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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Ankara Üniveristesi kuruluş ve kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı görüşüldü. 

1960 malî yılı Muvazene! Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve banun 
kabul edildi. 

Ankaar Üniveristesi 1960 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

1. — Gür soy tr ak ISupM'nin, 7468 say ıh Ka
nunun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Sos
yal İsler Komisyonu raporu (2/110) (1) 

BAŞKAN — Söz Suphi Beyin. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bu

gün görüşeceğimiz kanun 27 . 4 . 1960 tarih 
ve 7468 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, sakıt idare bu 
kanunla Tahkikat Encümeni kurmuş ve bu 
encümene Anayasanın dışında bâzı salâhiyet
ler vermiş bulunmakta idi. 

Evvelâ bu kanunun kabulünde İçtüzüğün 
136 neı maddesine aykırılık vardır. 15 mil
letvekili bu kanun teklifinin açık oya 'konul
masını teklif ettiği halde Başkanlıkça buna 
riayet edilmiyerek işâri reye vazedilmiş bu
lunmaktadır. Bu suretle Başkanlık Divanı İç
tüzüğün kendisine verdiği bir salâhiyeti kul
lanmamak suretiyle İçtüzüğün 136 neı madde-

(1) 134 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve kanun 
kabul olundu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bzağlı cetvellerde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Koksal Osman Karavelioğlu KâmÜ 
Divan Kâtibi 

Çelebi EmanuUah 

sine muhalif hareket etmiş ve kanunun ka
bul edilişinde bir usulsüzlük ika etmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca mezkûr kanunda tanınan haklar 
itibariyle Anayasamızın 20, 70, 83 ve 103 ncü 
maddelerine de açıkça aykırı bir durum ola
rak tahkikat encümenlerine yetki olarak ta
nınmış bulunmaktadır. Anayasamızın 8 nei 
maddesine göre (hakkı kaza millet namına 
ve kanun dairesinde müstakil mahakim ta
rafından istimal olunur) kaydı olmasına rağ
men bu hüküm tamamen çiğnenmiş, ayrı bir 
komisyona bu salâhiyet verilmiş bulunmak
tadır. Anayasanın 83 ncü maddesine göre de 
(Hiç kimse kanunen tâlbi olduğu mahkeme
den başka bir mahkemeye celp ve sevk oluna
maz) kaydı olmasına rağmen kabul edilmiş 
bulunan 7468 sayılı Kanunla fertler âdeta ola
ğanüstü bir organ haline getirilen tahkikat 
komisyonlarına sevk edilmek durumuna geti
rilmiş bulunmaktadır. Anayasanın 86 neı mad
desi harb veya isyan gibi ağır ve vahim hal-

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15;40 

BAŞKAN — Özdüek Fahri 
DÎVAN KATİPLERİ : Karavelioğlu Kâmil,Çelebi EmanuUah 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Günde- j min 4 ncü maddesinin müzakeresine başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER ' 
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kaldırılmıyor? Müsaade ederseniz bir yanlışlık 
olmaması için Sözcümüze bir danışalım ve on
dan sonra cevaplandırayım. 

(Sözcü ile görüşmek üzere salondan çıktı.) 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bu ikin

ci madde hakkındaki açıklayıcı bilgiyi arz edi
yorum : 

27 Mayıs 1960 tarihinin konmamasının yegâ
ne sebebi şudur : Fiilen yürürlükte olmıyan ve 
yani 27 Mayıstan itibaren tatbikat sahasında 
yer almamış bulunan, bu kanunun neşir tarihi 
esas olarak alınmıştır. Bu hususta Adliye Vekili, 
Profesör Faruk Eren ve diğer arkadaşlarla gö
rüştüm. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ERSÜ VEHBÎ — Bunun sağlıyacağı fayda
lar nelerdir? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, ben şu 
bakımdan üzerinde durmadım. Yarın veyahut 
öbürgün karşı tarafın avukatları bu kanun şu 
kadar zaman sonra kaldırılmıştır diye ellerine 
bir savunma imkânı geçer mi geçmez mi diye 
sordum. Dediler ki kaldırmak için ancak sırası 
gelmiş ve esasen 27 Mayıstan sonra -fiilen dur
durulmuş ve tatbik edilmemiştir. O bakımdan 
hukuki bir kıymet ifade etmez dediler. Müsaa
de ederseniz ikinci maddenin olduğu gibi kabu
lünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi olduğu gibi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun kabul edilmiştir. 
Gündemin 5 nci maddesine geçiyoruz. 
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lerde, örfi İdare rejiminde dahi işlenmiş suç
ların tetkikini teşriî bir heyete değil birer 
mahkeme olan örfi idare mahkemelerine ta
nımışken, 7468 sayılı Kanunla Büyük Millet 
Meclisinin tahkikat encümenleri icraî, kazai 
ve hattâ teşriî salâhiyetleri haiz yepyeni, her 
şeyin üzerinde bir organ haline getirilmiş bu
lunmaktadır. İçtüzük hükümlerine göre sade
ce tahkik görevi olması lâzımgelen bu ko
misyon, bu kanunun kabulü ile, bir karar ve 
hüküm heyeti halinde ilâve edilmiş bulunmak
tadır. Nazarî bakımdan bu aykırılıklar yanın
da, tatbikatta gerek bâzı şahısların tevkifi 
ve gerekse Anayasanın 20 nci maddesi muci
bince «Meclis müzakeratı alenidir, harfiyen 
neşrolunur» denmesine rağmen müzakerelerin 
neşredilmemiş olmasına karar verilmekle Ana
yasa fiilen çiğnenmiş bulunmaktadır. Bu se
bepledir ki, hukuk devletinde Anayasa ve 
onun üzerindeki umumi hukuk prensiplerine 
aykırı olan ve esasen 27 Mayıs tarihinden son
ra fiilen yürürlükten kalkmış olan bir kanu
nun hukukan yürünlütke bulunması kabili ta
savvur olmaması ieaibeder. Kanun huzurunu
za gelmiş bulunmaktadır. Kanunun bir an ev
vel müzakeresini arz ederim. 

Tümü hakkında sizlere arz edeceğim husus
lar bundan ibarettir. Müsaade ederseniz hepsi 
üç maddedir. Kanunun maddelerini okuyalım, 
sonra teker teker tümü hakkında ve gerekirse 
maddeleri hakkında suallerinizi cevaplandıra
yım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı? Yok... Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 .4 .1960 tarih ve 7468 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 27.4 .1960 tarih ve 7468 sa
yılı T. B. M. M. Tahkikat Encümeninin vazife 
ve salâhiyetleri hakkındaki Kanun kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Burada şöyle bir 
durum var : Niye 27 Mayıs 1960 dan itibaren 

2. — Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
Türk Standarttan kuruluşu hakkında kanun 
teklifi ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu rapo
ru (2/131) 

BAŞKAN — Sözcüye söz veriyorum. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 147 

sayılı Kanun Türk Standardları kuruluşu hak
kındaki kanun teklifimizdir. Bunu gerekçesiyle 
takdim etmiş bulunuyoruz. Tasarı arkadaşları
mızın elindedir. Ben birkaç sözle gerekçesini 
izah etmeye çalışacağım. 

(Gerekçe okundu.) 
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GE KEKÇE 

Bir ihtiyaç maddesinin veya bir hizmetin maksada uygunluk bakımından haiz olması lâzımge-
len asgari vasıf ve şartları belirten hususları standardlar tâyin eder. 

Lüzum ve ehemmiyet :, 
Müstahsil, müstehlik ve tacir olarak her fert veya teşekkül standrdlardan, kendi menfaatleri 

bakımından, birinci derecede fayda görürler. 
Devlet ise, millî istihsalin kaliteli olarak artması, imalâtta maliyetin düşmesi, ihracatın geliş

mesi gibi millî ekonomide standardlarm sağlıyacağı menfaatlerle doğrudan doğruya veya dolayı-
siyle alâkalıdır. 

Gerçekten bugün muasır dünyanın istihsal, imal ve hizmet alanlarında eriştiği yüksek seviyede 
standartların rolü büyük olmuştur. 

Millî ve milletlerarası ticaretin kolaylaştırılması, alıcı ve satıcı arasındaki ihtilâfların bertaraf 
edilmesi çeşitleri tipleştirmesi bakımından hammadde ve işçilikte tasarruflar sağlaması hep standard 
çalışmaları sayesinde gerçekleşmiş vakıalardır. 

Memleketimizdeki standardizasyon teşebbüsleri ve gelişmesi : 
Memleketimiz, düzenli ve ahlâklı istihsal ve ticarette ananesi olan bir yere. Daha lonca devrin

de o zamanın anlamına göre birçok sahalarda standardizasyona gidilmişti. Sonraları memleketimiz
de, Batı'nın sanayi gelişmesi karşısında hem istihsal azalmış ve hem de kaliteler düşmüştür. 

Modern anlayışla standardizasyon çalışmalarını ancak Cumhuriyet devrinde rastlanmaktadır. 
1930 yılında kabul edilen 1705 sayllı «Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi hakkında 
Kanun» bu vadide ilk teşebbüs olarak görünmektedir. 

Aradan geçen 30 yıl zarfında bu mevzu dünyada büyük gelişmeler kaydettiği halde bizde buna 
aynı hız verilmemiştir. Bu vadide Türkiye Tiöaret Odaları Birliği 5590 sayılı Kuruluş Kanununa 
dayanarak 1954 yılında bugünkü ileri memleketler anlamında bir «Türk Standardları Enstitüsü» 
kurmuş ise de, bu Enstitü bugüne kadar arzulanan ölçüde verimli olamamıştır. 

Bunun sebebi ise, bu kuruluşun lâyıkiyle desteklenmemiş oluşudur. 

Netice ve teklif: 
Müstakar bir kanuni hüviyet ve on» dayanarak tertiplenmiş yeter seviyede gelir kaynakları te

min edildiği takdirde Türk Standartları Enstitüsü bugüne kadar yaptığı hazırlıklarla yukarda 
zikredilen faydaları derhal sağlıyacak bir duruma gelecektir. 

Bu itibarla, Türk Standartları Enstitüsü kuruluşuna dair kanun teklifimiz hazırlanmıştır. 
1. Enstitünün kuruluş gaye ve hüviyeti ile geçici maddede sözü edilen teşekkül tarafından Alâ

meti Farika Nizamnamesi ıgereğince tescil ettirilmiş olan TSE remzinin aynı zamanda kısa adı ola
rak kabul edildiğini ve Enstitü merkezinin Ankara'da bulunduğu hususlarını ihtiva etmektedir. 

Bundan başka Türk standardı olmak vasfının ancak bu enstitü tarafından kabul edilmesi su
retiyle mümkün olacağı ve keza bu standartlardan lüzumlu ve faydalı görülenlerinin Bakanlar 
Kurulunca mecburi yürürlüğe girebileceği hükümlerini taşımaktadır. 

2. 'Görevler hakkındaki ikinci maddede TSE'nin başlıca yapacağı işler yer almakta, Enstitünün 
kendi bünyesinde olduğu gibi hariçte hazırlanan standartları, tetkik ederek uygun olanlarını Türk 
standartları olarak kabul ve ilân edileceği ve standartların yayınlanarak uygulanmalarını teşvik et
mek, hususi ve resmî sektörün talebedeceği standartları ve mütalâaları vermek, ilgili göreceği mü
esseselerle iş birliği yapmak, standartlarla ilgili araştırma ve kontrol laboratuvarları kunnak ve 
işletmek ve yapılması gerekli standartların öncelik derecelerini tesbit etmek, bunları yerleştirmek 
ve geliştirmek için eleman yetiştirmektir. 

3. 3 ncü madde Enstitü organları, Genel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu ile icabına göre Genel Kurulca teşkil edilecek ihtisas kurullarından ibaret olacağını belirt
mektedir. 
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4. Dört ve beşinci maddeler, Genel Kurulun teşekkül tarzını ve üyeleri tarif etmekte olup Ge

nel Kurulun temsilci üyeleri arasında ilim, tatbikat ve kontrol organlarının muvazeneli bir şekil
de temsil edilmesi hususuna itina edilmiştir. ' 

5. Altıncı madde ile hazırlanmış olan standartları incelemek ve bunları Türk standartları ha
line getirmek hususunda enstitünün, yetkili organı ve nihai karar mercii olan bir Teknik Kurul 
derpiş edilmiştir. 

6. Yedi ve sekizinci maddeler Yönetim ve Denetleme kurullarını, umumi olarak vazifelerini, 
adedlerini, seçimle şekil ve sürelerini tesbit etmektedir. 

7. Dokuzuncu madde Enstitü faaliyetlerinin gerekli sahalara tevcihini temin etmek üzere Genel 
Kurullarca teşkil edilen ihtisas kurullarını ve bunların görecekleri vazife esaslarını belirtmektedir. 

8. Onuncu madde, Genel Sekreterin atanması ve yönetim kurulunun tabiî üyesi bulunduğunu 
ve vazifelerini ifa etmekte ve Genel Sekreterin Yönetim Kurulu üyelerinin dışından seçileceğini 
ve bu suretle Yönetim Kurulunun yedi üyeden teşkil edilmiş olacağını âmirdir. 

9. On birinci maddede Enstitünün gelir kaynakları sayılmakta ve görevlerini yapabilmesi için 
gerekli olan belli bir gelire sahibolması hususu temin edilmiş bulunmaktadır. Bu gelirler, Hazineye 
doğrudan doğruya bir malî külfet tahmil etmeksizin Enstitünün faaliyetlerinden fayda sağlıyan 
3460 sayılı Kanuna tâbi teşekkül, müessese ve ortaklıklarla bakanlıkların teftiş ve denetlemesi altın
daki birlik, kurum ve ofislerin her yıl bütçelerine koyacakları muayyen ve maktu bir miktar ile bir 
evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi kârlardan binde bir nispetinde alınan aidatlarla 
yapılacak yayın, alâmeti farika gelirleri ve yardım, bağış ve saireden temin edilmektedir. 

Maddenin son kısmında bir kamu kuruluşu olan ve ticaret kastı bulunmıyan TSE'nin gelirleri, 
muameleleri ve sahibi bulunduğu gayrimenkullerin, vergi, resim ve harcdan muaf olacağı ve Gelir ve 
Kurumlar vergilerine tâbi teşekküllerin tediye ettikleri aidatın o yılın hesap dönemine masraf kay
dedildiği tasrih edilmiştir. 

10. On ikinci maddede TSE için lüzumlu olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilen arazi ve arsala
rın Hazine mülkiyetinde bulunan veya 7367 sayılı Kanun ile belediyelere devredilmiş olanlarının be
delsiz olarak TSE Ve devir ve temlik edilebileceğini belirtmektedir.) 

TUNÇKANAT HAYDAR (Devamla) — Bu 
kanun bu enstitünün yeni baştan düzenlenmesi
ni ve modern şartlara uygun olarak çalışmasını 
temin etmek maksadiyle huzurunuza getirilmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca Amerikalılar da memle
ketimizde etütler yaparken bu enstitünün lüzu
muna inanmışlar ve faydasında aynı fikre var
dıklarından yeni baştan kurulması için beş mil
yon lira tahsis etmişlerdir. 

Bu kanun bu ayın sonuna kadar çıkmadığı 
takdirde bu para yanacağından bir an evvel çık
ması lâzımdır. Bu kanun çok evvel hazırlanmıştır. 
Eski iktidar zamanında Eskişehir mebuslarından 
Halil Akkurt tarafından hazırlanmış fakat teknik 
bakımdan noksan olduğundan bahsile ve Maliye 
Vekâleti tarafından tesir edilmek suretiyle çıika-
rılmaması cihetine gidilmiştir. Maliye, Sanayi Ba
kanlıkları alâkalı uzmanları buna mâni olmak is
temişi erse de muvaffak olamamışlardır. Bu ka
nun Bakanlar Kurulundan geçmemiş vo öylece 
kalmıştır. Şimdi bu kanun elinizdeki tadil şekli 
ile huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Maliye, 

Bayındırlık, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 
-da mütalâaları alınmış ve temsilciler vekâletleri
nin niökfcai nazarlarını beMribmişlerdir. Kanunu 
bu şekilde huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bir 
an evvel kabulü memlekette büyük faydalar sağ-
lıyacaktır. 

(BAŞKAN — Bu kanun esikiden teklif olarak 
Meclise arz edilmiş fakat kanunlaşmamış mıdır? 

'TUNÇKANAT HAYDAR — O teklif Bakan
lar Kurulunda kalmıştır. 

(SANAYİ BAKANLIĞI T E M S l L O M MU
ZAFFER — Efendim, kanun daha önce Sanayi 
Vekâleti tarafından hazırlanmış ve bakanlıkların 
mütalâası alınmak üzere gönderilmişti. Maliye 
Vekâleti cevap vermedi. Vermediği için de Balkan
lar Kuruluna ve dolayı'siyle de Meclise sunula
mamış bu şekilde kalmıştı. 

(KOKSAL OSMAN — Ben biraz geç geldim. 
Belki daha evvel zikreditaişitir. Bu kanun nere
lerden geçmiştir, bunu öğrenmek istiyorum, 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, kanım 

dalıa evvelce Sanayi Vekâleti tarafından hazır
lanmış ve bakanlıkların mütalâası alınmıştır. Yal
nız Maliye Vekâleti cevap vermediği için kalmış
tır. Bilâhara yeniden Balkanlıkların mütalâası 
alınmak suretiyle, bakanlıkların verdiği mütalâa
lar nazarı itibara alınarak, yeni başitan Sanayi 
Vekâletince hazırlanmış ve imar ve Isikân Komis
yonuna diğer vekâletlerin de mümessilleri davet 
edilmek suretiyle son şeklini almış buluromaiklta-
dır. 

KOKSAL OSMAN — Bu sefer Balkanlar Ku
rulundan geçmemiştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Geçmemiştir. 
FakaJt balkanlıkların büyük bir kısmının mütalâa
ları alınmış bulunmaktadır. Hepsi temsilcilerini 
göndermiş, mütalâaları alınmıştır. 

