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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 2 
8. — Sorular ve cevaplar 8 
1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Rem

zi Yüreğir'in, 431 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal eden emvalin durumu hakkında Ma
liye Bakanlığından sözlü sorusu (6/289) 3 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurt'i-
luş'un, İstanbul Adalet Sarayı yangının1.* 
yanan biı dosya hakkında BaşbakıulMUan 
olan sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen,-
in sözlü cevabı (6/290) 3:7 

4. — Görüşülen isler 7 
1. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-

takoğlu'nun, Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komsyon raporu 
(3/77) 7:18 

2. —Ankara su tesisatının belediyeye 
devri hakkında Kanım tasarısı ve İçişleri, 
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları rapor-
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lan (1/155) 18:22 
3. — Bâzı kimyevi maddelerin hangi ta

rife pozisyonlarına uygulanacağını göste
ren cetvelin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kararın onanmasına dair Kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/81) 22:23 

4. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 
Çınar'ın, umumi ihtiyacat için hariçten ge
tirilecek madenî su borulariyle aksam ve te
ferruatından Gümrük Resmi alınmamasına 
dair olan 2268 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/104) 23 

5. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçı
vanlık Okulları hakkındaki 4486 sayılı Ka
nunun 17 nci ve 19 ncu maddelerinin kal
dırılmasına dair Kanun tasarısı ve Taran 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/480) 23:24 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, Enerji 
Kurumu hakkındaki Kanun teklifinin sonuçlan» 
dırıfamaması sebebine dair olan Bayındırlık 
Komisyonu raporu, okunarak bilgi edinildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
veli değiştiren 4607 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi 

Şirketi Hayriyenin satınalmmasına dair olan 
Sözleşmenin onanması hakkındaki Kanunun be-

Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'-
in, afyon alım ve satımına dair olan süslü som 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/293) 

Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'in, İzmit Kâ
ğıt Fabrikasına tahsis olunan 1700 metre mikâp 
tomruğun Karabilh İstasyonundan sevkedilae-
mesi sebebi hakkındaki yazılı soru önergesi, 
Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve Tarım Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/294) 

Teklif 
1. — Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm, 

Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklif! (2/160) (İçişleri Komisyonuna); 

Teskere 
2. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1945 yılı Bilançosunun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/349) (Sayıştay Ko
misyonuna) ; 

önerge 
3. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 

Dilekçe Komisyonunun 9. I I . 1949 tarihli Hafta
lık Karar cetvelindeki 1751 sayılı kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi (4/144) (Di
lekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ekim : 

Aralık ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/99) (Gündeme); 

şinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
Kanun tasarısının da birinci görüşülmesi bitiril
dikten sonra. 

1 . IV . 1949 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak %zere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Kocaeli 

R. Karadeniz 8. Pek 
Kâtip 

Tunoeli 
Necmeddin Sahir 8Hem 

5. — Hatay Milletveküî 01. Eyüp Durukan'm, 
Hatay İli içindeki belediyelerin Hatay Devletin
den Hazineye geçen borçları hakkında kanın 
teklifi ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (2/95) (Gündeme); 

6. — Menkul ve gayrimenkul emval ile bunla
rın intifa haklarını ye daimi vergilerin mektura-
larınt haber verenlere verilecek ikramiyelere dair 
olan 1905 sayılı Kanunun birinci maddesinin yo
rumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (3/$48) 
(Gündeme); 

7. — Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinra 
7 nci bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine ve Vatandaşlık Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarıları 
ile Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'm, 
Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türki
ye Cumhuriyeti memalîki haricine çıkanlıriasîna 
dair olan 431 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
İçişleri Adalet ve Dışişleri Komisyonları rapor
ları (1/228,226, 2/59) (Gündeme) 

8or«kr 

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLA* 

İsparta Milletvekili Sait Köksal'ın, açık olan 
Danıştay Birinci Başkanlığı için neden seçim 
yaptırılmadığına dair olan sözlü soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/295) 

Seyhan Milletvekili Sinan TekelioğhTmm, 
bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikler! 
hakkında takip ve muhakeme usulüne dair olan 
1609 sayılı Kanunun mer'i olup olmadığı hak
kındaki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/296) 



BÎEÎKOÎ OTVUVU 
Açılma saati : 15 

1AÇKAH — Başksnveküi Fanta* Fikri Dttştosal 
KÂTÎPLBİ : tfaomeddin Bahir Stlaa (Tunoeli), Atalay Akan 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

Arkadaşlar; yüksek malumlarınızdır ki, önü
müzdeki 4 Nisan Pazartesi günü öelir Vergisi 
Kanun tasarısının görüşülmesine başlanacaktır. 
Bu tasarıyı mütaakıp da diğer üş tasan daha 
gelecektir ki, hacımlan yüksek malumlarınızdır. 

Binaenaleyh müsaade buyurursanız Pazar
tesi gününden itibaren toplantılarımızı saat 

14 te yapalım ve bu görüşmeleri saat 20 ye ka
dar devam ettirelim. Arada 15 dakikalık bir 
fasıla verilecektir. Bundan gayri Perşembe 
günleri de aynı suretle umumi toplantı yapalım. 
Bu şekilde Cuma akşamına kadar vaziyeti tet
kik ederiz. Çalışmamızdan alacağımız hasılaya 
gere vaziyeti yeniden mütalâa ederiz. 

Bu hususları kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — SOEÜLAB VE OBVAPLAB 

i. — Styhan Milletvekili Ahmst Remei Yü-
rvğir'in, 431 soyut Kanunla Hazineye intikal 
edtn emvalin durumu hakkında Maliye Bakan-
liğtndan sözlü sorusu (6/289) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı buyurunuz. 
MALÎYE BAKANI İSMAİL &ÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar bu mevzu hakkın
da 18 Nisan Pazartesi günü cevap vereceğim, 
sora sahibi arkadaşımızla da anlaşmış bulunu
yoruz, afimizi İBtirham ederim. (Münasip seslen) 

BAŞKAN — Bu mevzuu 18 Nisana bırakı
yoruz. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'-
un, İstanbul Adalet Sarayı yangınında yanan bir 
dosya hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna 
AdaUt Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü cevabı 
(6/290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Memleketimizdeki komünist liderliğini yıllar
ca evvel yapmakta bulunan Dr. Şefik Hüsnü ve 
Buna ve İstanbul'daki komünist arkadaşlarının 
mülga Ankara İstiklâl Mahkemesince 1341 sene
sinde icra kılman muhakemelerine ait dosya ve 
evrakı hükmiyeyi tetkik etmek istediğimde, bu 
dosyanın hükümet taraf nidan tetkik edilmek üze

re Meclisten istendiğini ve bugüne kadar iade 
edilmemesi esbabını incelediğim zaman, dosyanın 
İstanbul adliye yangınında yanmış olduğuna 
muttali oldum. 

Dosya 22.11.1927 tarihinde Meclisten iste
nilmiş, İstanbul Adliyesi yangını 1933 yılının 
Aralık aymda vukubulmuştur. Bu itibarla : 

1. — Dosyanın niçin ve ne sebeple alındığı, 
2. — Hangi komünist'in, tekriri muhakemesi 

için; bu dosyadan istifade edildiği, 
3. — Bu dosyadan istifade edilerek rüyet olu

nan, muhakemenin hangi tarihte başlayıp, hangi 
tarihte bittiği, 

4. — Bu dosyadan edilen istifadeden sonra, 
dosyanın İstanbul adliyesinde ne kadar müddet 
kaldığı, 

5. — Bu vesikaların kimler tarafmdan elde 
tutularak, yanmasına sebebiyet verildiği, 

6. — Hükümetin, Meclisten tetkik edilmek 
üzere aldığı başka dosya var mıdır, 

7. — Tarihimizin bu pek mühim olayına ait 
bir safhanın; mazinin tozlan altında kaybolup 
gitmemesi için ne gibi tetbir düşünmek iktiza et
tiğinin, 

Tetkik ettirilerek, Başbakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

S.~~ m 
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ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 

— Muhterem arkadaşlar; Fahri Kurtuluş arka
daşımız, Dr. Şefik Hüsnü ve arkadaşlarına ait, 
1341 senesinde Ankara İstiklâl Mahkemesince 
komünistlik mahkûmiyetine dair verilen dosya
nın İstanbul Adalet Sarayında nasıl ve ne sebep
le yandığını soruyorlar ve yedi noktanın tenviri
ni istiyorlar. 

Soru önergelerinde bahsettikleri yedi noktaya 
sırasiyle cevaplarımı arz ediyorum. 

Birinci öğrenmek istedikleri nokta şudur; bu 
dosya ne için ve ne sebepten alınmıştır? 

Dr. Şefik Hüsnü ve arkadaşlarının mahkûmi
yetine dair Ankara İstiklâl Mahkemesince veril
miş 12 Ağustos 1341 tarihli hükme ait dosya, 
adı geçenin, j'ani Dr. Şefik Hüsnü'nün 55 arka-
daşiyle birlikte Teşkilâtı Esasiye Kanununu teb
dil ve tağyir maksadiyle gizli cemiyet teşkil et
mek suçundan dolayı İstanbul Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesince yapılan soruşturmalar sırasında 
malıkemece gösterilen lüzum üzerine Başbakanlık 
vasıtasiyle B. M. Meclisinden alınarak İstanbul 
Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. 

İkinci öğrenmek istedikleri nokta şudur; 
Hangi komünistlerin tekriri muhakemesi 

için bu dosyadan istifade edilmiştir? 
Eğer Yüksek Heyet arzu buyurursa dosya 

içinde mevcut olan bu 55 ismi burada okurum. 
Fakat bu 55 isim arasında Nazım Hikmet, Dr. 
Şefik Hüsnü gibi herkesçe malûm olan isimler 
vardır, zaten bunların mühimce bir kısmı halen, 
bilâhara işledikleri suçlar sebebiyle yedikleri 
hüküm dolayısiyle mahkûm bulunan ve hapisha
nede yatan kimselerdir. , 

Üçüncü olarak sordukları nokta şudur : Bu 
dosyadan istifade edilerek rüyet olunan muha
kemenin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte 
bittiği noktasıdır. 

Cevap : İstanbul Adalet binası yangınında 
kayıtların da yanmış olması hasebiyle İstanbul 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde mezkûr dâva
ya hangi tarihte başlandığı kesin olarak tesbit 
edilememektedir. Ancak mevzuubahis olan suç
tan dolayı Dr. Şefik Hüsnü'nün 8 Kasım 1927 
tarihinde tevkif edildiği ve mahkemece 23 Ocak 
1928 de hüküm verildiği ve bu hükmü de Yar
gıtay Birinci Ceza Dairesinin 10 Eylül 1928 ta
rihinde tasdik ettiği anlaşılmıştır. 

Suallerinin dördüncüsü; bu dosyadan edilen 
istifadeden sonra dosyanın İstanbul Adliyesin-
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de nekadar müddet kaldığına dairdir. Dosya 
işi bittikten sonra İstanbul Adliyesinden iade 
edilmemiş, yangın vukuu bulduğu esnada di
ğer dosyalar meyanmda yanmıştır. 

Beşinci sualleri : Bu vesikaların kimler tara
fından elde tutularak yanmasına sebebiyet veril
diği? 

Cevap; bu dosyanın da İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesinin evrakı arasında bulunarak yan
dığı anlaşılmıştır. 

Altıncı suali: Hükümetin, Meclisten tetkik 
etmek üzere aldığı dosyalar var mıdır? 

Cevap; Hükümetin, Meclîsten talep ettiği 
dosyaların adedi 80 küsurdur. Bu 80 küsur dos
yadan 49 u iade edilmiştir. Mütebakisi ki 30 kü
surdur. Bunlar Meclisçe talep edilmemiştir. Ve 
gönderilmiş olduğu mercilerce, mahkemelerce de 
iade olunmamıştır. 

Soru önergesini Hükümetiniz aldıktan sonra, 
Yüksek Meclisçe istenilip de kayıtları kapanıp 
iade edilmemiş olan dosyaların listeleri alınmış 
ve bunların sevk tarihleri tesbit edilerek gön
derilen mahkemelerden bu dosyaları geri al
masına tevessül edilmiştir. İade edilemmiş olan 
dosyaların bir kısmı o tarihte İstiklâl Mahke
melerine verilip İstiklâl Mahkemeleri tarafın
dan görülen muhakemeleri sonunda bu mahke
melerin lağvından sonra sanık mevkiinde bulu
nan kimselerin vicahi muhakemelerinin yapıl
ması için dosyanın İstiklâl Mahkemelerinin lağ
vından sonra onların vazifesini ifa eden meha-
kimi âdiye tarafından istenildiği ve muhakeme
lerin yapıldığı anlaşılmıştır. 

Gıyaben verilmiş olan hükme ait dosyanın 
bilâhara vicahen muhakeme yapmış olan mah
kemelerin esas dosyasını teşkil edeceği ve ora
larda kalmış olması icabedeceği tabidir. Mama
fih iade edilmemiş olanların iadeleri esbabı is-
tikmal edilmektedir. 

İstanbul Adalet Sarayında yanmış olan dos
yanın herhangi bir maksatla iade edilmediği 
neticesine varılmış değildir. Çünkü o zaman 
mahkeme reisi bulunan yargıtay üyelerinden 
ve elyevm İstanbul'da avukatlık yapan Sabri 
ve eski İstanbul Savcısı Kenan öner ve o zaman 
savcılık yapmış olan ve halen temyiz âzası olan 
iki arkadaşımızın da malûmatına müracaat ede
rek bu dosyanın ne için ve ne maksatla istenil
diği sorulmuş, aradan 22 sene gibi uzun bir za-
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man geçtiği için bunlar hafızalarına dayanarak ( 
bize verdikleri cevapta şimdi arzettîğim gibi 
taklibi Hükümet sanığı olarak İstanbul Birin- | i ci Ağır Ceza Mahkemesinde muhakemeleri ya- • 
pılirken, bunların mazileri ve evvelki mahkû
miyetlerinin öğrenilmesine lüzum hâsıl olmuş ve 
o tarihte İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkeme
sinde yapılan muhakeme neticesinde bunlar ken
dilerine isnat olunan suçtan değil de Ceza Ka
nunumuzun pek hatırlıyamıyorum 313 veya 
331 nci maddelerine göre mahkûm olmuşlar ve 
mahkûmiyet miktarları ise Şefik Hüsnü'nün 
1,5 sene, diğerleri de 5 - 6 ay gibi cezalara mah
kûm edilmişlerdir, bu cezalar Yargıtayca tasdik 
edilmiş ve kesinleşmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte-

rem arkadaşlar; bu soruyu niçin sordum? Çün
kü : 

3 Ocak 1949 tarihli bir gazetede (Şevket 
Süreyya Aydemir) tarafından yazılmış «Komü
nistin tarifi» adlı bir makale görmüştüm. 

