe 
Komisyonuna havale edilen teklifimiz hâlâ ele 
alınamamıştır. Nizamnamemizin 36 ncı maddesi 
mucibince' en geç 45 gün içinde intacedilmesi 
lâzımdır. Bunun kadar âcil ve faydalı kararla
rımız da olabilir ama daha âcili olamaz. Üskü
dar vapuru vaciasma ait bu kanun lâyihası, esa
sen 3 maddelik bir kanundur, burada beraber 
müzakere edelim. Bu teklifime lütfen iltihak 
buyurunuz, bir an evvel kanuniyet kesbetmiş 
olsun. 

ı 

— 8 8 -



t : 35 9 . 2 . 
REİS — Teklif sahibini ve komisyon reisini i 

dinlemiş bulunuyorsunuz. Teklifin gündeme I 
alınması reylerinizle mümkündür. Bu itibarla 
kanun teklifinin gündeme alınmasını reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. Teklif ruznameye alınmıştır. 

Encümen teklifin kendisine havalesini isti
yor mu efendim? 

.BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl HALİL ÎMRE 
(Balıkesir) — istiyoruz. 

BEÎS — Efendim, teklifin doğrudan doğru
ya ruznameye alınması mevzuubahistir. Yüksek 
reylerinizle de alınmıştır. Bundan sonra encü
men talebederse encümene de vermek müm
kündür. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Söz isti
yorum. 

1959 0 : 1 
RElS — Buyurun efendim. 
SADETTİN YALIM (Devamla) — Çok muh

terem arkadaşlarım, evvelemirde arz edeyim: 
Şu meselede hiçbirimizin diğerine teşekkür etme
sine hacet yoktur. Memleketin umumi bir ya-
rasıdır, yalnız Kocaelilerin yarası değildir, bü
tün Türk milletinin yarasıdır. Heyeti Umumi-
yede görüşülmesine karar verdiniz. Ancak se
kiz aydan beri Bütçe Encümeninde bekliyen bu 
lâyihanın bir an evvel Heyeti Umumiyede gö
rüşülmesi matluptur, Yüksek Heyetiniz de bunu 
kabul ettiğine göre mesele kalmamıştır. Gözü 
yaşlı, yüreği yaralı Kocaeliler bu kanunun bir an 
evvel gerçekleşmesini rica etmektedirler. 

RE IS — Ruznameye alınmasına Heyeti Umu-
miyeniz karar verdi. Ruznameye alındıktan son
ra müzakeresi yapılacaktır efendim. 

5. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN MADDELER 

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan bir daire ' 
reisliği ve bir âzalık seçimi (3/239) 

RElS — Efendim, geçen celse Şûrayı Devlet ; 
Reisliği ve âzalığı için yapılan seçimde nisap 
temin edilemediğinden bu celseye bırakılmıştı, J 
seçimi yenileyeceğiz. ' j 

i 
Şimdi önce reislik için verilecek reylerin ! 

tasnifi için bir tasnif heyeti seçiyorum : j 
I ı 

Şevki Erker (Erzurum) 
Bülent Ecevit (Ankara) 
Server Bilir (Bolu) 
Himmet ölçmen (Konya) 

Âzalık seçimi için tasnif heyetini seçiyo
ruz 

Kemal Erdem (Çorum) 
Mehmet Gürpınar (istanbul) 

Mehmet Ali Ceritoğlu (Ankara) 
A. Fahri Ağaoğlu (Konya) 

Namzetler; Reislik için ibrahim Hilmi Se-
nil, Tevfik Gerçeker, Vecihi Tönük, âzalık için 
Muzaffer Kuşakçıoğlu, Celâl Göydün, Ali Do
ğan Toran. 

Hangi seçim bölgesinden , seçime başlana
cağı hakkında kur'a çekiyoruz : 

Kırklareli. 
(Kırklareli mebuslarından başlanarak rey

ler kürsüdeki sepete atıldı.) 
REİS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 

varsa, lûtfçn kullansınlar efendim. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Tasnif he

yetleri Dahiliye Encümeninde toplanacaklar
dır. - . 

Hakfarında müstaceliyet kararı verilen mad
delerin müzakeresine devam ediyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu 
Ferhan Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâye
tinde sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan 
zararların giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri 
Çopur oğlu ve 2 arkadaşının^ Kırşehir vilâyetinde 
sel baskını dolayısişU vukuu gelmiş ol<m za-

! rarların telâfisi hakkında kanun teklifleri ve 
\ Muvakkat Encümen mazbatası (1/213, 2/İ85, 
I 2/192) 
i REİS — Encümenden henüz cevap gelmediği 
: için, gelecek inikada bırakıyorum. 

! 2. — Tebligat kanunu lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası {1/105) f 
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BEÎS— 55 nci madde üzerinde müzakereye 

devam ediyoruz. Söz isteyen var mı? 
Buyurun encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ VACÎD 

ASENA (Balıkesir) —Efendim, bundan evvelki 
înikatda müzakeresi yapılan 55 nci madde hak
kında bâzı arkadaşlarımız mütalâalarını serd et
tiler. Birkaç tane de takrir verildi. Gerek bu 
mütalâaları, gerekse takrirlerin muhteviyatını 
tetkik etmek üzere bu 55 nci maddenin komis
yona iadesini istirham ediyorum. 

RElS — Efendim, encümen 55 nci madde
nin geri verilmesini talebetmektedir. Bu, an
cak reylerinizle mümkündür. Bu itibarla 55 
nci maddenin encümene verilmesini reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

56 ncı maddeden müzakereye devam ediyo
ruz. 

Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar 
MADDE 56 . — Bu kanun hükümlerine gö

re tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine 
mümanaat edenler ile talik edilen bu kabîl ev
rakı bulunduğu yerden koparan, imha eden ve
ya okunmaz hale getirenler hakkında bir aydan 
üç aya kadar hapis veya (100) liradan (1 000) 

« liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı 

efendim? 56 ncı maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğ memurları aleyhine işlenen suçlar 
MADDE 57. — Bu kanunun tatbikinde vazi

feli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, 
köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları 
aleyhine işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Ka
nununun Devlet memurları aleyhine işlenen cü
rümlere mahsus hükümleri tatbik olunur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Neşir maddesini 55 nci madde encümenden 
gelmediğine göre, reyinize arz etmiyorum. 

Dahilî Nizamname mucibince bir defa müza
kereye tâbi olan maddelerden müzakereye devam 
ediyoruz : 

3. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'tn, Ar-
Zuhal Encümeninin 9 . IV. 1958 tarihli hafta

lık karar cetvelindeki 418 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Adliye ve 
Arzuhal encümenleri mazbataları (4/42) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazbata üzerinde konuşmak istiyen 

var mı? Buyurun Ekrem Anıt. 
EKREM ANIT (Samsun) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; mazbatada adı geçen, arkadaşı 
Polis Memuru îhsan Yılmaz'ı yaralıyarak ölü
müne sebebiyet vermekten Giresun Asliye Ceza 
Mahkemesince yapılan yargılanması sonunda bir 
sene sekiz ay hapis ve 208 lira 30 kuruş para 
cezasına çarptırılmış olan Hüseyin Kemal De
mirci Çorum Emniyet kadrosu mürettebatından 
14 yaka ve 2671 sicil sayılı trafik polis memu
rudur. Evvelâ şu ciheti açıkça belirtmek iste
rim, derecatı mahakimden geçmiş, kaziyei muh
keme halini almış mahkeme hükmüne hürmet
karım. Bununla beraber yüksek müsamahanıza 
sığınarak hâdisenin sureti cereyanı hakkında 
kısaca maruzatta bulunmayı faydalı telâkki et
mekteyim. 

Vakadan bir gün evvel vâki ihbar üzerine 
Samsun'dan Trabzon'a geçmekte olan otobüste 
hüküntlü Hasan Kemal Demirci arkadaşı Gire
sun Merkez Karakolu mürettebatından Yaşar 
Korkmazla aramaya memur edilmişlerdir. îki 
arkadaş kendilerine verilen vazifeyi ifa ediyor
lar. Arama sırasında bir şahsın üzerinde 6136 
sayılı Kanuna göre taşınması ve bulundurulması 
ruhsata tâbi olan uzun namlulu bir aded Bara-
bellum tabanca ve 13 kutu mermi görerek 
zapdediyorlar. Suçlu hakkında kanuni takibat 
yapılmak üzere kendisini mevcuden karakola 
getiriyorlar. Karakola geldiklerinde, aramada 
zuhur eden tabanca ve mermileri; tabancanın 
içinde jarjurda bulunan mermiler çıkarılmak 
suretiyle tadadederek, boş tabanca, Yaşar Kork
maz tarafından bir defa daha dolu mudur, de
ğil midir, diye muayene edildikten sonra Merkez 
Karakol Komiser Muavini Mehmet Korucağa 
teslim ediyorlar. Ertesi günü Hasan Kemal De
mirci hafta mezunudur. İstirahat zamanında, 
Cemal Boz ismindeki polis .memuru vasıtasiyle 
karakola davet edilerek kendisine hazırlanan 
arama zaptı imza ettiriliyor. Hükümlü karakol-

(1) 58 8. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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dan ayrılırken âmirine nezaket icabı, bir emri 
olup olmadığını soruyor. Âmir de, karakolda 
memurun azlığından, işlerin çokluğundan, adli
yeye tevdi edilecek şahısların bulunduğundan 
ve stajiyer polis memurlarına yardım etmesini 
rica. ediyor. O sırada yaralanıp ölen rahmetli 
polis memuru daktilo başında yazı yazmakta
dır; tabanca da masanın üzerinde bulunmakta
dır. Fakat tabancanın • akşam çıkarılmış olan 
jarjuru iki parmak dışarda olmak üz*ere taban
caya sokulu olarak masa üzerindedir. Makina-
da yazı yazan ihsan Yılmaz arkadaşına adliye
ye tevdi edilmek üzere tabancaya etiket yaptış-
tırmasım ve mühürlemesini söylüyor. Hasan 
Kemal Demirci masadan tabancayı alarak eti
ket yapıştırdıktan sonra mühürlemek üzere ipi 
tetikten geçirirken tabanca birdenbire patlıyor. 
Bu patlama neticesinde çıkan kurşun daktiloda 
yazı yazan İhsan Yılmaz'm sol kolu ile sol böğ
rüne isabet ediyor. Yaralı süratle memleket 
nastanesine kaldırılıyor; hastane operatörü me
zundur, İstanbul'da bulunmaktadır. Operasyon 
için de başka doktorun müdahalesine imkân 
yoktur, vasıta tedarik edilmek suretiyle Ordu 
Memleket Hastanesi Operatörü celbediliyor, 
Ordu'ya gidiş, operatörün. Giresun'a gelişi ve 
operasyonun yapılışı arasında beş altı saat ka
dar bir zaman geçiyor, yaralının fazla kan kay
betmesi dolayısiyle operasyon ölümle neticele
niyor. Hâdise bu şekilde cereyan ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; arz ettiğim şekilde 
polis memurunun ika ettiği fiil bir kasda mak-
run değildir. İkinci olarak, mezun olduğu bir 
sırada âmirinin verdiği vazifeyi takabbül ede
rek kaza, bu vazifenin ifası sırasında olmuştur. 
Asıl üzerinde durduğum nokta; müteveffa, ha
yata gözlerini yumarken baş ucundaki baba ve 
akrabalarına, eğer diyor, beni kazaen yaralı-
yarak ölümüme sebebiyet veren arkadaşım hak
kında dâva açarsanız ruzu mahşerde on parma
ğım yakanızdadır demiştir. Şahsi dâva ikame 
edilmiştir. Hukuku umumiye davacıdır. Mahke
me kanunun verdiği bütün salâhiyetlerini kul
lanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 26 . I . 1954 tari
hinde polislik meslekine intisabetmiş, evli, üç 
çocuk babası olan hükümlü cidden çok dürüst, 
namuslu bir vatan çocuğudur. Fevkalâde mesa
isinden dolayı da mensup olduğu vekâletçe pa
ra mükâfatiyle taltif edilmiştir. Diğer taraftan 
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en çok sevdiği arkadaşını kazaen yarahyarak 
ölümüne sebebiyet "vermesi hayatı boyunca de
vam edecek. Bir istirap membaı olmuştur. Bu 
bakımlardan her veçhile lûtfunuza, affınıza lâ
yıktır. Bendeniz de şefkat ve tesamuh hislerini
ze güvenerek bu memurun kurtarılmasını hiz 
arkadaşlarımdan yalvarıyorum. Arzuhal Encü
meni mazbatasının reddiyle bu şahıs hakkında 
af teklifi yapılmak üzere evrakın Adliye Encü
menine havalesini kapsayan bir takrir veriyo
rum; kabulünü hassaten rica eder hepinizi hür
metle selâmlarım. 

REİS — Mazbata üzerinde başka söz istiyen 
var mı? Şahap Bey. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem' 
arkadaşlar; kabul buyurursunuz ki, son günler
de muhtelif sebeplerle Yüksek Meclisten bâzı 
cezaların affı veya indirilmesi hususunda karar
lar sâdır olmuştur. Arkadaşımızın pek güze*l ifa
de ettikleri hâdisenin cereyan tarzı, hâdiseye 
münhasır olarak kabul ve ifade edildiği zaman 
bize hakikaten böyle bir takririn lehinde olmak 
gibi bir insani vazife yükleyebilir... Fakat mah
kemelerden verilen kararların birtakım hissî ve 
şahsi sebeplerle (şahsiden maksadım arkadaşım 
bakımından değil, bu kararın muhatabı olan şah
sın hususiyetidir) Yüksek Heyetinizden bu yol
da kararlar almak cihetine gidildiği takdirde 
mahkemelerin kararlarının infazı hususunda 
Yüksek Meclisin haiz olduğu yetkinin iyi kulla
nılmadığı iddiasına kadar gidilebilir. Bugün bu, 
bir vakıadır. 