•KOKSAL OSMAN — Bu tasarıyı acaıba Ba
kanlar Kurulundan geçirmek mümkün mü? Yoksa 
lüzumu yok mudur? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, bu tasarı gecikmiş bir tasarıdır. 
Amerikalıların tahsis, ettiği beş milyon lira da 
vardır ve ay sonuna kadar bu tasarı çıkmadığı 
takdirde bu para yanacaktır. Bunun için çalışma
lara hız verilerek bu tasarı huzurunuza gelmiştir. 

KOKSAL OSIMAN — Efendim, zannediyo
rum bu mesele çolk mühimdir. Bugünlerde çıkmak 
üzere Bakanlar Kuruluna sunulabilir mi? Öyle 
bir imkân var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Anayasamıza 
göre Komite azaları kanun teklifi yapabilecekleri 
•gibi, Komite üyeleri tarafından teklif edilmiş bir 
kanun teklifinin, Bakanlıkların mütalâası da alın
dıktan sonra, tekrar Bakanlar Kurulundan geç 
memesi lüzumuna kaaniiz. 

KOKSAL OSMAN — Kesin olarak kanun tek
lif etmek salâhiyetimiz olduğunu biliyorum. Ba
kanlıklardan geçmesine de kaltî lüzum yoktur. 
Yalnız koordine bir çalışma yapılmış mıdır? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu kanun için 
Bakanlıklarla koordinasyon yapılmış, bu kanun 
maddelerinin bir kısmı Bakanlıklar temsilcileri 
tarafından buraya ithal edilmiştir. O bakımdan 
arkadaşım nıüaterilh olsunlar. 

ULAY SITKI — Bu kanunun bu kadar tefer
ruatlı hazırlanmasının acaba sebebi nedir? Türk 
Standartları Kanunu iki maddeden ibaret olabi
lirdi. Bu teşkilâtın bir tüzüğü olur ve bu tefer-
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ruatiyle orada zikredilebilirdi. Kanunda uzun 
uzadıya şundan bundan bahsedilmiştir ki, ka
nun tekniğine uymamaktadır. Tüzükte yer al
ması lâzımgelen hususlar burada yer almıştır. 
Bu kanun iki madde ile meydana getirilir ve bir 
tüzük hazırlanır ve bu tüzük de Bakanlar Ku
rulundan geçirilmek suretiyle muteber olabilir
di. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, kanun 
zaten çok kısa olarak buyurduğunuz esaslar dâ
hilinde hazırlanmıştır. Büyük bir kısmı yönet
melikle tesbit edilecektir. Kuruluş ve standart
lar enstitüsünü ancak bu şekilde tâyin etmek 
kabil olmuştur. Bu tasarı, arkadaşlarımın teba
rüz ettirdikleri gibi, uzun bir tasarı değil, bilâ
kis çok muhtasar tutularak huzurunuza gelmiş 
bir tasarıdır. 

ULAY SITKI — Geliri Devlet tarafından te
min edilmiyen bir teşkilâtın hudutlarını bu de
rece tahdidetmek yolu nasıl düşünülmüştür 
kanunla. Bu gelir temin edilmezse ne olacak ? Ai
datla temin edilecek diye kısımlar var. Vermez
lerse aidatı zorla mı temin edeceksiniz? Ben bun
da Devletin hiçbir alâkasını görmüyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Var efendim. 
ULAY SITKI — Filân ticaret odası şu kadar 

verecek diye kanunla zikredenleyiz. 
TİCARET VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ FA

RUK SUNTER — Mevzuatımızda buna benzer 
kanunlar mevcuttur. Meselâ; 5590 sayılı Türk 
Ticaret ve Odalar Birliği Kanunu aynı tarzda 
çıkmış bir kanundur. Bu kanunla, oda gelirleri
nin bir kısmının verileceğine dair bir sarahat 
vardır. Bu kanunda da yazılı olduğuna göre, alâ
kalı bakanlıklar her vakit verdirebilirler. 

ULAY SITKI — Bizim maddelerde çok bü
yük istekler vardır. Halbuki tediyede bu ka
dar para yoktur. Yani veremezse, daha az tedi
ye ederse, şu kadar para vereceğim derse ne ola
caktır? 

FARUK SUNTER — Alâkalı maddede bun
ların muayyen nispette para vereceğine dair ka
yıt vardır. O da, borsalar % 3, diğer kurum, 
Ofis gibi teşekküller de gelirlerinin binde birini 
verirler şeklinde ifade edilmiştir. Kendi bakan
lıkları bu tediyeleri yaptırır. Bugün arz ettiğim 
gibi bâzı teşekküller bu yolla yürütülmüştür. Ni
tekim bundan bir müddet evvel kabul buyurdu-
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ğurmz İhracatı geliştirme merkezi kurulmasına 
dair Kanun da aynı esasa dayanmaktadır. O 
şekilde bir salâhiyetle teçhiz edilmiştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Zaten bu teşek
kül halen çalışmaktadır, tahsisatını da almak
tadır. B fıkrası, bu kanunla tesis edilmiştir. A 
fıkrası da 938 bin lira civarında bir gelir sağla
maktadır. B fıkrası ile temin edilecek kısım da 
464 bin lira civarında olacaktır. Aşağı yukarı 
bu enstitünün geliri tahminen 1,5 milyon lira 
civarında olacaktır. 

Ayrıca bir de alâmeti farika gelirleri vardır. 
Yani Türk Standartlar Enstitüsü hangi malı, 
garanti ettiğine dair o firma ile anlaşmış ve TSE 
damgasını basmışsa ondan da ufak bir gelir te
min edecektir. İlerde bu enstitünün ehemmiye
ti anlaşıldıkça ve standardların adedi arttıkça 
geliri de artacaktır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN —1954 de zaten böy
le bir enstitü kurulmuş, fakat gelişmemiştir. 
Böyre bir kurumu geliştirmek ve ondan sonra 
ondan faydalanmak hususuna memlekette ina-
nümadığı için müessese gelişmemiş fakat Devle
tin ehemmiyet vermesi suretiyle beş milyon lira
lık bir Amerikan yardımı sağlanmıştır. Bu ka
nun bugüne kalmıştır, kabulünü rica ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu tasarının ha
zırlanması sırasında Maliye Vekâletinin görüşü 
alınmış mıdır? Batılılarmkinde mümasilleri ne
lerdir? 

Sonra teferruatlı bir kanundur, önümüzdeki 
hafta gündeme alınması daha uygundur, çünkü 
bizlere tetkik fırsatını verecektir. Binaenaleyh 
tehir edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Maliye Bakan
lığının noktai nazarı alınmıştır. Onların koyduk
ları maddeler de burada yer almıştır. Ayrıca Ba
tıda da bu gibi^teşekküller çok revaçtadır. Ve 
bugün memleket iktisadiyatında büyük rol oy
namaktadır. Bu müessese 1900 senesinde Fransa'
da kurulmuştur. Bizde ise 1954 senesinde kurul
muş, fakat gelişmemiştir. Avrupa'da bu mües
sese muhtelif enstitüler halinde çalışmaktadır. 
Avrupa'dan memleketimize gelmişler ve tetkik 
etmişler, çalışmaları* çok randımanlı bulmuşlar
dır Memleketimizdeki birkaç milyon değerin
deki bu müesseseye iki milw>n liradan fazla bir 
değerde olan bir kütüphane hediye etmişlerdir. 
Nihayet bu müesseseyi çok zaruri ve lüzumlu 
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gördükleri için de 5 milyon lira bu enstitüye yar
dım edeceklerini beyan etmişlerdir. Bu bakımdan 
ben bu kanunun müstaceliyetle müzakeresini 
arz ve ve teklif ederim. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu ay so
nunda 5 milyon lira verilecek, bunlar taksite 
bağlanacak. Bu kanun en geç ne zaman çıkması 
lâzımdır, bu hususta bir fikriniz var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu kanun çık
tıktan sonra bir hafta içinde neşredilecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu kanun Pa
zartesi veya Salı günü neşredilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ancak Salı gü
nü neşredilebilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Faydasını id^ 
rak ediyoruz, bu müessese kurulmalıdır, hattâ 
geç kalınmıştır. Ancak teknik bir iştir. Hükü
metin temsilcileri de buradadırlar. Bu kanunun 
gecikmesinde fayda görmüyorum. Bu tasarıyı 
bugün kanunlaştıralım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kanun çıktık
tan sonra banka ile bir protokol imza edilecektir. 
Bu arada Sanayi Vekilinin de dışarı gitmesi ih
timali mevcuttur. Kanunun' gecikmesi mahzurlar 
doğuracaktır. Esasen biraz evvel de arz ettim, 
üzerinde senelerce çalışılmış bir kanundur. Bu
raya bugün temsilci olarak gelmiş bir arkadaşı
mız dî?bu enstitünün müdürüdür. İstenilen her 
türlü teknik bilgiyi kendileri verecek durumda
dır. 

Sanayi Bakanlığı, İmar, İskân Bakanlığı tem
silcileri ile Araştırma ve İnceleme Kurulu Baş
kanı arkadaşlarımız da buradadırlar. Arkadaş
ların) şüphesini izale edecek her} türlü bilgiyi ver
meye amadeyiz. Binaenaleyh arkadaşların zaman 
istemeleri yersizdir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Mademki Salı gü-
nündeu evvel bu neşredilmiyecektir, Pazartesi 
gündemine aldığımız takdirde Çarşamba günü 
neşri mümkündür. Bu arada geçmesi muhtemel 
bulunan ölü zamandan da istifade etmek sure
tiyle kanunun ruhuna nüfuz etmek fırsatını bu-* 
ljuruz. Bu suretle arkadaşların sual tevcih etme
lerinim lüzumsuz olduğuna kaaniim. En geç Pa
zartesi gündemine alınmak üzere tehirini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, iki noktai nazar be
lirmiştir : Birinci noktai nazar tehir edilmesi, ikin-
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ei noktai nazarda müstaceliyetle müzakere edil
miştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Pazartesi gündemine alın
ması kaydiyle tehir edebiliriz. 

BAŞKAN — Tehir edilmesi ve görüşmek 
üzere Pazartesi gündemine alınmasına reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka. 
bul edilmemiştir. 

Müstaceliyetle müzakere edilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müs
taceliyetle müzakere edilmesi kabul edilmiştir. 

Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
Kuruluş ve gaye 

MADDE 1. — Her türlü madde ve mamuller 
ile usul ve hizmet standardlarını yapmak gaye
siyle «Türk Standardları Enstitüsü» kurulmuş
tur. 

Enstitü, tüzel kişiliği olan ve hususi hukuk hü
kümlerine göre idare edilen bir kamu kurumu 
olup kısa adı ve alâmeti farikası «TSE!» dir. 

Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafın
dan kabul edilen standardlar «Türk Standaıldı» 
adını alır. 

Bu standardlar ihtiyarî olup, Bakanlar Ku
rulu karariyle mecburi kılınabilir. Bir standardın 
mecburi kılınabilmesi için «Türk Standardı» ol
ması şarttır. 

Türk Standardları Enstitüsünün merkezi An
kara'dadır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkmde konuşmak 
istiyen var mı? Buyurun Kâmil Bey. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bu maddede 
geçen «usul ve hizmet standartları!» hakkında 
malûmat almak istiyorum. 

TİCARET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ FA
RUK SUNTER — Efendim, usul ve hizmet stan-
dardlarından kasdımız mühendis normlarıdır. 
Mühendis normları bugün malûmu âliniz stan-
tardlara tâbi tutuluyoiT. Standardlarm madde ve 
mamul standardları olduğu malûm keyfiyettir. 
Meselâ bir bina yapılmasında, bu binada kullanı
lacak tuğla, kereste, demir gibi malzeme bir stan
darda tâbi tutulduğunda, böyle bir binanın ya
pılmasındaki hesapları veyahutta muayene ve ka
bullerinin muayyen bir ölçü ve standard içindi* 
olması, bütün bunlar hakkında aynı tarzda norm
ların yapılması usul ve hizmet standardını hatıra l 

. 1960 0 : 1 
getirir. Bidayette bunum için ayrıca bir mü
essese kurulması mevzuubahsedilmiştir. Sonra ya
pılan tetkiklerle gerek Almanya'da gerekse diğer 
muasır memleketlerde bui işlerin bir arada görül
düğü nıüşahade edildiğinden bu şekilde kurulması 
münasip görülmüştür. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bir standarın 

mecburi kılınabilmesi için Türk standardı olması 
şarttır diyorsunuz. 

TEMSİLCİ FARUK SUNTER — Buradaki 
maksat şudur: Birinci maddede yalnız enstitüsü
nün yaptığı standartlar Türk standardı adını alır. 
Bundan maksadımız koordîn mesaiyi temin etmek
tir. Tesfoit edilen Türk standardı Bakanlar Ku
ruluna gidecek, tasdikten sonra yürürlüğe ko
nulacaktır. Bunu Türk standardı olduğunu söyle-
miyecek olursak başka bir yerden de Bakanlar 
Kuruluna standard gelebilir. Bunu önlemek için 
nerede yapılırsa yapılsın bir defa Bakanlar Ku
rulundan geçmesini temin etmek amacı ile bu*%ü-
küm konulmuştur. Böylece hem koordhre sağla
nacak, hem de rasgele bir standardı kabul etme 
imkânı hâsıl olmyacaktır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Türkiye'de 
bu mevzuda çalışan Enstitüsü ve müessese yok 
mudur? 

FARUK SUNTER — Türk Standaridmı yap
mak üzere yoktur, mahallî olarak kurulmuş te
şekküller vardır. Memleket standardına şamil 
değildir. 

Bütün malların standardizasyonunun mec
buri kılınması vaziyetine gelince: Bakanlar Ku
rulu bu Enstitüye vazife verir ve Enstitü bunu 
yaparsa Türk standardı olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL, — Bütün Türki
ye stanclarda tâbi olmaya mecbur olacak mı? 

FARUK SUNTER — Bu mecburi olmıya-
c aktır. 9 

ÖZGÜ» SELÂHATTİN — Şimdi standart
lar var. Bakanlar Kurulu bir standart kabul 
etmek istiyor. O zaman behem.eh.il hususi stan
dartların da buradan geçmesi lâzımdır. Bu 
memleketin menfaatine olan bir şeydir. Bakan
lar Kurulu standardı bu kuruldan geçecek. 
Memlekette standart işini bir murakkabe altına 
alacaktır. 

ÇELEBİ EMANI^LAH — Bugün meselâ 
tuğla, kiremit bir standartta olacaktır. Şu tip
te, şu kalitede olacaktır, denecek. 
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B) Enstitü bünyesinde v^eya hariçte hazır

lanan standartları tetkik ve uygun bulduğu tak
dirde Türk standartları olarak kabul etmek, 

C) Kabul edilen standartları yayınlamak ve 
ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, 
mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda 
görülenleri, Bakanlar Kurulundan karar alınma
sı için ilgili bakanlıklara sunmak, 

D) Hususi ve resmî sektörün talebi üzeri
ne standartları veya projelerini hazırlamak ve 
mütalâa vermek, 

E) Standartlar konusunda her türlü ilmî ve 
teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, 
yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları ta-
kibetmek, Milletlerarası Standart kurumları ile 
münasebetler kurmak ve bunlarla iş birliğinde 
bulunmak, 

F) Üniversiteler ve diğer ilmî, teknik ku
rum ve müesseselerle iş birliği sağlamak, stan-
dardizasyon konularında yayın yapmak, millî 
ve milletlerarası standartlardan arşivler mey
dana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına 
sunmak, 

G) Standartlarla ilgili araştırma maksadiy-
le ve ihtiyari standartların tatbikatında kontrol 
için lâboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve 
deneyleri, resmî veya hususi sektörün talebede-
ceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor ver
mek, 

H) Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve 
geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu 
maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiple
mek, 

Türk Standartları Enstitüsünün bu görev
lerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Ku
rulca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kim diyecek 

bunu? 
FARUK SÜNTER — Türk Standartları Ens

titüsü diyecek. Diğer taraftan Ticaret Vekâleti 
Standardizasyon Müdürlüğü diyelim; böyle bir 
nizamname hazırlasa, bunu doğrudan doğruya 
Bakanlar Kuruluna göndermek imkânına ma
liktir. O geliyor, oradan nizamname olarak çı
kıyor, çıktığı vakit diğer alâkalılarda tered
dütler husule geliyor, oralara danışılmadığı için 
kargaşalığa meydan veriyor. Halbuki burada 
gerek üniversite, gerek Bakanlar Kurulu, ge
rekse hususi sektör bir aradadır. Binaenaleyh 
şayet vekâlet de hazırlasa bunu buradan bir 
defa geçirip, buradan mütalâası;iı alıp, paten
tini koymak mecburiyetinde kalacaktır ki, or
tada birbirini teşevvüşe sokacak vaziyetler ol
masın. 

KUYATK FİKRET — Birinci maddenin 
üçüncü fıkrasında şöyle bir hüküm vardır. (Yal
nız Türk Standartları Enstitüsü tarafından ka
bul edilen standartlar, «Türk standartları» adı
nı alır.), denilmektedir. Ondan sonra gelen fık
rada Türk standartları ihtiyari -»lup Bakanlar 
Kurulu karariyle mecbur tutulabilir, deniliyor. 
Bir standardın mecbur kılınabilmesi İçin Türk 
standardı olması şarttır. Türk standardı mec
bur olduğuna göre bu fıkradaki bu standardın 
içindeki bu işaret edatının kalkması icabetmez 
mi? Bunu anlıyamadım. 

FARUK SÜNTER — Esasen bu maddenin 
yazılışında o silsileyi belirtmek noktası ele alın
mıştır. Evvelemirde birinci fonksiyon Enstitü
nün yaptığı standart ihtiyaridir. Enstitü yapar
sa Türk standardı adım alır. Binaenaleyh ihti
yari standartlar dışındaki Türk standardı Ba
kanlar Kurulu vasıtasiyle mecbur kılmabilir. 
Fakat Bakanlar Kurulu her standardı mecburi 
kılmasın, yalnız Türk standardını mecburi kıl
sın diye mevzuata bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi olduğu gibi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Görevleri 
MADDE 2. — Türk Standartları Enstitüsü

nün görevleri şunlardır : 
A) Her türlü standartları hazırlamak veya 

hazırlatmak, 

BAŞKAN — Bu maddeyi tekrar fıkra fıkra 
okuyalım. Her fıkra üzerinde arkadaşlarımızın 
fikirleri olabilir. 