Bu zatın, 1923 yılından 1925 yılına kadar bu 
memlekette komünizmin sistemli ve marksizmin 
güya objektif propagandasını yapan meşhur ko
münist organı Aydınlık Mecmuasının devamlı 
yazarlarından olduğunu ve bu husustaki faali
yetleri dolayısiyle İstiklâl Mahkemesince 10 se
ne küreğe mahkûm edilmiş bulunduğunu bildi
ğim için; bakayım dedim, bu makaleyi bugün" 
yazan bu zat, duyduğuma göre vaktiyle İstik
lâl Mahkemesi karşısında ellerini cebine koya
rak (Peygamberim Lenin buyurur, ki...) diye 
müdafaasına başladığı zaman, komünizmi ve ko
münisti nasıl tarif etmiş... 

O İstiklâl Mahkemesinin bunlar hakkında
ki kararını ve dosyasını görmek üzere B. M. 
Meclisinde teşebbüslerde bulundum. 

Nihayet anladım ki, bu gibi olaylar çok za
mandan beri komünistler için büyük bir can 
kurtaran.. Çünkü; bu dosyada ismi bulunanlar
dan : 

1. Aydınlık Mecmuasının Müdürü mesulü ve 
sahibi Sadrettin Celâl İstiklâl Mahkemesince 
yedi. sene küreğe mahkûm edildiği halde, hâlâ 
İstanbul Üniversitesinde Pedagoji Profesörü
dür/ 

2.. Şevket Süreyya Aydemir, İstiklâl Mah
kemesince on sene küreğe mahkûm edildiği hal
de; muhtelif Hükümet hizmetlerinde ve mühim 
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köprü başlarında çahştınlmif ve hfill Hükümet 
hizmetindedir. 

3. Ogünkü tıp talebesi Hasan Ali Eâis, Ko-
münist faaliyetleri içinde yakalanırken kaçmış 
veya kaçırılmış ve gıyabında İstiklâl mahke
mesince 15 sene küreğe mahkûm edilmiş ve ha
len İstanbul gazetelerinin birinde vçalı&ttv 

Bu şahısların yanısıra daha birçok isimler 
saymak kabildir. Bunların affedilmiş olmaları 
veya bir kanunun müddet azaltan merhametine 
sığınarak, ceza müddetlerini ikmal etmeden çık
maları, onlar hakkında bu İstiklâl Mahkemesi 
kararını hatırlamamıza asla mâni değildi 

Çünkü; yapılan muamele cezayı affetmiş ol
sa bile, cürmü ortadan kaldıramaz; 

Arkadaşlar, 
Elbetteki böyle bugün Taşıyanlardan çoğu

nun. vaktiyle ne olduğunu, memleketin bir 
adama, bir milliyetçiye çok ihtiyâci bulunduğu 
sıralarda nelerle uğraşmış olanlaraı nö olduk
larını her an ispat edecek olan böyle bir dosya
nın ortadan yok.edilmesi lâzımdı. ? - • • > : 

Cemiyetimizin mühim safhalarından birine 
ait olan bu dosyanın, bugün tekrar B. M. M. 
Arşivinde yer alması lâzımdır, kanaatindeyim. 

Bu dosyanın ortadan kalkması doğru değil
dir. Sayın Hükümet izahat verirken sorumun ye-
dinci fıkrasındaki «Tarihimizin bu pek mühim ola
yına ait bir safhasını, mazinin tozlan altında kay
bolup gitmemesi için ne gibi tedbir düşünmek ik
tiza ettiği» kısmına cevap vermediler.: Ben onu 
izah etmek istiyorum. 

Bu cemiyetin bütün meseleleri ile alâkadar 
olacak olan yarının münevveri, yahnin tarih
çisi elbette ki tefekkür hayatımızın bîr krono-
lijisini yaparken bu dosyadan da istifade ede
cektir. 

Millî hayatımızın ve varlığımızın tekâmül 
safhalarını gözden geçiren inkilâp tarihi enstitü
sü, mazi zincirimizin bir halkasının dahi kopma* 
mış olarak elinde bulunmasını ister ve bekler. 
Bu itibarla : 

Şayet bu dosya aynen Emniyet Umum Mü
dürlüğünde yoksa, bu dosyayı meydana getiren 
mülga Ankara İstiklâl Mahkemesinin o günkü 
üç âzasından biri hayatta ve aramızdadır. Baş
kanlığa ayrıca bir önerge takdim ettim. Baş
kanlık divanı her halde meselenin gerektirdiği 
alâkayı gösterecek ve bu dosyanın tekrar ihya-
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sı ! ^ aramızda bulunan arkadaşımızla ve di
ğer alâkalı dairelerle temas edecektir. Ve böy-
leoe meydana gelen dosya Meclis arşivine tekrar 
konmuş oUcaktır. 

Arkadaşlar; 
Arkadftflm-; Komünizm dünya üzerindeki 

kuvvetini kaybediyor diye, memleketimize karşı 
yapmağa «tecbur olduğumuz vazifeleri asla gev-
şetemeyiz. Zaten 25 senedir, Hükümet elinde 
komünizme karsı şu ve bu sebeple sistemli ve 
sert bir mücadele ve bir fikir müdafaası yapıl
dığa» $d>&edi, 

Şimdiye kfcdar gelip geçen hükümetlerin 
ciddi çalısffralftrı sabit olmuş olsaydı, bugün 
Devlet hizmetinde çalışan ideoloji sapıklığına 
müptelâ olanların - Halk Partisi Kurultayında 
da bir önerge ile teklif ettiğim gibi - tasfiyesi 
işi kudretli ye azimkar bir Hükümetin mevcudi-
yetini beklemezdi. 

yjpajpet bu aaimkâr el: Saym Şemsettin Günal-
tay?m eli w JSükümeti olabilirse - ki, o kana
atte ve inandayım - ne mutlu bize.. 

Türkiya!mizi mâruz kaldığı ve kalabileceği 
he5f çeşit belâ ve musibetten kurtaracak olan 
kuvvet: ve kudretimizin kaynağı, Türk Milleti-
niji'bir mihrak olarak etrafında döndüğü, milli-
yetçiKğanizdirv 

Iie*i4ikip> ileri hürriyet adına bu ideoloji
mizle asla oynatnnyacağız. 

Bugünkü Hükümetimizin bu konuda ve bu 
konunun tatbikttaki örneklerinde meseleleri çok 
ciddî tutması gerektiğini, bir kere daha kendi 
samimiyetimin içinde hatırlatmakla, milletvekil
liği vazifemi, memleket menfaatleri hesabına 
yapmış olduğuma kaniim. (Bravo sesleri) (Al
kışla*) 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
-h Arkadaşımızın sorduğu suallerin tümünü 
cevaplandırdığımı zannediyorum, cevaplandır
madığımı ifade buyurdukları sualleri şu idi: 
Kaybolmuş olan dosyaların tamamlanması, iade 
edilmemiş vaziyette bulunan dosyaların ziyama 
meydanKverilıttemesi için düşünülüyor? 

Mâruzâtım arasında, şüphesiz ki, dinlemiş 
olacaklardır, 80.'.-küsur dosya istendiğini 50 sinin 
iade edildiğim ve 30 küsurunun henüz iade edil-
metSğini arzetmiştim. Bunların kayıtları çıka
rılmış ve sevkedildikleri yerlerden istenmiştir. 
Geldiği zaman Büyük Millet Meclisine tevdi edj-
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lecektir. Tekrar arzedeyim, şimdiye kadar Bü
yük Millet Meclisinden istenilmiş olan dosyaların 
adedi 85 tir. 49 u iade edilmiş 36 sı kalmıştır. 
Bu 36 dan üçü suret olarak istendiği için, aslı 
esasen Büyük Millet Meclisi arşivinde mevcut
tur. istiklâl mahkemesi arşiv dosyalarından he
nüz iade edilmiyen 33 tür Bunlar da ilgili dai
relerden istenmiştir. Arzettiğim gibi bu dosyala
rın esas sahibi olan Büyük Millet Meclisine il
gili dairelerce tevdii, zarureti kanuniye icabıdır. 
Bu dosyalar 20 küsur senelik muamelelere ait
tir. Bunlardan bir kısmının muamelesi bittiği 
için iadesi lâzımdır. Muamelesi henüz bitmiyen 
olursa onu da ayrıca muamelesi ikmal edildik
ten sonra iadesi icabeder. 

Arzettiğim gibi, iade edilmiyen 33 dosya
nın içinde hakikaten iade edilmemesi lâzım 
olanlar da vardır. Onlar da istiklâl mahkeme
lerince gıyaben mahkûm olup da; arkadaşları
mızın malûmu olduğu üzere gıyabi hüküm ken
diliğinden bir mâna ifade etmez; bilâhara sa
nık vaziyetindeki adam yakalanıp muhakeme
leri yapılacağı tarihte istiklâl mahkemeleri lağve-
dildiği ijin dosya esas mahkemeye alınmış ve 
orada muhakemeleri icra olunarak neticelendi
rilmiştir. Bu mahiyette olan bâzı dosyalar bu 
itibarla esas mahkemelerin dosyası durumuna 
geçmiştir. Ama, böyle olmayıp da, istiklâl mah
kemelerince muameleleri intaç edilmiş ve bir 
hâtıra olarak muhafaza edilmekte bulunan bu 
dosyaların bir kısmı mühimmi bilâhara çıkan 
af kanunu veya iş icabı, bâzı mercilerce bu 
dosyaların ihtiva ettiği malûmata ve hükme ih
tiyaç hâsıl olmuş ve bunlara ıttıla kesbetmek 
lüzumu hissedilmiş, resmen istemiş ve dosyayı 
almışlardır. Bu karardan bilâhara verecekleri 
karar üzerine müessir olur ve af tatbiki dola-
yısiyle ceza infaz edilemiyeceğine dair muame
leler yapılmakta ve işi bittikten sonra iade edil
mektedir. 

Eğer bu hususta bir kusur ve noksan görü
lürse Meclisi âli bunu takip edip istiyebilirdi. 

Hükümetinizin vardığı kesin karar şudur; 
Bu istenilmiş olan dosyalar herhangi bir şah

sa ait herhangi bir vesikanın yok edilmesi için 
gibi, bize gelmiş bir inbia yoktur. Şimdiye ka
dar bu şekilde istenilmiş, arzettiğim gibi dos
yalar vardır. Bir kısım işlediği suçlardan dola
yı esasen mahkûmiyet halinde ve hapishanele-
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rimizde cezasını çekmektedirler. Herhangi bir 
hükümle mahkûm edilmiyenler ise kanunların 
verdiği hak dâhilinde memleket içinde serbest 
ve hor yasamaktadır. 

Bu dosyaların yeni bastan yenilenmesi için 
arkadaşımızın vâki sözlerinin tatbik kabiliyeti
ni bilmiyorum. 8u hususu Yüksek Riyaset Di
vanına takdim etmiş oldukları İçin buna ait 
Hükümetten arz edilecek bir cihet görmüyorum. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Efendim; 
Hükümetin anlattığı ikinci meseledir. Benim 
sorduğum şudur; tarihimizin bu pek mühim ola
yın* ait bir safhanın masinin tozlan altında 
kaybolup gitmemesi için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir. Dosyaların ihyası hususudur. 

Bu hususta Başkanlığa bir önerge vermiş bu-
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Umuyorum. Bu dosyanın ihşast içm^müH^sınni-
yetten emniyet umum müdürlâğûndsm Teĵ sfea 
birçok dairelerden istifade edebilirler s*oe*-
tindeyim, arsam badfcr, arşiv lasw*l«ns*ı eten-
dim. -.•..." *.;. :-:ir/-::-v i^c^l 

BAŞKAN — Arkad^aımzm.attetfisi !B«#-
kanlığa gelmiştir, mukteseeı yJ4*Jacsirtır>vY*l' 
nız bir nektayı tebart* ettoteh wertf»j«dVr; 
Yüksek Meclisin arşivinde» k t e e ^ olan, **r 
hangi bir vesikanm vasüesibitikten, eonre*r*it 
olan merci tarafından Meclise ieebei esatir. 
(Tabiî sesleri) ^ .̂ ( ^ » w 

Bu esas, üzerinde uanaasunJtjftfc «Imesi 
lâzımgelen bir noktadır. '-, -

Dr. FAHRÎ KUBTüLU&.g |^ 
çok güsel. 

-U-fi. 

4 — GÖRÜŞÜL» İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin İçtüzük gereğince bir 
defa müzakereye tâbi olan kısmına geçiyoruz. 

Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'-
nun, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki rapor ile, iki defa görüşül
meye t&bi olup birinci görüşülmesi yapılacak 
olan, Ankara su tesisatının belediyeye devri 
hakkındaki tasan, bâzı kimyevi maddelerin 
hangi tarife pozisyonlarına göre uygulanacağı
nı gösteren cetvelin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki tasan ile Burdur Milletvekili Ahmet 
Ali Çınar'ın, umumi ihtiyacat İçin hariçten ge
tirilecek madenî su borulariyle aksam ve tefer
ruatından Gümrük Resmi alınmamasına dair 
olan 2268 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve ko
misyon raporları 31 tarihinde dağıtılmışlardır. 
48 saat geçmemiştir. Mamafih Yüksek Heyeti
nizce bu hususta bir itiraz yoksa bunun görü
şülmesini kararınıza arzedebilirim. Bir itiraz 
olmadığına göre bugün görüşülmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Bugün görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

t. — Çanakkale Milletvekili Niyetti Çttakoğ-
lu'nun, Milletvekilliği dokunulmazlığının koldu 
rUmast hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana* 
yata m Adalet Komisyonlarından kurulan Kar-
ma Komisyon rapora (3/77) {İl 

fil Î55 sayılı batmaya»* tutanağın sonundadtr. 

BAŞKAN — Raporu okutşyor^ş; r 

(Raj»# etaâ*): ; ^ 

BAŞKAN - Komisyon soa&sün&ı veya bu 
rapor raportörünün raporda yjtfriı aAflsysf anın 
12 nci ve 27 nci maddelerinde me^sn^amsiOİen 
memnu fiillerden ise de» feksaavhahliiJils jBksfk 
Meclisi tenvir edecek bir beymaian vap^al t. 