Evet; arkadaşımız bu vakıayı yakînen bildiği 
için Heyeti Aliyeye getirmiştir. Fakat bugün 
suç, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle adam öldür
meye sebebiyet şeklinde kanunun kabul ettiği 
bütün unsurlarla teşekkül ve tekevvün etmiştir. 
Mahkemede hususiyetleri icabı takdirî tahfif 
sebebi kullanmıştır. 

Bu hâdise tek hâdise değildir. Bunun gibi 
yüzlerce hâdise muhakemelerden geçmiştir. Bu 
suçluların verilen kararlara ıttıba etmeleri, Mec
lise müracaat etmemeleri, müracaat halinde da
hi kararın her hangi bir hususi tetkika mâruz 
bırakılmamış olması sebepleriyle bu gibi karar
ların yüzlercesi infaz edilmiştir ve edilmektedir. 
Bu itibarla emsal teşkil edecek olan bir karar 
verirken dikkatli bulunmak mecburiyetinde ol
duğumuzu belirtmenin bir vazife olduğu kanaa
tindeyim. Evet, belki anlatılan hâdise aynen ce-
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rey an etmiştir, biz bunu kabul ediyoruz. Yalnız 
mazbatanın reddini ve bu suretle bir af cihetine 
gidilmesi yoluna tevessül edilmesini, ceza tatbi
katı ve mahkeme kararlarının infazı bakımın
dan bendeniz uygun bulmamaktayım. Takririn 
aleyhinde olduğumu ifade ederim. 

RElS — Salâhattin Karayavuz. 
SALÂHATTlN KARAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan ha
tip arkadaşın ifadelerinden şöyle bir mâna çı
karmak zarureti hâsıl oluyor. Sanki Türk mah
kemelerinden verilen bütün cezaların hiç olmaz
sa ekserisinin, hiç olmazsa yarısının Millet Mec
lisi huzuruna gelerek affa uğradığı gibi bir ifa
de kullanılıyor. 

Türk mahkemelerinde binlerce, on binlerce, 
milyonlarca karar veriliyor. Büyük Millet Mec
lisinin .bunlardan ancak birkaçı hakkında af yet
kisini kullanması sebebi, bu kararlan verirken 
hukuk kaidelerinin dışına çıkmamak mecburiye
tinde olan ve hükümleri bizce muhterem olan 
hâkimlerin o suçu bizzat affedememeleri karşı
sında, keyfiyeti alâkalıların Meclise aksettirme
si neticesidir. Yoksa her mahkemenin kararı bu
raya gelmez. 

Üç sene Arzuhal Encümeni âzası olarak çalış
tım, encümene, binlerce af talebi gelmektedir, 
bunlar ayıklanmakta ve Muhterem Meclisin hu
zuruna ancak 2 - 3 tanesi gelmektedir. Atıfet; 
kanun çerçevesi dışına çıkmadan ittihaz edil
miş bir hüküm üzerinde, milletvekillerinin vere
ceği bir karardır. Yoksa her mahkemenin ka
rarını burada münakaşa etmek değildir. Ekrem 
arkadaşımızın izah ettiği gibi, mahkemece bü
tün hafifletici sebepleri bulmuş, bütün imkânla
rı kullanmış, fakat beraet ettirememek ıstırarı 
karşısında kalmıştır. İşte böyle vaziyetlerde 
B. M. Meclisinin atıfetine müracaat edilir. Yok
sa tekevvün etmiş, kaziyei muhkeme haline gel
miş bir suç, kanaati vicdaniye huzurunda suç 
olarak telâkki edilirse affı B. M. Meclisi huzu
runa gelse de reddedilir. Bence anlatılan hâdi
se doğrudur, hâdise doğru olduğuna göre atıfet 
vermekte Büyük Meclisin müsamahakâr davra
nacağını tahmin ederim. (Bravo, sesleri) 

REÎS — Komisyon. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, affı tale
binde bulunulan ve Dilekçe Encümeninin maz

batasına itiraz edilmiş olan Hasan Kemal Demir
ci, aynı zamanda bir polis memuru olarak'yine 
arkadaşı bulunan bir polis memurunu öldürmek 
suretiyle tedbirsizlik, dikkatsizlik, sanat ve 
meslekte acemilikten mütevellit Türk Ceza Ka
nununun 455 nci maddesine müsteniden ceza 
görmüş bulunmaktadır. Bidayette Arzuhal En-

' cümeni affa lâyık görerek ittihaz etmiş oldu
ğu inha mazbatasiyle meseleyi Adliye Encüme
nine sevk etmiş ise de Adliye Encümeni serd ey
lediği* mucip sebep tahtında bu affın yerinde ola-
mıyacağmı mütalâa ederek Arzuhal Encümenine 
iade eylemiştir. Arzuhal Encümeni de ikinci de
fa yaptığı müzakeresinde Adliye Encümeninin 
noktai nazarına ittiba suretiyle af talebini red
detmiş bulunmaktadır. Bu affın encümenimizce 
reddedilmiş olması, nihayet polis memurluğu 
gibi bir vazifeyi ifa eden şahsın her şeyden ev
vel dikkat ve tedbirde kusur etmemesi lâzımgel-
diğinden, bütün vatandaşların emniyet ve canı 
bu vazifelilerin eline bir teminatla verilmiş ol
masına rağmen gerekli tedbir ve dikkati göster
memiş olmasından mütevellittir. Zira mahkeme
lerimizden sudur eden birçok ceza hükümleri 
netice itibariyle o fiilin failine çeşitli sebeplerle 
kanuni veya takdirî yollardan cezayı azaltıcı 
maddeleri tatbik etmek suretiyle lehlerine gidil
diği vâkıdır. Fakat bu işlenilen suçun, âmme 
vicdanında bıraktığı tesirden dolayı mağdur 
mevkide bulunan ailelerin haklarını ve hattâ ce
zanın kefaret vasfını nazara almıyalım demek 
değildir. 

İşte bu noktalarda, ölen polis memurunun 
nihayet bir tedbirsizlik kurbanı olarak vurul
muş olması, hali hazırda polis memurluğu vazi
fesini ifa eden bir şahsın herkesten evvel dikkat
li hareket etmesi lâzım gelirken, böyle hareket 
etmemiş olması sebebiyle biz kendisini bu atı
fete lâyık görmedik arkadaşlar. Fakat yine 
Heyeti Umumiyeniz her şeye kaadirdir, bunun 
takdirini de sizlere bırakıyoruz. 

REİS — Şahap Kitapçı, buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; komisyon sözcüsü arkadaşımdan 
evvel konuşan arkadaşım, benim sözlerimi yan
lış anlamışa benziyorlar. Ben mahkemelerden 
verilen kararların Meclis yolu ile af veya ceza
ların tahfifi cihetine gidilmesinin tekrarlandı
ğını ifade ekmedim. Bu yola gidildiğini ve bu 
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şekilde hareket edilmekte olduğunu da iddia 
etmedim. Münhasıran bu mevzu üzerinde fik
rimi serd etmek gayretini gösterdim. 

Komisyon reisimiz gayet güzel izah ettiler. 
Arkadaşlar suç bütün unsurlariyle tekevvün et
miştir. Ve bu, cürüm nevinden bir suçtur, ma
nevi unsur olarak kasıt aranan bir suçtur. Bu 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme sebe
biyettir. Tedbir nedir dendiği zaman bunun 
nazari münakaşasını burada yapmamıza imkân 
yoktur. Fakat bu gibi suçlarda lâzımgelen dik
katin gösterilmiş olması, dikkati ve tedbiri gös
terecek kimsenin hususiyeti ile birlikte mütalâa 
edilir. Cevat Ülkü Beyin izah ettiği gibi eline 
aldığı Mr ateşli silâhın kurşunu olup olmadığını 
tetkik başta gelen vazifesi olduğunu bilmesi lâ
zımgelen polis memurunun dikkatsizlikle bir 
arkadaşının ölümüne sebebiyet vermiş olması o 
kadar küçümsenecek bir hâdise değijdir. Biz 
bu polisin affma veya bu talebin bir kere daha 
Adalet Komisyonunda görüşülmesi cihetine gi
dersek eline ilk defa silâh almış, hattâ ceza eh
liyeti bile mahdut kimselerin elinden çıkan bin
lerce vakanın cezalarını, ceza evlerinde çek
mekte olan vatandaşların karşısında ne duru
ma düşeriz? Bu polisi yakından takibeden 
birisi olduğu için affı cihetine gidilmiş durumu
na düşmez miyiz? Evet münferit bir hâdise ola
rak getirilmiş olabilir. Buna hiçbir mâni yok
tur. 

Arkadaşımız diyorlar ki, binlerce hükümlü 
vardır amma biz yalnız bunun üzerine eğilmiş 
olabiliriz. O da tabiîdir. Fakat Ben de diyorum 
ki, pek çok kimse bu suretle ve bu şartlar al
tında ceza -görür ve taynı şekilde verilmiş olan 
hükümler infaz edilirken, bunlardan bir tanesi, 
sırf takrir sahibi arkadaşımızın meslekdaşı ol
ması itibariyle kendisini yakînen bilmiş olması 
dolayısiyle, hususi takip neticesi bu kürsüye ge
tirilmiş olmadı vesilesiyle böyle bir karar ittihaz 
edersek çok yanlış hareket etmiş oluruz, ka
naatindeyim. 

Arkadaşlar, ortada maddi, mânevi ve kanuni 
unsurlariyle tekevvün etmiş tür suç vardır, de-
reçattan geçmiş bir mahkeme ilâmı vardır, in
faz için beklemektedir ve nihayet son melce 
olan Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine 
müracaat edilmiş, encümen bu ciheti bir kere 
daha tezekkür etmesi düşüncesiyle işi Adliye 
Encümenine havale etmiş, Adliye Encümeni Re-
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isinin çok açık olarak izah ettikleri şekilde 
reddedilmiş, ttkrar Arzuhal Encümenine giden 

j bu işe de encümen bir görüşe ittiba edilerek ta-
' lep reddedilmiş. Bunda ısrarla af cihetine gidi

lirse çok hususi bir gayret göstermiş oluruz. 
Bu affın sebepleri tamamen şahsi bulunuyor, 
şayet fiilî bulunsa idi üzerinde durmıyacaktım. 
Şahsın memur oluşu, çocukları oluşu, ölenin ar
kadaşı oluşu, gibi hususların, affı cihetine gi
dilmesi için, bir sebebolarak kabul etmemize im
kân yoktur. Sözlerime başlarken beyan etti
ğim gibi, Yüksek Heyetinizin (mahkeme karar
larına karşı) bu yola gittiğini ifade etmiş de
ğilim. Arkadaşımın, bu ciheti yanlış anlamasın
dan ötürü tekrar tashih ederim. 

RElS — izzet Akçal. (Yok sesleri) 
İbrahim Saffet Bey, buyurun. 
ÎBRAHÎM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlar, mahkeme kararlarının 
infazının savsaklanması mevzuu bu mukaddes 
çatının altında, ihtimal olarak dahi mevzuubah-
solamaz. Binaenaleyh endişeye mahal görmüyo
rum. Mesele, tamamiyle Yüksek Meclisin atıfeti 
meselesidir. Ekrem Anıt arkadaşımız hâdiseyi 
objektif olarak vaz'ettiler. 

Burada üzerinde durulacak mühim bir hu
sus var, arkadaşlar ona temas etmiyorlar, ölmek
te olan adam son nefesini verirken; «Ben kazayı 
yapandan şikâyetçi değilim, davacı değilim, dâ
va eden olursa on parmağım yakasındadır.» de
miştir. ölen adamın bu istirhamını niçin nazara 
almayız muhterem arkadaşlar? -Hâdise objektif 
olarak ortaya konmuştur. 

Ben de Ekrem Anıt gibi Meclisin atıfetine 
sığınarak takririn lehinde bulunmak için huzu
runuza çıktım efendim. 

REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım, çok değerli arkadaşım ve sayın hem-
şerim Ekrem Anıt, Yüksek Meclisin atıfet ve 
merhametlerinin lehinde kullanılmasını istediği 
Hasan Kemal Demirci, benim de hemşerim, ya
kından tanıdığım namuslu 'bir ailenin çocuğudur. 
Bunu Yüksek Meclise arz etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; arkadaşımız Ekrem Amf
in da ifade ettikleri gibi, ben de yüksek mah
keme kararlarına hürmetkarım. Heyeti hâkime 
bütün delilleri toplıyarak ve elindeki imkânlara 
müracaat ederek karar vermiştir. Bu kararlar 
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her hususta şayanı hürmettir. Ancak hâkimler 
elde ettikleri delillerle mukayyedolup bu delil
ler ve imkânsızlıklar karşısında verdikleri ka
rardan dolayı bazan yürekleri sızlamaktadır, bu 
bir hakikattir arkadaşlar. 

Eğer hâkimin af yetkisi olmuş olsa idi bâzı 
suçluları mahkûm ettikten sonra derhal affeder
di. Hâkimlerin verdikleri kararların müstenidatı 
ayrı, Meclisin af atıfeti ayrıdır. Bendeniz Yük
sek Heyetinizden atıfet ve merhametinizi, cemi
yete namuslu bir insanı tekrar iade etmek için, 
istirham ediyorum, hepinizi hürmetle selâmlarım 
arkadaşlar. (Alkışlar) . 

REİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere yeterliğinin reye konulmasını say

gılarımla arz ederim. 
Giresun Mebusu 
Doğan Köymen 

REİS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir vardır, okutuyoruz. 
/ 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz eylediğim mucip sebeplere binaen 

sözü geçen polis memuru Hasan Kemal Demirci 
hakkındaki Arzuhal Encümeni mazbatasının red
di ile af teklifinin hazırlanması için Adliye En
cümenine tevdiini arz ve teklif eylerim. 