KUYTAK FİKRET — Türk Standartlarının 
medburi olup olmayışının fayda ve mahzurlarını 
öğrenmek isterim. Hepsi mecburi olsa ne fayda 
ve mahzuru olur? 

FARUK SÜNTER — Standartlar bugün 
dünyanın ileri memleketlerinde ihtiyaridir. 
Standartların asıl karakterleri ihtiyaridir. Me
selâ Almanların (Di) standartları ihtiyaridir. 
İsviçre, İsveç ve İsrail'de ihtiyaridir. Yalnız 
bu standartları ihtiyari olarak çıkarmak de-
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mek alâkalıların, bu standarttan fayda gör
dükleri için, bunu tatbik edecekleri seviyeye 
varmaları demektir. 

Bâzı memleketlerde standardizasyon ensti
tüleri ile alâkalılar arasında mukavele yapı
larak standardize edilmiştir. Bu falan marka
nın kullanılması şeklinde halka emniyet sağ
lanmasını temin eder. Halk bir yerde standar
da uygun bir markayı görmekle bu malı sa-
tmalır. Ve bu yola giderse istifade eder. Bizce 
bu mevzuu ihtiyari yoldan tutmaya imkân yok
tur. Bahsettiğim memleketlerde birtakım stan
dartlar medburi kılınmıştır. Meselâ kaza iş
lerine aidolan hayatla ilgili standartlar, tek
nik tehlike mevzuundaki standartlar, elek
trik standardı ve saire gibi. Biz de buna nrec-
<bur kaldık. 1938 senesinde başlıyan tatibikat 
•bizi buna mecbur kılmış ve Devletin elinde 
de bu imkân bulunmuştur. Bu nizamnameler
den bir kısmı halen meriyetedir. Bunların bu 
şekilde tatbikmda da birtakım mahzurlar gö
rülmüştür. Bir standardı mutlaka mecburi 
gördük mü bunun kontrolünü da mutlaka ele 
almak lâzımdır. Bu da bütçe üzerine birtakım 
güçlükler ve ağırlıklar tahmil edebilir, önü
müzdeki tasarı 'bu mahzurları bertaraf edecek 
mahiyettedir. Bunun aslı bundan 6 sene evvel 
Birleşmiş Milletlerden memleketimize gelen bir 
mütehassısın da tavsiyelerine uyularak hazır
lanmıştır. 

Bidayette ihtiyari standartlar yapılır. Mec
buri standartlar da memleketin ihtiyacı ve 
icranın imkânları foir araya getirilerek alı
nanlardır. 

REFET AKSOYOĞLU — Bunu teferruat 
halinde göstermek'tense, umumi bir cümle ile 
ifadesi daha iyi olur zannmdayım. Bunlar fık
ra fıkra burada zikredilmektense talimatname
de teslbit edilir dense idi daha iyi olmaz mı 
idi? 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
FARUK SUNTER — Burada, Standart Ensti
tüsünde muhtelif kurumların vazifeleri ta-
dadedilmiştir. Bu çalışma kökleri ile diğer ça
lışma kökleri birinci maddedeki vazife taksi
minden kuvvet alıyorlar. Esas vazifelerin hay
lisini yönetmeliğe 'bıraktık ve hemen buyurdu
ğunuz ciheti 'bir iki kelime ile ifade ettik. Bu
radaki enstitü bütün kanunları tetkik edecek, 
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bir nevi rota vazifesini görecektir. Bu ba
kımdan bu kısma koyduk. 

BAŞKAN — İkinci madde için konuşacak 
arkadaşımız var mı? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yurdun 
standart işlerini geliştirmek için kullanacağı ele
manları nasıl yetiştireceğiz t 

FARUK SUNTER — Kurslarda yetiştiri
lecek. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Elemanların 
evsaf ve durumu nedir? 

FARUK SUNTER — Bunlar kullanılacak
ları yerlere göre değişecektir. Meselâ kontrolör 
olarak çalışacak arkadaşların Hukuk veya 
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olmasını 
şart koşacağız. Aynı zamanda muayyen özel 
bilgileri verebilmek için de bunları kursa tâ
bi tutacağız. Teşkilâtta, Hukuk mezunu, Siya
sal Bilgiler Okulu mezunundan tutunuz da, 
Tekniker Okulu mezunu olan elemanlara ka
dar 'hepsine vazife verilecektir. Bu kadar çe
şitlidir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi reylerinize a^; 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Organlar 
MADDE 3. — Türk Standartları Enstitü

sünün organları Genel Kurul, Teknik Kurul, 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile İh
tisas kurullarıdır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

Buyurun Sıtkı Bey. 
ULAY SITKI — Efendim, bundan sonra, 

zikredilen kurulların vazife ve salâhiyetleri 
uzunboylu sayılmış ve izah edilmiştir. Bunun 
yerine, «Bu kurulların vazife ve salâhiyetleri 
Balkanlar Kurulu kararı ile veya bir talimat
name ile tes'bit edilir.» Şeklinde bir fıkra ko
nursa daha iyi olur. Zira ilerde bâzı zorluk
lar meydana çıkarsa kanun metninin tashihi 
imkânı daha zor olur. Halbuki talimatname
nin tashihi daha kolaydır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 2 nci 
maddede zikredilen vazifeler genel vazifelerdir. 
Ama bunlar arasında bir sürü ihtisas kurulları 
var ki, sayısı belki 47 ye baliğ olacak, muhtelif 
mevzuları incelemek için ayrı ayrı vazife yapa
caktır. 
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İkincisi, burada zikredilen görevler genel ma

hiyette ele alınmıştır. Bunların nasıl ve hangi 
sahalarda iştigal edeceği ve vazifeleri kanıma 
konmadığı takdirde enstitünün iştigal mevzula
rı üzerinde tereddüt edilmesi mümkündür. 

ULAY SITKI — Üç gruptan gelecek temsil
ci üye sayısını kanunun ifade tarzı benimsemiyor. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FA
RUK SUNTER — Efendim, burada muhtelif 
organlar için konulmuş olan kayıtlar, yönetme
liklere esas olabilecek şekilde, vâzıı kanunun 
vereceği ışıklar şeklinde, serpiştirilmiştir. 

Birinci maddede haklı olarak durduğunuz gi
bi, genel kurul zamanla dejenere olabilir. Türk 
Standard Enstitüsünün bütün kuvveti ile işle
mesi ve gerek idare ve gerekse hususi sektörün 
birbirleri ile muvazene kurması şeklinde temsil 
edilmesi isteniyor. Bunlardan birinin öbürünün 
üzerine çıkmaması, yönetimi ele almaması kanu
ni teminat altında bulundurulmak isteniyor. 

Üniversiteden, ilim kurullarından, Bakanlık 
ve bakanlıklara bağlı müesseseler ile hususi sek
tör, ticaret ve sanayi odaları temsilcilerinin hu
susi bir grupunun diğer gruptan fazla nispette 
olmaması ile bir muvazene sağlanmak istendi. 
Bu muvazeneye burada yalnız işaret vardır. Bü
tün bu kurulların görevleri, yapacakları işler, 
ne şekilde toplanacakları, dağılacakları, çalışma 
sistemleri ve saire yönetmeliğe bırakılmıştır. Ve 
böylece 60 madde olması lâzımgelen tasarı 15 
maddeye indirilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, iki hususun iza
hını rica edeceğim. 

Birincisi, Teknik Kurulla ihtisas Kurulunun 
bünyesi nedir? ikincisi bu müessesenin tümü
nün murakabe sistemi nasıl olacaktır ve bunu 
hangi makam yapacaktır? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 6 ncı 
madde Teknik Kurulun, 9 ncu madde ihtisas 
Kurulunun bünyesini izah ediyor. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, sualimi biraz 
açayım : Teknikle ihtisas aşağı yukarı birbirinin 
aynıdır, iki kurulu/ müşterek bir kurul haline 
ifrağ etmek mümkün değil midir? 

BAŞKAN — Efendim bu hususu 6 ncı ve 
9 ncu maddelere gelince müzakere edelim. 

ERSÜ VEHBİ — Bu madde kaimi edilince 
zamanı geçmiş olur. 

FARUK SUNTER — Burada sıfatları veri
len, Teknik Kurul ile ihtisas kurullarının isim-
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lcri biıbirine benzemekle beraber farklı vazife
leri vardır. Enstitünün ihtisas^ heyetleri doğru
dan doğruya Standardazyon yapan organlar 
demektir. Bunlar evvelâ bilgileri itibariyle ih
tisas gruplarına dağıtılmaktadır : Ziraat ihti
sas grupu veya teknik hazırlık grupu, elektrik 
hazırlık grupu idi. Bu gruplar kendi bünyeleri 
içinden ve dışarıdan üyeler seçmekle teknik komite 
meydana gelir. Bunu yapan teknik komite stan-
dardları doğrudan doğruya hazırlar, süzgeçten 
geçirir. Hazırlanmış olan standardları, standart 
olarak inceleyip kabul edecek kurulun bu işe 
yetkili olması lâzımdır. Genel Kurul üyeleri; 
Standart gruplarında vazife alabilecek seyyali-
yette değildir. Bir Genel Kurul bir de küçük 
kurul vardır. Bu küçük kurul yalnız teknik 
sahalarda çalışır. Bu genel kural denilen kala
balık kurul içinde e-erek müesseselerden gelecek 
azalar ve gerekse Hükümetin alâkalı teknik or
ganlarından gelecek azalar, teknik kurulun yap
tığı standartları tetkik eder, kabul eder. Birisi 
hazırlayıcıdır, ikincisi de kabul edicidir, tasdik 
edicidir. Bunların elemanları tekniktir. 

ERSÜ VEHBİ — Ben murakabe sistemini 
soracaktım. Standart işinde başkalarına men
faat sağlama gibi bir hal olabilir, bâzı hususlar 
doğabilir. Mecburi standartlar kısmı Bakanlar 
Kurulu kararı ile kesinleşeceğine göre, her han
gi bir firma kendi menfaatine olacak bir karar 
aldırabilir. Bu gibi suiistimallerin ve bu kuru
lun murakabesi nasıl olacak ve bunu hangi ma
kam yapacak? 

FARUK SUNTER — Bu teknik kurulda 5 
Bakanlığın temsilcisi vardır. Bunlar Hükümet 
adına kurulun çalışmalarını içten murakabe ede
ceklerdir. Sonra Enstitünün bir de Denetleme 
Kurulu vardır. Bu hususta bâzı noktaları sayın 
Albayımla aşağıda yeniden gözden geçirdik ve 
huzurunuza yeni bir teklifle geldik. Denetleme 
Kurulu doğrudan doğruya Hükümet temsilcileri 
tarafından teşkil edilecektir. Ticaret, Sanayi ve 
imar ve İskân Vekâletleri temsilcileri bu kuru
lu teşkil edeceklerdir. Bunun dışında hesap kıs
mında da hesaplar, kanunla kurulmuş kamu mü
esseselerinin ve Maliye kontrolü altındadır. 

ERSÜ VEHBÎ — Hesap uzmanları; bakanlı
ğın temsilcisidir. Ama müessesenin içine girdik
leri zaman fiillerinden dolayı temsil sıfatlan 
yoktur. Şu halde ancak şu sıfatlan ile sorumlu, 
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bakanlığın memuru olma vasfından dolayı ise 
sorumlu değildir. Müessesenin üstünde kontrol 
sistemi yoktur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Mütehassıs ele
manlar kontrol yapabilecek heyetlerdir. Bunlar 
birkaç kişi olsalar idi dediğiniz şekilde yanlış 
yola sapabilirlerdi. Heyeti umumiyesi birden gö
rev ifa edecekleri vazifeye sevk edilecekleri için 
hiç hata edeceklerini tahmin etmiyorum. İhti
sas kurullarının hazırlıyacağı standartlar Tek
nik Kurulun süzgecinden geçecek, ancak ondan 
sonra kabul edilebilecektir. Yalnız, bunların 
hepsini yapmanın imkânı yoktur. Bunlar lâbo-
ratuvaıiarda en ufak teferruatına kadar tecrü
be edilecek, netice teknik kurula, havale edile
cek, raporu hazırlanacak, bu tetkikler yapıldık
tan sonra standart olarak, ihtiyari standart ola
rak ortaya çıkacaktır. Bu işjn mecburi olması 
isteniyorsa o zaman Bakanlar Kuruluna, mecbu
ri standart olmasına ihtiyaç duyan vekâlet teklif 
edecek, neticede Bakanlar Kurulunun kararı ile 
bu standart mecburi kılınacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, standardı Bakan
lar Kurulu kaldırabilecek mi? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Gayet tabiî. 
Norm standartlar değiştirilebilecektir. 

ERSÜ VEHBİ — Kanun hükmü altına alıyo
ruz da.. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bütün endişe

leri bertaraf etmek için, Sıtkı Paşanın tekli
fine uyarak, 3 ncü maddede bu organlar sayıl
dıktan sonra, «vazife ve salâhiyetleri Tüzükte 
gösterilecektir.» diye bir fıkra ilâve edip, 11 nci 
maddeye kadar olan bu husustaki maddelerin 
çıkarılmasının daha uygun olacağı kanaatinde
yim.. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, ben de aynı ka-
naatteyidim. Fakat bunun bâzı mahsurlar do
ğurabileceğini düşündüm ve fikrimi değiştir
dim. Bakanlar Kurulunun koyacağı usul, vazife 
ve salâhiyetler, bakanlar bu işin mütehassısı ol
madığı için, mahsurlu olabilir. Böyle bir seyyali-
yet verilince maddeye bakarsınız yarın karşı
mıza 20 tane müessese çıkar. Onun için tasarıda 
olduğu şekilde kabul edilmesinin daha faydalı 
olacağına kaaniim. 

ULAY SITKI — Kanun, teknik olması dola-
yisiyle, ağdalı bir lisan ile yazılmıştır. Onun için 
anlamakta güçlük çekiliyor. Bunu okuyacak in-
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sanlar daima teknik kimseler değildir. Anlaşı
labilen bir lisan ile yazılması gerekirdi. Kanun 
anlaşılmadığı içindir ki, arkadaşların birçokları 
bu meyanda Ersü, sözcü olduğu halde, sualler 
sormaktadır. Zaman müsait ise teklif ediyorum, 
arkadaşlar bu kanunu bu gece tetkik etsinler. 
Teklifim yarınki gündeme alınmak üzere taliki
ni rica edeceğim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Paşamın, kanun 
anlaşılmıyor tarzındaki ifadelerine iştirak ede
miyorum. Zira her kanun herkes tarafından an
laşılmış olsa idi birtakım tefsirler olmazdı. 

İkincisi; Ersü arkadaşımızın da sual sorduk
ları yolunda ileri sürdükleri mütalâaya cevap 
vermek arzusundayım. 

Son değişiklik hasebiyle komisyonlar yeniden 
kurulmuştur. Ersü arkadaşımız da İmar ve is
kân Komisyonuna yeni olarak iltihak etmiştir. 
Daha evvel, bendeniz bu komisyonun âzası idim. 
Ve ben bunun hazırlanmasında arkadaşlarla teş
riki mesai ettim. Bu bakımdan Vehbi Ersü'nün 
tasarıda adının bulunması sırf formalite icabı
dır. Sadece benim ismimin yazılması lâzımgelir-
di. Ben sözcüyüm. 

KUYTAK FİKRET — Hayati bir mesele üze
rinde düşündüm. Mecburi standarda tâbi bir 
malzeme kullanılışı esnasında bir tehlike tev-
lidederse, bunun mesulü kim olacak? 

TİCARET VEKÂLETİ MÜMESSİLİ FA
RUK SUNTER — Anlıyamadım, efendim. 

KUYTAK FİKRET (Devamla) — Mecburi 
standarda tâbi tutulmuş bir malzeme kullanılır
ken her hangi bir tehlike yaratmışsa mesulü kim 
olacaktır? Meselâ bir elektrik malzemesi, üze
rinde damga vuruluyor, yapılmasında standardi-
ze ettiğimiz şekle ve mevzuata uygun imal edil
miş, buna rağmen neticede bir tehlike ve zarar 
meydana getirmiş. Bunun mesuliyetini müessese 
üzerine alıyor mu? Bu ahvalde mesuliyet kime 
ait olacak? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim böyle 
bir şey olamaz. Bu standardın tesbit edilebilme
si için lâboratuvarlarda bütün tecrübelerin ve 
tetkiklerin en ince teferruata kadar yapılmış 
olması lâzımdır. 

KUYTAK FİKRET — Yüzbinde bir ihtimal 
olsa ve böyle bir şey zuhur etse müessese mesu
liyeti üzerine alacak mıdır? 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bir 

köprij yaparsınız, her türlü hesabı yapar bütün 
tedbirleri alırsınız, fakat umulmadık bir sel ge
lir köprüyü alır. Bunda köprüyü yapanın hiçbir 
hata ve kabahati yoktur. Bu gibi elde olmıyan 
hâdiseler için sorumluluk olmaz. Mamafih tem
silci arkadaşımız bu hususu izah etsinler. 

FARUK SUNTER — Efendim burada, bey
efendinin buyurdukları, nokta şu ola/bilir : Mad
de üzerinde misal getirerek ifade ettiler, elektrik 
teli dediler. Elektrik teli standardize edilmesine 
rağmen norma göre h'aızırlanımadığı /takdirde so
rumlu olan onu bu şekilde imal edendir. 

Türk Standartları En'stMMi nöronları yapan 
müessesedir, malı yapan müessese değildir, So
rumlu olan kimse; esas malı yapan kimsedir. Doğ
rudan doğruya hangi fabrikanın malı ise kusur 
ondadır. Kontrol edildiği zaman, standart mec
buri alınmış ise, ihtiyari değil ise, o zaman 1705 
sayılı Kanuna göre mesulünü mahkemeye vermek . 
icabeder. 

KUYiTAK FİKRET — Hatanın birisi imalât 
hatası olabilir. Fakat diğeri siz şu normda yapı
nız ve devam ediniz dediniz. Burada standardları 
yapan enstitünün de baltasının olması keyfiyeti 
varittir. Bu takdirde ne olacak?. 