SÖZCÜ ALÎ RİZA TÜ8EL ; ftemytff — 
Muhterem arkadaşlarım, arkadSeıiîHE N4ye*i Çı-
takoğlu'y* isnat olunan M sa^e^lj^ta^r tek
line nazaran Anayasanın 12 »ei ms^esine-uyân 
fiillerdendir. Yani ortada Hükümetintnlaevi 
şahsiyetine tahkir suçu iddiası v s ^ r i Emisyo
numuz yaptığı inceleme sonunds gerek lrtı<suçun 
islenme vasıtası olan Basket ;Oajatejdl̂ slK ma
kalenin münderecatı, gerek bu ffl*kxlede*) do
layı diğer sorumlular hakkuıds ye>pıl|p takiba
tın kesinleşmiş bir adliye b^ı^^|^w^İ|g|şii-
celenmiş olduğunu görerek arkadas^nuın Mil
letvekilliği dokunulmazlığının aldırılmasına 
lüzum olmadığına karar vermişti», Şimdiye- ka
dar müteamel olan şekil, h4J0{iî|4faİFİ^4p^n^ 
mazlığının kaldırılmasına iâra% © J ^ a n ^ l ^ 
das hakkında takibatın devre sonuca b»ftkılma-
SL yolundaydı. Halbuki Kom^yoıittjnuiniV^u^l-
de karara sevkeden yeni desaş şça^^ra^ıima-
yıp da Milletvekilliği dokun«lmjş^ğ^iB,^dırıl-
masma mahal olmadığı yolunda fbte kırara siv-
keden sebep, İçtffattk hükümleridir. Pİ&afefta I* 

?~ 
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tüzüğümüzün bu işten bahseden 180 nei madde- ] 
sifcde takibin devre sonuna bırakılması kararının 
ancak Anayasanın 12 ve 27 nei maddeleri dışın
daki suçlar mevzuubaha olduğu zaman verilebi
leceği yolundadır. Bunun dışında yani bu iki I 
maddedeki suçlar mevzuubahs olddğu zaman dev- I 
re sonuna bırakılamaz. Bu takdirde komisyon ve 
Yüksek Heyet iki şık karşısuıdadır. Ya İçtüzüğün j 
eıiıri mucibince eğer takip sebebini hukukan ve 
maddeten varit görürse takibata izin verecek ve
yahut bu sebepler mevcut olmadığını nazarı iti
bara alacak, takibata izin vermiyecektir. 
''"•'' Komisyonun yaptığı maddi ve hukuki sebep
ler dolayısiyle takibata izin vermemektir. Bu
nunla Komisyonumuz adlî mercilerin kararları
na karşı hiçbir veçhile şimdiden müdahale et- } 
miş veyahut ilerde her hangi bir adlî kararın 
verilmesine mâni olmuş değildir. Bunu bilhas
sa tebarüz ettirmek isterim. 

Yaptığımız şey yalnız takibata izin verme
mek kararından ibarettir. İlerde bu arkadaşı
mız milletvekili seçilmediği takdirde adlî merci 
mevcut vaziyeti gerek makalenin mündereeatı-
nı gerekse sorumlular hakkındaki diğer şeyleri 
nazarı itibara alarak her hangi bir karar ver
mekte salahiyetli bulunmaktadır. Yani verdiği
miz karar ademi takip kararı mahiyetinde bir 
karar değildir. Bunu bilhassa arzetmek isterim, j 

Arzedecek başka bir şeyim yoktur. Riyaset 1 
bendenizi izahata davet ettiği için bu maruzat
ta bulundum. Eğer arkadaşlardan tereddüdü 
olan veya sual soracak olanlar varsa kendileri- j 
ne tekrar arzı cevap ederim. j 

BAŞKAN -— Söz mü, soru mu? 
ŞEFİK TUGAY (Malatya) — Söz istiyorum. I 

> BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEFİK TUGAY (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar ; hâdisede mahiyeti itibariyle ben esas
lı bir prensipih ihlâl edildiğine kaniim. 

B. M." Meclisi üyesinden bir arkadaşın yap
tığı bir fiilden dolayı hâdisenin suç teşkil edip 
etmemesi veya isnat edilen hâdisenin, fiilin doğ
rudan doğruya İçtüzük hükümlerine ve Anaya
saya göre, teşriî masuniyetin kaldırılıp kaldırıl-
mamasmı istilzam eder bir fiil olup olmaması 
büsbütün başka başkadır. 

Sayih sözcü arkadaşın bu hâdisede, bu ar
kadaş hakkında takibata mahal olmadığına da
ir yerilen kararın nihai bir karar olmaması ve J 
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bilâhara milletvekilliği sıfatının kendisinden 
nezedildiği takdirde adlî makamların yine umu
mi hükümler dairesinde hakkında bir karar ver-
me)k salâhiyetini muhafaza ettiklerine dair iza
hatı, bendenizi tatmin etmiş değildir. Vakaa bu 
mesele beraetle neticelenmiştir, hâdise esas iti
bariyle suç değildir. Fakat bu suçun beraetle 
neticelenmesi hususunu tetkik edecek makam; 
Büyük Millet Meclisinin Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından mürekkep komisyon değildir. 
Yani adlî makamlardır. Binaenaleyh şekil itiba
riyle Anayasa yönünden formalitenin ikmal 
edilmesi lâzımdır. Hâdise suçtur veya değildir, 
buna ait verilecek karar komisyonun salâhiyeti 
dışındadır. İşin tetkikma hiçbir veçhile salahi
yetli bulunmamaktayız. Komisyonda tetkik edi
lecek husus; teşriî masuniyetin refini müstel-
zim bir suç olup olmadığıdır. Keyfiyet böyle 
olunca mümasil hâdisede, bu bir presidon teşkil 
edebilir, mümasil hâdisede de işin mahiyeti iti
bariyle takibata mahal yoktur gibi bir karar 
verilmesini mucip olabilir. Onun için bendeniz 
komisyonun bu kararından tatmin edilmiş deği
lim. 

SÖZCÜ ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Ev
velâ Şefik Tugay arkadaşımızın bir zehabını tas
hih etmek mecburiyetindeyim; Komisyon, ta
kibata mahal yoktur yolunda bir karar vermiş 
değildir ve ben burada böyle bir şey ifade etme
dim. Komisyon, izin verilmemesi neticesine var
mıştır. Bu neticenin hukuki mesnetleri, arzetti-
ğim gibi nizamname hükümleridir. 

Meseleyi biraz daha teşrih edeyim: Filhakika 
Milletvekilliği dokunulmazlığı müessesesinin 
hikmeti ihdasına nazaran bir milletvekili hak
kında ne gibi hallerde takibata izin vermek ve 
ne gibi hallerde bu izin vermemek lâzımdır me
selesi önümüze çıkıyor. İçtüzüğümüz bunu der
piş etmiş, şu şu hallerde Komisyonun masuniye
tin kaldırılmasına karar vereceğini aksi takdir
de takibatın Devre sonuna bırakılmasına karar 
verir diye bir emir isdar etmiştir. İşlediği bir 
suç hafif de olsa bunu haysiyet kırıcı olması 
itibariyle o Milletvekilinin Meclis içerisinde kâ
fi otoriteyle çalışmasına mâni olacağından bu 
gibi hallerde verilecek karar yalnız Karma Ko
misyonu ilzam eder, onu o yolda görür ve $ev-
keder. Karma Komisyonun kararları hiç bir za
man Kamutayı takyit etmez, Kamutay bütün 

~8 
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kararlarında tam bir serbesti ve istiklâle ma
liktir. İçtüzüğün 18 ve 27 nci maddelerinde mev-
zuubahis suçlar dolayısiyle masuniyetin kaldı-
nlmamasına karar verebileceği gibi hafif fakat 

% efkârı umumiye üzerinde derin ve heyecanlı bir 
tesir uyandırması halinde daha hafif suçlar 
hakkında takibatın yapılmasına siyaseten ge-
rekH gördüğü hallerde bu hafif suçlar hakkında 
takibatın yapılmasına izin verebilir. 

Şimdi Komisyonumuzu bu yolda karar ver
meye sevkeden başlıca hukuki mesnedi metin
den okuyacağım: İçtüzüğümüzün 180 nci mad
desi.. Burada iki esaslı hüküm var: 

Bunlardan biri, milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılmasına Hazırlama Komisyonunca 
karar verilebilmesi için isnat edilen fiilin, Ana-
yasmm 12 nci veya 27 nci maddelerinde yazılı 
fiillerden biri olması. 

İkinci hüküm de Komisyonun buna kanaat 
getirmiş olmasıdır. 

Şefik arkadaşınım noktai nazarım bilhassa 
buna celbederim: «Komisyon buna kanarsa» de
miştir. Filhakika müessesenin hikmeti vücudu
nu nazarı itibara aldığımız zaman, birçok takip
ler bütün tarih .boyunca müessesenin ihdasından 
beri ve ondan evvel de müessesenin ihdasını ica-
bettiren sebepler olarak, siyasi ihtiraslar sebe
biyle şu veya bu maksatla doğru görürüz. 

Arz şekline nazaran bir fiil, hukuki bakım
dan, suç değildir. Yahut mevcut delillere na
zaran ortada suç denebilecek suç olması için 
üzerinde en ufak bir tereddüt gösterecek mahi
yeti yoktur. Bu vaziyette bir suç tasnif edilmiş 
ihdas edilmiş demektir, yahut fiilî tavsifte tak
dir hatasına düşülmüştür. Anayasamız bu gibi 
ihtimalleri düşündüğü içindir ki bir taraftan 
Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerindeki esas
ları koyarken diğer taraftan da encümenin bu
na kanaat getirmesi şartını da bununla beraber 
ifade etmiştir. Müsaade ederseniz maddeyi oku
yayım : «Bir Milletvekiline, Anayasanın 12 nci 
ve 27 nci maddelerinde söylenen yasak eylem
lerden biri isnatlanır, Hazırlama Komisyonu da 
incelemeler sonunda buna kanarsa, milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması gereğne ka
yıtlı bir rapor hazırlıyarak Karma Komisyona 
sunar.» 

Demek ki Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasını gerektiren bir raporun hazırlan
ması için iki şart lâzımdır. 
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I Birisi; Anayasanın 12 ve 27 maddelerinde 

yazılı fiillerden biri olması, diğeri de; Hazırla
ma Komisyonunun buna kanmasıdır. 

Kanmak ne demektir; fiilî tavsif ederek ve
yahut fiilin delillerini nazarı itibara alarak bir 
nevi muhakeme yapmak mı? Hayır; gayet ge
niş ve mutlak takdir hakkı vardır, eğer bu 
hâdisede Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması lüzumuna İçtüzüğün verdiği bu salâ
hiyet dolayısiyle takibe izin verilmemesi yolun
da bir rapor yapılır. 

Niçin devre sonuna kadar bırakılmasına ka
rar verilmemiştir? Mesnedimiz doğrudan doğru
ya İçtüzüğün aynı maddesinin ikinci fıkrasının 
o Milletvekiline isnat olunan yasak eylem, bi
rinci fıkrada yazılı maddelerdeki çeşitlerden 
değilse Hazırlama Komisyonu kovuşturma ile 
yargılamanın dönem sonuna bırakılması hakkın
da bir rapor hazırlıyarak Karma Komisyona su
nar. 

Demek ki takibatın devre sonuna bırakılma
sı hakkında rapor hazırlanması için fiilin ancak, 
12 ve 27 nci maddeler dışındaki bir fiil olması 
lâzımdır. Bunun haricinde ancak takibata izin 
vermek yolunda bir rapor hazırlanmasından baş
ka şekil yoktur. Bu takdir hakkının da keyfi 
ve itibari olmadığını belirtmek isterim; bu hak
kı kullanarak, takibatın kaldırılmasına lüzum 
olmadığı yolunda karar verir. 

Tekrar edeyim ki bu karar, hiçbir zaman, 
bir savcılığın ademi takip kararı, bir sorgu hâ
kiminin men'i muhakeme veya bir mahkemenin 
beraet kararı mahiyetinde değildir. Adlî merci
lerin salâhiyeti mahfuz olarak kalmaktadır. Bu 
arkadaş bundan sonra Milletvekili seçilmediği 
takdirde adlî merciler kendi salâhiyetleri hudu
du içinde takibat yapmak mevkiindedirler. 

Bir, iki esaslı noktaya daha temas edeyim. 
Ta ki, arkadaşım ve arkadaşlarım verdiğimiz 

bu kararın tamamen hukuki mesnetlere dayan
dığına kani olarak kararlarını versinler. 

Arkadaşlar, Meclis ne gibi hallerde müsaa
de verir, ne gibi hallerle müsaade etmez? Bu me
sele Anayasamızda tasrih edilmiş değildir. 

Anayasamız bilindiği gibi bir milletvekilinin 
maznun olarak sorguya çekilmesi, tevkifi, hak
kında takibat yapılması Kamutay'm kararma 
bağlıdır, demektedir. Bu, Kamutay'm mutlak 
bir takdir hakkına sahip olduğunu ifade eden bir 

I hükümdür. Bunun dışında İçtüzük bu hükümle 
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Kamutay 'ı bağlamış değildir. Kamutay Komis
yonun verdiği kararla mukayyet değildir. 

Bu takdir hakkını ne gibi hallerde, nasıl kul
lanamaz ? Bu hükümlerin âmme menfaatlerine i 
ve bütün dünya parlâmentolarındaki tatbikata 
uygun olmak gerektiği tabiîdir. Buna nazaran 
mebus ancak mebusluk sıfatının sebep olduğu 
takibata karşı himaye edilmektedir. Bir hükümet 
veya bir fert siyasi bir rakibi olan mebusun iti
barını kırmak için onun aleyhinde takibat vesi
lesi ihdas edebilir. Bunlar, olmuş şeylerdir. Bu 
gibi hallerde Meclis müteyakkız olmak mecburi
yetindedir. Netekim 'Karma Komisyona verdiği 
salahiyet de, takdir salâhiyeti de bu mecburiyet
ten doğmaktadır. Bu takdirde Meclis izin verme
mek için, takibin böyle bir gaye ile yapılmak 
istenip istenmediğini araştırmalıdır. Burada böy
le bir gaye hiç şüphesiz mevzuubahis değildir. 
Milletvekili dokunulmazlığının gayesi mebusu 
vahim bir sebep olmadan vazifesi başından ayır
mamaktır. Bu fikrin neticesi de şu olmak lâzım
dır : Vahim sebep olmadıkça izin verilmez. Çün
kü arkadaşlar, mebusluk vazifesinin yapılmasın
dan doğan menfaatle hususi menfaatler tearuz 
ettiği takdirde umumi menfaat her zaman hususi 
menfaate tercih edildiğine göre ufak tefek hâdi
selerde mebusların teşrii masuniyetlerinin kaldı
rılmaması İâzımgelir. Bu, gelenek halinde teessüs 
etmiş bulunuyor. 