9. I I . 1959 
Samsun Mebusu 

Ekrem Anıt 

REİS — Okunan takriri kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Takrir kabul edil
diğine göre mazbata reddedilmiştir. Dosya af 
teklifi hazırlanması için Adliye Encümenine ve
rilmiştir efendim. * 

Devlet Şûrası Daire Reisliği için yapılan se
çime (319) arkadaşımız iştirak etmiş ve İbrahim 
Hilmi Senil arkadaşımız (177) rey almak sure
tiyle seçilmiştir; muamele tamamdır, efendim. 

Âzalık'için yapılan seçime (332) arkadaşımız 
iştirak etmiş, Muzaffer Kuşakçıoğlu (165), Ah
met Celâlettin Göydün (155), Ali Doğan Toran 
(12) rey almışlardır. Nınap (167) dir. Bu iti
barla seçim üçüncü defa olarak tekrar edilecektir, 
Müzakereye devam ediyoruz. 
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4, — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ka

rayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi ve Nafıa ve Dahi
liye encümenleri mazbataları (2/65) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. (Maz
bata okundu.) 

Recep Dengin, buyurun. 
RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; kanun teklifimin esbabı mucibesin-
de arz ettiğim üzere, otomobillerdeki büyük 
lâmbaların, farların, devamlı olarak yakılması 
mecburiyetiyle millî servetimiz dışarıya gitmek
tedir. Bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük vilâyetlerimizde binlerce otomobil sahibi 
ve şoför vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar çek
mekte ve sırf bu yüzden aradıkları malzeme ve 
yedek aksamı piyasada bulamamaktadırlar. 

Ticaret Vekili arkadaşımız 9 , XII . 1957 ta
rihinde yurdumuzda 81 499 aded otomobil bu
lunduğunu beyan etmişlerdi. Bu rakam bugün 
artmıştır. Artan miktarı da göz önüne almak 
suretiyle tadilini teklif ettiğim kanun maddesi
nin yürürlükte bulunmasından dolayı bu otomo
biller büyük masraf kaydetmektedirler. Masra
fın mesnedini, derecesini, tutarını izahta fayda 
vardır. Bu hususu önce tesbit etmek isterim. 
6 woltluk atom tâbir edilen bir far, 23 lira 75 
kuruş, 12 woltluk bir lâmba ise 27 lira 50 kuruş
tur. Bu malzeme piyasada mevcut oldukları za
manlarda bu miktar bedel üzerinden satmalı-
nabilir. 81 499 otomobil için 2 serden 162 298 
fara yani lâmbaya ihtiyaç vardır ve bu rakam 
mutlaktır. Farların beherinin vasati olarak 25 
er liradan temin edilebileceği kabul edilirse sırf bu 
iş için 4 milyon liranın tediyesi zaruridir. Yine 
6 woltluk konjektör 143 lira 75 kuruş, 12 wolt-
luk 165 lira, 24 woltluk ise 173 liradır. Bu mal
zemenin de mevcut otomobillere birer aded te
mini için 8,5 milyon lira lâzımdır. Bir şarj dina
mosu 6 woltluk 365 lira, 12 woltluk 460 lira ve 
yine 6 woltluk bir şarj dinamosu 468 lira, 12 
•vvoltluk ise 525 liradır. Bunların elde edilmesi 
için 38,5 milyon liranın ödenebilmesi gerekmek
tedir. 81 499 vasıta için elzem olan akümülâtör 
bedellerini de dikkate alacak olursak yekûn 
masraf 60 milyon liranın üstündedir. O halde 
mevzu mühimdir. İktisadi, ticari ve malî cihet

l i ) 69 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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lerden incelemeye değer bir mahiyet taşımak
tadır. 

Şimdi haklı olarak sormaktayım : Kanun 
teklifi esbabı mucibesinde sarih olarak tebarüz 
ettirdiğim iktisadi ve malî hususlar hakkında 
Nafıa ve Dahiliye encümenleri her hangi bir 
fikre sahibolabilmişler midir? ithal malları me-
yanmda bulunan bu maddelerin yurda girebil
mesi ve ihtiyaç sahiplerine arz olunması için ne 
miktar dövize ihtiyaç hâsıl olmaktadır? Bu 
hesabedilmiş midir? 

Konjektör, far, dinamo, "'burç ve kollektör-
leri, kömürleri bulunmuyorsa, akümülâtör sıkın
tısı çekiliyorsa sebebi hangi alâkalı daire veya 
vekâlet tarafından incelenmiştir1? 

Otomobil işlerindeki bilgi kifayetsizliğinin 
bariz bir misalini verebilmek için 12 nci İnikat 
zabıt ceridesini tetkik etmenizi bilhassa istirham 
edeceğim. 

«Mevcut kara nakil vasıtalrınm yıllık yedek 
parça ihtiyacı 18 - 20 milyon lira civarındadır.» 
diye Sayın İktisat Vekili arkadaşımız beyanda 
bulunmuşlardı. 

60 çeşit marka ile motorlu kara nakliyatı 
yapılan bir memlekette bu miktar para sadece 
otomobillerin elektrik işlerinin tedviri için kâfi 
gelmemektedir. Tabloya bir göz gezdirelim : 

Buick, Chevrolet, Chrysler, Desoto, Dia
mond, Dodge, Fargo, Ford, GMC, International, 
Hudson, Kaiser, Maek, Mercury, Nash, Olds-
mobile, Packard, Plymouth, Pontiac, Federal, 
Studebaker, Willys - Jeep, Lincolne, Austin, 
Bedford, Caummer, Consul, Fordson, Hilman, 
Londrover, Moris, Woeuxhall, Wangard St., 
Bussing, Fauns, Kommer, Hanschel, M. A. N., 
Mersedes, Opel, Saurer, Taunus, Volks Wagen, 
Vabis, Stayr, Citroen, Fiat, Leyland, Mayırus, 
Pegoet, Praga, Rendut, Reo, Skoda, Volvo, 
Vedete, Singer, Olempia. 

Şimdi Dahiliye Encümeninin 6547 sayılı 
Beynelmilel Trafik Anlaşması hususatma rcüta-
allik kanunun 5 numaralı protokolünü de tet
kiklerinize sunmakta fayda mülâhaza etmekte
yim. Diğer hususata millî servetimizle yakînen 
alâkalı olması dolayısiyle ayrıca temas edip nok-
tai nazarımı arz edeceğim. 

6547 sayılı Kanunun 5 numaralı Eki: 
Işık tertibatı ile alâkalı 11. fasıl sarahati şöy

ledir : ' % 
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A) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gay

rı, düz yolda sürati saatte 20 kilometre - 12 mili 
aşmıya muktedir her motorlu vasıta ön tarafı
na konulmuş olan ve önündeki yolun asgari 100 
metresini geceleyin berrak bir havada kâfi mik
tarda aydınlatabilecek evsafta bulunan en az 
iki aded beyaz veya sarı yol farı ile teçhiz edil
melidir. 

B) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gay
rı, düz bir yolda sürati 20 kilometreyi aşmaya 
muktedir her türlü vasıta önündeki yolun - cali
bi dikkat olan taraf burası - lüzumu halinde 30 
metreyi kâfi derecede aydınlatabilecek ve yolu 
hangi istikametten olursa olsun, kullanan kim
senin gözlerini kamaştırmıyacak şekilde vasıta
nın ön tarafına konulmuş, geceleyin berrak bir 
havada yolu kifayetli bir şekilde aydınlatacak 
iki aded beyaz veya sarı karşılaşma farı (kısa 
huzmeli far ile) teçhiz edilmelidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; meselenin 
iktisadi tutumunu arz etmeye çalıştım. Bir 6547 
sayılı Kanunun eki bulunan ve ikinci fasılda 
otomobillerin ışık tertibatiyle ilgili hususları te
barüz ettirdim. 81 499 vasıtanın bulunduğu bir 
hakikat olduğuna göre başta, Ankara, İzmir ve 
İstanbul vilâyetleri gelmektedir. Bu seksen bir 
bin küsur vasıtanın yarısından fazlası bu şehir
lerde icrayı faaliyet etmektedir. Tasavvur edi
niz, misal olarak arz edeyim, 22 bin küsur vası
tayı bağrına almış bulunan İstanbul şehrinde 
Eminönü'nden Taksim'e, bilhassa kış günlerin
de, saat dört buçuk ile beş sıralarında bir oto
mobil hareket ettikten sonra trafik yüzünden 
çeşitli manialardan dolayı daima süratten kay
betmektedir. Eminönü'nden Taksim'e çıkmak 
mecburiyetinde olan her vasıta büyük farlarını 
yakmak mecburiyetinde kalırlar. O halde 40 ve
ya 35 dakika akümülâtör daima mevcut cereyan
dan enerji sarf eder. Akümülâtörler, böyle mev
cut cereyanları sarf etmelerinden dolayı, çabuk 
bozulurlar ve tamire ihtiyaç hâsıl olur. Tamir 
için atelyelere götürülür, onlar akümülâtörleri 
şarja bağlarlar ve bunlar birkaç gün atelyeler
de kalır. Bunların içinde seperatör, mürdesenk, 
plâk ve saire bulunduğu için bunlar tagayyür 
gösterir. Bütün bunlar ise ithal malı meyanın-
dadır. Böyle akümülâtörlerin sık sık. bozulması 
millî servetin dışarıya akmasına sebebolur. Bun
lardan başka konjektürleri, şarj dinamoları ve 
saireler de bozulur. Bunların yenilenmesi için 
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yaptığım ortalama bir hesapla senede 60 milyon ı 
lirayı dışarıya veriyoruz. 

Ankarayı nazarı itibara alalım: Neon ışıkla- | 
riyle süslenmiş caddelerimizde bunların yanması- j 
rıın faydası mı vardır, zararı mı vardır9 Bir | 
meslek adamı olarak arz edeyim ki, zararı var
dır, millî servet heba olmaktadır ve zarar 60 
milyon lirayı tecavüz etmektedir. 

BıZ, meslek adamlarına yani şoförlerimize 
canımızı, malımızı teslim ediyoruz. Niçin lâmba
larının nerede, nasıl ve ne zaman yakılacağının 
takdir hakkını teslim etmiyelim? 

Beynelmilel Trafik Anlaşması hükümlerine 
mütedair 6547 sayılı Kanunun (5 numaralı Pro
tokolünü lüzumlu halde bulunma (kaydı sara
hatle mündemiçtir. Sarahat olan yerde tefsire 
mahal yoktur. O halde kanun tâbirinin isabe
tinde iktisadi bakımdan fayda vardır. Bir de 
kaldı ki, yine protokolde (üöz kamaştırmıyor) 
şeklinde kaydedilmektedir. Hepimiz otomobile 
çok yakın olan ve Ankara'da bulunan kimsele
riz, bu sık sık müracaat ettiğimiz vasıtalardır. 
Akşam üstü Meclisten çıkıp da otomobile bindi
ğimiz zaman caddelerde neon ışıkların ta Çan
kaya'ya ve Bahçelievlere kadar yanması ve bu 
arada otomobillerin ışıklarının da yanması do-
layısiyle hâsıl olan zararı n.çin dikkate almı-
yalım? Bütün bu mevzuları daha geniş ölçüde 
tetkik etmek ve Heyetinize arz etmek imkânını 
buldum. Elbette bunu daha tafsdâtlı bir şekil
de ifade etmeye çalışacağım. 

Çok istirham ediyorum, biz fakir bir mille
tiz, dostlarımızdan borç almak suretiyle büyük 
iktisadi hamlelerimizi sağlamaya çalışıyoruz. O 
halde, inceden inceye maliyet hesaplarına dik
kat etmek suretiyle âzami derecede tasarrufa 
riayetkar olmak evleviyetle vazifelerimiz meya-
nmda bulunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine burada arz ve 
ifade edeyim ki, Avrupa şehirlerinde protokole 
riayetle ifade ettikleri şekilde, otomobillerin I 
kısa huzmeli devreleri ancak ihtiyaç halinde 
yakılmaktadır. Avusturya'da bu şekilde icrayi 
faaliyette bulunan otomobiller mevcuttur. Far
lar; Avusturya'da, Viyana'da ve Münih'te ya-
kılmamaktadır. Bendeniz gittim, mahallinde 
tetkik ettim, tesbit ettim. Binaenaleyh millî 
servetin tasarrufu bakımından ve 60 çeşit bir
birine uymıyan ve standart tipe gidilmesi mat- j 
lubolan kara nakil politikasında lâmbaların şo- I 
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1 foran takdirine bırakmak suretiyle kullanıl

ması hususunda Büyük Meclisin vereceği karar, 
her şeyden evvel muhterem ve en isabetli ka
rar olacaktır. 

Arzım şudur: Hedef kanunun 42 nci madde
sinin bu âmir hükmünden her şoför vatandaşı 
istisna etmektir. Bugün mdlî servetin ziyan 
olduğu ve çeşit çeşit marka yüzünden yedek 
parça siKintısı çekildiği bir realitedir. Binaen
aleyh benim siz muhterem arkadaşlarımdan, her 
hangi bir meslekî noksanlığı bulunmadan ve her 
turlu siyasi, polemik mülâhazalardan tamamen 
uzak olarak samimî bir şekilde, memleketimizjı 
dövizinin tasarruf edilmesi babında arz ve tek
lif ettiğim bu tadıl teklifimin dikkate alınma
sını muhterem heyetinizden rica ederim. 