ULAY SITKI — Meselâ çimentoyu şu ayarda 
yapacaksınız dediniz. Sayın Albayımın 'böyle bir 
endişesinin vâridölmaması icabeder. Şu haklım
dan : Standart mevzuu mühimdir. Biraz tefer
ruata gireceğim. Standardın hazırlanması gayet 
geniş bir çalışma neticesinde olmaktadır. Evvel
emirde bir teknik komisyon bu işlerde vazifelen
dirilecek, komisyon nıevızuu ele alacaktır. Dünya
da mevcut bütün standartlar göz önüne getirile
rek bir standart ' "müsveddesi hazırlanmaktadır. 
Bunun ilk normu, taslağı hazırlanırken alâkalı 
müstehliklerden sorulmakta, her türlü teklifleri 
istenmektedir. 

Bu mevzu yeniden ele alınıyor. Bu kanun ile 
harekete geçecek olan müessesenin lâboratuvar 
çalışmaları malî bir külfet tahmil eder, 5 milyton 
lira gibi. Amerikalıların verdiği 5 milyon, lâbo-
ratuvar yapılsın diyedir. Lâıboratu'var tecrübeleri 
yapılacak, kaltî kanaate varıldıktan sonra arz edi
len süzgeçlerden geçecek ve standart olacaktır. 
Bu hususta milletlerarası iki teşkilat vardır. Bi
risi Dünya Standardizasyıon Teşkilâtı, diğeri Dün
ya Elektrik Komisyonu. Türk Standarltları Ko-
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misyonu bugünkü mütevazı haliyle bile her ikisi
nin âzasıdır. 

Fakat ilim, teknik bütün dünyada bir nokta
da yanilırsa böyle bir ihtimal olaJbilir. 

KOKSAL OSMAN — Böyle bir hata olduğu 
zaman mesuliyet kimin olacak? 

TUNÇKANAT HAYDAR — ilim ve fennin. 
ingilizlerin Kent adlı (Jet) tayyaresi bilindiği 
gibi muayyen bir irtifada on sekiz bin fitte, pat
ladı, halbuki bu yeni bir tayyare idi. Beş milyon 
sterlinlik bir havuz içinde yaptılar, tazyik verdi
ler. Neticede tazyik supapınmı çatlaması ile tay
yarenin gövdesinin patladığı anlaşıldı. Ama bun
dan evvel her şey telMlk edilmişti. Bunda da fab
rika üç sene geri gitmek suretiyle cezasını ödedi. 
Amerika da geri kaldığı mesafeyi kapattı. Bunun 
sebebi umumiyetle fabrikanın, imalemin ilmî ve 
fennî hususlarının geri olmasından mütevellittir. 

FARUK SUNTER — Arkadaşlarımla konuş
tum. Uimuımi hükümlere göre muamele yapılması 
lâzımıgelmektedir. Böyle, imalât hataStndan dolayı 
bir suç işlenirse, bunlar normal mahkemelere ve
rilecektir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kalbul buyuranlar... Kalbul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Genel iKurul 
MADDE 4. — Genel Kurul, Türk Standard

ları Enstitüsünün en üst yetki organı olup tem
silci ve tabiî üyelerden meydana gelir. 

A) Temsilci üyeler; 
a) Üniversitelerin standardla ilgili kürsüleri 

ve enstitüleri ile standardlarla ilgili sair ilim mü
esseselerinden ve Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları birliğinden, 

b) iS/tandardlarla ilıgili Bakanlıklarla bunlara 
bağlı veya murakabelerine tâlbi teşekküller arasın
dan, 

c) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği, ile Türk Standard
ları Enstitüsü gelirlerine katılan oda ve borsalar, 
standardla ilgili Bankalar ve hususi teşekküller 
arasından, istenecek temsilciler. 

Bu üç gruptan gelecek temsilci üyelerin sayı
ları memleketteki sttanıdard çalışmalarının duru
mu ve gelişmeleri gıöz önünde tutularak Genel 
Kurulca tesbit olunur. Şu kadar ki, bir gruptaki 
temsilci üye sayısı diğer iki gruptalki temsilci sa
yısının toplamını geçemez. 
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B) Tabiî üyeler. 
Teşkilât kanunlarında Standard isleri ile gö

revlendirilmiş olan bakanlık]arın bu hizmeti gö
ren dairelerinin âmirleri ile Genel Kurulun top
landığı tarihte görevli hazırlık grupları başkan
ları ve Türk Standardları Enstitüsünün eski Yö
netim Kurulu başkanları Genel Kurulun taîbiî 
üyeleridir. 

Genel Kurul ilân olunan günde hazır bulunan 
âza ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu 
ile alınır. 

BAŞKAN — Bıı madde hakkında söz isti-
yen? Yok.... Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 5. — Türk Standartları Enstitüsü
nün gayelerine yararlıkları dokunanlarla stan
dart çalışmalarında ilmî ve teknik başarı göste
renlere Genel Kurulca fahrî üyelik verilebilir. 
Fahrî üyeler, Genel Kurul toplantılarına katıla
bilirler fakat oya iştirak etmezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teknik Kurul : 
Teknik Kurul Türk Standartları Enstitü

sünün, hazırlanan standartları kabul ve mec
buri olarak yürürlüğe konmalarında fayda gö
rülenlerini tesbit eden yetkili organdır. 

Teknik Kurul, Genel Kurulda bulunan ba
kanlıklar mensubu tabiî üyeler, Yönetim Kurulu 
üyeleri, Yönetmelikle belirtilen İhtisas kurulları 
başkanları ile, Genel Kurulun temsilci üyeler 
arasından ve dördüncü maddenin (A) bendi, 
(a) ve (c) fıkralarında belirtilen grupların her 
birinden seçeceği ikişer kişiden teşekkül eder. 
Teknik Kurul, yılda en az iki defa olmak üzere, 
lüzumu halinde Yönetim Kurulu tarafından top
lantıya çağırılır ve ' çalışmalarını en az on beş 
kişinin iştirakiyle yapar. Kararlar 2/3 çoğun
lukla alınır. Teknik Kurulun kararları kesindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun. 

KARAMAN SUPHİ — (Organlar) faslında 
4 - 5 madde var. Diğer taraflarda başlık mad
denin üzerine yazıldığı halde, burada maddenin 
içine girmiştir. Bunda da aynı şekilde madde
nin dışında yazılmasını teklif ediyorum. (Doğru 
doğru sesleri) 

BAŞKAN — Suphi Beyin düzelttiği şekilde 
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maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 7. — Yönetim Kurulu Türk Stan

dartları Enstitüsünün yürütme organıdır. Ge
nel Kurul tarafından ve kendi içinden seçilen, 
her yıl üçte biri değişen altı asil üyeden teşek
kül eder. Asillerle beraber yedekleri de seçilir. 

Türk Standartları Enstitüsünün, her yıl Yö
netim Kurulunca kendi arasından seçilen baş
kanı temsil eder. Görev süresi bitenler yeniden 
seçilebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme Kurulu 
MADDE 8. — Türk Standartları Enstitüsü

nün hesapları ve bunlarla ilgili muamelâtı, Ge
nel Kurulca ve kendi üyeleri arasından seçile
cek üç denetçi tarafından denetlenir. Asillerle 
beraber üç de yedek denetçi seçilir. 

Görev süreleri biten denetçiler yeniden seçi
lebilirler. 

TUNOKANAT HAYDAR — Efendim, 8 nci 
maddede bir değişiklik yapılmıştır. Bu maddeyi 
değiştirdiğimiz şekliyle okuyorum : 

«MADDE 8. — Türk Standartları Enstitü
sünün hesapları ve bunlarla ilgili muamelâtı Ge
nel Kuruldaki Ticaret, Sanayi ve İmar ve İskân 
bakanlıklarının temsilci üyelerinden kurulan üç 
kişilik bir kurul tarafından denetlenir.» 

Kontrolü Hükümete vermek için üç bakanlı
ğın temsilcilerinin bu işi yapmaları uygun gö
rüldü. 

KARAMAN SUPHİ — Üç bakanlığın ismi 
yok burada. İlgili bakanlıkların diye geçiyor. 

TUNOKANAT HAYDAR — Yönetmelikte 
gösterilmiştir.. 

KARAMAN SUPHİ — Madde ifadesinin de
ğiştirilmesi lâzımdır. Zira atıf yapıyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — Malî kontrolü da saglı-
yacak mı? 

TUNOKANAT HAYDAR — Buna lüzum 
yoktur. Zaten hangi bakanlıkların olacağı yö
netmelikte zikredilmiştir. Burada konulmak su
retiyle Genel Kurulda mevcudolduğu kabul 
edilmiş oluyor. 

KARAMAN SUPHİ — Maddeyi değiştirmek 
icabediyor. Falan filân ilgili bakanlıklar de
mek lâzımdır. Aksi halde atıf yapamayız. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 4 ncü | 

maddenin (B) fıkrası sarih olarak, (standartla 
ilgili, bakanlıklarla bunlara bağlı veya muraka
belerine tâbi teşekküller arasından) demek su
retiyle tasrih etmiştir. Diğer bakanlıklar yönet
melikte gösteriLecektir. I 

FAEUK SUNTER — Maliye, Sanayi, Nafıa, 
Ziraat, Münakalât, İmar ve İskân, Maarif ve di
ğerleri. 

KARAMAN SUPHİ — En ziyade Sanayi, Ti
caret, İmar ve İskân vekâletleri temsilcileri mu
rakabeye seçilmiş bulunuyor. 

KOKSAL OSMAN — Teknik bir mahzur 
yoksa, 4 ncü maddedeki ilgili bakanlıkların bu
rada. da zikredilmesi uygun olur, kanaatindeyim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bendin içinde, 
ilgili bakanlıklar sözü geçmektedir. 4 ncü mad
denin B bendinde şöyle bir değişiklik yapıyo
ruz : 

(Tiearet, Sanayi, İmar ve İskân bakanlıkla* 
rı ile standartla ilgili diğer bakanlıklar, bunla
ra bağlı veya murakabelerine tâbi teşekküller 
arasından...) 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat'm B bendin
deki değiştirişi ile bu 4 ncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi tekrar okuyoruz : 
(8 nci madde değiştirilen şekliyle tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi bu şekliyle oyu

nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İhtisas Kurulları 
MADDE 9. — Türk Standartları Enstitüsü

nün ilmî inceleme ve hazırlama organları olan 
ihtisas kurulları. Enstitü faaliyetinin gerektir
diği sahalarda çalışmak üzere, Genel Kurul ka
rarı ile kurulurlar ve bu kararlarda belirtilen 
esaslar dâhilinde vazife görürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel Sekreter ve kadro 
MADDE 10. — Yönetim Kurulunca Türk 

Standartları Enstitüsünün işlerini yürütmek 
üzere bu kurula karşı sorumlu, kendi dışından 
bir Genel Sekreter atanır. 
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Genel Sekreter, Genel Kurul ve Yönetim Ku

rulunun tabiî üyesidir. 
Yönetim Kurulu, personel kadrolarını ihti

yaca göre tertipleyip her yıl bütçesi ile birlikte 
Genel Kurulun onayına sunar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gelirleri 
MADDE 11. — Türk Standartları Enstitü-

. sünün gelirleri şunlardır : 
A) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda

ları ve Ticaret Borsaları Birliği' ile yıllık gelir
leri (200 000) liradan fazla olan Ticaret ve Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ile Ticaret Borsalarının bir evvelki yılda sağla
nan fiilî gelirlerinin % 3 ü nispetinde mütaa-
kıp yılın bütçesine koyacakları ve o yılın Ma
yıs ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tediye' 
edecekleri aidatlar; 

B) Türk Standartları Enstitüsünün çalış
ma konuları ile ilgili oldukları veya çalışmala
rından doğrudan doğruya yahut dolayısiyle 
faydalandıkları ilgili bakanlıklarınca Türk 
Standartları Enstitüsünün mütalâası alınarak 
tesbit edilen 3460 sayılı Kanuna tâbi teşekkül, 
müessese ve ortaklıklarla, bakanlıkların teftiş 
ve denetlemesi altındaki birlik, kurum ve ofis
lerin her yıl bütçelerine koyacakları (5 000) 
lira maktu aidat ile bir evvelki yılın bilanço
suna göre tahakkuk eden safi kârlarının binde 
birine tekabül eden nispî aidatlar; 

C) Türk Standartları Enstitüsünün yapa
cağı hizmetler karşılığı olarak gerçek ve tüzel 
kişilerden Yönetim Kurulunca uygun görülecek 
miktarda veya tarifelerine göre alınacak ücret
ler; 

'D) Yayın ve (T. S. E.) alâmeti farika ge
lirleri ; 

E) Her türlü yardım, bağış ve sair gelir
lerden ; 
ibarettir. 

Türk Standartları Enstitüsünün yukardaki 
fıkralarda sayılan gelirleri ve muameleleri ve 
sahibi bulunduğu gayrimenkülleri her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Gelir ve Kurumlar vergilerine tâbi teşekkül-
lerce tediye olunan aidat o yılın hesap dönemine 
masraf kaydedilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
KUYTAK FİKRET — Maliye temsilcisi var 

mı ? 
TUNÇKANAT HAYDAK — Maliye temsil

cisi gereken son sözünü söylemiş ve ayrılmıştır. 
ERSÜ VEHBÎ-— Malî mevzuda arkadaşla

rımızın endişelerini gidermek için tetkik et
tirdik. Verilen mütalâa İktisat Komisyonunca 
uygun bulundu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşımızın 
hangi kısımlara itiirazı varsa ifade etsinler, 
izah edelim. 

KUYTAK FİKRET — (E) bendinden son
raki kısımda (Türk Standartları Enstitüsünün 
yukardaki fıkralarda sayılar, gelirleri ve mua
meleleri ve sahibi bulunduğu gayrimenkulleri 
her türlü vergi, resim ve harcdan muaftır.) elen
mektedir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bunların gay
rimenkulleri bina ve lâboratuvarlardır ki, bun
lar için verilecek vergiler, Devletin bir elin
den almak, diğer eline vermek gibi bir şeydir. 
Haddizatında Devlete sağlanan bir gelir de
ğildir. Esasen madde de buraya maliyeciler 
tarafından konulmuştur. 

ULAY SITKI — Maliyeciler kabul edebilir. 
Fakat, PTT de bir iktisadi Devlet müessesesi
dir, her türlü vergisini verir Niye Damga Res
minden muaf tutalım ? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu fıkranın 
tamamiyle çıkarılmasını teklif ediyorum. Dam
ga Resmini de, diğer her türlü vergilerini de 
vermelidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Zengin bir 
müessese değildir, kuruluş halindedir Bu ka
nun ile ancak yılda 1,5 milyon lira bir gelir te
min edecektir. Bu kadar eleman çalıştıracak, 
lâboratuvarlarda tecrübeler yapılacak, .gaye 
millîdir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — (B) fık
rası bu müessese ile ilgilidir. Bunu vermek zo
rundadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sanayi Bakan
lığı temsilcisi burada, isterseniz izahat versin. 

SANAYÎ BAKANLIĞI MÜMESSÎLÎ — Bi-
zim Bakanlığa bağlı iktisadı Devlet Teşekkül
leri ile ortaklıklarının 1959 yılı kâr ve zarar
ları tesbit edilmedi. Bu kâr da 1959 yılı sonun
da 464 525 481 liradır. Verilecek miktar bin-
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de bir olduğuna göre ödenecek miktar 464 bin, 
küsur lira, olacak ve ilerdeki yıllarda kârda bir 
gelişme olduğu takdirde elbette miktar arta
caktı r. Biz bu enstitünün gelişmesini istiyoruz. 
Bu zamana kadar buna bütçeden yardım et
mek durumunda idik. Halbuki bu kanun çık
tıktan sonra kâr eden müesseselerden yardım 
görecek. Sonra, bununla ilgili olmıyan mües
seselerin para vermesi bahis mevzuu değildir. 

KUYTAK FİKRET — Bir kere (O) fıkra
sına göre, (Yönetim Kurulunca uygun görüle
cek miktarda veya tarifelerine göre alınacak 
ücretler) vardır, bir de; (D) fıkrasında, (Ya
yın ve alâmeti farika gelirleri) vardır. Alâmeti 
farika için (15) kuruş yerine (,20) kuruş alın
mak suretiyle muaf tutulmayabilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Yeni doğan müesseseler, 
Türkiye'de ilk defa ciddî olarak bir kanun te
minatı altına alınmak suretiyle ;veni bir mües
sese doğmuştur-. Bunun çok faydalı olduğu he
pinizin malûmudur. Kanunun heyeti umum iye
si hakkında müsbet oy kullanılmasını rica ede
ceğim. 

Bir müessesenin kazançları hakikaten muafi
yet altında tutulursa bu müesseseler kuvvetle
nebilir. Kazançları nispetinde gelişme imkânı 
sağlanmış olur. Ambalaj fabrikası, standart am
balaj sistemine giden müessese değPclir, onun 
için gelişemiyor. Hususi teşebbüslerin bir kıs
mının gelirleri ile mütenasibolarak gelişmesini 
sağlamak için bu maddenin olduğu gibi muha
faza edilmesine taraftarım ve böylece kabul 
edilmesini teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Geçenlerde Hol
ding Şirketine ait bir kanun kabul ettik. O şir
ket için istenen muafiyet birkaç milyon lira tu
tuyordu. Arkadaşlarıma bunu hatırlatıyorum. 

ULAY SITKI — Buraya bâzı kanunlar geliyor, 
müstaceliyetle görüşülüyor. Bu arada vergi ve 
Damga Resminden de muafiyetle çıkarılıyor. 
Peki, bu vaziyette Devlet, Hazinesinin hakkını 
kimden alacak? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Her vatandaşın 
kendi kabiliyeti nispetinde vergiye iştirakini 
sağlıyacak bir vergi reformu yapmak şarttır. 

ULAY SITKI — ilk iki yıl alınmasa bile 
ondan sonra vergiden muaf tutulmamalı. Ben 
bu kanaatteyim. 