Meclis hususi menfaatle umumi menfaati 
karşılaştırarak kararım her hâdisede geniş bir 
takdir salâhiyeti kullanmak suretiyle verir. Şayet 
mebusa isnat olunan keyfiyet onun vazifesini 
kâfi derecede yüksek mânevi bir otorite île yap
masına mâni bir fiil ise o takdirde fiil ne kadar 
küçük ve ehemmiyetsiz olursa olsun bu masuni
yeti bir tarafa bırakıp takibata izin vermek lâ
zımgelir. Meselâ memlekette derin bir teessür 
uyandıran bir meselenin süratle aydınlanması 
icabeder, o takdirde umumi menfaat mülâhazamı 
dokunulmazlığın kaldırılmasını âmirdir. Bun
dan başka Meelisin ne gibi hallerde izin verece
ğine dair yerleşen teamüle uygun olarak takip 
sebebinin hukukan veya maddeten varit olma
ması dûlayısiyle müsaade taleplerinin ret edil
diği de birçok parlâmentolarda görülmektedir. 
Bizim bu umumi gelenek hükümlerini ve bu mü
talâalarımızı kendi mevzuatımızla karşılaştır
dığımız zaman görürüz ki İçtüzüğümüzün hazır
lama komisyonuna verdiği salâhiyet bu gibi mü-
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lâhazalara dayanmaktadır. Doğrudan doğruya 
bir suç isnadı ile bir kâğıt geldiği zaman oto
matik olarak Mebusun dokunulmazlığı kaldırıl
dığı takdirde arzettiğim umumi menfaat bun
dan müteessir olur. Binaenaleyh Komisyonumuz 
bu mesnetlere dayanarak kararını vermiştir. Bu,* 
tıpkı B. M. Meclisinin af hakkını kullanmasına 
benzer. Nasıl ki bir idam mahkûmunun cezasını 
indirirken, birtakım hukuki ve maddi sebepleri 
göz önünde tutmakla beraber, Meclis, dolayısiyle 
hükümranlık hakkına dayanarak bunu yapmakta 
bir adlî hata veya noksan bir sebebe asla dayan
mamakta ise burada da böyledir. Aynı zamanda 
adliyenin hakkında da hiçbir veçhile bir müdaha
lede telâkki etmiyerek yalnız maddi ve hukuki 
sebepleri göz önünde bulundurarak, bu takibata 
izin verilmesinde bir fayda olmadığına kaani ol
muş ve keyfiyeti Yüksek Heyete böylece arzet-
miştir. Hiç şüphesiz Yüksek Heyet her şeyde ol
duğu gibi burada da takdir sahibidir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlar; Komisyona verilen tetkik salâhiyeti, 
yapılan isnadın, isnat edilen fiilin suç teşkil edip 
etmemesi meselesi değildir. İçtüzükte « eğer ko
misyon buna kanarsa » diyor. Kanma ne demek
tir? Onu anlamak için bunun aslına bir müra
caat edelim. Aslında der ki « İsnadın samimî ol
duğuna kanaat getirilmiş ise ». Şu halde Komis
yonun tetkik edeceği nokta; yapılan isnat bir 
Milletvekilinin teşriî masuniyetini kaldırarak 
mahkeme huzuruna götürmek gibi bir gayrimeş-
ru maksat düşünülmüş mü; ortada bir iftira var 
mı, yok mu? Komisyonun tetkik edeceği, nokta 
budur. Arkadaşlarının beraet etmiş olmasına 
nazaran bunun da beraet etmiş olması lâzımge
lir mi, gelmez mj? Düşünceleri Komisyonun vazi
fesinden hariç, adljı makamlara racidir. Benim 
anlayışım budur. Şu halde bu Milletvekiline is-
nadedilen suçun Hükümet şahsiyeti mâneviyesi-
ni tahkir mahiyetinde bir yazıyı gazeteye der-
cetmek ise, gazete yazısı meydandadır, bu isnat 
samimî midir, değil midir? gibi münakaşa edile
cek mesele kalmamıştır. İsnat, kuru bir habe
re dayanmıyor, neşir vasıtası olan gazeteye da
yanıyor. O gazete meydanda ise, o gazetede, o ya
zı varsa elbette isnat samimîdir. Bu itibarla Mil
letvekilliği dokunulmazlığının, teşriî masuniyetin 
kaldırılması icabeder. Fakat ben bunun üzerin
de durmuyorum. 

Eğer komisyon bu isnadı samimî görüyorsa, 
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yazıyı gazeteye dercetmek hakkındaki isnat doğ
ru olsa bile o yazı da hakaret mânasının mevcut 
bulunduğuna dair olan isnadın samimiyetine, ka
ni değiliz, demek istiyorlarsa ben bunun üzerin
de durmam. Ancak, Komisyon korkmuş 12 ve 
27 nci maddelere dâhil olan suçlardan biri olduğu 
için karar verirken teşriî masuniyetinin kaldı
rılmasına lüzum olmadığına ve işin devre sonu
na bırakılmasına karar vermek lâzımgelirken tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar vermiş, 
korkmuştur. Korkmasına lüzum yoktur. Eğer 
Komisyon bu yazılan yazıda hakaret mahiyeti 
bulunduğunda, hakaret mahiyetini taşıdığını bi
lerek gazete sahibinin bu yazıyı gazetesinde neş
rettiği hususunda şüpheye düşmüş ise bunun için 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verile
ceğine işin devre sonuna bırakılmasına karar verme
si icabederdi.Bence, böyle yapılmaması ve Komisyo
nun işi devre sonuna bırakmayıp tâyini muame
leye mahal olmadığı yolunda karar vermesi İçtü
zük'ün mündericatma ve bu güne kadar gelen 
ananeye uygun değildir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Kanaatimce Karma Komisyon musip bir ka
rar vermiş, fakat bu karar mazbatada iyi ifade 
edilmemiştir. Bundan başka sayın mazbata mu
harriri buradaki beyanatlarında bir ifadede 
bulundular ki, bu ifadenin bilhassa mazbata 
muharriri olarak kendileri tarafından serdedil-
miş ve zabıtlara hiç olmazsa itirazsız geçmiş 
olması tehlikelidir. 

Dediler ki, masuniyeti teşriiyenin kaldırılıp 
kaldırılmaması hususunda Anayasada mevzu 
hükümler tadadidir. Bu kelimeyi kullanmamış 
olmakla beraber söylemiş oldukları fikrin bu 
şekilde olduğunu anlamak zarureti hâsıl oluyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA TÜREL 
(Konya) — öyle bir kastım yok. 

YÛNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— B. M. Meclisi bâzan bunun haricinde olan 
hâdiselerde dahi ehemmiyeti siyasiyesi olan, fa
kat masuniyeti teşriiyenin ref'ini müstelzim 
olarak Anayasa ve İçtüzüğe geçmemiş olan hâ
diselerde dahi bir Milletvekilinin masuniyeti teş-
riiyesi ref 'edilebilir dediler. Bu emniyet unsu
runu ihlâl eder ve birçok hâdiselerde Milletve
kilini siyasi heyecanlar ve siyasi teessürlerle 
masuniyeti teşriiyesinin ref'i tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunduracak olan bir hüküm ve muta- I 
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lâadır. Sayın sözcünün bu husustaki noktai 
nazarlarına iştirak etmiyorum. Eğer ifade ve 
maksatlarının böyle olmadığını burada beyan 
buyururlarsa mesele gene kendiliğinden halle
dilmiş ve biz de tatmin edilmiş olacağız. 

Arkadaşlarım; bu hâdisede olduğu gibi bun
dan evvelki bâzı hâdiselerde de metinler karşı
sında Milletvekilinin masuniyeti teşriiyesinin 
kaldırılması icabettiği halde B. M. Meclisinin te
lâkkisinin ve vicdani kanaatinin bu yola git-
miyerek masuniyeti teşriiyenin ref edilmemesi 
yolunda kararın tecelli ettiğini görüyoruz. Ben-
denizee bu, Anayasanın mühim maddesi olan 
17 nci maddenin nazarı dikkate alınmamasından 
ileri geliyor. Anayasanın 17 nci maddesinin 
garip bir tefsire tâbi tutulmasından ileri gel
mektedir. Anayasanın 17 nci maddesi diyor ki: 
«Bir Milletvekili ne Meclis içindeki oy, düşün
ce ve demeçlerinden, ne de Meclisteki oy, dü
şünce ve demeçlerini Meclis dışında söylemek 
ve açığa vurmaktan sorumlu değildir.» İşte 17 
nci maddenin bu birinci fıkrası şu şekilde tefsir 
ediliyor ki, bir Milletvekili hariçteki mütalâa
larından mesul olmamak için bu mütalâayı daha 
önce Büyük Millet Meclisinde söylemiş olması 
lâzımdır. 

Eğer böyle olmuş olsa idi metinde oy, müta
lâa ve düşünce denmezdi; düşüncenin hariçte 
serdedilmesinde bir milletvekilinin mesul olmı-
yacağını söylüyor. Eğer bundan maksat mut
laka bu kürsüde daha evvel ifade edilmiş olsa 
idi ozaman bu düşünce olmazdı; çünkü düşün
ce; kafada yaşıyan, vicdanda yaşıyan, fakat 
bir fikir olarak kürsüden söylenmiyen birşeydir. 

17 nci maddenin, eğer bir milletvekili Hü
kümet hakkında, Hükümetin icraatı hakkında, 
Hükümetin vasfı, mahiyeti hakkında düşünce ve 
mütalâalarını gerek Büyük Millet Meclisi Kür
süsünden, gerek hariçte ifade etmesinde mesul 
olmıyacağı mahiyetinde telâkki edersek ki, böy
le olması lâzımdır; ancak bu şekilde bir millet
vekili millet karşısında serbestçe ifade edebilir. 
Ozaman bundan evvelki vakalarda olduğu gibi 
ve bugün de gördüğümüz gibi, metinler karşı
sında bir milletvekilinin mesuliyeti teşriiyesinin 
kaldırılması cihetine gitmek, yahut vicdanen 
buna kaani olmadığı için, bunu devre sonuna 
bırakmak veyahut masuniyeti teşriiyesinin kal
dırılmasına girmemek gibi metinlere tezat teşkil 
edebilecek vaziyetlere düşmemiş oluruz. 

- a -
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Bir milletvekili millet karşısında eğer fikir 

ve kanaatlerini serbestçe, masun olarak ifade 
etmekten mahrum bulunursa ozaman layıkı ile 
vazifesini elbette ifa edemez. Her milletvekili 
gelip fikir ve kanaatini söylemez. Söylemek im
kânını bulamaz. Birçok zaman millet tarafından 
birçok suallere mâruz kalırız. Bunlar hakkın
da vereceğimiz cevapların daha evvel buradan, 
kürsüden ifade edilmiş olmak zaruretiyle karşı 
karşıya gelen milletvekili fikir ve kanaatlerini 
serbestçe söyliyemez ve milleti tenvir edemez
ler. 

Esas mesele Anayasanın milletvekillerine 
bahşettiği fikir ve kanaatlerini gerek bu kür
süde gerekse millet huzurunda ifade etmekte 
masun olduğu yolundaki hükmün gerektiği gibi 
nazarı itibara alınmamasından tevellüt etmekte
dir. 

BAŞKAN — Ali Rıza Türel. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALt-

RIZA TÜREL — Efendim, Necati Erdem arka
daşımız İçtüzüğün komisyonlara verdiği takdir 
salâhiyeti hakkını geniş bir tefsire tâbi tuttular. 
İsnadın samimî veya gayrisamimî olması mese
lesinin komisyonun nazarı dikkate alması üze
rinde durdular. Metin böyle bir tefsire müsait 
değildir. 

İkincisi bir mütalâası var ki, cevaplandırmış
tım. Tekrar etmek mecburiyetinde kaldığım 
için özür dilerim. Takibatın devre sonuna bı
rakılması yolunda bir karar vermek lâzımdır, 
dediler. Bu yolda karar vermemiz mümkün ol
saydı elbetteki huzurunuza böyle gelirdik. Tü
zük hükmü buna mânidir diye arzettim. Bu yol
daki kararların Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde mevzuubahis olan halin dışında oldu
ğunu evvelce arzettim. Bahis konusu olan iş, 
Anayasanın 12 nci maddesinde yazılı olan bir 
haldir. Biz bu halin mevcut olması halinde 
takibata izin verilmesi lüzumuna kanaat getir
dik ve mazbatamızı o şekilde sunduk. 

Sonra Muammer Alakant arkadaşımın, bana 
asla aklımdan geçmiyen ve söylemediğim bir
takım sözleri isnat ettiğini gördüm. Ya kendi
leri meseleyi iyi etüd etmiş değillerdir, çünkü 
birçok şeyleri birbirine karıştırdılar, yahut da 
bu vesileden istifade ile başka birtakım hâdi
seleri tekrar etmek, karıştırmak istediler. 

Bir defa Anayasadaki hükümler tadâdidir 
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veya tahdididir demişim. Ben böyle bir tâbir 
kullanmadım. Çünkü Anayasada mutlak bir 
hüküm vardır. Anayasadaki hüküm şu mânayı 
tazammun eder: Bir Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması, ancak Heyeti Umumiyenin 
kararma bağlıdır. Hüküm bundan ibarettir. 
Bunu kaldırmak ne gibi hallerde olur, ne gibi 
hallerde izin vermek mecburidir veya vermeli
dir; bunu mevzuubahis etmez. İçtüzüktür ki 
bâzı hallerde yine yalnız Karma Komisyonun 
hattâ sadece hazırlama komsyonunun salâhiye
tini tahdit eden bâzı hallerde bu masuniyetin 
kaldırılmasına dair mazbata hazırlaması lâzım-
geldiğini ifade etmektedir. 

Anayasanın hükmü malûmdur, umumidir, 
mutlaktır bir tek hükümdür. Meclis karar ve
rirse takibat yapılır, vermezse takibat yapıl
maz. Bundan ibarettir, Anayasada başka hü
küm yoktur." Ve her yerde parlâmentolu olan 
bütün Avrupa memleketlerinde bu müessese çok 
eski zamanlardan beri mevcuttur. İngiltere'de 
çok uzun zamanlara kadar giden bir tarihi var
dır, hepimizce malûmdur, az çok da itirazlar 
karşısında bu noktayı izaha çalıştım. 