EEIS — Komisyon. 
DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, An
kara Mebusu Sayın Recep Dengin'in, Trafik 
Kanununun 42 nci maddesinin tadili hakkında
ki teklifi kanunisi encümenimizde tetkik ve mü
zakere edilerek yüksek tasvibinize sunulmuş olan 
mazbatamızda da sarahaten belirtilmiş olduğu veç
hile 6547 sayılı Kanunla kabul buyurulan Cenev
re'de münakit Karayolları Trafik Sözleşmesiyle 
6085 sayılı Trafik Kanununun 6 nci maddesi hük
müne tevfikan Adliye, Dahiliye, Millî Müdafaa, 
Maarif Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Nafıa, İktisat, 
Ticaret, istanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan se
çilen temsilcilerden müteşekkil merkez komitesi 
kararı ve Nafıa Encümeni mazbatasında serd ve 
dermeyan olunan fikir ve mütalâalar dikkatle 
nazara alınarak reddedilmiştir. 

Arkadaşımız tarafından şimdi yüksek huzur
larınızda dermeyan edilen hususlar esasen vâki 
müracaatı üzerine Merkez Trafik Komisyonunca 
incelenerek Trafik Kanununun ruh ve maksa
dına uymadığından kabul edilmemiştir. Trafik 
Kanununun tedvininden maksat seyrüseferi ni
zam altına almak ve kazalara meydan vermemek 
veya asgari hadde indirmek olduğuna göre mü
cerret millî ekonomiye riayet ve döviz sarfına 
meydan bırakmamak bakımlarından mevzuubahis 
42 nci maddenin tadili doğru olamıyacağından 
encümen mazbatasının kabulünü istirham ede
rim. 

REİS — Recep Dengin. 
RlScEP DENGlN (Ankara) — Muhterem, 
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arkadaşlarım, Dahiliye Komisyonu adına konu
şan arkadaşımız Ekrem Beyefendi arkadaşımızı 
dinledik. Vatandaş hayatı ile millî servet mev
zuunda iktisadi bakımdan görüşümü bir mes
lek adamı olarak arz etmiştim. Ama vatandaş 
hayatı mevzuubahsolunca takdir edersiniz ki, 
benim de en az Ekrem Bey kadar düşüncele
rim ve içimin sızladığı tarafları vardır. Ekrem 
Anıt arkadaşımızdan şunları sarih olarak öğren
mek istiyrum : 

Gündüz mü rüyet kabiliyeti fazladır, yoksa 
gece mi? 

Kaza dediler, yüzlerce gazete havadisi ve 
muhterem Adliye Vekili arkadaşımızdan aldı
ğım malûmatı huzurlarınıza getirmekte fayda 
vardır. Evvelce de arz etmiştim, siyasi mülâha
za ve düşüncelerle ele alıp da tadilini istemedi
ğim fakat üzerinde uzun zaman çalıştığım, göz
lerimi bu uğurda bir meslek adamı olarak çok 
zaman kamaştıran bu meselede akümülâtör marj, 
şarj dinamosu konjektör, kollektör gibi birçok 

> şeyler için ıstırap çektim. 
Şimdi sarih olarak şuna, gazete havadisleri

ne dikkat etmelerini ve bunlara cevap vermeleri
ni kendilerinden rica edeceğim : Gündüz mü 
görme kabiliyeti fazladır, yoksa gece mi fazla
dır? Bunu burada tebarüz ettirmeleri yerinde 
olur. 

Arkadaşlar; gazetenin şu sütununa bakınız : 
«Konya'da feci bir trafik kazası, Konya 

(Hususi) - Bugün feci bir. trafik kazası olmuş
tur. üç ölü, iki ağır yaralı. 

Kazanın sebebi aks kopması.» Resmi de üs
tünde. 

Rot fırlaması. 
Kaza zinciri; bir kamyon talebelere çarptı, 

bir ölü, yedi yaralı, var. Bizde talebeler çok 
,§ükür gündüzleri mektebe gidiyorlar. 

Dolmabahçe'de bir belediye otobüsü tepetak-
lak yuvarlanıyor, sebebi; fren patlaması. Bütün 
İstanbul matbuatı, Ankara matbuatı ve diğer 
mahallî matbuat gün olmuyor ki, sütunlarına bu 
kazaları geçirmesin. Rot fırlaması, fren patla
ması, lâstik gümlemesi... Kazaların sebepleri 
bunlar. Dikkat edilirse kazalar daha ziyade ye
dek aksama taallûk eden hususlardan oluyor. 
Ekrem Bey kalkıp da yine «kazalar ekseriya ge-

- ce olmaktadır; lâmbaların yakma takdirini şo
förlere bırakırsanız bu kazalar daha da artacak-
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tır» diyebilirler mi? Ben burada iddia ve ispat 
ediyorum ki, kazalar daha ziyade gündüz mey
dana gelmektedir. 

Merkez Trafik Komisyonu bir rapor hazırlı
yor, bu rapora bendeniz bir meslek adamı olarak 
sadece tebessüm ettim. Raporu hep beraber tet
kik edelim, isterseniz : 

«20 Şubat 1958 tarihinde toplanan Merkez 
Trafik Komisyonu» nun kararları. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
6. maddesi gereğince Adliye Vekâletinden Müfit 
Birsen, Dahiliye Vekâletinden Yusuf Danışman, 
Millî Müdafaadan Muammer Tan (Hasta olduğu 
haber verildiğinden iştirak edememiştir.) Maa
riften Sezai öneroğlu, Nafıadan Sedat Mengili-
börü, İktisat ve Ticaretten M. Raşit Beşer, Mü
nakalâttan Medih Haraççıoğlu, Sıhhat ve İçti
mai Muavenetten Dr. Muzaffer Akyol, İstanbul 
Teknik Üniversitesinden Prof. Faruk Umar, 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonun
dan Mehmet Artan'm iştirakiyle 20 . II . 1958 
Perşembe günü saat 14,30 da Polis Enstitüsü Kü
tüphanesinde toplanıldı ve kendi azaları arasın
dan Emmyet Umum Müdür Muavini Yusuf Da
nışman'ı riyasete seçerek ruznamedeki maddeler -
oya konuldu, ilaveleriyle birlikt görüşülmesi ka
bul edildi. 

1. Gündemin birinci maddesine alman An
kara Mebusu Recep Dengin'in Karayolları Tra
fik Kanununun 42 nci maddesinin (Günün ka
rarmasından itibaren veya görüş imkânlarını 
azaltan hava şartları altında seyreden nakil va
sıtası ve müteharrik makinalardaki ön küçük 
lâmba ve arka kırmızı lâmbaların ve plâka lam
balarının devamlı olarak yakılması mecburidir.) 
Şeklinde tadili hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine sunduğu kanun teklifi mezkûr kanu
nun 6 ncı maddesi gereğince Merkez Trafik 
Komisyonunda tezekkür edildi. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununu ön
leyici tedbir mahiyetinde olup 42 nci maddesi 
şoför ve sürücülerin görüş emniyeti içinde du
rabilmelerini temin için vaz'edilmiştir. 

Karayolları Trafik Nizamnamesinin 55 nci 
maddesine göre mezun mahallerde bütün motor
lu nakil vasıtalarının gece. ve gündüz âzami sü
ratleri 40 km. dir. Bu suretle seyreden va
sıtaların şoför ve sürücüleri zamanında tehlikeyi 
intikal edip frenini normal şartlar altında kul-
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landığı takdirde ancak 23 metrede durabilmek
tedirler. 

Arkadaşlarım; evvelâ kararın bu kısmı haki
katen ealibi dikkat. Demek ki, 40 km. süratle sey
reden bir vasıtanın şoförü tehlike anında 23 met
rede duracak. Arkadaşlar, «freni normal bir oto
mobil hiçbir zaman için 40 km. süratle seyreder
ken 23 metrede duramaz» diyor. Ancak 60 san
tim sürükler. Arkadaşlar, 29 senelik meslek haya
tım var, itimadediniz... 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Devamını okuyun, öyle değil. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Efendim sa
rahat olan yerde tefsire mahal yoktur. Müsaade 
buyurun Beyefendi, zatı âliniz Bütçe Encümenin
de bulunuyorsunuz ve milletin bir kuruşunun ta
sarruf edilmesine benden çok taraftarsınız. Ben 
de millî servetin tasarrufu babında bildiklerimi 
arza çalışmaktayım, müsaade buyurunuz... 

40 km. süratle seyreden bir vasıtanın şoförü 
tehlikeyi hissederek fren yaptığı anda araba 23 
metrede duramaz ne demektir? Amerika'da 40 
km. süratle seyreden bir şoföre polis, «Haydi, 
haydi, daha süratli!» demektedir. Çünkü fabrika 
160, hattâ 200 kilometreyi sürat tablosunun üstü
ne yazmıştır. 40 kilometre hattâ 80 kilometre sü
ratle giderken hidrolik vestinghaus fren, el freni 
o vasıtayı 1,5 metrede dururabilmektedir. Bun
lar birbirine bağlıdır. 

Yine devam ediyorum, «42 nci maddede de 
işaret edilen selektörlü ışıklar takriben 30 metre 

. mesafelik görüş sahasını aydınlattığından şoför 
ve sürücüler bu ışıklarla tehlikeyi görüp emniyet 
mesafeleri içinde durabilirler.» Doğru arkadaş
lar, bu. Ama büyük ışıkların, 30 metre mesafeyi 
gösteren 15 amper deşarj çeken büyük ışıkların 
neon ışıkları ile süslenmiş büyük caddelerde yan
ması ile durma kabiliyeti ümidettiğimiz neticeyi 
vermez. Onun için lâmbaların ne zaman ve nere
de yakılacağının takdir hakkını meslek sahiple
rine bırakalım. 6547 sayılı Kanunun 5 numaralı 
ek protokolünde ışık tertibatından bahsederek 
«lüzumu halinde kullanılacaktır.» prensibi var
dır, buna sadık kalalım. Neon ışıkları ile cadde
leri teçhiz et, şoförleri ışıkları yakmıya mecbur 
et, her işaret lâmbası önünde fren yapışında 
stop lâmbaları yanacak, tabiî buna avarızı zemi
ni de ilâve edecek olursanız, yak söndür, yak 
söndür, akümıjlâtör boşalacaktır. 
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Maliye Vekili Türkiye'de 216 garajın bulun

duğunu söylüyorlardı. Buna göre 81 bin küsur 
vasıtayı 216 garaja taksim ettiğimiz zaman her 
garajın 1 000 - 1 500 vasıtayı istiabetmesi lâ
zımdır. Bu da mümkün olmadığına göre bütün 
vasıtalar sokaktadır. Sabahleyin şoför yatağın
dan kalkıp sokağa çıkar ve arabasını çalıştırmı-
ya uğraşır. Hava soğuktur, marşa basar, basar 
araba çalışmaz... Bu suretle son enerjisini akü-
mülâtör vermekte, akümüiâtör de enerjisini kö
müre vermekte ve bu suretle bir zorlanma hâsıl 
olmaktadır. Bunun neticesinde kömürler de öl
dü mü millî servet heder olmaktadır. Bu sayede 
dışarıya birçok para vermiş oluyoruz. Onun için 
bu raporu bir meslek adamı olarak tebessümle 
karşıladım. 

Şehir içerisinde seyrüsefer eden vasıta şo
förleri sadece lâmbalarını yakmakla yollarına 
devam ederler. Yol kavşaklarına belediyelerce 
vaz'edilmiş bulunan bu lâmbalar dolayısiyle yol
larını görmemektedirler. Far lâmbaları ile, bü
yük lâmbalarla seyrettikleri takdirde bu ışık altı 
metrelik önü ilerisini gösterebilir. Bu bakımdan,, 
«Mahdut şehirlerimizde mahdut caddeler müs
tesna...» 

Arkadaşlar; o halde memlekette kalkınma 
yok. (Soldan; «Var, var», sesleri) Müsaade bu
yurun devam edeceğim. Arkadaşlar ya kalkın
ma var, caddelerimiz ışıklarla, floresanlarla teç
hiz edilmiş, Trafik Kanununa muvazi olarak 
Zürih anlaşmasının bütün meseleleri olduğu gi
bi ele alınmıştır, veyahut benim tebessümle kar
şıladığım bu rapor doğru değildir. Ama ben bir 
meslek adamı olarak arz edeyim ki, belediyele
rimiz ellerinden gejdiği kadar, imkân dairesin
de çalışmaktadırlar. Esasen yayalar için gece
leri reflektörlerin, büyük lâmbaların yanması 
mahzurlu görülmektedir. Demek ki, bizim yaya
larımız trotuvarda değil, sokaklarda yürüyor
lar ve otomobillerin geliş gidişlerini sokakta yü
rümeleri dolayısiyle fark ediyorlar.. 

Arkadaşlarım; yayaların yeri trotuvarlardır. 
Eğer vatandaş yaya kaldırımlardan iniyorsa, 
beynelmilel trafik kaidelerim yerinde ve mahal
linde tetkik edip de dönenler Devletin birçok 
parasını ziyan etmiş oluyorlar. Bu uzmanların 
tetkik ettikleri Avrupa şehirlerinde kırmızı lâm
ba yandığı zaman yayafar aynen oldukları yer
de duruyor ve buna hürmetkar olduklarını is
pat ediyorlar. Bu mealde böyle bir rapor hazır-
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lanırsa, vitesi küçültmek suretiyle şarj ve deşarj 
arasında bir ahenk tesis edilirse o takdirde akü-
mülâtörün zayıflaması Önlenir. 

29 senelik meslek adamıyım, vitesi küçült
mek suretiyle akümülâtörde şarj ve deşarj m 
ayarlanacağını bir türlü öğrenemedim. Her hal
de kabiliyetim olmasa gerektir. 