ERSÜ VEHBÎ — Standart Enstitüsü mem
leketin teknik bakımdan yükselmesinin, geliş-
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meşinin bir sembolü olacaktır. Diğer Devlet I 
müesseselerine yardım etmek suretiyle çok ka- I 
zanç. temin edecek, ama kendisi zengin olmıya- I 
çaktır. Standart Enstitüsü vazifesini yaparken j 
masraf yapacak. I 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar,, ben de
minki fikrimin aksine konuşacağım. Standart I 
Enstitüsü memleketin yararına çalışacaktır. Bu I 
bakımdan vergi muafiyetini ben de kabul edi- I 
yorum. I 

Biraz evvel, bu müesseseye bö>le bir muafi- I 
yet tanınmaması fikrinde idim. Verilen izahat- I 
lardan da anlaşılıyor ki, bu muafiyet bu mües- I 
seseyi inkişaf ettirdiği gibi standardı teşvik 
edecektir. Onun için maddeyi ben de kabul edi- I 
yorum. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu kırtasiyecili
ği önliyecek yeni bir görüştür, birçok faydalan I 
vardır. Onun için maddenin aynen kabulünde 
fayda vardır. I 

KARAVELÎOÖLU KÂMÎL — Bendeniz kat
iyen buna taraftar değilim. Buna iki sene için 
bir muafiyet tanımak lâzımdır. Bıı teşekkül ge- I 
lişip, kazancı artınca niçin vergi vermesin, re- I 
sim ve harçtan neden muaf tutulsun? I 

tki senelik bir muafiyet tanıyalım ve bu hu
susu derpiş eden bir fıkra ilâve edelim. Aksi I 
halde vergi sistemine aykırı bir kanun çıkarmış I 
oluruz. I 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bendeniz de 
hakikaten uygun mütalâa etmiyorum. Fonksi
yonu değişecek, büyük kazançlara sahibolacak- I 
tır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Son iki fıkra 
debiler arkadaşımız. Son iki fıkra şöyledir... I 

KAPLAN KADRÎ — Son iki paragraf. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Birincisi, teşek

küllerin verecekleri -beş bin lira için vergi ver- I 
memelerini temin bakımından buraya konul- I 
muştur, zaruret vardır. Bu beş bin lira ile bir- I 
likte diğer ücretler de masraf kaydedilecektir; I 
Hükümete vergi vermemek için. Bu bakımlar- I 
dan konulmuştur, maddeye. I 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu ticaret mües- I 
sesesi değildir. Standardı yapacak, kârlariyle I 
gelişecek. Onun için muafiyet gayet tabiîdir. Bir I 
ticaret müessesesi olsa uzun zam a. ı bir muafiyet I 
düşünülemez, 1 
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ULAY SITKI — Biz de D.D yollan olarak 

ticaret müessesesiyiz ama her türlü vergimizi 
veriyoruz. Bu vergiyi halktan çıkarıyoruz. Dam
ga pulu parası, her türlü diğer vergileri veri
riz. 

ERSÜ VEHBÎ — Burada göz önünde tu
tulacak şey, bu müessesenin bir ticaret müesse
sesi olup olmadığı hususu değildir, yeni kuru
lan bir müessesedir, bütün emtiayı standart bir 
hale getirecektir. Binaenaleyh- ne kadar teşvik 
edilmek imkânı bulunursa, o kadar memleket 
menfaatine olacaktır. Bu bakımdan vergiden 
muaf tutulması doğru olacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu müessese, 
şayet bir kâr temin ederse bu da gelişmesini te
min edecektir. Bu da memleketimizin gelişme
sine muvazi bir istikamet takibeder. İkincisi, 
madem ki, Ulaştırma Vekâletinden Devlete böy
le faydalı masraflar veriliyor, Paşam bir teklif
le gelsinler. Bu kırtasiyeciliğe bir nihayet vere
lim. 

BAŞKAN — Görülüyor ki, iki fikir var: Bi
rin cisi maddeyi aynen kabul etmek, ikincisi, 
gelirler meselesinde bir müddet Koymak sure
tiyle maddeyi bir şekle sokmak. Evvelâ gelir
ler maddesine bir müddet koymak suretiyle bu 
maddeyi bir sekle sokmak tarzındaki teklifi 
oyunuza arz edeceğim. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Usul hakkında 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇELEBÎ EMANULLAH — Evvelâ aksi fi

kir oya konur, bu kabul edilirse Öbürü hakkın
da da bir netice elde etmiş oluruz. Kabul edil
mezse öbür madde olduğu gibi, aynen kabul 
edilmiş sayılır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yazıldığı şekilde ka
bulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVEıLİıOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 
kabul edildiği gibi olmıyaeaktır tatbikat. Yani 
vergi muafiyetine lüzum yoktur. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, usul 
hakkında şunu arz edeyim ki, bir madde kabul 
edildikten sonra artık onun hakkında konuşmak 
olmaz. 

MADDE 12. — Türk Standardları Enstitü
sünün bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini 
ifa edebilmesi için lüzumlu olduğu Sanayi Ba-
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kanlığmca belirtilecek aralzd ve arsalardan Hazi
ne mülkiyetinde bulunanlar Türk Standardları 
Enstitüsüne bedelsiz olarak devir ve temlik edile
bilir. 

73617 sayılı Kanun ile belediyelere devredil
miş olan aynı mahiyetteki arazi ve arsalar için 
dahi yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Efendini, bu madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, mü
saadenizle şunu arz edeyim; burada, bütün arazi 
kastedilmektedir. Fakat arazi Millî Savunma. 
'Bakanlığına mı aittir, yoksa başka bir yerden, 
Sanayi Bakanlığınca tesbit edilen bir yerden mi 
verilecek? 

ADNAN BAŞER — Belediyelere meccanen 
verilmiş arsalar var, bunlar aynen buraya veri
lecek... 

KARAVELİOĞLU KÂMİL —. Belediyeler 
bu arsaları vermeye mecbur mudur'? 

MÜŞAVİR RÜŞTÜ ÖZAL — Efendim, 6188 
sayılı Kanunla Hazineye ait arsalardan bir kıs
mı mesken yapılmak kaydiyle belediyelere veril
mişti. Bir bedel de alınmıştı. Fakat bilâhara 
bunun tatbikatında görülen malız urlar ve sair se
bepler dolayısiyle-7367 sayılı Kanunla bedelsiz 
olarak devir ve temlik edilmiş bulunmaktadır. 
Bu duruma göre, belediye hudutları içinde Ha
zineye ait arsa bulunmaması ihtimal dahilinde
dir. Binaenaleyh, bu madde ile, parasız olarak 
elde edilmiş olan bir arsanın, Sanayi Bakanlığı
nın göstereceği lüzum nazarı itibara alınmak 
suretiyle, Hazineye ait arsaların devir ve temlik 
yapılabileceği ifade edilmektedir. Yani Enstitü 
gidip de, bedelsiz olarak bir arsanın devir ve tem
likini istiyecek; Hazine böyle bir tahsis yapacak
tır. Ve evvelce belediyece verilmiş olan bir ar
sanın geri alınabileceği şeklinde zımni bir mâna 
ve maksat bulunmaktadır burada. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, be
lediye hudutları içinde olursa ne olacak bu du
rumda? 

RÜŞTÜ ÖZAL — Efendim, o zaman lehine 
tahsis yapılacak kurumun kamu hizmeti görmüş 
olması şarttır. 

ÖZÖÜNEŞ MEHMET — Hazine arsalarının 
verilmesine ait kararı kim verecektir? 

MÜŞAVİR RÜŞTÜ ÖZAL — Hazine tahsis 
edecek... 
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BAŞKAN — Bu maddeyi olduğu gibi oyu

nuza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
edilmiştir. 

Bu madde ile alâkalı bir teklif vur. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Teklif edilen 

13 ncü madde şudur efendim: Türk Standard
ları Enstitüsünün malları Devlet malları sayılıp 
aleyhine işlenen cürümler Devlet malları aleyhi
ne işlenmiş cürümler gi'bi telâkki edilir. Ve cü
rümleri işliyenler de Devlet memurları gibi ce
zalandırılır. 

•TUNÇKANAT HAYDAR — Aynı teklife iş
tirak ediyorum. 

•E'RSÜ VEHBİ — Hususi kanun hükümleri 
halinde bu müesseseyi kuruyoruz. Fakat, bir 
fıkrasında da bâzı müesseseleri buraya para ver
meye mecbur tutuyoruz. Yani Devlet malının 
bir kısmını parasız olarak diye bu husustaki hü
küm devam ediyor. Ama böyle bir hükümle, bir 
mecburiyet konursa murakabenin Devlet tarafın
dan yapılması sağlanır. Böyle olmazsa o cürüm
ler böyle telâkki edilir ve 'bu cürümleri işliyenler 
Devlet, memuru gi'bi sayılır, demiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, suç
lar ve cürümler olması lâzım değil mi? 

lERSÜ VEHBİ — Efendim, kanunun metni 
böyle de onun için. / 

BAŞKAN — Efendim, şu halde 13 ncü mad
de olarak şöyle bir metin kaleme alıyoruz. 

MADDE 13. — Türk Standardları Enstitü
sünün malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aley
hine cürüm işliyenlere bu cürümlerinden dolayı 
Devlet memurları hakkında tatbik edilen ceza 
hükümleri uygulanır. 

E.RSÜ VEHBİ — Bu müessesenin iç kontro
lünün temini ve mâllarının paraisının vikayesi 
için konmuş hükümlerdir bunlar... 

BAŞKAN — Bu maddeyi teklif edilen ve bi
ra*: evvel burada okumuş olduğumuz tarzda oyu
nuza arız ediyorum. Kalbul edenler... Kabul edil
miştir. 

Yönetmelikler 
MADDE 14. — Türk Standartları Enstitü

sünün toplanma esas ve usulleri, yönett'iınıi, denet
lenmesi, organlarının kuruluş, görev, yetki ve ea-
1 ışına usulleri ile organ ve üyelerinin görev süre
leri, bütçelerinin düzeni erimesi, gelirlerinin top
lanması ve sarf şekilleri ile hu kanunun uygulan-
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masını ilgilendiren sair konular Türk Standart
ları Enstitüsü Yönetim Kurulunca hazırlanıp Ge
nel Kurulca kalbul edilecek yönettim eliklerde belir
tilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

ÖEÇÎCÎ MADDE — Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
tarafından 5590 sayılı Kanuna dayanılarak ku
rulmuş bulunan Türk Standartları Enstitüsü, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bü
tün1 hukuk ve vecibeleriyle Türk Standartları 
Enstitüsüne geçer. 

Şu kadar ki, on üçüncü maddede yazılı organ
larla ilgili yönetmelikler yürürlüğe girinceye ve 
bu kanuna göre teşekkül edecek organlar görev
lerine başlayıncaya kadar yürürlükteki statünün 
uygulanmasına devam olunur. 

, Genel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu, 
Denetleme ve İhtisas Kurulları ile ilgili yönetme
likler mevcut Yönetim Kurulunca hazırlanıp bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde mevcut Genel Kurulun tasvibine sunu
lur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde konuş
mak. isıtiycn arkadaşımız var mi l Yok. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyonler... Madde kaibul edil
miştir. 

(MADDE 16. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul buyuranlar... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Af kanun teklifinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

3. — Küçük Sami'nin 113 sayılı Af Kanunu
na ek kanan teklifi 

İlk söz Sami Beyindir, buyurunuz. 
KÜÇÜK SAMI — Efendim, bundan evvelki 

günlerde çıkan Af Kanununa paralel olarak ve 
affın şümulünü biraz daha genişleten bir kanun 
tasarısı olmak üzere bâzı maddeleri buraya nak
lettik. Komitenin arzu ve direktifleri üzerine affı 
biraz daha genişleterek kanun tekniğine daha uy
gun olarak hazırlanmış olan bu kanun tasarısının, 
daha evvel kabul edilen maddelerini de bir daha 
gözden geçirmek suretiyle, aynı zamanda, sayın 

L.1960 O : 1 
Profesör Faruk E rem ve İsitanfbul Üniversitesin
den Sayın Sulhi Dönmezer ve Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay ile. gerekli temaslardan sonra kabul edi
len maddelerle yeni bir tasarı hazırlanmış bulu
nuyor. Bu tasarı bu şekilde huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. Müsaadenizle bunun gerekçesini 
okumaya lüzum yok, daha evvel arz edilmişti. Ay
nı zamanda bundan evvel birçok maddeler kabul 
edilmiş bulunuyor. Bu balkımdan, bu geçen mad-
deleri de okumak suretiyle tasarı yüksek kurulu
nuza arz edilmiş olacaktır efendim. 

Şimdi, 113 sayılı Kanuna ek kanunun madde 
lerini okuyacak ve değişiklikleri izah edeceğim. 

113 sayılı Af Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ^e bu kanuna bâzı hükümler 

eklenmesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — 113 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
27 Mayıs 1960 tarihine kadar işlenmiş olan 

suçlardan : 
A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu tes-

bit eden aslî maddesinde, yukarı haddi beş se
neyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile 
cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir mes
lek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu ce
zalardan birini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanla
rın affı kabul etmemeye hakları vardır. Bu hak
kını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içinde kullananlar hakkında tahkikat 
veya takibata devam olunur. Mahkûmiyet halin
de bu hakkın kullanılmış olması aftan istifadeye 
engel olmaz. 

B) Beş sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağla
yıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedil
miş para cezasına mahkûm olanlar, fer'i ve mü
temmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstakillen beş seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin cezalarının üçte 
biri indirilir. Ancak indirilen miktar beş sene
den aşağı olamaz. Müebbet ağır hapis cezalan 
24 sene ağır hapis cezasına çevrilir. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, bu fıkra bun-
dan evvelki kanun teklifindeki ifadenin tama-
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men aynıdır. Yalnız, buraya bir (aslî) kelimesi 
ilâve edilmiştir. Haddizatında kanunun ruhun
da İm mevcuttur, fakat tatbikata bir vuzuh ve
rebilmek için bu ilâvede bulunulmuştur. Yoksa 
yeni bir hüküm ilâve edilmiş değildir. 

Esasen, ilk Af Kanununda da bu kelime 
mevcuttu. Birinci satırda başa eklenecek bu ke
lime ile mesele daha vuzuha kavuşacaktır. 

Efendim, isterseniz eskiyi de okuyalım. Tak
sirli cürümlerle, kanunların suçu tesbit eden aslî 
maddesinde, yukarı haddi 5 yılı geçmiyen iba

resinde tesbit eden kelimesinden sonra «aslî» ke
limesi eklenmiştir, daha çok vuzuh kazanması 
irin. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci fıkrayı bu son 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. TÇabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, birinci madde
nin (B) fıkrası, 5 seneden daha az hürriyeti 
bağlıyan cezaları ve mütemmim, cezaları affedi
yor. 

BAŞKAN — Efendim, burada bir ek var 
mı ? 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, para cezaları 
tasrih edilmiş bulunuyor. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Efen
dim, daha evvel normal olarak böyle anlaşılır 
diye tasrih edilmemişti. Fakat Yargıtay'daki 
arkadaşlarda her hangi bir içtihat ihtilâfına 
meydan vermemek için tasrih edilsin dediler. Bu 
sebeple bu bende para cezası eklenmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Müsaadenizle, eski metni 
okuyayım efendim. 

B) Beş sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahkûm olanların cezalarının üçte 
biri indirilir. Ancak indirilen miktar beş sene
den aşağı olamaz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu para ceza
sının hududu var mıdır? 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Hayır, 
yoktur. 

BAŞKAN — Bu (b) fıkrası için konuşmak 
istiyen arkadaş var m ? 

ADNAN BAŞER — Halen tahakkuk etmiş, 
bütçenin para cezaları kısmına girecek olan pa
ra cezalarıdır, bunlar... Askerlik, nüfus, mah
keme kararı dolayısiyle maliyeye intikal etti
rilen bu para cezalarının tahakkuku maliyece 
yapılmaktadır, Mahkeme para cezalarının tali-
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sili savcılar vasıtasiyle yapılır. Bu para cezala
rının hepsinin yekûnu 13 675 652 liradır. 8 ay 
sonuna kadar 6 520 060 lirası tahsil edilmiş ge
risi tahsil edilmemiştir. Bunun ne miktarının 
mahkeme para cezaları, ne miktarının nüfus pa
ra cezaları olduğu tesbit edilemediği için daha 
evvel buraya Sayın Adliye Bakanı Beyefendinin 
buyurduğu gibi, aslî ve fer'i cezalar tâbiri ek
lenmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, bu bir yenilik 
getirmiş olmuyor. Sadece bir tasrih oluyor. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, söz 
konusu tutar 7 milyon mudur? 

ADNAN BAŞER — Daha azdır efendim. 
BAŞKAN — Efendim, (b) fıkrasını oyları

nıza sunacağım; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, (c) fıkrası daha 
evvel kabul edilmişti. 

BAŞKAN —• Efendim, maddenin tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Yukarda yazılı fiillerden dolayı Hazinece 
uğranılmış zararlar dahi tazmin ettirilmez. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 ncü maddesinin 
B, C, î ve J bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

B) Miktar ve kıymetçe beş yüz liradan faz
la olan zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçları 
ile Türk Ceza Kanununun 339, .340, 341, 342, 366, 
367 ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418, 429 ve 430 ncu maddesinin 1 nci fık
rası ile 431, 435 ve 436 nci maddelerinde yazılı 
suçlar. 

Ancak kaçırmanın evlenmek maksadiyle ya
pıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği 
ve 416 nci maddenin son fıkrasının aslî hüküm 
olarak tatbik edildiği hallerde Kanunun 1 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

1) 500 (dâhil) Türk lirasının karşılığı dö
viz kaçakçılığı ile istimal ve istihlâk maksadiyle 
işlenmiş kaçakçılık fiilleri hariç, 1918 sayılı 
Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı 
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Kanun ile tadillerini ve Türk parasının kıymeti
ni koruma hakkındaki Kanun hükümlerini ih
lâl eyliyen fiiller. 

Şu kadar ki : 
Her ne suretle olursa olsun resmî makamla

rın muvafakatiyle hariçte bulunan dövizlerini 
memlekete getirmiş olanlar birinci madde hük
münden faydalanırlar. 

J ) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edilenler. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? 
KÜÇÜK SAMI — Buradaki (B) fıkrası, ta

sarının bundan evvelki müzakeresinde kabul 
edilen şekildedir, yeni bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — (C) fıkrasını okuyalım. 
(C fıkrası tekrar okundu.) 
KÜÇÜK SAMÎ — Burada bir yenilik vardır, 

müsaade ederseniz Prof. Faruk E rem Boy izah 
etsinler... 

BAŞKAN — Peki, buyurun Faruk Boy. 
PROF. FARUK EREM — Efendim, 416 ncı 

madde, reşit olmıyan kimselerle, rıza ile de ol
sa, cinsî münasebette bulunanların cezalandırıl
masını emreden bir hüküm koymaktadır. Yalnız 
başına bu madde alınırsa pek vahamet arz et
mediği aşikâr surette görülür. Ve fakat kanu
nun bir başka maddesi, 417 nci madde, 416 ve 
evvelki maddelerde yazılı fiil ve hareketlerin, 
birden ziyade kimseler, veli, vâsi ve sair kim
seler tarafından işlenmesi halinde cezanın yarı 
nispetinde artırılacağını hükme bağlamaktadır. 
Bize birçok müraeaatler vâki oldu. Meseleyi tet
kik ettik. Neticede reşitler arasındaki rızaya 
müstenit münasebetin, ırza geçilmemek şartiyle, 
cezalandırılmaması icabettiği neticesine vardık. 
Eski metin de bu espri altında yazılmıştı. Fakat 
müphemdi. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, evlenmek m aksa d iyi e kızı kaçırmış fakat 
ırzına geçmemiştir. 

BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, (i) fıkrası da da
ha evvel kabul edilmişti. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Efen
dim, yalnız burada bir redaksiyon var. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, burada, değişik
lik olarak eklenen kısımlar var ki, «ve 6829 sa-
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yıJı Kanunun ek 2 nci maddesinin IV ncü ben
dinin 1 nci fıkrası hükmünü ihlâl eden fiiller 
hariç» ibaresi eklenmiştir. 

Bundan sonraki kısmı da okuyorum : Kaçak
çılığın meni ve takibine dair Kanunun 19.18 sa
yılı Kanunla tadillerini ve Türk parasının değe
rini koruma hakkındaki Kanunun hükümlerini 
ihlâl eyliyen fiiller. Şu kadar ki ; 

Her ne suretle olursa olsun, resmî makamla
rın müsaadesiyle, hariçte bulunan dövizlerini 
memlekete getirmiş olanlar 1 nci madde hük
münden faydalanırlar. * 

Bu kısma kadar olanlar bundan evvel kabul 
edilmişti. Fakat demin okunan kısımlar eklen
miş bulunuyor efendim. 

FARUK EREM — Efendim, bu kanun ge
nel olarak, kaçakçılığın meni ve takibine dair 
hükümler koyan 1918 sayılı Kanuna yapılan ek
leri hedef tutuyor. Bundan dolayıdır ki, kara su
larımızda küçük balık avı mevzuu ile alâkalıdır. 
Zâibıtai Saydiye Nizamnamesinin hükümleri ge
reğince bu hususta çok cüzi cezalar veriliyordu. 
Bunun kifayetsizliği düşünülerek bu ilâve yapıl
dı. Karasularımızda küçük balık avlamanın sa
nıklarının ekserisi yabancı devlet mensuplarıdır. 
Bunlar birkaç motor ve küçük sandal gibi vası
talarla balık avcılığı yapıyorlardı. Fakat içlerin
de radar, sünger, iskandil v. s. aletleri bulunan
lar soğuk hava deposu taşıyanlar da vardır. Ma-
lûmuâliniz bir üç, mil mesafesi vardır. Bu balık
çılar içinde üç mile nüfuz edenler bulunmakta
dır. Fakat tatbikatta bunları tesbit imkânı bu
lunmuyor. Bu da şudur : Deniz kuvvetlerinin 
müdahalesiyle yakalanan balıkçıların bulundu
ğu yeri kati olarak tesbit imkânı mevcuttur. 
Fakat bunları yakahyan gümrük muhafaza teş
kilâtının kaptanlarının denizcilikle ilgisi yok gi
bidir. Tesbit söz konusu olunca, hemen yakala
dıkları yere bir şamandıra atmalı, derinlik, uzak
lık ölçülmesi, haritada yerinin tesbiti gibi işle
rin yapılması gerekir. Sonra, bir zabıt tutup ta
rafların imza, etmeleri icabetmektedir. Fakat, 
maalesef bu mıntakadaki teşkilât, bu şekilde 
milletlerarası faydalanılan imkânlardan mahrum 
durumdadır. Bu durumda iş kalıyor şahıslara. 
Fakat şahıslar da, Türk tebaasıdır. Böylece işin 
hukuki cephesi bu merkezde bundan ibarettir. 

Başka açıklama gerekirse yine veririm efen
dim. 
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ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen

dim, müsaadenizle şunu arz edeyim ki, yakalı-
yanlarm hepsi bunları bizim kara sularnaızda 
yakaladıklarını iddia ediyorlar. Ve diğerleri, ya
kalananlar ise aksine iddia ediyorlar. Bizimki
ler ise karasularımızda yakaladık diyorlar, öte
ki gemiciler de aksine şahadette bulunuyorlar. 
Bu hâdiselerin bizim karasularımızda olmadığı
nı ispat ediyorlar. Böyle bir vaziyet var. Bunlar 
hakkında mahkemede mahkûmiyet kararı veri
liyor. Bu ise çok ağır, bir durum yaratıyor. Çün
kü bu işleri yapanlar bir kişiden fazladır ve ce
zası da 5 sene» hapis 3 sene de sürgün olarak ve
rilmiş. Bu hâdiseler, tabiatiyle, birtakım itiraz
lara, mahkûmiyetin haksız olduğuna dair tenkid-
lere yol açıyor. Bir Yunan ve bir de İsrail balık
çısı var... 27 Mayıs gibi büyük bir İnkılâbın fer
dasında böyle bir Af Kanunu çıkarırken, Yunan 
ve İsrail devletleriyle olan dostluğumuzdan 
bahsederken, bunların da kendi tebaamızın fay
dalandıkları bu atıfetten, bir defaya mahsus ol
mak üzere, bunların da faydalanmaları uygun 
olur kanaatindeyim. Bu demek değildir ki, bun
dan sonra da karasularımızda bunların serbestçe 
balık avlamalarına müsaade edilmiş olacaktır. 
Böyle bir şey yok. Sadece, olmuş olan 2 - 3 olay 
için tanınan aftan, atıfetten bunları da fayda
landırmış olacağız. Ve bunlara karşı söz açtığı
mız dostluk, samimiyet karşısında bunları da 
bu aftan, atıfetten faydalandırmış olacağız. Me
sele budur efendim. 

Diğer taraftan; Hükümet memleket ola
rak, tahkik gemileri v. s. gibi modern araç
lar kullanarak, karşı tarafın; indî bir şe
kilde, fennî 'esaslara riayet etmeden ve ka
rasuları dışında bizi yakalıyor'sunuz gibi 
î'tirazıilarına da yer vermemek lâzımgelir 
bundan sonra da. Faruk Beyin buyurdukları gi
bi, bunlar müşterek zabıt tutulması, yol tesbiti 
v. s. gibi fennî yollarla ispat edilecek hususlar
dandır. Bugünkü fennin ulaştığı merhale karşı
sında bu artık şahadetle ispat cihetine gidile
mez. Benim fikrim, bu 2 - 3 hâdisenin de istis
na edilmemesi, israil ve Yunan balıkçılarından 
bu atıfetin esirgenmemesi merkezindedir. 27 Ma
yıstan bu yana bu kâbîl birçok hâdiseler vardır. 
Bu konuda Sayın Sarper'in fikirlerinin alınması 
çok faydalı olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Selim. Sarper. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER — 
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Arkadaşlarım; meselenin teknik cihetiyle huku
ki ve kanuni cephelerini izah etmiş bulunuyor
lar. Bu konuda kendileriyle tamamen hemfiki-
rim. Bendeniz bir iki noktaya temas edeceğim.: 

Birincisi, bu kimseler 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra af çıktığını duydular ve hem memleketle
ri hem aileleri hem de kendileri bizden böyle 
bir atıfet bekliyor. Bendeniz, buraya kaçakçı
ları müdafaa etmek için gelmedim, şüphesiz. 
Asıl mesele, ilgili memleketler arasındaki en-
düka'syonları açıklamak istiyorum. 

Son defa, Atina, Büyükelçimizle, Telâviv 
Maslahatgüzarımızı nezdlerine davet ederek, 
tavassut rica ettiler. 

'Bugün, Karaman üs ' Hükümeti müstakar bir 
siyaset güdüyor. Fakat buna karşılık, son 
günlerde, maalesef arzusu tatmin edilmemiş 
olan, (rrivas denen ıbir adam var ki, bu adam 
bugün bir hayli gürültü yapıyor ve bir hayli 
de taraftar topluyor gübi. Bazıları bunu tu
tuyorlar. 

Bu durum karşısında, Batılı müttefikleri-
miZjCrriva's'a karşı Karamanlis'i tutmaya ka
rar •verdiler ve Yunanistan'a âcil bir yardım
da bulunuyorlar. 

Sonra, malûmuâliniz son zamanda, Yuna
nistan'a bir gezi yaptık. Ve orada, aramızdaki 
dostluktan söz açtık ve bunu takviye ettik ve 
sonuçlarını, memleketimiz yararına olan so
nuçlarını iktifat etmek durumundayız. 

Fakat, buna karşılık, Griva's kalkıyor, siz, 
nasıl bir Hükümetsiniz ki, bu balıkçıları affet
tirmek için gerekli yollara, çarelere başvurmu
yorsunuz diyerek, bugünkü Yunan Hükümeti
ni z'or duruma sokmak istiyor. Bu sebeple Ka-
ramanlis'in durumu sarsılmasın diye ricada 
bulunuyorlar. israil vaziyeti de aynıdır. Bu 
itibarla arz etmek istediğim nokta; bu 27 Ma
yıs İnkılâbının yüzü suyu hürmetine birçok 
suçlar affedilirken, bunları da 'bundan istifa
de ettirip bu safhadan kurtulmak önümüz
deki günler ve aylarda. Maksat budur. B'elki 
Yüksek Heyetiniz muvafık mütalâa eder. 

Ben şunu da arz etmek isterim; biz bunu 
yaparken bu hükümlere bir tamimle müra
caat edebiliriz. Ve deriz ki, 'bu bir aftır ka
çakçılığa müsamaha değildir. Bundan «Sonra 
bu gibi hareketlere tevessül olunursa müsama
ha edilmiyecektir diyebiliriz. 

— 22 — 



B : 38 18.: 
Sonra arkadaşım biraz evvel temas ettiği 

bir nokta tamamen hakikattir. Karasularımızda 
yapılmakta olan saydı ba'hriye mâni olacak 
elimizde vasıta yoktur. Bu gemilere sahip de
ğiliz. Kanada'dan satmalman 9 mu'hafaza ge
misini Dalhiliye Vekâletinin emrinle vererek 
saydı bahri meselesini Ihalletmek, onların kont
rolüne bırakmak mecburiyeti vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Jandarmanın mo
torları vardır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER — 
Böyle bir vaziyet olursa biz sıkıntıdan kurtu
luruz mâni olmazsa, karşıdakiler daima gele
ceklerdir. Endişem Ibundan ibarettir. Büyük 
bir mahzur mülâJhaza etmiyorsak bunların 
aftan istifade etmesini rica edeceğim. 

ULAY SITKI — Sayın Vekil arkadaşı
mız affedilenlerin sayısının iki üç kişiden iba
det olduğunu söylediler. Ben de mutmain ol
dum. Yalnız şu dikkatimi çekti. Hakikaten 
evvelce yapılan bâzı şeyler var. Bir yabancı 
10 sene (hapsedilecek, ondan ısonra Sivas'a sür
gün edilecek. Bu işle hiç ünsiyetim yok. Sa
yın Adalet Bakanı bunun üzerinde başka bir 
şekilde çalışma yapsa çok iyi olur. Para ce
zası versin. 3 sene 'hapis, <'beş bin, 10 bin lira 
para cezası, bunu çeksin. Affa bu Ibakım-
dan gidilmesine lüzum görmem. Ancak, fenni 
imkânlara malik olunmaması, şahitlerin Türk 
olması gibi hususlarım ileri sürülmesi suretiy
le mahkeme kararlarını gölgeleyici sebepler1 

ileri sürmek suretiyle af tale'bini uygun bul
muyorum. Bunu bilhassa tdbarüz ettirmek is
terim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Adliye Vekilimiz hâdi

senin karasularımız içinde olup olmadığının tes-
bitinde mülşkilât çekildiğinden balh'settiler. Bi
zim gümrük muihafaza motorlarının çok ve
rimsiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların 
karasularımız dışına çıkamıyacak durumda ol
duklarını da biliyoruz. Buna rağmen Yunan 
teknelerinin çok teşkilâtlı ve modern olduğu
nu ve bunların balık avlama usullerinin gay-
rifönni olduğunu gırgırla ve saire ile balık 
tuttuklarını hep biliyoruz. Ve yine bu usuller
le balıklarımızın kökünü kuruttuklarını da bi
liyoruz. Bunu biraz evvel muhterem 'hocamın 
da izah ettiği gibi küçük teknelerle teşkilâtlı 
tekneler asasında fark olduğunu söyledim. 
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Teşkilâtlı tekneler heı> tarafa s'okulaibiliyor. 
Küçük tekneler daihi derinlere nüfuz edebili
yorlar. Bunlar arasında bir fark yoktur. Bi
zim teknelerin üç milden dışarıya çıkmasına 
imkân yoktur. Şahadet ve ispat mevzuunda Fik
ret Beyin söylediği husus bir vakıadır. 

Dış politika mevzuuna .gelince: Komşumuz 
Yunanistan politikada daima bizim üzerimize 
aktif baskı yapmıştım Zayıf anımızı yakala
mış bizden tâvizler almıştır. Dostluğumuzu baş
ka sahalarda kullanmıştır. Türk milleti olarak 
daima en samimi niyetlerle bareket «'diyoruz. 
Ama, karşılığını Yunanistan'dan görmedik. 
Hiçtbir emare vermemeleri suretiyle bunu is
pat etmişlerdir. 3 - 5 balıkçının affı mühim, bir 
şey değildir. Af Kanunu âmme vicdanında 
tatmin edici olmalıdır.. 

Yeni icraatımızın 27 Mayıstan bü yana iki 
veçhesi görülmektedir. Biraz milliyetçilik his
leri ile bu işi aleyhimizde ikullanmak imkânı 
mevcuttur. 

Şunu da arz edeyim; bu memlekete zarar diğer 
devletler tarafından iki şekilde olur; 

1. Silâhlı kuvvetleriyle, 
i2. İktisadi sahada. 
İktisadi saha yönünden vurulan darbe silâh

lı darbeden daha ağırdır. Esasen büyük kom
şularımız bizi iktisadetı çökerterek politikamıza 
hâkim oluyorlar. Hariciye Vekilinin de buyur
dukları gibi biz kendilerine af vaadinde bulun
madık. Memlekette af kanunu hazırlanıyor, bu
nu hazırlarken onlara biz af ümidini asla vermiş 
değiliz. Bu itibarla: bu hususun kabul edilmeme
sini arz ve teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben bir misal vermekle ik
tifa edeceğim. . Bizim sahillerimizi muhafazaya 
memur bir gemi kaptanı bir İsrail balıkçısı ya
kalıyor, yakaladığı yerdeki arz ve tul dairelerini 
de telsizle bildiriyoruz. Yerini tetkik ediyorlar, ha
ritaya bakıyorlar, işaret ediyorlar sahillerimiz
den 25 mil uzakta yakalandığını, bildirilen yer
le yakalandığı yer arasında bir fark olduğunu 
bildiriyorlar. Soruyorlar niye böyle söyledin 
diye. Diyor ki, efendim uykuluydum, yanlış he--
Sabettim. (Mahkeme evrakında da böyle bir ka
yıt vardır. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, ben bu madde
nin Af Kanununun içinde kalması lehinde konu
şacağım. Ve bu arada da Sayın Albayım Fikret 
Kuytak'm müsterih olması için bâzı açıklamalar 
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yapacağım. Albayım ıFikret Kuytak dediler ki, 
«Hâkimlerin şahitlerin sözlerinin tesiri altında: 
kalması veya şahitlerin yanlış beyanda bulunma
sı, gemilerimizde teknik cihazların bulunmama
sı husufları bizi müteessir eder.» Bunlar kanun 
tekliflerinin, arzu ettikleri maddenin kabulü 
için mahsus getirdikleri koz olacaktır. Hiçbir 
zaman kanunun gerekçesi ile açıklanmıyacaktır. 
Ancak her kanun teklif edicisi kanunu kabul et
tirebilmek için esbabı mucibesini a dan z ye ka
dar tahlil eder ve sonra getirir. Bu gerekçe için
deki sözler de ancak bizi burada tatmin için söy
lenmiştir. ilân edilecek değildir. Bunların za
bıtta kalması arzu edilmiyorsa karar alır, bun
ları zabıttan çıkartabiliriz. Bugün acı hakikat 
şudur ki; teknik cihazlarımız noksandır. Bun
ların izalesi için Hükümet teşebbüse geçmiş bir
çok motor memleketimiz* gelmiş bulunuyor. Ne 
yapa'lım ki, dünkülerin millete dokunan büyük 
zararları bugün hâlâ devam ediyor. Şöyle ki; 
hu motorlar bunun için, esas gayesi içinde kul
lanılamıyor. Çünkü bunlar Yassıada hizmetin
de. Ama ilerde esas sahalarında kullanılacaktır. 
Usulü Muhakeme Kanunumuza göre hiçbir ak
raba sanık dımımunda bulunan bir akrabaya şa
hadette bulunamaz. Akraba sanık durumunda 
bulunan akrabasına şahadette bulunamaz. Bu
lunursa muteber sayılmaz. Mademki şahitler 
bizdendir, gayet tabiî bu mevzuda sanık karşı 
taraftan olduğuna göre bu şahitler onun lehine 
konuşmıyacak. Türk'ün Türk'ü savunması gibi 
bir durum hâsıl olmaktadır. Bu daima hissidir. 
Kanun böyle kabul etmiyorsa da, realitenin böy
le olması lâzımdır. Teknik cihanların olmadığı 
açık bir hakikat olduğuna göre, şahitlerin biz
den olması, insani hislerle, mümkün mertebe 
bizi iltizam edeceği tabiî olduğuna ve şahitlikle
rin bu bakımdan normal olmaması kabul edilece
ğine göre bunların masum olacakları şüphesi ha
tıra gelmektedir. Mademki Adalet Bakanlığı mü
şaviri kıymetli profesör bunu tetkik etmişler ve 
milletimizin perestişini 'kırıcı tür olay olmayaca
ğına, bâzı mânevi faydalar bağlıyacağına bizi ik
na etmiş bulunuyorlar. Onun için ben sanık va
ziyetinde bulunanların Af Kanununun şümulü 
içerisine girmesini kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
()% GÜNEŞ MEHMET — Ben huzurunuzda 

iki hususu belirteceğim; 
1. Bâzı vakalarda deliller hakikaten eksik 
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olabilir. Şahitler de şöyle böyle olabilir. Ama 
Türk hâkimi karar verirken delilleri kaitî olarak 
vicdanında tartar ve karanın ondan sonra verir. 
Bu bakımdan gerek Vekilin ve gerek profesörün 
esjbalbı muciibeyi zikrederken Türk hâkiminin vic
danlarına uyarak verdikleri kararları şüpheye 
düşürecek şekilde beyanda bulunmaları bendenizi 
çok üızımıüş ıbulunuryior. Ben inanıyorum; Türk 
hâkiminin delillere dayanarak vicdanen verdiği 
karar yüızdo yüz doğrudur. Bir vakada delil ek
sikliği verilen kararı şüplheye düşürmesi için kâfi 
değildir. Bu gibi hallerde hâkim"'beraat ettirmiş, 
ıbâzı delilleri ona tetkik ettirmiştir. İkincisi; bu 
millî servetimizi lıeıba edenlerden sadece bir iki 
tanesidir. Bizim servetlerimizi taihribedenlerin 
«ayı^ı bir haylidir. Onun için bu masum vakalar 
gölgesi içine bunları sokmak asla doğru değildir. 
Ben burada reyimi menfi kullanacağım. 