Şimdi İçtüzükteki hükümlerin mahiyeti ne
dir? İçtüzükde, Anayasanın 27 ve 12 nci mad
delerinde yazılı vahim hallerde veyahut mebu
sun manevi otorite ile vazifesine mâni olacak 
hallerde masuniyetin kaldırılması lâzımgelece-
ğini düşünen Meclis beyhude münakaşalara ve 
beyhude her meselede kendi takdir hakkını kul
lanmasına mâni olmak için, bu meselelerde 
Standard bir hüküm kabul etmiş ve demiştir ki 
hazırlama komisyonu bu gibi hallerde mevzuu
bahis olmadıkça masuniyetin kaldırılmasına da
ir mazbatayı hazırlar veya mevzuubahis ise ta
kibata izin verilmesine dair mazbatasını hazır
lar. Şimdi önümüzdeki hâdise de bu hallerden 
biridir. Hükümeti mânevi şahsiyetinin tahki
ri. Bu itibarla Karma Komisyonun daha doğru
su Hazırlama Komisyonunun normal olarak ta
kibat yapılmasına izin vermesi hakkında bir ra
por hazırlaması âlzımdı. Bu izin verme işinde 
arzettiğim muhtelif memleketlerin tatbik etmig 
olduğu teamüller vardır. Bizim Anayasamızın 
hükümleri Meclisin bu yolda umumi ve mutlak 
takdir salâhiyetini haiz olduğu yolunda Anaya
sanın sarih ve mutlak hükmü ne gibi hallerde 
iznin verilmesi lâzım geleceğini tamamen Mecli
se bırakıyor, Miclii takdir ediyor. Meclis d« 
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birtakım donelere istinat etmek mecburiyetin
dedir. Bu doneler siyasi olur hukuki olur, Siya-
seten çok küçük bir hâdise mevzuubahistir. Fa
kat efkârı umumiyede bir akis yapmıştır, o 
hâdisenin aydınlanması lâzımdır. Binaenaleyh 
Meclisin, mecburi olmamakla beraber, âmme 
menfaati, masuniyeti kaldırmayı icabeder. Bu
nun dışında çok ağır bir suç mevzuubahis ola
bilir elbette bir adam öldürmüş olan bir millet
vekili hakkında Meclis yine siyaseten takdir 
hakkını kullanırken, bunun hakkında takibat 
yapılmasın, diyemez. Nitekim bu gibi suçlar 
meşhuden işlendiği takdirde hattâ izne büe ih
tiyaç olmadığını Muammer Alakant arkadaşıma 
hatırlatırım, doğrudan doğruya adlî makamlar 
tahkikata başlarlar yalnız Meclisi en kısa za
manda haberdar etmekle mükelleftir ve Meclis 
de bu takibatı durduramaz. 

Şimdi önümüzde bir konkre hâdise var. 
Savcılık bu yazıda Hükümetin mânevi şahsiye
tini tahkir ediei bir hal görmüş ve takdir hak
kını kullanmış dâva açmış. Fakat mahkemenin 
tetkik ettiğimiz kararında ve bu kararın esbabı 
mucibesinde bu hal bu yazının mahiyetinde yok
tur. Gerek kullanılan tâbirler itibariyle gerek 
metnin heyeti umumiyesi bakımından böyle bir 
mahiyeti yoktur, demiş ve beraet etmiştir. Ver
diği bu beraet kararının Yargıtayda tasdik 
edildiğine dair malûmat da geldi, ondan son
ra raporumuzu Yüksek Heyete verdik. Bu vazi
yette Meclisin hakkı vardır, 12 ve 27 nci mad
deler şeklen dahi mevzuubahsolsa takibatın dur
durulmasına izin verebilir, izin verirse ne ola
caktır? Burada iki menfaat karşı karşıyadır. Bi
risi, Milletvekilinin Milletvekilliği vazifesini 
serbestçe yapmasından doğan umumi menfaat, 
diğeri suçlunun takip edilmesi lüzumuna daya
nan umumi menfaat... Burada suçlunun takip 
edilmesinden bir fayda hâsıl olacağını zannetmi
yoruz. Nihayet biz bununla bir ademi' takip ka
ran da vermiyoruz, içtüzük'ün hükmüne da
yanarak, takibin yersiz olduğuna da karar vermi-
yerek umumi takdir hakkımızı kullanıyoruz Ma
kalenin heyeti umumiyesini okursanız siz de aynı 
neticeye varırsınız. 

Savcı takdir hakkını bu şekilde kullanmıştır. 
Mahkeme beraet ettirmiş, Yargıtay beraet kara
rını tasdik etmiştir. Binaenaleyh, hulâsa ede
yim: Takibatın devre sonuna bırakılması yolun
du gSrdü&â şekli bir ibare koymaya içtüzük'ün 
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mâni olduğunu gördüğümüzden dolayı bu şekil
de karar verdik. Takdir hakkını kullanarak 12 
ve 27 nci maddelerde mevcut hükümlerle alâkalı 
olmadığını gördük. Nitekim birçok memleketle
rin parlâmentolarında teessüs etmiş böyle bir esas 
mevcuttur. Isnadolunan fiilin, maddi ve huku
ki sebebi varit olmaması halinde takibataı izin ve
rilmemesi oralarda yerleşmiş bir ananedir. Bi
naenaleyh biz de bu donelerden mülhem olarak 
böyle bir karar verdik. Bu karar bir taraftan 
lüzumsuz formalitelere mâni olmak diğer taraf
tan arkadaşımızın teşriî vazifesine devam etmek 
imkânını temin etmek suretiyle ifadesi alınacak, 
diğer taraftan da arzettiğim gibi adliyenin salâ
hiyetlerine hiç bir veçhile müdahale teşkil etmi-
yecek mahiyette bir muameledir. 

Yine tehlikeli kelimesi kullanarak Muammer 
alakant arkadaşımızın ileri sürdüğü diğer bir 
noktayı cevaplandırmak isterim. Gördüm ki, iki 
meseleyi arkadaşımız biri birine karıştırmıştır. 
Milletvekilinin sorumsuzluğu başkadır, Millet
vekilinin teşriî masuniyet meselesi yani kendi 
vazifesiyle alâkalı olmıyan, suçlardan dolayı bir 
hususi himaye altında olması meselesi başkadır. 
Sorumsuzluk ancak Milletvekilinin kürsüde, ko
misyonlarda söylediği sözler, verdiği reylerden 
ve ileri sürdüğü mütalâalardan dolayı asla me
sul olmamasıdır. Orda .teşriî masuniyet yoktur, 
mevzuubahis değildir. Sorumsuzluk vardır ve 
bundan dolayı Milletvekili hakkında asla takibat 
imkânı yoktur. 

REFÎK KORALTAN (içel) — Şahsî noktai 
nazardır, bu, mevzu ile alâkası yoktur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Başka bir şey 
olan bu mevzuu; arkadaşımız ortaya çıkardı, 
ben de arkadaşımıza bu mesele ile alâkalı olmı-
yan bir mesele ileri sürdüğünü söylemek istiyo
rum. Ve meselenin bir sorumsuzluk meselesi ol
duğunu söylüyorum. Mevzuubahis olan bir Mil
letvekilliği dokunulmazlığını kaldırmak veya 
kaldırmamak meselesini bu çerçeve-içinde tetkik 
ve mütalâa edince vardığımız neticenin mueip 
sebeplerini, hukuki neticelerini arzetmiş oluyo
rum. 

Teşriî masuniyet Anayasa ve içtüzük dışın
da da kaldırılabilir, demişsin. Ben böyle bir şey 
söylemedim. Teşriî masuniyet ne gibi hallerde 
kaldırılır, Anayasa bunu asla mevzuubahis et
mez. içtüzükte, Komisyon hakkında bir zabıt da 
kabul etmiştir. Binaenaleyh bana *t£«n İfade 
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ettikleri sözleri ben söylemedim. Bu gibi söz
ler benden çıkmaz. Zabıtlar buradadır. 

Metiiibrle tezat 1 eskil edebilecek vaziyetle
re düşmek meselesi mevzuubahis değildir. 

Bir arkadaşın teşriî masuniyetin kaldırılıp 
kaldırılmaması hakkındaki noktai nazarını ar-
zettim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarbakır.) 
Bu karara göre devre sonunda hakim bu arka
daşı çağırabilir mi, çağıramaz mı? 

ALİ RIZA TÜREL (Devamla) — Arzettim, 
çağırabilir. Esasen bu kararla adliyenin saha
sına asla tecavüz edilmemektedir. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ar
kadaşlar, meseleyi izam ettiğinizi, akademik bir 
münakaşa mahiyetine getirdiğinizi görüyorum. 
Farzediniz ki şu mikrofunu üç arkadaş tutuk 
buradan şuraya kaldırdık, buna suç denilmiştir. 
İçimizden biri Milletvekili olduğu için hakkında 
takibat yapılamamış, diğer ikisi hakkında yapıl
mıştır, mahkeme demiştir ki, mikrofonun şura
dan kaldırılıp buraya konması suç değildir. Ar
tık bu Milletvekilinin teşriî masuniyetini kaldı
rarak, hâkimin huzuruna sevketmek, isnat edi
len suçun mahiyeti itibariyle muhakeme mevku
ten cereyan edeceği için o arkadaşı tevkif et
tirmek, bu Meclisin şanına ve Büyük Millet Mec
lisi âzalarının milletvekilliği dokunulmazlığı 
hak ve hürriyetine bir tecavüz teşkil etmez mi? 
İkisi beraet etti; birisini daha göndereceğiz. 
Hâdise budur. Gayet basittir, meydândadır. 
Bunun için de Karma Komisyon bu mazbatayı 
Yüksek Huzurunuza arzetmiştir. Bunun müca
deleye bir vasıta teşkil edeceğine kaani bulun
muyorum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Sayın Ali Rıza Türel kendilerinin söylemediği şeyi 
benim o şekilde söylemiş olduğumu ifade etti
ler. Bütün dikkatimle sözlerini kavramaya ça
lıştığım halde acaba iyi işitemedim mi gibi bir 
tereddüt hâsıl oldu bende. 

İkinci konuşmalarında bunu teyit ettiler. İç
tüzük Anayasaya matuf olarak diyor ki, bir 
milletvekilinin masuniyeti teşriiyesinin kaldırıl
ması için Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de muayyen olan suçlardan bir veya bir kaçını 
işlerse ozaman milletvekili dokunulmazlığı kal
dırılır eliyor. 

Halbuki Sayın Ali Riza Türel bunun tadadi 

1949 Ö : İ 
olduğunu ve bunun haricinde siyasi bir mesele 
mevzuubahis olursa efkârı umumiyeyi tatmin 
etmek için ozaman o hal karşısında Büyük Mîl
let Meclisi bir milletvekilinin masuniyeti teşrii-
yesini kaldırabileceğini söylüyor ki bu, hukuki 
emniyet unsurunu ihlâl eder ve birçok zaman
larda birçok siyasi heyecanlarla, birçok mülâ
hazalarla bir milletvekilinin masuniyeti teşriiye
sinin kaldırılması yolunu açar. Biz buna iştirak 
etmiyoruz. 

İkinci nokta da, biz 17 nci maddeyi kendi an
ladıkları gibi anlamıyoruz. 

Bundan evvelki hâdiselerde de oldu. Metne 
nazaran bir milletvekilinin masuniyeti teşriiye
sinin kaldırılması icabeder gibi görünen haller
de Yüksek Meclis kaldırmadı, devre sonuna 
bıraktı. 

Eğer Anayasanın 17 nci maddesine demin ar-
zettiğim şekilde mâna verilmiş olsa bu gibi ka
rarlara ve bu gibi tereddütlere mahal kalmaz, 
yer kalmazdı. 

Sayın Ali Riza Türel'in 17 nci madde hak
kındaki anlayışına da biz iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hulki Karagülle. 
HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Muhte

rem arkadaşlarım, milletvekilliği dokunulmaz
lığının muayyen suçlar sebebiyle ref'i hakkın
daki kanuni hükümler iki esastan gelir. 

1. — Mebus olmazdan önce işlemiş olduğu 
bir suç vardır. Bu suç hakkında âmme dâvası 
açılmıştır, âmme dâvası açıldıktan sonra bu zat 
mebus olmuştur, mahkeme demiştir ki biİâhara; 
bu zat mebus olduğu cihetle masuniyeti teşriiye-
si vardır. Büyük Millet Meclisinden bunun ref'i 
hakkında talepte bulunalım. Mahkeme böyle 
bir karar verir ve karar Meclise gelir. Burada 
bakar Meclis Anayasanın 12 nci ve 27 nci mad
desindeki suçlardan mıdır, değil midir? Varsa 
masuniyeti kaldırır, yoksa, masuniyetin ref'ine 
mahal yoktuı, takibat devre sonuna kalsm der. 
Bu, bundan ibarettir'. 

2. Bir de Mebus olduktan sonra işlenmiş ve 
fakat hukuku âmme dâvası tabiatiyle açılma
mış ve açılamaz da. Bu sefer fiilin subut veya 
ademisubutu Meclis Komisyonunda takdir 
edilir. Bunun için de İçtüzüğün 180 nihci mad
desinin sarahatine göre muamele yapılır. 

Şimdi Niyazi Çıtakoğlu arkadaşımızın Türk 
Ceza Kanununun 159 ncu maddesi hükmünü ih
lâl eden bir suç işlenmiş diye huzurunuza 
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gelmiştir. Karma Komisyon tetkik etmiş ve 
görmüş ki, bu meselede yalnız Niyazi Çıtakoğ-
lu değil, daha iki şeriki cürmü vardır. Onlar 
hakkında da mahkeme beraet kararı vermiş, 
Temyiz Mahkemesi de bunu tasdik etmiş, bir 
kaziyei muhkeme vardır. Bunun hakkında hu
susi deliller var mı, yok mu? Onu da tetkik et
miş bulamamış. Bunun için demiştir ki, İçtüzü
ğün 180 nci maddesinde «Kanma yani fiilin 
suç olduğuna ve sabit bulunduğuna kani olur
sa» bu şu demektir: Delâili takdir eder. Sabit 
görmez. Veya 12, 27 nci maddelerdeki suç
lardan görmezse devre sonuna bırakılma
sını aksi takdirde masuniyetinin ret''ini karar 
altına alır. Buradan geçsin diye bunu ileri sürü
yorlarsa bu hatalıdır. Çünkü o 12 nci madde
deki terhipli suçların mahiyetinin ne olduğu
na gitmiyelim, orada otomatik olarak masuni
yeti teşriiyenin ref'i hakkında Büyük Millet 
Meclisinin kararını istemez, sadece: Falan Me
busunuz terhipli cezayı istilzam eden suçu iş
lemiştir, bundan dolayı hakkında takibat başla
mıştır diye, sadece ihbar eder. Masuniyeti teş
riiyenin ref'i için karar istemez. 

Onun için ben şu kanaatteyim ki, Komisyo
nun kararı yerindedir. Sanırım ki, arkadaşları
mızı da tatmin etmiş olacağız onun için bu kara
rın kabulünü rica ederim. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlarım; bendeniz Ali Rıza Türel arkadaşı
mızı cevapjamak istiyorum. Buyurdular ki; 
Anayasa hükümleri mutlaktır. Büyük Millet 
Meclisi bir Milletvekilinin teşriî masuniyetini 
kaldırırken şu veya bu kayıtla mukayyet değil
dir. Bir de Anayasanın 12 ve 27 nci maddesinde 
yazılı suçlar tahdidi değil tâdadidir. 