Tasavvur edin arkadaşlar İstanbul'da tram
vayın arkasından Bankalar caddesini takebedi-
yoruz. Otomobiller zincir gibi sıralanmış, vites 
küçülmüş, dörtte değil, üçte değil, ikide veya 
birdedir. Ama gel gelelim şoför gaza hafif ba
sar, gaza hafif bastığı için motor hızlı dönmez. 
Hızlı dönmeyince vantilatör kayışı hızlı çalışma
dığı için cereyan azalır. Burada; «vitesi küçült
mek suretiyle şarjla deşarj arasında daima 
ahenk tesis edilir», diyor ly, meslekten anlıyan 
arkadaşlarım benim gibi bu söze gülmektedir. 

Gene burada kalkınma dâvamızı tamamen 
nakzeden bir beyanat vardır. Çok muhterem Ek
rem Beyefendiye bu beyanatı ithaf etmek iste
rim. 

«Yollarımızın kaplamaları bozuktur», diyor. 
Hani yollarımız muntazamdı? «Yollarımızın kap
lamaları bozuktur. Şehir yollarımızın ekserisin
de aşağı huzmeli far yakılması lâzımdır.» 

Şimdi Ankara şehrinin, İzmir şehrinin, Di
yarbakır 'ı da alayım, diğer vilâyetleri de ala
yım, bu şehirlerin belediyeleri yollara ehemmi
yet ve emek vermiyorlar mı? Kaldı ki, arkadaş
lar, biraz evvel de arz ettim, memleketimizdeki 
81 499 vasıtanın 22 bin küsuru İstanbul'da, 14 
bin küsuru Ankara'da, 9 bin küsuru da İzmir'
dedir. Bu rakamları topladığımız zaman görü
lür ki, yarısından fazlası bu üç şehirdedir. Bun
ların sarfiyatı, yedek parça olarak vermiş oldu
ğumuz döviz tutarı dikkate alınmasın mi t İster
dim ki, Dahiliye Encümenini teşkil eden her 
şeyden evvel hukukçu olan arkadaşlar, tadil 
teklifimin esbabı mucibesinde de tebarüz ettir
diğim üzere, iktisadi faktörleri de nazarı dik
kate alsınlar. 

Kazalardan bahis buyurdular. Bakınız muh
terem arkadaşlarım, trafik kazalarının, sizi te
min ederim ki, otomobillerin büyük lâmbaları
nın yakılması mecburiyeti ile zerre kadar ilgisi 
yoktur. Türk mahkemelerinde adaletin tecelli
sine medar olabilecek meslekî bilgimi verebil
mek için 12 yıl ehlivukufluk vazifesi yaptım. 
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Bu memlekette otomobil kazalarının sebepleri 
ve alınması gereken tedbirler hususunda 1948 
senesinde bir kitap yazdım. 

Şimdi sizlere bu hususu teyidetmek maksat 
di ile bir vesika okuyarak izaha çalışacağım ": 

Tarih : 27 . V . 1958. * 

Başvekâlet Yüksek Makamına 
Mafa ve yüksek ticaret firmaları tarafından 

takas yolu ile ayrı ayn üç parti halinde ithal 
edilen ve Pakol Kooperatifince yurdun muhte
lif bölgelerine dağıtılmakta olan 6 milyon lira 
civarındaki otomobil ve kamyon yedek parça
ları : 

a) Hileli, noksan; 
b) Kilo ile satılanlar kadar ıskarta, kötü 

ve işe yaramaz; 
e) Kısmı âzaminin kullanma miatları geç

miş ve eski model; 
ç) % 98 i taklit. 
Ve ilişik listeden de anlaşılacağı üzere fahiş 

fiyatlarla ithal edilerek, bu kalkınma devremiz
de memleket dövizi israf edilmiştir. 

Yukarda adı geçen firmalar tarafından 10 
milyon lira civarında büyük bir parti yedek par
çanın daha aynı kanallarla ithal edileceği söy
lenmektedir. 

Yapılacak olan bu büyük mubayaada da ay
nı hata ve hilelerin yapılmaması hususunda ve 
yukarda arz olunduğu şekilde ithalât yaparak 
memleket dövizini Keder edenler hakkında, ge
reğinin ifası zımnında keyfiyetin ihbarını bir 
memleket borcu telâkki ederek bu malzemeleri 
kullanan mensuplarımız adına derin saygıları
mızla arz ederiz.» 

İşte arkadaşlarım, vesika burada, ihbar Baş
vekâlet Yüksek Makamına yapılmıştır. Bende
niz gittim, ithal edilen bu malzemeleri tetkik 
ettim. Karşıma, itimadediıı İtalyan - Habeş 
harbinden kalma eski model vasıtaların parça
lar? çıktı. Ekrem Bey kazalardan bahsederken 
insaf buyursunlar, beni bir arkadaş olarak ka
bul etsinler, en az onun kadar yüreği sızlıyan 
bir kimseyim. Bu kanun kabul edildiği takdir
de millî servetten tasarruf edeceğiz, meslek 
adamlarının alacakları çeşitli parçalar karabor
saya gitmiyecek, karaborsa ölecektir. Bana yar
dım ediniz, elbirliğiyle bu kanunu kabul ede
lim muhterem arkadaşlar. 
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RElS — Süleyman Bey, komisyon adına mıf ı 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) 

Evet 

RElS — Buyuran, 
NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Muhterem arkadaş
lar; Recep Beyin uzun izahatını dinledik. Dâva 
42 nci maddenin tadili iken muameleyi o kadar 
karıştırdı ki, yedek parçaya ve iktisadi sahaya 
teşmil ederek belki arkadaşların da fikrini bu şe
kilde karıştırdı. Bu kanun Nafıa Encümenine 
geldiği zaman biz encümen olarak dedik ki; bu 
teknik bir iştir, bizim içimizde bu teknik işten 
anlıyan pek yoktur. Bu bakımdan bunu salahi
yetli bir mercie havale edelim, tetkik etsin, ha
kikaten 42 nci maddenin tadilini icabettirecek 
hususat var ise bildirsinler, biz de ona uyalım, 
dedik. Bunun üzerine biz işi Yüksek Trafik Ko
misyonuna havale ettik. Bu komisyon, demin de 
arkadaşımızın okuduğu gibi, Şoförler Federas-
yonünden şoförleri temsilen bir âza, Teknik Üni
versitenin trafik işleriyle meşgul olan arkadaş, 
ayrıca karayollarının trafik işleri ile meşgul olan 
yüksek mühendisi Sedat Bey de bu işin ehlidir. 
Binaenaleyh komisyon azalarından başka hak-
iriyle bu işleri anlıyan üç, dört arkadaş daha var
dır. Bunlar tetkik ettiler ve hazırladıkları ra
porda dediler ki: Eğer Türkiye yalnız İstanbul, 
Ankara şehirleri gibi büyük şehirlerden ibaret 
olsa idi ve caddeleri Atatürk Bulvarı gibi flö-
rasanları ile aydınlatılmış caddeleri olsa idi, ar
kadaşımızın ileri sürdükleri hususiyetler üze
rinde durulurdu. Ama Anadolu'nun öyle kaza
ları, hattâ öyle vilâyetleri vardır ki, yaya kal
dırımı diye bir şey yoktur, vatandaşlar cadde 
ortasından yürürler. Benim şehrim de aynı şe
kildedir. Bu bakımdan şehirlerde nakil vasıta
ları eğer lâmbalarını yakmıyacak olurlarsa bu 
kazalar helki fren ve makas patlamasından daha I , 
çok olacaktır. I 

Birtakım misaller verdiler ve dediler ki, 
normal seyreden, sürati 40 kilometre olan bir 
vasıtanın normal şartlar dışında durdurulması 
icabettiği, âni fren yaptığı zaman vasıta takla 
atar. Tehlikeyi görüp de durmak istediğimiz za
man ise otomobilin sürünme haddi 23 metredir. 
Lâmba ise 30 metreyi gösterir. Tehlikeyi tam 
zamanında gören bir şoför normal" şartlar altın
da fren yaptığı zaman 23 metre otomobil sürü- | 
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necek ve duracak. Lâmbayı yakmazsak o zaman 
diğer far lâmbaları 6 metreyi gösteriyor mu? Ne
tice itibariyle kendisinin de encümende izah et
tiği gibi, yine vatandaşın sağlık durumunu ve 
memleketin içinde bulunduğu şartları göz önün 
do tutarak teklifin aleyhinde karar verdik. 

Demin arkadaşımız şöyle mütalâa ettiler: Bu 
işin takdirini siz meslek sahiplerine bırakınız, 
dediler. Biz de zaten bu hareketimizle işi tak
dir ederek bunu, yegâne merci olan Yüksek Tra
fik Komisyonunun mütalâasına bıraktık. Ken
dilerinin, meslekdaşınm da bulunduğu bu komis
yonun kararlarına hürmet etmesi icabederdi. 

Kendileri, belki şu veya bu şekilde bir mü
talâa dermeyan edebilir. Ama mütalâasının ne 
dereceye kadar doğru olduğunu bizim anlama
mıza imkân yoktur. Bunu elbette ki, ihtisas sa
hibi bir heyet takdir edecektir. Komisyon, 42 
nci maddenin ipkasına, kazaların önlenmesi ba
kımından, karar vermiştir. Bizim de, Nafıa En
cümeni olarak, Yüksek Heyetinizden ricamız, 
42 nci maddenin kalmasiyle arkadaşımızın tek
lifinin reddidir. 

REİS — Dahiliye Encümeni. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSVEKİLİ Ö. 

LÜTFl ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) - Çok 
muhterem arkadaşlarım, muhterem ve sevgili 
Recep Beyefendinin getirmiş olduğu teklifin 
reddinde Dahiliye Encümeni olarak iki esbabı 
mucibe ileri sürdük : Birisi; Türkiye'de kendi 
meslektaşlarının da mümessili bulunduğu en 
yüksek teknik organ olan bir komisyonun ra
poru. İkincisi de; 19 Eylül 1949 tarihinde Cenev
re'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşme
si» ve 10 Ekimde «İşgal altında bulunan mem
leketler ve topraklar protokolüne» iştirak etme
miz dolayısiyle bu mukaveleler hükümlerine uy
gun hareket etmemizin icab etmesi. 

Muhterem arkadaşlar, muhterem Recep Bey
efendinin, en az kendileri kadar sahibi salâhiyet-
tar, hattâ Avrupa'da ve Amerika'da trafik saha
sında ihtisas gören ve oraların mevzuatını ve 
tatbikatını gözden geçirmiş olan ilim ve ihtisas 
sahibi insanlardan müteşekkil bulunan bir ko
misyonun raporunu tebessümle karşılamasını 
bendeniz doğru görmedim. Evvelâ encümen ola
rak bu iki esaslı noktayı ele alarak arkadaşımı
zın teklifini kabule imkân göremedik. 

İkinci noktaya gelince muhterem arkadaşlar, 
bâzı işine geldiği yerlerde imar hareketlerini 
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övmüş, gelmediği yerlerde de «imar hareketleri 
nerede?.» diye sormuştur. Sırası gelmişken arz 
edeyim, biz iktidar olarak, övdükleri imar hare
ketlerimize realite olarak bâzı büyük şehirleri
mizde yeni başlamış bulunuyoruz. Daha Türki
ye'mizin 67 vilâyeti ve 500 küsur kazası vardır. 
Oralarda imar hareketine henüz başlamadık. 
Buna rağmen bizim başlamış bulunduğumuz 
imar hareketlerine bâzı şehir ve kasabalarımı
zın ayak uydurmaya gayret etmeleri şayanı şük
randır. Henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil
lerdir. Hattâ kendisinin milletvekili bulunduğu 
Ankara şehrinin, floresan ve renkli lâmbalarla 
aydınlatılmış iki üç bulvarı müstesna, ara sokak
larına geçince daima Telefon İdaresinin veya 
Havagazı idaresinin kesmiş olduğa caddelerin 
aydmlatılamıyan kısımlarındaki aksaklıklarla 
karşılaşırız. Bunun için diğer şehirleri misal al
maya hacet yoktur. Ankara'nın mahalleleıini 
gezsek hu trafik icaplarının ne kadar kötü bir 
vaziyette olduğu görülür, realite budur. Ama 
imar edeceğiz, inşallah Türkiye'nin her tarafı 
imar edildiği ve bu nevi trafik kazalarının in 
lendiği anda 42 nci maddenin lüzumu belki kal-
mıyabilir. Bu bakımdan biz Dahiliye Encümeni 
olarak evvelâ Türkiye'de ilim ve ihtisas erbabı
nın toplandığı bir teknik komisyonun raporuna 
istinadettik, saniyen isviçre'de imzaladığımız ve 
ahde vefa kaidesine göre riayet etmek mecburi
yetinde bulunduğumuz mukavelenamelere uygun 
•hareket etmek mecburiyetinde olduğumuz için 
ve nihayet Türkiye'de bu kazaları önliyecek şe
kilde trafik kültürünün ileri bir derecede bulun
mamasından ve nihayet bizim ve Recep Beyin 
arzu ettiği elektriklendirme tesisatı da olmadı
ğından dolayı, bu esaslı üç esbabı mucibeye isti
naden maatteessüf arkadaşımızın kanun teklifi
ni kabul etmeye imkân görülememiştir. Biz Da- I 
hiliye Encümeni olarak kanunun reddini arz ve 
istirham edeceğiz. I 

RElS — Recep Dengin. 
RECEP DENGlN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, encümen adına konuşan Erzurum-
luoğlu arkadaşımız gayet güzel ifade ettiler, ha
kikaten birçok caddelerimiz floresan lâmbasın
dan mahrumdur. Sokaklarımızın, caddelerimizin 
şöyle böyle olması hususu iyi ama şoför şuurlu 
bir meslek adamı ise elbette görüş kabiliyetinin 
azaldığı yerde - yakma, diye kanunda müeyyi- | 
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de olsa dahi - hayatını kurtarmak için farlaı.m 
yakacaktır. Eğer şoförlerin meslekî bilgiler;n-
den, zekâlarından hâsılı ehliyet alış tarzlarından 
şüpheniz varsa o zaman mevzuu başka şekilde 
mütalâa etmek lâzımdır. Arz ettiğim şekilde şo
före lâmbalarını nerede ve ne zaman yakacağı
nın takdir hakkını vermiyelim mi? Bilemez mi 
bir meslek adamı bunu? Yek lâmbada ışık yok
muş, şoför küçük lâmba iıe giderse şöyle olur
muş.. öyle olursa Ceza Kanununda dikkatsizlik, 
tedbirsizlik dolayısiyle işlenecek suçların müey
yidesi vardır. Mahkeme resmen ehlivukuf celbe-
der, karanlıkta otomobilin küçük lâmba ile sey
retmesi doğru mudur, değil midir diye sorar. 
Ehlivukuf orada şoförün karanlıkta görüş ka
biliyetinin azaldığını, küçük lâmbanın ancak 
altı metreyi gösterdiğini, büyük lâmba yakması 
gerektiğini söyler. O ayrı mevzu. 