KARAMAN SUPHİ — Ben mahkemenin ka
rarına esas olan hususların burada müzakere ko
nusu yapılmasına imkân görmüyorum. Yalnız bir ' 
üıak ve adalet ve nasfet bakımından 'bu işin etüd-
edilmesini istiyorum. Bundan evvel çıkardığımız 
Af Kanunundan c/c 10 tahliye edildiğine göre, o 
zaman bunlar affın şümullü içerisine girmemişti. 
Bugün affın sahası genişletilmiştir. Buraya bun
ların da ithali gerekmektedir. 

Esasen şartlar ağırdır. Bu itibarla, bunların 
cezalarının da affın şümulü içine sokulmasının 
uygun olacağına kaaniim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SAıRPER — 
Arkadaşlar, bu teklifin aleyhinde mütalâa serd 
eden arkadaşlarımın hakları var. Buna itirazım 
yok. Türk hâkimlerinin yanlış karar verdikleri 
gibi bir fikrim de yok. Bunu Adalet Vekili arka-
daşum kendi noktai nazarlarında ifade ettiler. Be
nim .söylemek istediğim mesele; evvelâ, bu kanun
ların tatbikatında hâkimlerimize kanun, esas iti
bariyle, bir takdir hakkı bırakmamıştır. 

İkincisi; bu servetlerimizin talıribedilmesıi me-
,, sel esi. Binbaşı arkadaşılmla tamamen hem fikirim. 
Kaldı ki; Cemal Hüsnü Taray anlaşmasiyle, bu 
anlaşma vaktiyle aktedilnıiş'ti, aktedilmemlşti de 
Cemal Hıüsnıü ile Yunan Hükümeti arasında say-
di Ibahrî mevzuunda bir proje hazırlanmıştı. Ve 
Meclise sevk edilmek üzere idi. O vakltki salâhiye
timin ve derecemin müsaadesi nispetinde ben şah
san bu görüş aleyhinde şiddetle vaıziyet aldım, ve 
kullandığım tâbir şu idi; Türk Karasularının ba-
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TIMÇKANAT HAYDAR — Ben Hariciye 
Vekilimizin bu şekildeki izahatından sonra, baş
langıçta menfi karar vermiş olduğum halde, bun
dan evvelki kanuna muhalif olmama, rağmen fik
rimi değiştirdim, Dışişleri Bakanımıza salâhiyet 
verilmesi, ricasını kabul etmek suretiyle, memle
ketimiz namına faydalanmasının doğru olacağı
na kaani oldum. Tamamiyle tatmin edildim. 
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BAŞKAN —. iki kifayeti müzakere takriri 

verilmiştir. Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMI — Fıkrada yapılacak deği
şiklikleri arz «diyorum. Fıkra şöyle başlamakta
dır : 

ıl); Karşılığı beş yüz (dâhil) Türk lirasını 
geçmiyen döviz kaçakçılığı ile... 

Burada yapılan, bir redaksiyon hatasının dü
zeltilmesidir. 

ikinci ilâvemiz aynı fıkrada «kaçakçılık fiil
leri» ibaresinden sonra «ve 6829 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesinin IV ncü bendinin 1 nci fık
rası hükmünü ihlâl eden fiiller» ibaresidir. 

ÛBu suretle fıkra şu şekli almaktadır. 
(I fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN" — (I) fıkrasını okunan şekliyle 

kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
"(J fıkrası tekrar okundu.) 
«'Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda ya

zılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm edi
len veya edilecek olanlar. Burada (edilecek 
olanlar) kısmı ilâve edilmiştir. Bu ilâvenin sebe
bi, halen hükme bağlanmamış dosyalar mevcut
tur. 27 Mayıstan evvel fiil işlenmiştir fakat ne
ticelenmemiştir. Vuzuh içindir. Haddizatında 
«mahkûm olanlar» kaydının bulunmasiyle edile
cek olanlar da. Af Kanununun şümulüne girecek
tir. Yalnız bu ilâve ile fıkra daha vazıh bir hale 
getirilmiş olmaktadır. 

BAŞKAN" — J fıkrasını bu vuzuhla.... 
ATAKLI MUCÎP — Bir Salacak canavarı 

vardır, affedilecek midir? 
KÜÇÜK SAMI — idam hükümleri affedil-

memiştir. 
ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Affe-

dilmemiştir, istisna maddeleridir, bu okudukları
mız. 

BAŞKAN — (J) fıkrasını okunduğu gibi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmir 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Maddenin tümünü reyinize arz ediyorum. Ka-

buî edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hariciye ve Ulaştırma Vekili arkadaşlarımı

zın dışarda işi vardır, müsaade ederseniz arka
daşlarımıza izin verelim. 

(Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları salonu terk 
ettiler.)' 

BAŞKAN — Şimdi dördüncü maddeyi oku
tuyorum. 
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lık serveti ile Konya ovasının buğday mahsulü 
arasında bir fark yoktur, dedim. Arkadaşlarımla 
hem fikirim. Bendenizin esas temas etmek istedi
ğim husus, böyle bir Af Kanunu çıkmış olmasın
dan mütevellit fırsattan istifade ederek Hariciye
nizi kendisine tevdi etmiş olduğunuz arkadaşını
zın vazifesini ifa edebilmesini teminen bu fırsat
tan istifade ederek bu adamları affın şümulü içine 
alınmasından ibarettir. Tahmin ediyorum ki, Ha
riciye Bakanınıza itimadımız vardır. Bu tahmi
nimde yanılmıyorsam, gene itimat- buyurunuz, ben 
millî menfaatlerimiz namına bu sefer, bu adamla
rın aftan istifade etmesinin siyasi bir zaruret ola
cağına samimiyetle inanıyorum. Bu demek değil
dir ki, bundan sonra Yunan balıkçılarına göz yu
mulacak. Onun için, bu adamlardan kurtulmak 
istiyorum ve işinizi, memleketin işini yürütmek 
için, tekrar ediyorum, bu adamlardan kurtulmak 
istiyorum. Ve nihayet diyecekler ki, 27 Mayıs 
Devriminin yüzü suyu hürmetine Türk vatandaşı 
istifade ediyor da, yabancılar istifade ettirilmi
yor. Sonra kanunun ağırlığına temas edildi, muh
telif noktalarda muhtelif arkadaşlar tarafından. 
Evet ağır bir kanundur. Bu saydi bahrî ve savdi 
berrî nizamnamelerine aykırı hareket edenlere 
muhtelif memleketlerde muhtelif cezalar verili
yor. Gemisini müsadere etmek, kara avı ise tüfeği
ni müsadere etmek ve vesikasını istirdat etmek, 
hapis ise; bir iki ay gibi cüzi şeylerle geçiştirili
yor bunlar başka memleketlerde. Biz bunu saydi 
(bahrî ve saydi iberrî kategorisinden çı'karıp doğ
rudan doğruya kaçakçılık kategorisine aktarmak 
suretiyle, beş sene ağır hapis, üç sene sürgün ce
zası gibi hükümlere bağlalmış bulunuyoruz. Başka 
milletlerin de buna benzer ittihaz ettikleri tedibir-
lerden de misal verebilirim. Meselâ ingiltere ile 
izlanda arasındaki (bu saydi balhrî meselesi bir 
şekle sokulmuştur. Hariciye VekâletinİKİn bir şeyi 
yoktur. Bu aftan istifade ettirmek suretiyle bizim 
için, memleketimiz için iyi bir iş yapmış olacağı
mıza itimat buyurmanızı rica ederim. 
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(MADDE 4. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi

nin (Ç) ve (K) bentleri kaldırılmıştır. 
KÜÇÜK SAMI — Bundan evvelki oturum

da (Ç) bendi kaldırılmıştı. (K) bendi müker-
rir tâbirini ihtiva ediyordu. Geçen sefer kabul 
buyurulan kısımda hırsızlıktan mahkûmiyet cü
rümlerinden iki defa ma'hkûm olanlar da aftan 
istifade edecek. Bunun esbaibı mucibesini uzman 
arkadaşımız izaîı etsinler. 

Prof. FARUK EREM — ilk nazarda, birden 
fazla suç işliyenlerin aftan faydalanmaları mâ
kul görünmüyor. Bu mâruzâtım yine tenkide 
mâruz kalacak, yine söylemeden geçemiyeceğim. 
Adalet Bakanlığında adlî sicil sıfırdır. Bir kim
senin 3 yıl önceki mahkûmiyetinim kaydını bul
maya imkân yoktur. Kuruluşt'afci sakat zihniyet 
ve kırtasiyecilik dolayıisiyle bugün memleketlimiz
de üç sene evvel falan kişi bantgi suçu işlemiştir 
ıbunu teslbit bir meseledir. Aynı zamanda Af Ka
nunu çıkınca bir an evvel muamelelerin intacı 
ile dışarı çıkmaları icabediyor, hattâ bu işler sü
ratle olsun diye bir 15 günlük müddet koyduk. 
Malhkeme Af Kanununa giriyor mu, girmiyor mu 
tereddüt içinde. Bunu 15 gün içinde yapacak. Her 
tarafa müracaat ediyor, sabıkası var mı diye; hiç
bir taraftan sadra şifa bir eeivaıp alamıyor. Söyle
mesi güç ama realite budur. O halde arfifa lâyık 
olan kimsenin sırf gerekli malûmatın •alınması 
güçlüğü karşısında aylarca dalha hapiste bekle
mesi sonra hâkimin haydi git oğlum demesi pek 
acı otea gerektir. Diğer taraftan mükerriıier de
nince, bu umumi bir tâbirdir. Müefbhet hapse 
malhkûm olmuş bir kimsenin cezaisi 20 seneye indi
riliyor. Bir adamın üç beş günlük hapis cezası 
var vaktiyle, bu cezasından dıolayı affedemiyoruz. 
Ceza mâkûl gözükmemektedir. Mükerrirlik ahlâki 
redaete uymuyor, iki suç asliyen bir adam bu 
adamdan daha kötüdür demeye imkân görülemi
yor. Bu mükerrirlik maddesini eski Af Kanunun
dan aktarıma suretiyle bugüne kadar yaşattık. 
Tatbikatta daha sağlam bir neticeye varabilmek 
için müfcerrirlerin atatan istifade etmesi hükmünü 
aftan çıkarabilir miyiz? 

ıKARAVELÎOĞLU KÂMİL — Tamamiıyle çı
karmak istiyorlar. 

KÜÇÜK SAMİ — Taltibikaitlta güçlüklere se-
ıbebolabilir. Adalet Bakanlığında sılhlhatli bir adlî 
sicil mevcudolmadığı için, bir adamın, bundan ev
vel bir hapis cezası almış mı, almamış mı teslbit 
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edilemiyor. Acalba Adalet Bakanı bu mesele üze
rinde durmuşlar mıdır? 

ADALET BAKANI AMİL ARTUıS — Bu 
teklif dalha çok Yarigıltaydaki arkadaşlarla yapı
lan temaslardan geliyor. Bir hâdisede mallikelıne 
af sebebiyle dâvanın düşürülmesine karar veri
yor. Müddeiumuımi temyiz 'ediyor, bakıyorlar; 
ımükerrir mi değil mi diye, bazımaya mecbur olu
yorlar. Dosya tekrar mahkemeye geliyor; tahki
kat başlıyor. Adlî sicil teşkilâtımız yok değil, fa
kat günü günlüne, acur değil. Üç sene geri olduğu 
için bu teşkilât tatminkâr değil.. Mevcut kayıtlara 
göre mükerrir değildir, deniyor. Değildir ama, 
belki de üç sene içinde suç işlemiştir, fakat işlen
memiştir. Bu itibarla itibari, indî ve haksız mu
amele yapılması tehlikesi mevzuuıbailı'istir. Bu se
beple Yargıtayda tatibikaltçı arkadaşlar hem dâ
vaların uzamasını mucilbolacağı düşüncesiyle, hem 
de bu haksızlığın giderilmesi düşüncesiyle bunun 
çıkarılmasmı uygun bulunuşlar. Diğer taraftan 
Faruk Beyefendinin verdiği izalılar da hakikaten 
tatminkârdır. Bu bakımdan bu realiteye daha 
yakın görüldüğü için çıkarılmasına ben de şahsan 
itiraz etmiyorum. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Kanunun o 
maddesinin kaldırılmasına taraftarım. Fakat Pro
fesör Faruk Erem'in kalımdan anlıyoruz ki, bu 
sicil sistemi Adliye Vekâletinde iyi işlememekte
dir. Bu bir vakıa olduğuna göre, acaba tatbikat
taki güçlükleri tesbit etmek suretiyle, bu müşkü
lâtı halletımek için her hangi bir teşelbbüslte bulu
nulmuş mudur, bir kanun teklifi bir teşkilât de
ğişik] iği hazırlanıyor mu? 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Vazi
feye başlar baışlamaız, diğer işler arasında bu hu
susu da bendeniz tetklkat mevzuu yaptım. Vekâ
lete gelinceye kadar, ceza hâkimi olmadığım için, 
Adlî Sicilin durumunu bilmiyordum, öğrenince 
üzüntü duydum. Bu işlin paraya taallûk ettiğini 
gördüm. Ne gibi tediblrlerle, taleplerle huzuru
nuza gelmemiz lâzımigeldiğini tösbit ediyoruz. Ve 
'bunu acur hale getirmek için gayet sariih teklif
lerle huzurunuza geleceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Huzurunuzdaki kanun ta

sarlısı daha evvelki celselerde kabul edilmiş bir ta
sarıdır. Kanunun bu şekilde değiştirilmesi usule 
aykırıdır. 

ikincisi; bir suçlu ikinci bir suç işlerse ve mah-
kemeve düşerse onun memleketinden sabıka kav-
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di sorulur. Bundan mükerrire girip girmediği an- I 
laşılır. Bunun tesıbiti güç değil zannediyorum. 
Ufak cürümlerden dolayı beş günlük cezasını da
ha evvelce çekmiştir. Bu arada bir ay üzerinden 
verilmesi lâzımıgelen cezaların da 35 gün üzerin
den verildiğini de biliyoruz. Bu husus da kabul 
edilecekse usule uıydurülmahdır. Sabıka kayıtları 
da teSbat. edilmelidir. Bir yanlış yola sapıyorsak 
Adalet Bakanı lütfen izah buyursunlar. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, hiç tetslbiit edilmiyor diye beyanda bulunma
dım. Yapılan bu telsbitler kifayetsizdir, tatmin
kâr değildir. Bu teslbiıtlerle amel edilmesi halin
de haksızlık yapılması ihtimali varittir. Bunu arz j 
ettim. Bu keyfiyeti ifade ettim. Takdir gene Yük- I 
sek Heyetinizle aütitir. 1 

BAŞKAN — Bu fıkranın tadili meselesinde 
Vehbi (Beyin... I 

ERSÜ VEHBİ — Usule uygun olmaz, zanne
diyorum. 

KUYTAK FÎKRET — Şunu ifade edeyim. 
Kanunun tümünü kalbul ediyorum. Ancak, bir I 
değişiklik için önergeye lüzum yoktur. Yeni bir 
usule dönmeye ihtiyaç yoktur. Bundan" evvel de 
bâzı ilâveler yaptık. Yeni bir usule geçilmemiştir. I 
Binaenaleyh şu şekliyle kalbul veya reddetmek bize 
aittir. I 

BAŞKAN — Bu fıkrayı kabul etmiyenlerin 
reylerini alayım. Maddeyi kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun 1 nci maddesinin (C) bendinden 
faydalanan hükümlüler Kanunun yürürlüğe gir- I 
diği tarihten itibaren mahkûm oldukları cezanın 
zaman aşımı süresi içinde ve her halde beş yıl 
zarfında aşağı haddi altı aydan az olmıyan hür
riyeti bağlayıcı cezayı müstelzim aynı cinsten 
diğer bir cürüm işledikleri takdirde evvelce hak
larında hükmedilmiş bulunjan cezanın infaz edil- I 
miyen kısmı aynen çektirilir. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu hüküm bundan evvel 
kabul edilmiş bulunan 113 sayılı Kanunda aynen 
mevcuttur. Yalnız bir ilâve vardır. 113 sayılı 
Kanunda. «Bu kanunlun1 1 nci maddesinin B ve 
C bentlerinden» kaydı var. Burada yalnız C ben
di denilmektedir. B bendi kaldırılmıştır. Bu B I 
bendinin kaldırılmasının sebebi de; B bendi umu
mi affı, halbuki 4 ncüi madde özel affı icabettin- | 
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yprdu. Bunlar birbiriyle tehalüf halinde bulun
dukları için B bendi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 5 nci maddenin okunduğu gibi 
kabulünü reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler...' Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanunun 5 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun hükümleri bir ceza mahkûmiyeti 
olmasa ve faile ait bulunmasa dahi kanunen 
kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurul
ması, satılması, alınması ve memlekete sokulması 
suç teşkil eden veya inhisara tâbi bulunan eşya
nın müsaderesine mâni değildir. 