Arkadaşlar; ben bu kanaatta değilim. Ka
nun hükümlerini anlamak kanun hükümlerini 
tatbik etmek için elbette bir mantık vardır. Hu
kuku esasiyenin de bir mantık, -bir metodu var
dır. Buyurdukları gibi Anayasa hükümleri 
mutlaktır, Milletvekilliği dokunulmazlığının, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması veya kaldırıl
maması hakkında Büyük Millet Meclisini hiç 
bir kayıtla takyit etmemiştir... Kabul ettim, 
fakat buna (mutlak) derler. Hukuki ıstılahında 
bunun adı (mutlak) tır, Anayasa hükmü (mut
lak) tır. 

Şimdi bu mutlak hükmün ıtlakı üzerine ter
kinde yine Yüksek Meclis mahzur görmüş, Iç-
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tüzüğü tanzim ederken bu ıtlakı takyit etnıiş: 
tir. Çok mümkündür, ki, eğer takyit olmasa, 
Büyük Millet Meclisi Sayın Hulki arkadaşımı
zın söylediği gibi, delillerin tahkikına da 
girişebilir. Buna hakkı yoktur. İsnat edilen fiil 
suç mudur, değil midir, onun takdirine de 
kıyam edebilir, buna da hakkı yoktur. Çünkü 
teşriî vazife başka, kazai ve adlî vazife başka
dır. İşte hu iki vazifeyi birbirinden ayırmak 
için İçtüzük bir kayıt ve hudut koymuştur. O 
kayıt da, isnadın samimî olup olmadığı hakkında 
tatbikat icra etmek kaydıdır. 

öyle ise ortada bir Anayasa var, mutlak. 
Bir içtüzük var, mukayyet. Bunlar, birbirinin 
hükümlerini nezetmek ve takyit etmek bakı
mından, kuvveti bakımından birbirine müsavi
dir. Anayasa Mecliste ne kadar mer'i ve mute
ber ise İçtüzük dahi bu Mecliste aynı kuvvette 
mer'i ve muteberdir, öyle ise kaideye rücu eder 
ve deriz ki o mutlak, mukayyede hamledeceğiz. 
Ne demektir? Yani Anayasadaki mutlak hükümü 
İçtüzükteki mukayyet,hükümle hamur ederek 
ikisini bir hüküm haline getirerek mukayyet 
bir hüküm halinde ifade edeceğiz, diyeceğiz ki 
Büyük Millet Meclisi kendisine arzedilen mese
le hakkında, vâki isnadın samimî olup olmadı
ğını tahkik eder. Yoksa mutlak şekilde tahkika. 
ta geçemez, mutlak bir şekilde karar veremez. 
Ancak vâki isnadın samimî olup olmadığı hak
kında tahkikat yapar ve ona göre karar verir, 
yani isnadı samimî görür teşriî sıfatı kaldırır, 
görmezse kaldırmaz, devre sonuna bırakır. îşte 
hukuku esasiyenin mantığı, metodu budur. Ali 
Rıza Türel arkadaşımızın buyurdukları gibi. 
Anayasadaki hüküm mutlaktır diye aynı kuvvet
teki İçtüzük hükmü bertaraf edilerek, yalnız 
Anayasa hükmüne dayanarak işin adlî, kazai 
her cephesi mülâhaza edilerek karar veremez. 

Şimdi bir de sayın Hulki arkadaşımıza cevap 
vereceğim. Mevzuubahis milletvekili ile beraber 
sanık sıfatiyle mahkemeye sevkedüip beraet 
edenler mevcut olduğunu anladık, burada işittik 
ve buna da inandık. Fakat bunlara verilen bera
et kararı diğer sanık milletvekili hakkında da 
beraet kararının kanuni karinesi mi? Eğer 
kanuni karinesi ise niçin onun hakkında 
takibat ve tahkikat başlıyor, arkadaşlarınız be
raet etti, sen de beraet edeceksin demek kâfi 
değil mi idi? Böyle olmuyor; mahkemeye çağ
rılıyor. sebebi; çünkü bu Milletvekili hakkında 
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mahkemece tahkikat yapılırken yeni delillerin 1 
çıkması ihtimali her zaman mevcuttur. Bu yeni ı 
delilleri hâkimler karşısında, millet muvacehe
sine çıktığı zaman diğer arkadaşların beraeti 
kâfi gelmez; bu deliller bugün dosyada yokmuş 
ama yarın çıkabilir Fakat bu münakaşalarım 
şu kürsüden zorlamalarım sırf şu raporu tashih 
içindir. 

Arkadaşlar; ben bu milletvekilinin teşriî sı
fatının kaldırılmasında ısrar etmiyorum. Kalk
masın; ne olacak. Bir sene sonra milletvekili 
olarak gelmezse elbette hakkında takibat bağ
lıyacak. Bunda müruru zaman da yoktur, hak 
gaip olmayacaktır. Benim anlayışıma göre, ma
dem ki, yazıyı yazanlar beraet etmiş; bu millet
vekili de o yazıyı gazetesine koymuş, belki be
raet edecektir. Bunda hiç tereddüt etmiyorum. 
Yeni deliller çıkması ihtimali uzaktır. Fakat 
kanun hükmü böyle değildir. 

Bu milletvekilinin Anayasa ve İçtüzük hü
kümlerine göre teşriî sıfatının kaldırılması lâ-
zımgelir. Meclis kaldırmazsa ben de memnun 
olurum. 

Kaldırılması lâzımgelmediğine göre, devre 
sonuna bırakılması icabeder. Yoksa tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verilmez. Teş
riî sıfatının filhal kaldırılmasına mahal olma
dığına ve takibatın devre sonuna bırakılmasına 
karar verildi denilir. Bu suretle raporun tashi
hini isterim. Çünkü; içtüzük hükümlerine uy
mak lâzımgelir, uyulursa 'bu şekilde yapılır. 

BAŞKAN — Mümtaz ökmeıı. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş

lar, Necati Erdem arkadaşın çok yanlış tefsir
lere müsait olan mütalâasını tashih etmek lâ
zımdır. Teşriî vazife başka, kazai vazife başka
dır. J 

Bir milletvekili hakkındaki takibatın, devre j 
sonuna kadar bırakılması demek, o takibatın I 
men'i demek değildir. Bunun emsali vardır. Bir 
mebus arkadaş hakkındaki takibatın devre so
nuna talikma karar verilir, o arkadaş öbür dev
rede mebus seçilmezse adliyeye gider. 

Şimdi, Karma Komisyon bu arkadaş hakkın
da tetkikat yaparken ve karar ittihaz ederken 
adlî vazifeye müdahale etmiş vaziyette değildir, 
bu, bir. 

îki, evvelâ Anayasa, bilhassa İçtüzük Mil
letvekilleri Hakkında milletvekillerinin, fevkalâ- j 
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de zaruret olmadıkça, vahim suçlar işlemedikç», 
adlî takibata mâruz bulunmamasını esas ittihaz 
etmişti^'. Okadar ki, Karma Komisyonun 12 
nci ve 27 nci maddeler haricindeki suçlardan 
dolayı mebus hakkında menfi karar almak sa
lâhiyetini ref etmiştir. Takdir hakkına mâni 
olmuştur. Ancak 12 nci ve 27 nci maddeler gi
bi ki, birisi mebusluğa mâni oları ahvaldir. Bir' 
mebus suç işleyip buraya geldiği zaman onun 
terhipli cezaları gerektiren suçlardan biri ile 
veya 12 nci maddenin saydığı diğer hususlardan 
biri ile hüküm giymiş olduğu sabit olan bir kim
se yine, bir adam, mebusken 27 nci maddede ta 
dat edilen suçları işlrse mebusluğu sakıt olur. 

Bu iki madde, bilhassa İçtüzük Komisyona ve 

Meclise takdir hakkını sarahatle vermiştir. Ve 
arkadaşlar, bu, gayet tabiî ve gayet mantıkidir, 
mebus dokunulmazlığı müessesesinin hikmeti 
vücudunun tabiî bir neticesidir. Bakacak, bir 
adam hakikaten bu suçu işlemiş mi, bakacak haki
katen burada tasni var mı; bir tertip eseri mi 
değil mi? Karma Komisyon olarak biz kanaat ge
tirmedik bunun iki arkadaşı beraet etmiş, bunu 
adliyeye veremeyiz demesi, bu arkadaş hakkında 
ilelebet takibatın yapılmasına mâni birşey de
ğildir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) Kim demiş 
mânidir diyef 

MÜMTAZ ÖKMEN (Devamla) - Ohaldc 
biz burada bir beraet kararı vermiş olmuyoruz. 
Burada Karma Komisyon vaziyeti tetkik edip 
gazete elinde, bakacak isnat edilen bu suç. 
hakkında aynı maddeye istinaden takibatı ya
pılmış olan iki vatandaş beraet etmiş. Komis
yon diyor ki, bizim bir takdir hakkımız var ya, 
bir kanuni hakkımız var ya, bu hakka göre bu 
adam hakkında takibatın devre sonuna bırakıl
masını istiyoruz. 

Sonra muhterem Necati Erdem arkadaşı
mıza, Muammer Alakant arkadaşımıza bilhassa 
bir noktaya dikkat etmelerini tavsiye ederim. 

Arkadaşlar, milletvekilliği dokunulmazlığı
nın asıl hikmeti vücudu, Hükümeti tenkit et
mek ve icra kuvvetine hücum etmek, yani siyasi 
cürümler içindir ki, esas itibariyle milletvekil
liği dokunulmazlığı konmuştur. Ve Parlâmen
tonun, Karma Komisyonun bilhassa bu noktada 
hassasiyet göstermesi lâzımdır. Alelade bir ka
til, bir yaralama veya bir suiistimal veya hır-
zırlık vakasında milletvekilinin masuniyetini 

_ 18 — 



B : 63 1 . < 
kaldıralım veya kaldırınıyalım gibi bir müna
kaşa yerindedir. Burada ise bilhassa muhalefete 
mensup arkadaşların Karma Komisyondan da 
ileriye giderek milletvekillerinin siyasi bir suç
tan dolayı - bir milletvekili bir gazete ile mahi
yeti itibariyle icra kuvvetini tenkit etmiş, ağır 
veya hafif suç teşkil eden bir fiil işlemiş - bura
da asıl hassasiyet göstermeleri lâzımdı. Şunu ar-
zedeyim ki; şahsi kanaatim olarak, bu arkada
şın burada masuniyeti teşriiyesinin ref'ine ka
rar verip kendisini adliyeye sevketmek, bu mü
essesenin hikmeti vücudunu inkârdan başka bir-
şey değildir. Eğer burada siyasi bir mevzuda 
Parlâmento ve Karma Komisyon takdir hakkını 
kullanamıyacaksa, başka hiçbir mevzuda tak
dir hakkını kullanmasına imkân yoktur. Çün
kü arzettiğim gibi asıl masuniyeti teşriiyenin 
kanunlara vazmı icabettiren keyfiyet bilhassa 
siyasi suçlar içindir. Bu itibarladır k i ; bende-
nizce de, Karma Komisyonun kararı ve mevzua 
bilhassa kaani olmaması gayet yetkili müeyyi
delerle yerindedir. Fakat bu demek değildir ki ; 
bu arkadaş hakkında bir beraet karan verilmiş
tir, bilâkis yarın mebus seçilemediği takdirde 
adliye, hakkında takibatını yapacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
vardır. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Efendim, tav. 
zih için söz istiyoram. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü söz istemiş
tir, iki arkadaş da tavzih için söz istiyor. Yeter
lik önergesi sahibi müsaade ederse önergeyi 
şimdi okutmıyayım. Diğer iki arkadaşımıza da 
söz verelim, ondan sonra önergeyi okutacağım. 
Şimdi sözü Ali Rıza Türel'e veriyorum. 

SÖZCÜ ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Efen
dim, üzerinde çok konuşuldu, mesele aydınlan
dı ve zannediyorum ki, masuniyetin kaldırılma
sını istiyen de yoktur, itiraz mazbatanın şek-
linedir. Bunun şekli şöyle olmalıdır, böyle 
olmalıdır, gibi birtakım mülâhazalar söylen
miştir. Ben burada bunları umumi mütalâalarım 
arasında arza çalıştım. Anayasa ve İçtüzük ge
rek Karma Komisyon ve gerek Hazırlama Ko
misyonunun vazifelerini tâyin ederken, muay
yen direktifleri de beraber vermiştir. Fakat bu 
direktiflerin yanında İçtüzüğün iyi kullanı
lıp kullanılmaması bilhassa Hazırlama Komisr-
yonunun vazifesidir. * 

Anayasa, şu şu meselelerden dolayı teşrii 
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masuniyet kaldırılmasın, onun dışında kaldı
rılsın diyemezdi. Çünkü müessesenin mahiyeti 
buna mânidir. Hâdiselerin ne şekilde tecelli ede
ceğini ne gibi akisler uyandıracağını önceden 
kestirmek mümkün değildir. Meclis her hâdise
de ayrı ayrı takdir hakkını kullanmak mecburi
yetindedir. Fakat Necati Erdem Hocamız tak
dir hakkından ürküyor. Kendisi Anayasanın 
bir usulü, bir tekniği olduğundan bahsediyor. 
Biz Anayasa tekniğini 20 seneden beri tetkikle 
iştigal ettiğimiz için oldukça aşinayız. Sözle
rim arasında Anayasa tekniğine aykırı bir şey 
görmedim. Takdir hakkı Meclistedir. Hattâ 
Hazırlama Komisyonunun kararı mukayyettir 
derken doğrudan doğruya kendi mevzuatımıza, 
Anayasa hukuku prensiplerine isnat ettim. 

Anayasanın 17 nci maddesi malûm, takibata 
izin verilmesi Meclisin kararma bağlıdır. Meclis, 
ne gibi hallerde karar verir, ne gibi hallerde 
karar vermez, buna dair hiçbir takyit yoktur, 
İçtüzük hükümlerinde dahi yoktur. 

İçtüzüğün 180 nci maddesi hükmünü dikkat
le dinlemelerini rica edeceğim: 

Yüz sekseninci madde — Bir Milletvekiline, 
Anayasanın on ikinci ve yirmi yedinci maddele
rinde söylenen yasak eylemlerden biri isnatla-
nır, Hazırlama Komisyonu da incelemeler so
nunda buna kanarsa, Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması gereğine kanıtlı bir 
rapor hazırlıyarak Karma Komisyona sunar. 

O Milletvekiline isnatlanan yasak eylem, 
birinci fıkrada yazılı maddelerdeki çeşitlerden 
değilse Hazırlama Komisyonu kovuşturma ile 
yargılanmanın dönem sonuna bırakılması hak
kında bir rapor hazırlıyarak Karma Komisyona 
sunar. 