Mesele şurada toplanır : Şoför vatandaşlara 
lâmbanın ne zaman yakılacağının takdir hakkı
nın tanınması gerekir veya gerekmez. Gerekmi
yorsa şoförlerin ehliyet alış tarzlarını genişlet
mek lâzımdır. Psiko - teknik mevzular üzerinde 
şoförlerin daha fazla bilgi sahibi olmaları gere
kir. Bunlar ayrı mevzulardır. 

Kısaca arz edeyim : Bir meslek arkadaşım 
o komisyonda bulundu. Federasyondan Mehmet 
Artan ismindeki vatandaşımız tadil lehinde me
yini kullanmıştır. Demek ki, bu bir meslekf ihti
yaç, bir meslekî zarurettir. Kazalar meselesini 
bununla bağlıyamayız. 

Şimdi, Ömer Erzurumluoğlu diyebilir mi ki, 
Cumhuriyetin ilk kuruluşu tarihi ile bu kanu
nun-meydana geliş tarihi arasında geçen 30 kü
sur senelik müddet içinde vukua gelen trafik 
kazalarf bu lâmbaların kullanılmaması yüzün
den meydana gelmiştir. Ama ben iddia ediyo
rum ki, gündüz olan kazalar gece olan kazalara 
nazaran % 100 daha fazladır. («Gündüz seyir de 
fazladır» sesleri) Seyrin azlığı veya fazlalığını 
da nazarı itibara alabiliriz ama gene burada bu 
işlerle iştigal etmiş arkadaşımızın noktai 
nazarına göre seyir fazladır veya azdır diye 
müdahale ederken düşünmek lâzımdır. Vasıta 
adedini azaltmak veya çoğaltmak kazaların vu-
kııa gelmesine sebebolur mu? Böyle bir mesele 
mevzuubahsolacaksa şurada garaja yüzbin oto
mobil koyunuz bakalım kaza olur mu, olmazım? 

Arkadaşlar; ispata hazırım ki, bu memle
kette Cumhuriyetimizin 25 nci yıl dönümü üç 
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gün süren 29 Teşrinievvel bayramını Türk mil
leti tesidederken Ankara'da, bu işlere el konul
mak suretiyle, bir tek kaza olmamıştır. Neden? 
Gereken tedbirleri tamam olarak aldık da on
dan. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — ü zaman 
kaç araba vardı? 

RECEP DENGlN (Devamla) — Kaç araba 
mı vardı Osman Bey, bugünkinin asgari üçte ik'si 
vardı. 

Arkadaşlar, benim burada tekrar sizlerden 
arz ve istirhamım şudur, Trafik Kanununun 42 
nci maddesinin tâdili hakkındaki kanun tekli
fim Yüksek Heyetinizce dikkate alındığı tak
dirde kazaların vukuuna en küçük şekilde dahi 
olsa sebebiyet veren bir noktaya tesadüf edil-
miyecektir. Yine kanun teklifim Yüksek He
yetiniz tarafından dikkate alınıp kanunlaştığı 
zaman bu memleketin paraları, 60 milyon lira 
tasarruf imkânı sağlanacak, bu şekilde memle
kette bolluk olacaktır. Yedek parça sıkıntısı, 
far sıkıntısı kalmıyacak, konjektör, dinamo ve 
diğer malzeme sıkıntısı bertaraf edilecektir. M«l 
çoğaldıkça karaborsa bir daha hortlamamak 
üzere hâk ile yeksan olacaktır. 

Her şey boldur diyorlar. Nerede bolluk ? Ara
dığımızı bulamıyoruz. Ben normal rakamlar ve
riyorum. Bugün bir far 54 liradır, ben zize 23 
lira 75 kuruş olarak ileri sürdüm. Bugün mem
leketimizde 60 çeşit otomobil vardır. Değil 60 
milyon, altı milyarla bu otomobilleri ihya et
meye imkân yoktur. Çünkü dünyanın hiç bir 
memleketinde bu kadar çeşitli vasıta ile motorlu 
kara nakliyatı yapılmaz. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. t 

REÎS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, Trafik Kanununun 42 nci 
maddesinin tadili hakkında Recep Bey bir ka
nun teklifi yapmış, bu teklifi encümenler müş
tereken ve ittifakla reddetmişler. Kendisi bura
da enteresan sözler sarf etti. Hakikaten bu mev-
zularla yakînen ilgili olmıyanları ikna edebile
cek iddialar ortaya attı. Bu iddiaları tetkik et
mek bizim vazifemizdir. Dünyanın hiçbir mem
leketinde, bugüne kadar, şoförler farlarını yak
masınlar ve o şekilde seyahat etsinler ve o dev-

• let de birtakım masraflardan kurtulsun, diye 
bir kanun asla tedvin edilmemiştir. Hattâ bu 
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şekilde farları yakmıyarak Türk hudutları dı
şına bir araba gelince seyrüsefer memurları 
men ederler. Farları, stop lâmbaları, küçük işa
ret lâmbaları hepsi tamam ve muntazam işler 
halde bulunan trafik emniyet bakımından şart
tır. Bunlar bütün nakil vasıtalarında aranır. 

Bugün bizim karşılaştığımız iddia şudur : 
«Efendim, bu lâmbalar yanmaz, akümülâtör 
sarfiyat yapar, konjoktör, platin sarfiyatı aza
lır, hattâ yedek parça, döviz sıkıntısı kalkar.» 
dediler ki, bunun ciddiyeti üzerinde durmak 
bizim yapacağımız bir iş değildir, bunları ku
sura bakmasınlar, ciddiye almıyorum. Bu derece 
bir kolaylık olsun da bunu bize şoförler akdet
tirmesin, büyük bir ihmal olur. . 

Lâmbaların istimal edilmemesinden temin 
edilecek menfaat rakama tahvil edilmiş olsa idi, 
bunun da basit bir rakama baliğ olacağı muhak
kaktı. Bunun hesabına imkân olmadığı gibi üze
rinde durmaya da değmez. Bizler otomobil kul
lanan insan olarak büyük sıkıntılara mâruz ka
lıyoruz, lâmbalarımızı kısarak istimal ettiğimiz 
halde, gözlerimizi kör edercesine, üç - beş kere 
işaret verdiğimiz halde, farlarını söndürmüyor
lar, bunların çok kere tecziyeleri için arabala
rını durduruyoruz ve zabıtaya müracaat ediyo
ruz. 

Demek ki, evvelâ trafik terbiyesi icapların
dan mahrum şoförleri bulunan bir cemiyet için
de şimdi bizzat emniyet telkin ediyor, diye ken
dimizi tehlikeye atan tedbirler alacağız. Nedir? 
Akümülâtör sarfiyatını önliyecek imişiz, öyle 
ise şehirlerin lâmbaları da söndürülsün de bele
diyeler muazzam şekilde tasarrufta bulunsun; 
bu, olacak, istenecek şey mi arkadaşlar? Bizim 
dâvamız tenvir edilecek şehirlerde dahi farları 
işletmektir. Çünkü, ışıklı bir şehir içinde küçük 
lâmbalarını yakan bir otomobili tefrik etmek 
imkânı kalmaz. Karanlık şehirlerde büyükleri 
de yakalım, îstanbul, Ankara gibi aydınlık şe
hirlerde küçükleri yakalım; yanlıştır, arkadaş
lar. Aydınlık caddelerde farları yakmaz iseniz, 
aynı seviyedeki diğer küçük tenvirat ampulle
rinin verdiği ışıklarla otomobillerin küçük lâm
balarının tefriki imkânsız olur, kazalar da artar. 
Ben Recep Beyin bu noktadaki fikrine iştirak 
etmiyorum. 

Ayrıca, gece mi, gündüz mü trafik kazaları 
fazla olur? Recep Beye göre gündüz çok olur. 
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Eğer rakamları tahlil etmeden ele alacak olur
sak kazaların gündüz daha çok olduğu bir ha
kikattir. Yalnız gündüz bilfarz 20 bin vasıta 
hâli seferde ise bunun sebebiyet verdiği kaza ile 
geceleyin hâli seyirde bulunan bilfarz 5 000 va
sıtanın sebebiyet verdiği kaza nispetinin tetkik 
ve tesbit edilmesi lâzımdır. Ancak bu takdirde 
gece trafiğinin sebebiyet Verdiği kaza daha az
dır denebilir. «Bunları burada ispat edeceğim» 
diyor. Bu erkeklik gösterisi gibi bir şey olur. 
Bunun ispatı için ağır ve uzun tetkiklere ihti
yaç vardır. Bu tetkikleri kendileri yapmışlar 
mıdır acaba? İstanbul'da bilhassa geceleyin kaza 
çok olmaktadır. Beyoğlu 'ndan - Sariye 're ka
dar olan kısımdaki kazaların % 80 i gece, hat
tâ gecenin de muayyen bir saatinden sonra ol
maktadır. Ama bunları, mutlaka hakikat budur 
diyo ifade edebilmek için, arz ettiğim gibi, ra
kamları uzun zaman istatistiklerin süzgecinden 
geçirmek ve onları ihticaca salih bir hale ge
tirmek lâzımdır. Realiteler önümüzdedir. Bu 
realiteleri kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ha
kikat olan şudur ki; gece, daima kazalara mü
saittir. Gece yapılan seyrüseferlerde tehlike 
daha çoktur. Bu, dünyanın her tarafında ka
bul edilmiş bir hakikattir. Bu vaziyet tayyare
ler için de böyledir; vapurlar için de böyledir, 
trenler ieııı üe böyledir. İnsan zekâsı gece vu-
kubulan bu kazaları önlemek için sokakları, 
meydanları, yolları mümkün mertebe fazla ay
dınlatmaya uğraşmaktadır. Bunun tam tersine; 
arkadaşımızın, gündüz kazalar daha çok olur 
iddiası hiçbir esasa dayanmadığı gibi, bütün 
dünyayı güldürecek mahiyettedir. Onun için ben 
de arkadaşımızın teklifinin reddini ve komis
yon mazbatasının kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Şükrü Esen. 
ŞÜKRÜ ESEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, Muhterem Recep Bey arkadaşımızın. 
kanun teklifinin leh ve aleyhindeki düşüncele
rimiz tebellür etmiş vaziyettedir. Sebep; bir 
defa bir ihtisas ve kanun adamları komisyo
nunun verdiği bir rapor vardır. Bu rapora gö
re trafikte bu gibi bir değişikliğin yapılması 
trafik üzerinde bulunan halkın ve hattâ diğer 
arabaların kazaya mâruz kalma derecesini artı
racaktır. 

ikincisi; biz kendimizi Avrupa ile kıyasla
rız, fakat kendi bünyemizi düşünmeyiz. Av
rupa'da katiyen kısa lâmbaların yakıldığını 
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I bendeniz de görmedim. Farların yakılmaması 

ve küçük lâmbaların yakılması neticesinde belki 
az amper sarf edilir. Ama bizdeki yol vaziyeti 
ve aydınlatma durumu Avrupa ile kıyas edi
lemez. Şoför arkadaşlarımız, hakikaten bilgile
rini artırır ve yol üzerinde önüne çıkacak yaya
ları düşünür ve onlara düşmanlık beslemez sevi
yeye gelirlerse o zaman bunun bir götürür tarafı 
olur. 

Lütfen bir düşünelim, gece 8 den sonra han
gi arabalar seyrüsefer halindedir? Bunlardan bir 
kısmı ehliyetsizdir. Arabasını seven onu akşam 
garaja çekip muhafaza altına almaktadır. Bu gi
bi ehliyetsizler de akşamdan sabaha kadar orada 

! burada dolaşırlar. Trafik memurları sabaha ka
dar bunları kontrola koşar. Ama ne kadarına ye
tişebilirler? Hepsine yetişemezler, imkânı yoktur. 

Arkadaşımdan ricam, bizim bu husustaki sevi
yemiz Avrupa seviyesine çıkıncaya kadar teklifi
ni geri-alsın. Bir cadde üzerinde bir köylü vatan
daşımız bir taraftan bir tarafa geçmek için etra
fına bile bakmadan rasgele yürür. Düşünmez ki, 
bu yoldan yalnız vasıtalar geçer. Onun için bu 
hususta fikrî seviyemiz hiç olmazsa yakın mede
ni komşularımız seviyesine gelmelidir, bu sebeple 
bendeniz teklifin aleyhindeyim. 

Onun için, Muhterem arkadaşlarımdan bunun 
reddini istirham ederim. 

REÎS — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlar, Recep Dengin arkadaşımız Trafik Ka
nununun 4 ncü maddesini tadil eden teklifini ge
tirirken eğer demiş olsalardı ki, (çok ışıklı so
kaklarda ve floresan lâmbalarla aydınlatılmış 
olan sokaklarda büyük lâmbaların yakılması mec
buri değildir.) belki de kendilerine iştirak edebi
lirdik. Ama teklif bütün Türkiye hudutlarına 
şâmil bir şekilde küçük lâmbaların yanmasını 
âmir olarak geldiği için maalesef kabul etmeye 
imkân yoktur. 

Recep Dengin'in teklifinde kasdedilen husus 
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirleri
mizin ancak üç, dört taııe çok aydınlatılmış cad
delerinde faydalı olabilirdi. Fakat Türkiye'de ça
lışan otomobiller hattâ Ankara'da çalışan araba
lar bile gece floresan lâmbalarla aydmlatmlan 
çok ışıklı caddelerden geçmiyor. Bugün henüz bu 
tarzda aydınlatılmamış caddeler Ankara'da oldu
ğu gibi vatanın pek çok köşelerinde de aynı şekil-

1 dedir. Binaenaleyh encümenlerin ileri sürmüş ol-
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dukları fikirler gayet yerindedir, kanun teklifi
nin reddine zaruret vardır ve memleket için de 
faydalı olacaktır. 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını tek

lif ederim. 
Antalya Mebusu 
İbrahim Subaşı 

REİS — Kifayeti müzakere takririni oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenleı*... 
Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümeni mazbatasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata 
kabul edilmiş ve kanun teklifi reddedilmiştir, 
efendim, 

Çarşamba günü saat 15 tc toplanılmak üzere 
İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

7. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARİ 

1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
in, 1957 mebus seçiminden beri hangi vilâyeti ve 
kazaların belediye hudutları içine hangi köylerin 
ithal edildiğine dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gelik'in, tahrirî cevabı (7/363) 

23 Aralık 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

1957 mebus seçimlerinden itibaren soru tari-
hinek adar hangi vilâyet ve kazaların belediye hu
dutları içine hangi köyler ithal edilmiştir? Soru 
tarihine kadar bu maksatla belediye meclislerin
den sâdır olmuş olup da, muamelesi tekemmül et
memiş karar mevcut mudur? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. t. G. M. 
2. D. R. M. Ş. M. 

Sayı : 621-302-6 
1890 

özü 

7 . II . 1959 

Tahrirî sual takriri Hk. 

Türkiye B. M. M. Reisliğine 
7 . 1 . 1959 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-363/2353-9670 sayılı yazıları ile alman Mardin 

Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm tahrirî sual tak
riri tetkik edildi : 

1957 mebus seçimlerinden 23 . XII . 1958 ia-
rihine kadar Aşağıkoçaklar köyü Manisa vilâye
tinin Sarıgöl Belediyesi, Karaçalı köyü Elâzığ 
vilâyetinin Sivrice Belediyesi, Seydiköy köyü 
Manisa vilâyetinin Akhisar Belediyesi ve Şenlik
ler köyü İzmir Belediyesi hudutları içerisine 
alınmışlardır. 

Belediye meclislerince bu maksatla verilmiş 
kararlar mevcuttur'. 7078 sayılı Kanunun şartla
rını haiz bulunanlar vekâletimize intikal ettiril
dikçe muameleleri ikmal olunmaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, 
Diyarbakır Bağlar semtinin şehir ile irtibatının 
temini için bir yol inşası hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge-
dik'in tahrirî cevabı (7/345) 

18 . XII . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 
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Diyarbakır Bağlar semti, Diyarbakır Beledi

ye hudutları içinde midir? Bu semtin şehir ile 
irtibatının temini için imar plânına göre mahallî 
belediyece bir yol inşası mümkün değil midir? 
Mümkün ise, okullara gitmekte olan yüzlerce 
çocuğun çamur deryasından kurtarılması ve 
semtin şehir ile irtibatının temini hususunda ve-
kâletinizee ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 
M. idareler G. M. 
Muamelât Ş. M. 
Sayı : 621-302-1 

1891 

özü : Mardin Mebusu 'Mehmet 
Ali Ankan'm tahrirî sual takriri 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
7 . 1 . 1959 tarihli ve 7-345/2307/9566 sayılı 

yazılariyle alman Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Arıkan'ın tahrirî sual takriri tetkik edildi : 

Diyarbakır Şehri İmar Plânının tasdikini 
mütaakıp Bağlar semtinin mezkûr plâna göre 
yollarının belediyece yaptırılacağı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygıyla arz ederim. 
7 . II . 1959 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

3. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
tomruk ve kereste fiyatlarının yükselmesi muva
cehesinde ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'n, tahrirî 
cevabı (7/136) 

24 . IV , 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun sayın Ziraat Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Dursun Akçaoğlu 

1. Son zamanda bir kararname ile tomruk 
ve keresteler orman işletmelerince açık artırma
ya çıkarılmış, bu yüzden istihsal bölgelerindeki 
işletmelerde tomruğun metre mikâbının 400 - 500 
lira arasında satıldığı, istihlâk mahallerinde ise, 
kereste fiyatlarının şimdiden metre mikâbının 
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800 - 900 liraya fırladığı görülmüştür. Bu hale 
nazaran, 

A) inşaat ve diğer sınai mamuller maliyet
lerinde husule gelecek artışlar sebebiyle ihtiyaç 
sahipleri ihtiyaçlarını ne suretle karşılıyabile-
ceklerdir, 

B) Bu cazip fiyatlar, kaçakçılığı artıracağı
na göre, buna ne şekilde mâni olunacaktır? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 29 .1.1959 

Orman Umum Müdürlüğü 
Şubesi : 4. Ks. IV. 
H. No. : 4955 - 56 
U. No. : 641 

özet : Dursun Akçaoğlu'nun ke
reste satışlarına dair sual tak
riri hakkında : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü 29 . IV . 1958 tarih 

7 -136/1181 - 4378 sayılı yazıya karşılık : 
22 . V . 1958 tarih ve K/1157 sayılı Kararla 

Devlet Orman işletme ve kereste fabrikalarının 
satış nizamı değiştirilmiş olduğundan tomruk ve 
kereste fiyatlarının mâkul hadlere inmiş bulun
duğunu Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun 
tahrirî sualine cevaben saygılarımla arz ederim. 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

4. — Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, 
Niğde vilâyetindeki Dabakhane ve Gümüşler 
derelerinin ıslahına ne zaman başlanacağına dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik tleri'nin, tahrirî 
cevabı (7/369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Şefik Refik Soyer 

Soru : 
Niğde merkezi ile Gümüşler kasabasının 

meyva bahçelerini, diğer mahsullerini ve kısmen 
sanayi ve iskân bölgelerini daimî tehdidi altın
da bulunduran, seylâbi Dabakhane ve Gümüşler 
derelerinde, son iki yıl içinde ardı ardına tek-
rarlıyan seylâbın bir âfet halinde sebebiyet ver-
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diği, milyonlar değerindeki zayiat ve tahribatını 
önlemek için, Nafıa Vekâletince ıslahat yapıl
ması kararlaştırılmıştı. 

Hazırlık ve projelerine göre işbu dereler üze
rindeki ıslah ameliyesine ne zaman başlanacak
tır? 

Ne miktar tahsisata ihtiyaç gösterilmekte
dir î 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 102 

6. I I . 1959 

öz : Niğde Mebusu Şefik Refik 
Soyer'in, Tabakhane ve Gümüş
ler derelerine dair yazılı sual 
takriri hakkında. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in Tabak
hane ve Gümüşler dereleri hakkındaki 22 Aralık 
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1958 tarihli yazılı sual takriri aşağıda cevaplan
dırılmıştır : 

Tabakhane deresinin Gümüşler yan deresi ve 
diğer kolları üzerinde etüdler yapılmış olup Bor 
kazasına kadar olan sahanın ıslah projeleri üze
rinde çalışılmaktadır. Büyük ıslah projesi or
taya çıkmadan evvel âcil bir tedbir olmak üzere 
bu sene Gümüşler kasabasını korumak için 950 
metre tûlündeki 150 000 liralık ıslah işi ilgili 
5. Bölge Müdürlüğümüzce emaneten ele alınmış 
ve bu maksatla 2 aded ekskavatör çalıştırılmıya 
başlanmıştır. 

Feyezan sularının yukarda tutulması için in
şası gereken barajın tahminî keşfi TL. 6 720 000 
dir. Islah içinin umumi maliyeti ancak projenin 
ortaya çıkmasından sonra katî olarak belli olabi
lecek ve bu işin ele alınması zamanı keşif bede
line ve bütçe imkânlarına göre tâyin edilecektir. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

»>>»« 
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T. Jt. M. H. Matbaa»* 



Devre: XI 
İçtima : 2 S. SAYISI 58 

Samsun Mebusu Ekrem Amt'ın, Arzuhal Encümeninin 9 . I V . 1958 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 418 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Adliye ve Arzuhal 

encümenleri mazbataları ( 4 / 4 2 ) 

£. M. Meclisi Reisliğine 

Arzuhal Encümeninin 12 sayılı haftalık karar cetvelindeki 29 . I . 1958 gün ve 418 sayılı Ka
rarın bir kere de Umumi Heyette görüşülmesine delâlet Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Samsun Mebusu 
Ekrem Amt 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. : 183 
Arzuhal En. No. : 183 

Esas No.: 4/42 
Karar No. : 7 

2.VI . 1958 

Yüksek Reisliğine 

Polis memuru Hasan Kemal Demirci hakkın
da encümenim izce ittihaz edilip 9 . IV . 1958 
gün ve 12 sayılı haftalık cetvelle neşrolunan 
29 . I . 1958 tarih ve 418 numaralı Karara karşı 
Samsun Mebusu Ekrem Anıt tarafından süresi 
içinde ileriye sürülen itiraz üzerine bu husus
taki dosya tekrar incelendi. 

Mezkûr dosya münderecatına nazaran adı ge
çen polis memurunun, Giresun Emniyet kadro
sunda müstahdem bulunduğu sırada, müsadere 
edilen bir tabancayı karakol dâhilinde kurcalar
ken mezkûr tabancanın ateş aldığı ve çıkan mer
minin çok yakın arkadaşı diğer polis memuru 
Ilışan Yılmaz'a isabet ederek bunun evvelâ yara
lanmasını, sonra da ölümünü intaceylediği ma
hallî Asliye Ceza mahkemesince sabit görülerek 
mumaileyh Kemal Demirci, dikkatsizlik ve ted
birsizlikle ölüme sebebiyet vermek maddesinden 
Türk Ceza Kanununun 255/1 ve 59 ncu madde

lerine tevfikan ve tenzilen bir sene sekiz ay hapse 
ve 208 lira 30 kuruş ağır para cezasına, 31 . XI I . 
1956 tarihinde mahkûm edilmiştir. 

Hükümlünün bu cezaya râci af talebinin red
di hakkındaki encümen kararının bir- kere de 
Umumi Heyette görüşülmesini istiyen Samsun 
Mebusu Ekrem Anıt tarafından vâki itiraz ise, 
encümen huzurunda verilen izahattan anlaşıldı
ğına göre; hâdisenin kaste makrun olmayıp sırf 
suçlunun yed-i ihtiyarında bulunmıyan bir sebep
ten ileri geldiği ve bu itibarla kazaen vâki oldu
ğunun kabulü icabedeceği ve hükümlünün maddi 
ve mânevi vasıflarmdaki üstünlük hasebiyle el'an 
emniyet kadrosiyle olan alâkasının kesilmemeğin
den de, mensubolduğu Vekâletçe dahi aynı kana
atin beslenmekte olduğunun anlaşıldığı ve bu ba
kımlardan cezasının çektirilmemesinde içtimai ve 
ailevi faide mevcut bulunduğu merkezindedir. 

Bu itiraz üzerine durumu, Adliye Vekâleti 



— 2 
mümessili hazır olduğu halde tekrar inceliyen en
cümenimiz de; hükümlünün hâdisede hiçbir kas-
dı olmadığını, bir kaza neticesi en yakın arkada
şını yaraladığını ve bu yaranın da sonradan ma
alesef ölümü intaceylediğini ve bu münasebetle 
mahkûmun duyduğu şiddetli elem ve ıstırabın 
kendisi için esasen kâfi bir ceza teşkil edeceğini 
nazara alarak ye halen istihdam edilmekte olma
sını da, fedakâr, gayyur ve vazifeşinas bir me
mur olduğunun delil ve burhanı sayarak atıfet 
yoliyle affı cihetine gidilmesinde içtimai faide 
görmüştür. 