Yani bunların dışındaki suçlardan dolayı 
devre sonu mevzuubahis olamaz. 

Üçüncü fıkra, Karma Komisyon bu iş üzerin
de ikinci bir karar verir. Bu karar ne olabilir ? 
Karma Komisyon, hazırlama komisyonun kara-
nn ı aynen kopya edip aynen bildirir, yazar mâ
nası çıkar mı ? Bundan sonra fıkra, Kamutay bu 
işde karan verir. Bu hüküm mutlaktır bundan 
başka türlü de zaten olamaz. İçtüzük Anayasa 
hükümlerine aykın olamaz. Tüzüğün salâhiyet
lerini o tahdit etmiştir. 

Meclisin salâhiyeti mutlak olması demek key
fi olması demek değildir. Bu salâhiyet hukuk 
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I BAŞKAN — Necati Erdem. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka-
daşlar; sayın arkadaşımız Mümtaz ökmen ben
denize fikir tavsiyesinde bulundular, teşekkür 
ederim. Fakat ne söylemişlerse evvel ve ahir 
benim söylediklerimin aynını söylediler. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Ben de si-
ze teşekkür ederim. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Ben muha-
ÜJ! diye bir şey söylemedim, bir Milletvekili 
hakkında devre sonunda takibat yapılmamasına 
dair Meclisin müdahalesi olamaz diyor, hay hay, 
el]»ette olamaz. 

Olur diye bir şey söylemedim. Zabıt mey
dandadır. Binaenaleyh bendenizin fikrim sarih
tir, zatiâliniz yanlış anlamışsanız, anlayışınızı, 
kavrayışınızı tashih ediniz. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Hiçbir şey 
söylemiyeceğim. 

Necati Bey kürsüye yıktı, zabtı gösterece
ğim diyerek sarahatle ifade buyurdu ki ; bu 
nevi kararlara, Adliyeye taallûk eden mesele
lere müdahale ettiniz. Ben de şunu iddia ettim; 
devre sonuna bırakılması adliyenin kararları
na müdahale değildir. 

NECATİ ERDEM (Manisa) — Zabıtlar mey
danda. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Anlayışa 
göre değişir. Ama ben de şunu ilâve edeyim ki 
âcizane bu huhusta imthana girerim. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi var
dır. 

Raporun tadili mahiyetinde bir önerge de 
mevcut değildir. Şu halde raporu yüksek oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. 
Rapor kabul edilmiştir. 
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esasları dairesinde âmme menfaatine ve teşriî 
masuniyet müessisesinin maksat ve gayesine uy
gun olarak kullanılacaktır. Bu gaj'et tabiidir. 
Ve nihayet B. M.M., dediğim gibi bu zabıta hük
münü tesis ettiği halde dahi bâzı vaziyetlerde 
efkârı umumiyenin bir takibi şiddetle istediği 
hallerde siyaset en dahi bu takibe izin vermek 
mevkiindedir, bu hususu nazarı itibara alır ve 
kararını verir. Binaenaleyh bu mevzuat muvace
hesinde B. M. M. mutlak surette istediği kararı 
veremez, bundan vahim neticeler doğar, bu hal 
tehlikelidir gibi sözlerin mânası yoktur. Çünkü 
(mutlak), keyfî ve indî demek değildir. Hukuk 
prensipleri muvacehesinde her hâdisede takdir 
hakkını kullanarak işi bir karara bağlar. 

Roporun tashihini istediklerini söylediler. 
Eğer Necati Erdem arkadaşımız raporun brı 
takibatın devre sonuna bırakılması yolunda ta
dilini hukuki mesnetlere uygun buluyorlarsa ka
bul ediyorum. Kendileri, Karma 'Komisyonun 
basit bir şekil noktası üzerinde ısrar etmiyeceğini 
gayet iyi bilirler. Israr edişimin sebebi, İçtüzük'-
ün, böyle bir formülün yazılmasına mâni olu
şudur. Eğer kendileri İçtüzük'e aykırı görmü
yorlarsa, bir hukukçu ve bir milletvekili olarak 
teklif edebilirler. Ben bunun tamamiyle İçtü
zük'e aykırı olduğu kanaatindeyim. Onun için ra
porumuzun aynen kabulünü rica ederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim;'Mümtaz Ökmen arkadaşımızın, fik
rimi büsbütün aksi mahiyette Yüksek Meclisin 
huzurunda ifade etmeleri, beni tekrar huzuru
nuza getirmiştir. 

Evvelâ tasrih edeyim ki; biz Niyazi Çıtak-
oğlu'nun masuniyeti teşriiyesinin kaldırılmasını 
istemiyoruz. Benim itirazını Sayın Ali Rıza Tü-
rel'in B. M. Meclisi salâhiyettardır, İçtüzük bir 
milletvekilinin masuniyetinin kaldırılmasını A-
nayasanın 12 ve 27 nei maddelerine atfediyor. 
Ama bunlardan daha küçük cezai neticeleri müs-
telzim haller olur da siyasi portesi bulunursa 
bu hususta da B. M. Meclisi milletvekilinin ma
suniyeti teşriiyesini .kaldırabilir, şeklindeki fik
rime itiraz mahiyetinde idi. Ve nihayet ben, A-
nayasanm 17 nei maddesinin dahi nazarı dikkate 
alınarak bir milletvekilinin Hükümetin şahsiyeti 
mûneviyesini tahkir etti gibi kendi fikir ve ka
naatlerinden dolayı B. M. Meclisinin huzuruna 
getirilmesinin aleyhinde bulundum. Bunları ar-
zetınekte fayda buluyorum. 

2. — Ankara su tesisatının Belediyeye dev
ri hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri, Bayın
dırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/155) 

m 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı ' 
TAHSİN COŞKAN (Kasıamonu) — Sayın 

arkadaşlarım, tasarının aleyhinde konuşacak de
ğilim. Esasen Bütçe Komisyonunda görüşüldü, le
hinde imzam vardır, yalnız Yüksek Heyete ar-

fi] 156 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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üedîlecek bir iki nokta vardır, bunları arzedece-
ğinı. 

Bunlardan birisi Ankara su tesislerine bun
dan 17-18 sene evvel başlanmıştır, Ankara'nın 
nüfusu da 150-200 bin olarak düşünülmüştür. 
Halbuki bugün şehrin nüfusunun 270-280 bin 
olduğunu Belediye Başkanı söylemiştir. Binaen
aleyh yapılmış olan bu tesisler şehrin su ihtiya
cını temin etmekten çok uzaktır. Bilhassa Ha
ziran ayı geldiği zaman birkaç ay şehrin susuz 
kaldığını görmekteyiz. Şu nokta da nazarı dikka
ti celbetmektedir ki, bu tesisat yerinde yapılma
mıştır, çünkü bâzı mahallelerde su akaı şehrin 
bâzı semtleri de sn. buhranı içerisindediı. 

Bu tesisat Maliyeye aittir, fakat resmî daire
lere ucuz tarife ile su vermek şartiyle belediyeye 
devredilmiştir. Şehrin sarfedilen su bedeli 6 bin 
abone tarafından verilmektedir. 

Su sarfiyatını 100 farzedersek bunun %18 i 
abonelere, %82 sinin mühim bir kısmı Devlet 
dairelerine ait olup %95 tenzilâtla ödenmekte, 
diğer kısmı ise meeeanen sarfolunmaktadır ki, 
bu suretle Ankara şehrinin yekûn su sarfijTatı 
6 000 abone tarafından ödenmektedir 

Şimdi birkaç ay evvel gazetelerde gördüm, 
Ankara Belediyesi su fiyatlarını tezyit etmek is
tiyor. Bu karar, Ankara Valiliğine gelmiş, vali
lik vaziyeti tetkik ederek kabul etmemiş. Bele
diye, haiz olduğu salâhiyete dayanarak Bayın
dırlık Bakanlığına gitmiş, Danıştaya gitmiş, on
lar haklı humuslar. Gazetede de gördüğünüz 
veçhile koordinasyon heyetine gitmiş. Bu heyet bu
nun hakkında karar verecektir. Birincide suyun 
yüzde 85 i bedava ve yüzde 95 tenzilâtlı olursa 
üst tarafı 6 bin aboneye verdirilirse belediye 
aldığı 18 kuruşla tesislerin ihtiyaçlarını karşı-
lıyamaz. Hattâ su tesisatı işi tehlikeli bir hal 
almıştır. Salahiyetliler izah etmişlerdir. Aldık
ları bu para ile bunu yenilemeye imkân yoktur. 
Yeniden tevzie imkân yoktur. Hergün Ankara 
bir su buhranı karşısmdadır. Ankara'da mev
cut olan su tesisatının bir kısmını Hazine yap
mıştır. Bu hususta belediye ile şöyle bir anlaş
ma yapmıştır: Bu tesisatı ben yapıyorum fakat 
Devlet müesseselerine muhtelif yerlere verece
ğiniz fnı bedeli %90 - 95 tenzilâtlı olacaktır, de
mişti. Su bir işletmedir, havagazı bir işletmedir, 
elektrik bir işletmedir, nihayet bunlardan her 
kim istifade ediyorsa aynı parayı, aynı nispet
te vermesi lâzımdır. Eğer bu yola gitmezsek 
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memleketin hali nice olur? İstanbul böyledir, 
tzmir böyledir. Nihayet biz Bütçe Komisyonun
da izahat alırken gördük ki, memleketin haki
ki su şebekesinin yapabilmek için yeniden 15 
milyon liraya ihtiyaç vardır, belediye bunu ne
reden bulacaktır denildi. Bu şekilde ise bunun 
yapılmasına asla imkân yoktur. Binaenaleyh bu 
vaziyet görüşülürken, madde olarak değilse bile, 
fikir olarak Hükümet tarafından nazarı dikka
te alınması lâzımdır, istanbul'un su tesisatı da
hi böyledir. Yani halkın verdiği fiyat başkadır, 

I resmî yerlere asgari fiyatla verilmektedir. Bu 
takdirde hiçbir vakit şehrin ihtiyacını belediye 
kavrıyamaz bu kusur belediyenin değildir. Bu
na bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. Hükü
met bunu elbette düşündü ve sular tasarısını 
kendisi yaptı. Belediyeye devretmektedir. 

Belediye altı bin abonmandan alacağı 24, 
şimdi 18, kuruşluk para ile idare edemez. îçişr 

leri Bakanımız bu mesele hakkında ne düşünür
ler? Lütfen bizi tenvir etsinler. 

ikincisi; Ankara'ya yüzlerce milyon belki de 
milyar sarf ettik. Güzel binalar vardır ve o bi
naları tezyin edecek bahçeler vardır. Su fiyat
larının pahalı olmasından dolayı sulanamazlar. 

Keçiören'den tutun da memleketin muhtelif 
yerlerinde sahalar vardır. Sulanacak yerler 
vardır. Birçok yerlerde böyle hortum ile değil, 
açma su ile, salma su ile sulamaktadırlar. Çün
kü bunların paralarının bu anlaşmaya göre de
ğil, gerek fert olsun, gerek Hükümet olsun ay
nı esasa tâbi olması lâzımdır. Bundan 5-6 sene 
evveline gelinceye kadar Posta ve Telgraf ida
resi de böyle idi, hepimizin binbir şikâyetimiz 
vardı. Nihayet Devlet şunu verir, halk da şunu 
verirdi. O itibarladır ki ; memleketin hiçbir ye
rinde bizi tatmin edecek bir Posta ve Telgraf ida
resi yoktu, nihayet Meclisin kabul ettiği usule 
göre bugün fert ile Devlet arasında tarife bakı
mından hiçbir fark gözetilmediğinden dolayı 
memleketin her yerinde şükranla duyuyoruz ki ; 
posta binaları, tesisleri yapılıyor, buna girmi
şizdir. 

I Şimdi arkadaşlar, biz burada belediyelere ait 
kanunları yapıyoruz, bunları belediye meclisle
ri tatbik ediyor, biz ancak Meclis olarak bu gibi 
vesilelerden istifade ederek noktai nazarımızı 
izhar etmek mecburiyetindeyiz. Eğer su işletme
si, elektrik işletmesi, havagazı işletmesi, bir iş-

I letme muhasebesine tâbi olacaksa, ki başka çare 
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de yoktur. Nihayet Devlet, bütçesinden para 
veremez. Binaenaleyh Ankara gibi bir şehrin su 
ihtiyacını halledecek bir kanun görüşülürken 
bunları, Hükümetin nazarı ıttılaına arzetnıeyi 
faydalı buldum. Maruzatım bundan ibarettir. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bendeniz, 
Devletin yaptığı su tesisatının belediyeye devri 
münasebetiyle Ankara'nın çok mühim olan su 
derdi üzerinde bilgilerimi sizlere arzedeceğim. 

Hepimiz biliyoruz ki, bugünkü tesisat Anka
ra 'nm su ihtiyacını karşılamamaktadır. Bu
nun sebebi; proje yapılırken Ankara'nın bu ka
dar seri. inkişafı nazarı itibara alınamamıştır. An 
kara süratle tezayüde tâbi olmuş, bunun yanın
da da arsa spekülâsiyonu yüzünden şehir geniş bir 
saha üzerine dağılmıştır. 

Ayrıca Ankara Ma bir fakirler mahallesi ku
rulmamıştır. Bu mahallenin kurulamaması yüzün
den gecekondu mahallesi husule gelmiştir. Bina
enaleyh Ankara bu yüzden de gayrimütecanis 
bir dağılmaya mâruz kalmıştır. Binaenaleyh da
ğılmış ve bir projeye göre inkişaf etmemiştir. Bu-
sebeple tesisler kâfi gelmemektedir. Bugün su 
sıkıntısı çekilmeye başlanmıştır. 

Sonra büyük sahaların sulama durumu da ay
rıca su sıkıntısını artırmış bulunmaktadır. Be
lediye bu işi iyi idare etmemektedir. O 
kadar idare etmemektedir ki, bugün şeh
re döşenen boruların nerelerde, ne kutur da 
ne miktarda olduğu bilinmemektedir. Elde plân 
dâhi yoktur. Sonra son senelere kadar bu işin ba
şında teknik bir adam yoktu, daha ziyade bir ida
reci bulunuyordu, mühendis dahi başında bulun
mamıştır. Elbette bir payitahtın bu şekilde ele 
alman su işi iyi inkişaf etmemiştir. Şehir anor
mal büyümüş dağılmış idare buna intibak şurada 
dursun tersine gitmiştir. 

Bugün Ankara'ya iki mühim sahadan su 
gelmektedir. Birisi barajdan gelir ki, günde 20 
bin ton kadardır diğeri de Kayaş ve Kusunlar 
Vadisinden gelir ki, hu da günde 10 - 15 ton 
arasındadır. Elmadağı'ndan da bir miktar su 
gelirse de bu pek cüzidir. Bu sular ihtiyaca 
kâfi gelmiyor yalnız ümit verici bir nokta be
lirmiştir o da son zamanlarda Kusunlar Vadisin
deki sular şehrin su sıkıntısını giderecek bir verim 
vermektedir ve yeni yeni kuyular tesis edilmek
tedir. önümüzdeki yıllar için bu bir ümit noktası
dır. Ankara su sıkıntısına mâruz kaldıkça be
lediye, suları kesmek zaruretinde kalmakta-
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dır. Suların mütekatti bir surette verilmesi, 
günün muayyen saatlerinde boruların boş bı
rakılması tehlikeli bir durumdur. Çünkü bo
rular boş kalınca hariçten lâğım suları borula
rın içine girmektedir. Bilhassa Ankara'nın lâ
ğımları olmadığı için tahtezzemin Ankara lâğım 
sulariyle işba halindedir. Bu sebeple tehlike 
büsbütün artmaktadır. Bu lâğım suları sular 
kesildikçe borulara aspirasyon ile girmektedir. 
Epidemik hastalıklarının mikropları, tifo ve 
sairenin, borulara girdiği bu hastalıkların bil
hassa suların kesildiği son Kenelerde artmış 
olmasiyle hepimiz müşahede etmiş bulunuyo
ruz. Binaenaleyh bu su kesme işine de nihayet 
vermek lâzımdır. Kusunlar Vadisinde kuyular 
açarak çabucak Ankara'ya su vermek imkânı 
vardır. Bu istikamete gitmek icabeder. 

Bir defa da şunu hatırdan çıkarmamak ve 
ilk iş olarak yapmak gerekir: Şehrin su pro
jesini hazırlamalıyız. Son zamanlarda belediye
nin mütemadiyen yollara boru döşediğini gö
rüyoruz. Bu borular hangi esasa göre döşenmek
tedir. Biz mevcudun durumunu bilmediğimiz 
halde nasıl olur da boruların kutrunu bilme
diğimiz halde su istihlâkine göre tazyik değiş
melerini bilebiliriz? Sonra döşediğimiz borular 
niçin 250 milimetredir de, daha küçük değildir. 
Mevcut borolarm kutrunu bilmeden döşediğimiz 
borolar bir pılâna dayanmıyor demektir. Onun 
için ilk iş bir pılânm yapılmasıdır. 

Sonra şehre gelen suyu artırmak için iki esas 
düşünülmektedir: Birisi barajdan fazla su al
maktır. Çünkü barajın suyu şehre yılda 7 mil
yon ton verir, halbuki kapasitesi 14 milyon ton
dur. Oradan bir miktar daha almak mümkün
dür. Bunun için de filtraj sistemini yapıp su
yu orada süzdükten sonra şehre vermek. Bu 
pahalı bir sistemdir. Bir defa su barajdan şeh
re kadar gelecek, tasfiyeye tâbi tutulacak, 
ondan sonra da 90 metreye yükseltilecek.. 
çünkü filtre istasyonu çukurdadır. 90 metre 
terfie tâbi tutulacaktır. Kayaş'taki kuyulara 
gitmek daha isabetlidir. Oradaki sular menba 
sularıdır, tertemizdir. Terfi irtifaı da baraja 
nazaran daha düşüktür. Sonra yeniden bora dö
şemeye de lüzum yoktur. Çünkü 15 sene evvel 
Kusunlar'dan gelen su için döşenen borular ta
mamen kullanılmadığı için boştur. Binaenaleyh 
o borulara da su verebiliriz. Onun için çalış
malar bu istikamete doğru yapılmalıdır, 
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Bir de sulama suyu ile, içme suyunu ayır

mak faydalı olur. Biz suyu barajdan alıyoruz, 
tasfiye ediyoruz, 90 metreye terfi ediyoruz, sulama 
yapıyoruz. Halbuki sulama için suyun tasfiyesine 
lüzum yoktur. Meselâ şehrin içinden İncesu akar. 
Bahçe sulamak için bu sudan pekâlâ ve mükem
mel bir surette istifade edilebilir. Bu ne terfic 
lüzum gösterir, ne de tazyika dayanır borulara 
lüzum vardır. Bunu getirip bahçelerimizi sula-
yabiliriz. Bu hususun nazarı dikkate alınmasını 
rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMÎN E R I Ş I R G I L 
(Zonguldak) — Arkadaşlarımın mütalâalarını 
istifade ile dinledim. Bu mütalâaların iki kısma 
ayrılması lâzımgelir. 

Biri; suyun belediyeye devredilmesi mesele
si. Su meselesi beledî bir mesele olduğuna na
zaran belediyeye devredilmesine zannediyorum 
ki. hiçbir arkadaşımız muteriz değildir. 

ikinci mesele, Ankara suyu meselesidir. An
kara'daki su şebekesi noksanlığından dolayı ya
pılacak işlere taallûk eder. 

Bu işleri de iki bölüme ayırmak icebeder. 
Birisi, Sayın Coşkan arkadaşımızın dediği; 

malî durum, ikincisi de Sayın Ahmet Çınar ar
kadaşımın bahsettikleri teknik mesele. 

Devlet Başkentinde yapılmasından dolayı 
suyu kendi parası ile, umumi muvazenenin pa
rası ile yapmıştır. Ve bunu bedelsiz olarak be
lediyesine devretmiştir. Fakat Başkentin nüfu
sunun günden güne artması ve bu sebep
ten su ihtiyacının da günden güne faz
lalaşması dolayısiyle hiç şüphesizdir ki; şe
beke için masraf yapılması zarureti kar
şısında bulunuluyor. Bu masraf 12 - 15 
milyon lira arasındadır. Hükümet bu noktayı 
tetkik etmektedir. Hem yapılacak işi, hem de 
bu paranın ne suretle temin edilebileceğini tâ
yin edecektir. Icabeden tetkikatı yapıp Yük
sek Huzurunuza geleceğiz. 

ikincisi teknik mesaildir. İlk zamanlarda, 
verilen paraya göre plân yapıldığı için. haki
katen Ankara sularının umumi plânı meselesi 
tamamdır ve bütün teferruatı ihtiva etmekte
dir denilemez. Su idaresi Belediyeye devredil
dikten sonra bu iş tamamlanacaktır. 

Teknik mesail hakkında arkadaşımın söyle
diklerinden Sular idaresinin istifade edeceğinde 
şüphe yoktur. Mâruzâtım bu kadardır. 
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EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Muİ^ 

terem arkadaşlar; Ankara Şehri su tesislerinin 
Belediyeye devri keyfiyeti şüphesiz teşekkürle 
karşılanacak bir mevzudur, işletmesi kendisine 
ait olan bir işin tesislerine de Belediyenin sahip 
olması kadar tabiî ve mantıki bir netice tasav
vur edilemez. Ancak bu münasebetle Bütçe 
Komisyonu raporunda işaret edilen bir noktayı 
ben de bu seçim dairesinin bir milletvekili ola
rak Yüksek Heyetinize arzetmek isterim. 

Ankara Şehri Başşehir olarak düşünüldüğü 
ve buna karar verildği zaman 1950 senesinde bu 
şehir nüfusunun ancak 150 bini bulabileceği 
mülâhazasiyle bu kabîl tesisler ve diğer teşkilâ
tın plânları vücuda getirilmişti. Fakat bu şe
hir ümit edilmedik şekilde, günden güne inki
şaf ederek bugün hepimizin bildiği gibi nüfusu 
250 bini bulmuştur. 

Bu itibarla şehrin diğer ihtiyaçları bertaraf, 
yalnız su işinde halkın zaruri ve tabiî olan bu 
ihtiyacını Belediye karşılıyamamak durumun
dadır. 

Bugün Belediye suyu kendisine mal olduğa 
fiyattan daha ucuz olarak halka tevzi çimek
te ve halkın umumi istifadesi için günden güne in
kişaf eden şehrin bu inkişafı nispetinde tesis ettiği 
umumi çeşmelerle ve diğer park. ve bahçeleri 
sulamak suretiyle yaptığı masrafları karşılıya-
mamakta ve Su idaresi bütçesi her sene mühim 
bir miktarda açık vermektedir. 

Eğer Hükümet şimdi içişleri Bakanımızın 
benden evvelki beyanatında mevzuubahis et
tiği gibi bu işin çaresini bulamıyacak olursa bu 
iş yürümiyecektir arkadaşlar. Bunu Yüksek 
Heyetinizin huzurunda arzetmekte fayda görü
yorum. Hepimizin oturduğu Başşehir halkınm 
bu tabiî ve medeni ihtiyacını temin etmek hu
susunda yarın Ankara Belediyesini âciz durum-
da göreceksiniz. Bugünkü durum dahi açık ver* 
mek suretiyle zararına işlemektedir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Teşkilâta boğ
masın. 

EMÎN HALİM ERGUN (Devamla) — 
Efendim, bu su meselesi teşkilât meselesi de
ğildir. Eğer Sayın Arvas arkadaşım zahmefc 
eder de Belediyenin su işlerine mütaallik dos
yalarını tetkik ederse vaziyetin hakikaten Yük
sek Huzurunuza arza değer mahiyette olduğunu 
kendisi de takdir edecek ve bendenize iştirak 
edecektir, 
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ÎBu itibarla ben Sayın Hükümetten bu işe 

bulmayı vadettikleri çareyi bir an evvel yerine 
getirmesini ve bunun için Büyük Meclisten bir I 
kanun çıkarmak lâzım gelirse bu kanunu bir arı ı 
evvel getirmelerini istirham ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Yalnız suya 

zam yapılmasın. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yoktur. Mad

delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri ve işle
tilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Belediyesine bağlı ol
mak üzere «Ankara Sular İdaresi» adı ile tüzel 
kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir 
idare kurulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu idare Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile Belediye Muhasebe Usulüne ve Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine 
bağlı değildir. Memur ve hizmetlileri hakkın aa 
Belediye memur ve hizmetlilerine ait hükümler 
uygulanmaz. 

Müessesenin sermayesi ve idare şekli ve me
mur ve hizmetlilerinin tâbi olacağı esaslar işlet
menin bünye ve ihtiyacına göre ve Ankara Elek
trik ve Havagazı İdaresinin bağlı bulunduğu 
hükümler göz önünde bulundulmak suretiyle Be
lediye Meclisince kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Belediye Meclisi bu 
idareyi ve gerekli görürse diğer işletmelerini, 
hesapları ve bütçeleri ayrı tutulmak şartijde 
Ankara Elektrik ve Havagazı İşletmesi İdaresine 
bağlamaya yetkilidir. Bu takdirde bağlanacak 
işletmeler hakkında da 4325 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. I 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hazineye ait olup 1779 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince işletmesi An
kara Belediyesine devredilmiş olan su tesisleri- I 
nin mülkiyeti bütün menkul ve gayrimenkulle-
riyle devredilen mallara ait her türlü hakları I 
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ve borelariyle birlikte Ankara Belediyesine iv-
delsiz olarak devredilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 5. — Devredilen tesislerle menkul 
ve gayrimenkul malların satmalına veya tesis 
kıymetleri ile bugünkü durumları ve işletmeye 
konuldukları tarihten beri geçen süre içinde ti
cari esaslara göre itfa edilmesi gerekli miktar
lar göz önünde bulundurulmak suretiyle Maliye 
ve Bayındırlık Bakanlıklariyle Ankara Belediye
si temsilcilerinden kurulacak üç kişilik bir ko
misyon tarafından kıymetleri takdir edilerek İda
renin sermayesine katılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu devir her türlü vergi, ha<"ç 
ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri, Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

.9. — Bâzı kimyevi maddelerin hangi tarife 
pozisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kararın 
onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Korniş-
yonları raporları (1/81) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bâzı kimyevi müstahsallann hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki Karaim 

onanmasına dair Kanun 

•MADDE 1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrist-

[1] 153 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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fakı Andlaşması veya Mödüs vivendi akdetmiş 
Devletlerden yurdumuza gelecek bâzı malların 
Gümrük Resimlerinde muayyen nispetlerde in
dirim yapılmasına dair olan Bakanlar Kurulu
nun 3/2390 sayılı ve 29 . III . 1945 tarihli Kara
rma bağlı listedeki 774 tarife numarasına ait not 
ile aynı listenin sonunda mevcut ve bâzı kimyevi 
müstahsalların hangi tarife pozisyonlarına uygu
lanacağını gösteren cetvelin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki Bakanlar Kurulunun ilişik 
3/4614 sayılı ve 4 . I X . 1946 tarihli Kararı onan
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka-
kabul edenler... Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi ka-
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

4. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın, umumi ihtiyacat için hariçten getirilecek 
madenî su borulanyle aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına dair olan 2268 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Bayındırlık, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/104) [ l j 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek ma
denî sn boruları ile aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına dair olan 2268 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilme

si hakkında kanun 

MADDE 1. — 3 . VI . 1933 tarihli ve 2268 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil -

[1] 154 sayılı basmayazı tutanağın so-nunda-
dir. 
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de değiştirilmiştir : 

Köy, kasaba ve şehirlerde umumi ihtiyaca 
mahsus sular için Bayındırlık Bakanlığınca 
onanmış projelerine göre hariçten getirilen ma
denî borular ile tazyikli amyaııtlı çimento boru
lar ve bunların eklentilerinde kullanılan kurşun 
ve katranlı ip, lâstik ve demir bilezik gibi tefer
ruata ait aksam ve malzemeden Gümrük Vergisi 
alınmaz. 

Yukarıki ihtiyaçlar için tiler Bankasınca 
getirilecek boru ve teferruatı ile diğer aksanı ve 
malzemeye ait onanmış projeler, eşyanın güm
rükten geçirilmesinden itibaren en geç bir yıl 
içinde gümrüğe verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
nır? 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Bu mad
dede amyantın yanma asbesın ilâvesini rica edi
yorum. 

BÜEÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muvafakat ediyoruz. 
Amyantın yanına aııtr parantez (Asbestin) iıı 
eklenmesini. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bayındırlık, İçişle
ri, Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
Okulları hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci 
ve 19 ncıı maddelerinin kaldırılmasına dair Ka
nun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/480) [ l j 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok... Maddelere geçilmesini ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Maddelere 
geçilmiştir. 

[11 152 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulları 
hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 
ncu maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Teknik Ziraat ve Teknik Bah
çıvanlık okulları hakkındaki 19 . VII . 1943 ta
rihli ve 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu 
maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı var 
mı? Yok. Madeyi kabul edenler .., Kabul etmiyeıı-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Yok. Madeyi kabul edenler ... Kabul etmiyeu-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok.. Madeyi kabul edenler ... Kabul etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemimizde başka madde yoktur, önümüz

deki Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

f, B. M. M. Battmtvi 