Mâruz sebeplerden dolayı vâki itirazın kabu-
liyle taallûk ettiği kararın kaldırılması ve af ci
hetinin de Adliye Encümenine inha edilmesi ek
seriyetle, kararlaştırılmış olduğundan, dosyanın 
bu encümene tevdiine müsaade buyurulmasmı 
saygı ile arz ve rica ederiz. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu mazbata Muharriri 

Konya Samsun . 
Muhalifim N. TJlusoy 

A. F. Ağaoğlu 

Kâtip 
Antalya 
Y. Yazıcı 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Çanakkale 
Müstenkifim 
A. H. Sezen 

Diyarbakır 
Kâmil Tayşi 

İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
F. Kardkaya 

Ordu 
M. Ekşi 

Trabzon 
Muhalifim 

0. -N. Lermioğlu 

Adıyaman 
8. Ağar 
Çorum 

Muhalifim 
H. Ortakcıoğlu 

Diyarbakır 
Nuri Onur 

İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
M. Altındoğan 

îçel 
Y. Karabulut 

Sivas 
Muhalifim 
8. özsever 

Yozgad 
Muhalifim 
S. Eronat 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 4/42 
Karar No. 11 

3 . XII . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme 
sebebiyet vermekten Giresun Asliye Ceza Mah
kemesinin 31 . XII . 1956 gün 956/391 esas, 
956/484 karar sayılı ve Temyiz yolundan geç
mek suretiyle kesinleşen ilâmiyle Türk Ceza 
Kanununun 455/1 ve 59 ncu maddeleri gere
ğince neticeten bir sene sekiz ay hapis ve 208 
lira 30 kuruş para cezasına hükümlü olup hu
susi af talebinde bulunan Akçaabat Ispentam 
köyü nüfusunda kayıtlı halen Bolu Trafik Po
lisi Hamioğlu 1926 doğumlu Hasan Kemal De
mirci hakkında encümenimize havale edilen 
dosya incelendi : 

Hâdise günü Giresun Emniyet Komiserliğin
de yapılan arama neticesi elde edilen bir taban

ca ile mermilerinin muhafaza edilmek üzere va
zifeli Polis Memuru ÎL«an Yılmaz nammdaki 
şahsa teslim edildiği ve bu sırada hükümlü di
ğer Polis Memuru Hasan Kemal Demirci'nin 
karakola gelerek masa üzerinde duran taban
cayı merak saikıyle alıp kurcaladığı ve bu es
nada patlıyan. tabancadan çıkan merminin va
zifeli Polis Memuru İhsan Yılmaz'a isabet ede
rek ölümüne sebebiyet verildiği anlaşılmış olup 
hâdisenin oluş şekline göre hususi affı icabetti-
recek bir cihet bulunmadığı zira hükümlünün 
bariz bir acemilik ve tedbirsizliği neticesi ölüme 
sebebiyet verdiği, müdebbir bir insanın vukuuna 
meydan veremiyeceği bu hâdisenin polis memu
ru gibi mesleki icabı silâh işlerinden anlıyan ve 

(S. Sayısı : 58 ) 



daha tedbirli olması lâzımgelen bir kimsenin 
gereken tedbiri almadan ölüm gibi elîm bir hâ
diseye meydan verdiği ve bu şekilde aşikâr bir 
tedbirsizlik neticesi bir hayatın ifnasına sebe
biyet veren kimsenin atıfet kabilinden hususi 
affa mazhar olması kabule şayan görülmemiş
tir. 

Bu itibarla hükümlü Hasan Kemal Demir
ci'nin vâki hususi af talebinin reddine encüme-
nimizce 1 . XI I . 1958 tarihinde ittifakla ka
rar verildi. 

Arzuhal Encümenine havale buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebi
yet vermekten maznun polis memuru Kemal 
Demirci'nin Türk Ceza Kanununun 255/1 ve 
59 ncu maddelerine tevfikan ve tenzilen bir se
ne sekiz ay hapis ve 218 lira otuz kuruş ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine dair Giresun As
liye Mahkemesinden verilen 31 . XI I . 1956 gün 
ve 391/484 sayılı hükmün Temyiz Mahkemesin
ce tasdik edilmek suretiyle katîleşmesinden son
ra adı geçen hükümlü tarafından vâki af talebi, 
Selef Encümence dikkate alınacak mahiyette 
görülmiyerek, 29 . I . 1958 tarihinde reddedil
mişti. 

' 9 . IV . 1958 tarih ve 12 numaralı haftalık 
cetvelde neşrolunan 418 sayılı mezkûr ret ka
rarlarına karşı Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm 
süresi içinde ileriye sürdüğü itiraz yine Selef 
Encümence incelenerek neticede, mezkûr iti
razın kabuliyle hükümlünün atıfet müessesesin
den içtimai fayda mülâhazasiyle istifade etti
rilmesinin uygun olacağı düşünülerek af cihe
tinin Adliye Encümenine inha edilmesine ve 
dosyasının da lâzımgelen muamelenin yapılması 

. Adliye Encümeni 
Reisi B. M. Muharriri 

Aydın Gazianteb 
C. Ülkü A. Şahin 

Kâtip 
Manisa Balıkesir Denizli 

Â. Akın V. Asena t. Hadımlıoğlu 
Erzincan izmir Mardin 

Â. Sağıroğlu E. Kavur M. A. Ankan 
Nevşehir Ordu Sakarya 

H. H. Ülkün Z. Kumrulu N. Kirişcioğlu 
Siird Uşak Yozgad 

F. Şendur A. R. Akbıyıkoğlu M. Ataman 

için müşarünileyh encümene tevdii hususunun 
Yüksek Tasviplerine arzına 24 . VI . 1958 ta
rihinde karar verilmişti. 

Bu karar üzerine sözü geçen dosya yüksek 
makamlarından Adliye Encümenine tevdi bu-
yurulmuş olmakla müşarünileyh encümen lâzım
gelen tetkikatı yapmış ve sonunda, 3 . X I I . 1958 
tarih ve 4/42 esas ve 11 karar numaralı maz
batasında münderiç sebeplerden dolayı af tale
bini kabule şayan görmiyerek reddetmiştir. 

Makamı âlilerinden dosyasiyle birlikte bu 
kere encümenimize havale buyurulan mezkûr 
mazbata 14 . I . 1959 tarihli içtimaımızda okun
muş, azadan Nüzhet Ulusoy, Mithat Dayıoğ-
lu ve Sefer Eronat'm muhalif kalmalarına kar
şı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle Adliye En
cümeninin görüşüne iştirak edilerek, inhaya 
mütaallik bir evvelki kararın kaldırılmasına ve 
vâki af talebinin ve dolayısiyle Samsun Mebusu 
Ekrem Anıt'ın, ilk defa Selef Encümen tara
fından mezkûr talebin reddine dair ittihaz edi
len karara matuf itirazının reddine karar veril
miştir. 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
9 

T. B. M. M. . * • 
Arzuhal Encümeni 16 .1.1959 

Zat ve Evrak No. 183 
Arzuhal En. No. 183 

Esas No. 4-42 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 
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Keyfiyeti Umumi 
rine siinülmak üzere, 

Arzudıal Encümeni 
Reisi 

Çorum Mebusu 
H, Ortakcıoğlu 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

A. H. Sezen 

Heyetin Yüksek tasvible-
saygı ile arz ederiz. 

Mazbata Muharriri 
Samsun Mebusu 

Muhalifim 
N. Ulusoy 

Bolu Mebusu 
Muhalifim 

M. Dayıçğlu 

Erzurum Mebusu 
ı¥. Eyüboğlu 

Konya Mebusu 
S. Sayın 

Hatay Mebusu 
/. Murşaloğlu 

Trabzon Mebusu 
O. N. Lermioğlu 

Yozgad Mebusu 
Muhalifim 
S. Eronat 

)>fSKİ 
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Devre : XI 
îçtima:2 S. S A Y I S I ' : 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Karayolları Trafik Kanununun 
42 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ve Nafıa ve 

Dahilîye encümenleri mazbataları ( 2 /65 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına 

6085 sayılı Karayolları trafik Kanununun (42) nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
îıazırladığım kanun teklifini esbabı mueibesiyle birlikte ekli olarak takdim eder, gereken muame
lenin ifasına müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 27 . XII . 1957 

Ankara Milletvekili 
Recep Bengin 

ESBABI MUCİBE 

6085 sayılı Karayolları trafik Kanununun 42 ci maddesi hükmüne uyularak hava kararınca 
nakil vasıtası ile müteharrik makinalardaki farların - büyük lâmbaların seyir esnasında daimî 
olarak yanmaları; hem millî servetin kısmen dahi olsa dışarıya gitmesine ve hem de şoför ve vası
ta sahibi vatandaşların çeşitli meslekî müşkülâtlarla karşılaşmalarına sebebolmaktadır. Takdir 
olunacağı üzere kanunun tatbik olunduğu vilâyetler merkezlerinde vâki trafik izdihamları yü
zünden vasıtalar sürat kaydedemezler. Sürat yapamıyan vasıtalar da pek tabiî olarak akümülâtör-
lerinden lüzumlu cereyanı temin ederler. Farların aşağıya bakan huzmelerinin mütemadi yan
ması hali akülerdeki mevcut enerjiyi kolayca tüketebilir. Akümülâtörlerin bu yüzden sık sık bo
şalmaları doldurulmaları ise akülerin ömürlerini kısaltır. Çabuk yıpranıp bozulmalarına vesile 
teşkil eder. Bunlara muvazi olarak akümülâtörlerin zafiyetlerinden ötürü farların parlayıp ka
rarmaları lâmbaların mukavemet kudretini asgari hadde indirir. Keza, konjenktör, şarj ve marş 
dinamoları devamlı, olağanüstü bir tazyik altında kalarak faaliyette bulunurlar. Bundan dolayı da 

"bu üç çeşit malzeme pek çabuk harabolur. Bütün bunlar teknik hakikatlerdir. Bu hakikatlere 
müsteniden Büyük Meclisin tensip ve tavsiyelerim; arz olunmak üzere ilişik kanun teklifi hazır
lanmıştır. 
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ANKARA MEBUSU RECEP BENGİNİN 
TEKLÎFİ 

Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi
nin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Günün kararmasından itibaren veya görüş im
kânlarını azaltan hava şartları altında seyreden 
nakil vasıtası veya müteharrik makinalardaki ön 
küçük lâmba ve arka kırmızı lâmbaların ve plâ

ka lâmbasının devamlı olarak yakılması mecburi
dir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

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

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No: 2/65 
Karar No: 22 

18 .VI. 1958 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Karayolları 
Trafik Kanununun 42 nci maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi, encümenimizde teklif sahibi 
ve ilgili vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi : 

Hükümet temsilcilerinin verdiği izahata göre 
teklif sahibinin teklifinde yer alan 6085 sayılı 
Trafik Kanununun 42 nci maddesinde tadili ta-
zammun eden hususata teklif sahibinin esbabı 
mucibesinde belirttiği hususatı sağlıyamıyacağı 
ve münhasıran bu teklifi müzakere etmek üzere 
toplanan ve içerisinde ilgili ve salahiyetli şahsi
yetlerin de bulunduğu Merkez Trafik Komisyonu 
bu teklifi incelemiş 42 nci maddede şoför ve sürü
cüleri görüş emniyeti içinde durabilmelerini te
min için vaz'edilmiş bulunduğunu, 55 nci mad
deye göre nakil vasıtalarının âzami süratinin 40 
kilometre olarak kabul edildiğini, bu süratle sey
reden vasıtaların şoförlerinin zamanında tehlike
yi intikal ederek frenini normal şartlar altında 
kullandığı takdirde ancak 23 metreden durabil
mektedir ki, bu da 42 nci maddede işaret edilen 
selektörlü ışıkla ancak 30 metre mesafeyi aydın
lattığından, şoförler lâmbaları yanmış olduğu tak
dirde tehlikeyi görüp önliyebilirler. 

Kavşak noktalarında ise selektör ve far ışık
ları zaruret halini almaktadır. Halbuki far lâm

baları ancak 6 metre önünü göstermektedir. Bâ
zı yollarda bahusus Ankara gibi başkentin birkaç 
bulvarında flörans lâmbaları yanmaktadır. Hal
buki diğer şehir ve kasaba yollarında henüz 
flörans lâmbaları bulunmamaktadır. Teklif sa
hibinin bu hususta tadilini istediği madde sa
dece birkaç cadde için değil memleketşümul 
hattâ elektrik ışığı görmemiş en ücra vatan kö
şelerine kadar tatbik edileceğinden encümeni
miz 42 nci maddenin tadilini bir fayda için mü-
taaddit zararları ve çeşitli kazaları tevlidede-
bilecek olan bu teklifi yerinde bulmıyarak itti
fakla reddine karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz 
olunur. 

Nafıa Encümeni 
Reisi 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Artvin 

M. Bumin 
(imzada bulunamadı 

M. M. 
Konya 

H. Ölçmen 

Afyon K. 
0. Uygun , 
Çankırı 

N. Fırat 
( imzada bulunamadı)) 

( S . Sayısı : 69) 
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Denizli 

0. Ongan 

Gümüşane 
N. Sargınalp 

Malatya 
K. Sürenkök 

Erzurum 
M. Fırat 

Kayseri 
D. Turan 

Mardin 
/ / . Kermooğlu 

(în 

Sinob 
M. Tansel 

ızada bulunamadı 
Konya 

0. Bibioğlu 
Sinob 

M. Pınar 

Trabzon 
H. Çulha 

( İmzada bulunamadı) 
îcel 

H. Sinanoğlu • 
Muş 

§.• Çağlayan 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 2/65 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Karayol
ları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin tadi
li hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibi ve 
alâkalı vekâlet mümessillerinin iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere edildi: 

Gerek Nafıa Encümeninin mazbatasında ile
ri sürülen fikir ve mütalâa ve gerekse 6085 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan müte
şekkil Merkez Trafik Komisyonunca müttahaz 
20 Şubat 1958 tarihli kararda serd ve dermeyan 
olunan mütalâalarla, Büyük Meclisçe 2 . V . 1955 
tarihinde kabul olunan 19 Eylül 1949 tarihin
de Cenevre'de akdedilen «Karayolları Trafik 
Sözleşmesi» ile on ekine ve «Halen işgal altın
daki memleketler veya topraklara mütedair pro
tokol» a iltihakımız hakkındaki 65 47 sayılı Ka
nun muvacehesinde teklifin kabulüne imkân gö
rülemediğinden reddine karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze

re Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni 

Reis V. 
Yozgad 

Ö. L. Erzurumluoğlu 
Kâtip 

Kocaeli 
S. Yalım 

Aydın 
F. Batur 

Bitlis 
İV. Barut 

tzmir 
E. D. Başar 

28 . I . 1959 

Mazbata M. 
Samsun 
E. Anıt 

Kırşehir 
Muhalifim 
O. Canatan 

Samsun 
Muhalifim 
N. JJlusoy 

Amasya 
K. Eren 
Balıkesir 
F. Ocak 

Bitlis 
R. Bingöl 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Haze.r 
Malatya 

N. Akyurt 
İmzada bulunamadı 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Erdinç 

( S. Sayısı : 69 ) 
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