KÜÇÜK SAMI — Bundan evvel bir beşinci 
madde kabul ettik. Burada! ilâve edilen bir husus 
şu)dur: (bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile 
ait bulunmasa dahi) Bu suretle kanuna vuzuh 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Altıncı maddenin birinci bendi
nin bu değişiklikle kabul edilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanunnun 7 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: Bu kanun hüküm
lerinin «Taksirli suçlar hariç> Hâkimler ve Me
murin kanunlariyle bunlara ek kanunlara ve sair 
hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek 
idarî ve inzibatî karar veya yapılmış ve yapılacak 
işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubay
ların cezalarının hukuki neticelerinden olan rüt-
benim kaybedilmesi ve orduya subay, askerî me
mur, astsubay olarak kabul olunmamak ve askerî 
nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur. 
Ancak muayyen serbest mesleklerin icrasını tan
zim eden hususi kanunlar, gereğince mercileri ta
rafından verilmiş meslekin icrasından men'e mü
tedair inzibatî cezalar kaldırılır 1 nci maddenin 
B bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların 
emeklilik hakları geri gelir. 

Hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş 
olan ve bu! kanunun neşri tarihinde infaz edilme
miş bulunan para cezaları da 1 nci madde hük
müne tâbidir. Vergi cezaları ve misil zamları bu 
hükümden hariçtir. 

KÜÇÜK SAMİ — Bundan evvelki oturumda 
kabul ettiğiniz birinei maddenin B fıkrasından 
faydalanan şahısların emeklilikhakları 'geri gelir. 
Malûmuâliniz Askerî Ceza Kanununun 52 nci 
maddesine göre Af Kanununda zikredilen askerî 
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şahıslar umumi aftan istifade ederler fakat emek
lilik hakları iade edilmez. Sivillerin normal olarak 
iade edilir. Bu fankı ortadan kaldırmak ve mad
deye vuzuh vermek için askerî ve sivil dedik. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi bu değişikliğiyle 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Yargıtayca incelenmekte bulu
nan bir ceza dâvasının ortadan kaldırılmasına 
karar verilmesi halinde usulünce açılmış ve mah
kûmiyetle neticelenmiş olan şahsi hak dâvaları
na ilişkin kararlar üzerinde Temyiz incelemesi 
yapılmak üzere dosya, görevli hukuk dairesine 
gönderilir. 

Şahsi hakka ilişkin mahkûmiyet kararı hu
kuk dairesince bozulduğu takdirde dosya görev
li ve yetkili hukuk maihkeme'since yollanır ve 
o mahkemece Hukuik Muhakemeleri Usulü gere
ğince dâva karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak 
harçlar, hukuk ilâm! a undaki harçların aynıdır. 
Mahal mahkemeleri peşin ilân harcını tamamla
dıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahal mahkemesince verilmiş bulunan bir ce
za mahkûmiyet kâran ile beraber usulünce açıl
mış şahsi hak dâvalarına ilişkin olarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenmesi 
ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre is- j 
tendiği takdirde dosya yukarıki fıkra gereğince 
işleme tâbi tutulur. 

ADLÎYE VEKİLİ AMİL ARTUS — Bu mad
de hakkında izahat vereyim; bu Yargıtaydaki ar- J 
kadaşlarımm arzusuyla konulmuş bir hükümdür 
ve çok yerindedir. Bunda af filân mevzuubahis 
değildir. Yalnız Af Kanununda Af Kanununun 
çıkmasiyle hâsıl olan vaziyet karşısında ne şekil-
de muamele yapılacağına dair bir hükümdür. 
Bununla yeni bir af yapmıyoruz. Vaziyet şu : Ce
za dairesine bir dosya geliyor, Ceza Dairesi bu 
dosya suçlusunun Af Kanunundan istifade etme
si lâzımdır, diyor. Fakat bu adamın hem ceza 
mahkûmiyeti var hem de şahsi hak dâvalarına | 
ilişkin kısımlar vardır. Af Kanununda böyle bir I 
hüküm bulunmazsa Yargıtay ne yapacak? Yar
gıtay bu kararı bozacak, ceza mahkemesine gön
derecek, ceza mahkemesi de ceza vermediği için 
ceza dâvası düşecek ve bununla birlikte şahsi 
hak da sükût edecek, şahsi hak sahibinin yeni
den dâva açması icabedecektir. Buna mâni ol
mak için deliller toplanmış, mahkeme de bir ka- I 
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rar vermiştir. Bu durumda Yargıtay Ceza Daire
si, yalnız ceza bakımından, cezayı düşürecek, 
dosyayı aynen bir hukuk dairesine verecektir. 
Yani, dosya alâkalı hukuk dairesine gönderile
cektir. Geriye, mahalline gönderilmiyecektir. 
Bu daire tutacak bir hukuk dairesi olarak, san
ki bir hukuk hâkiminden verilmiş hüküm gibi, 
maddi ve mânevi tazminat hükmünü inceleyip 
bir karar verecek, ondan sonra mahkeme ceza 
mahkemesine değil, normal olarak dâvanın açıl
ması lâzımgelen hukuk mahkemesine göndere
cektir. Bu hukuk mahkemesi ilâmı tebliğ ede
cek, harcını alacaktır. Biliyorsunuz, bir Harç 
Resmi vardır. Bu, harca ve aftan istifade eden 
dosyaların Yargıtay içerisinde alâkalı hukuk 
dairelerine intikaline ait bir hükümdür. Fevka
lâde pratiktir. İşleri süratlendirecektir. Kabul 
edilmesinde büyük fayda vardır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu hususun ka
nunda yer- almasına lüzum var mı? Yönetmelik
le bu iş halledilemez mi? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Olmaz. 
Halledilmez. 

ATAKLİ MUCİP — Maddeyi kaimi etmekle 
beraber «ilişkin» kelimesi olmamış. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Bizim 
Reisin çok kullandığı bir kelimedir. Onun için. 
konmuş («Ait» diyelim sesleri) 

ATAKLI MUCİP — Tutmamış bir kelimedir. 
Onun için ilişkin yerine ait kelimesinin konma
sı yerinde olur. 

BAŞKAN — Yeni ilâve edilmiş sekizinci 
maddeyi mucip arkadaşımızın «ilişkin» yerine 
«ait» kelimesinin konması suretiyle reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dokuzuncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. —• Bu kanun hükümlerinden fay

dalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverilme iş
leri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1.5 
gün içerisinde tamamlanır. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Öteki 
Af Kanununda vardı. Tesbit edilen deliller için
de. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu maddeden 
evvel Maliye Bakanının bir teklifi vardır. Muh
terem Sıtkı Paşanın teklifi ile birlikte yapıl
mıştır. Biz inceledik, Maliye Bakanlığı teknik 
uzmanını dinledik. İhtisas Komisyonu olarak bu 
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maddenin ilâvesini uygun bulmadık. Malî bir f 
affı iltizam ediyor. Biz teklif etmiyoruz, fakat 
kendilerinin arzularını intikal ettirmek de va
zifemizdir. Müsaadenizle okuyayım. 

Madde . . — Vergi, Resim ve harçlarla ilgili 
Kanun ve Nizamname hükümlerine aykırı ola- I 
rak 27 Mayıs 1960 talihine kadar işlenen fiiller 
dolayısiyle kesilip henüz tahsil edilmemiş bulu
nan vergi cezaları ile zam cezalarının (Gecikme 
zamları hariç.) kayıtları terkin olunur ve mezkûr 
taıihe kadar işlenmiş fiiller dçlayısiyle bundan 
sonra ceza kesilmez. | 

Müsaade ederseniz, bu teklifi Maliye Bakan
lığı uzmanı arkadaşımız size izah etsin, sözü ona 
bırakıyorum. 

MALİ VE TEMSİLCİSİ ADNAN BAŞER 
— Bu madde; metninde görüleceği üzere iki kıs
mı ihtiva ediyor: 

1. 27 Mayıs 1960 a kadar kesinleşmiş ve ta
hakkuk etmiş vergi cezaları, kaçakçılık, kusur, 
usulsüzlük cezaları gibi vergi cezalarının affını 
istihdaf ediyor; 

2. 27 Mayıs 1960 a kadar işlenmiş fiillerden 
dolayı bundan böyle ceza kesilmiyeceğini, yani 
henüz tahakkuk etmemiş cezaların affını istih
daf ediyor. 

iBiz İktisat Komisyonu olarak inceledik; ma
liye kayıtlarına; Devlet kayıtlarına göre halen 
tahakkuk etmiş olan vergi cezalarının bu sene 
tahakkuk eden miktarı 5 892 293 liradır. Geçen 
senelerden tahakkuk etmiş, fakat henüz tahsil 
edilemiyen 210 786 278 liradır. Bu sene sabı
kadan yapılmış tahsilat 46,41; sabıkadan ceman 
10 802 902 liradır. Tahakkuk eden vergi cezala
rına nispeten tahsilattır. Eski senelerde yapılan 
tahakkuk cezaları | 

KÜÇÜK SAMİ — Aksi kabul buyurukiu. 
7 nci maddede vergi cezaları bu hükümden ha- j 
riç tutuldu. 

ADNAN BAŞER — Bu kanuna eklenmesi 
için teklif edilmişti. 

KÜÇÜK SAMİ — 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 7 nci madde tekrar okundu. Bu hariç tu
tulmak suretiyle kabul edildi. Bu teklif kabul 
edilen maddenin tamamiyle aleyhinde. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Arka
daşın buyurdukları çok doğrudur. Bu teklifin ak
si biraz evvel kanunlaşmıştır. Buna karşı bir 
teklif yapılmış oluyor. Usule uymuyor. | 
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ikincisi; esas bakımından hapsi istihdaf eden 

mahkûmiyetler affediliyor; bir de para olmaz. 
'MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe 'girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş

tir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. Buyurun. 

KOKSAL OSMAN — İçimde bir ukde kal
dı; hâkimleri zannederim rencide eder bir durum 
maalesef hâsıl oldu. Halbuki bu söz o tarafa 
gitmiyor. Vekil tavzih için söz istedi, kifayet 
geldiği için, konuşamadı. Müsaade ediniz de Ve
kil Bey konuşsunlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI AMİL ARTUS — Ben

deniz mahkeme kararlarının teşriî meclisler önün
de müzakere ve münakaşa edilmesini şahsan il
tifat etmem. Sözlerim biraz evvel yanlış anlaşıl
dığı için tavzihe ihtiyaç duydum, arz ediyorum. 

Benim ifade etmek istediğim şey şu idi; mem
leketimizin durumu itibariyle daha eski olan 
şahadet ve zabıt Varakası gibi deliller, ki bahsi 
geçen kanunda bunlara yer verilmiş ve o kanuna 
uygun olarak dâvalar mahkemelerde görülmüş
tür. Ve hâkimler de hüküm vermişlerdir. Bu ka
rarlar kesinleştikten sonra bilhassa yabancı bir 
Devletle karşı karşıya olduğumuz zaman karşı ta
rafın bir yabancı olması, içeride olmasa bile dı
şarıda birtakım tenkidlerin yapılmasına sebep olu
yor. 

Böyle bir meselede, yabancı Devlet fennî 'ba
kımdan üstün malzemeye, vasıtaya sahip buluna
biliyor. Biz fennen yeni bir sistemle işi ele al
mışız, başka memleketlerde ise, daha fennî delil
ler ortaya çıkıyor. Fennî âletlerle arz ve tulü öl
çülüyor. 

Bir de bu memleketin lisanını bilen bir adam 
bulunması, tutulan zaptın müştereken imzalan
ması, tesbit meselesi vardır ki, biz bütün bu 
yollardan gitmediğimiz için bizi tenkid ediyor
lar. Bunu'belirtmek isterim. 

Hakikaten bu hâdiseler bizim için üzücüdür. 
Hakikaten balık servetimiz mahvediliyor. Fa
kat elimizdeki tutuklular beş altı kişiden iba
rettir, bunların da bir defaya mahsus affı mev-
zuubahistir. Hariciye Vekilimiz burada dediler 
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ki ; bundan sonraki hâdiselerde gayet hassas 
davranacağız. Ve bundan cesaret alarak kaçak
çılığa yer vermemelelerini kendilerine tebliğ 
edeceğimizi yüksek huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Bu suretle sözlerimi tavzih etmiş bulu
nuyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bir temennide 
bulunmuştum. 45 sayılı Kanun, Af Kanununun 
şümulü dışında tutulmuştu, bu kanunla 500 li
ralık bir para haddi tanınmıştı, 45 sayılı Ka
nuna da böyle bir haddin konmasını arzu et
miştik. Bu temennimiz yerine getirilmemiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — 45 sayılı Kanun eskiden 
oya konmuş reddedilmiş olduğu için tekrar ge
tirmedik. 

ERSÜ VEHBÎ — Evvelce reddettiğimiz hu
suslar genişletildiği için bu kananda yeniden 
yer almadı. Bu mevzu incelendi mi? Acaba üze
rinde duruldu mu? 

KÜÇÜK SAMt — Reddedildiği için getir
medik. Yalnız Sıtkı Paşanın üzerinde ısrarla 
durduğu kız kaçırma işini ele aldık. Hapis ce
zaları müebbet hapis, 24 sene hapise inmiştir. 

500 lira bundan evvel kabul edilmiştir. 6829 
sayılı Kanuna göre, kaçakçılık suçlarının bir 
kısmı ilâve edilmiştir. Başka da ilâve edilen 
kısım yoktur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET - Açıklamalarından 
dolayı Vekil Beye teşekkür ederim. 

4. —- Küçük Sami'nin, Hâkimler Kanununun 
70 ve 71 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/118) 

BAŞKAN — Buyurun Vekil Bey, tümü hak
kında. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTÜS — Efen
dim, Hâkimler Kanununun 5 nci maddesi diyor 
ki, «Hâkimlik stajı 2 senedir.» Fakat ihtiyaç 
dolayısiyle daima hususi ve iki sene müddetli 
bir kanunla bu staj müddeti bir seneye indiri
lir. İki sene bittikten sonra yeni bir hususi ka
nunla tekrar bir sene olur. Zarmedersem Ocak 
ayının 15 inde halihazır kanunun müddeti bite
cektir. O zaman biz yine hususi bir konunla hu
zurunuza gelmek zorunda _ kalacağız. Çok ihti
yacımız var. Avukatların müracaatlarına rağ
men bu ihtiyacı karşılıyamıyoruz. Bu Sebeple 
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ayrı kanun ile gelecek yerde, Hâkimler Kanu
nunun beşinci maddesindeki hükmü bir yıla in
dirdik. Beşinci maddedeki tadilât bundan iba
rettir. 

Hâkimler Kanunu; demokratik nizam tees
süs edince, Anayasa kabul edildiği zaman, Hâ
kimler Kanununu yeni baştan yapmak mecbu
riyeti vardır. Anayasa kabul edildikten sonra 
Yüksek Şûra faaliyete geçtiğinde Hâkimler Ka
nunu ele alınacaktır. 

70 ve 71 nci maddelere gelince : 
Maddeler oldukça uzundur ama başlıca; as

kerî hâkimleri derpiş eden hükümleri ihtiva 
eder. Ordudaki son emekli subayların hizmete 
alınması lüzumuna binaen hazırlanmıştır. Bun
lar çok genç arkadaşlardır, hakikaten bize fay
dalı olacaklardır, bunların mesleke alınmasını 
temin etmek içindir. 

Hâkimler Kanununa avukatlar konulmuş, 
askerî hâkimler için hüküm yoktur. 

KÜÇÜK SAMİ — Eski kanun, yalnız avu
katlar kaydı ile gelmiştir. Yeni kanunda, «Avu
katlar ve noterler» denmiştir. Eski kanunda 
olmıyan bir (hükümde şudur : «Askerî adlî 
hâkimlik yapmış olup 'da ilmî kudret ve aihlâ-
ki metanetleri ile tanınmış bulunanlar, maaş
ları itibariyle girebilecekleri sınıf ve derecede
ki hâkim veya savcılıklara tâyin olunabilirler.» 

Eski kanunla bu kanun arasındaki fark bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Bakanının ve 
sözcüsünün izahlarını dinlediniz. Tümü hakkın
da konuşmak istiyen var mı ? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Sa
yın Adalet Balkanı belirttiler (ki, Anayasa Ka
nunu çıkınca yeni baştan bu kanunu ele almak 
lâzımdır, bu arada •bâzı boşlukları doldurmak 
için bu kanunu getirdik, (buyurdular. Bir de 
Ordudan ayrılan askerî hâkimlerin yeniden 
hâkimliğe alınmasını temin için hazırlandığını 
söylediler. Ben bu kanunun reddedilmesini arz 
ve teklif ediyorum. 

KARAVELİOÖLÜ KÂMİL — Ben de 5 nci 
maddö üzerinde konuşacağım, iki senelik Staj 
müddeti bir seneye indirilmektedir. Biz bu ka
nunu kabul edersek bunun devamlılığını sağlı-
yacağız. Buna bir ihtiyaç olmasaydı bu şekilde 
iki sene olarak kabul edilmezdi. İki senelik müd
det daha faydalı olduğu için ve ihtiyaca bina-
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en yapılmıştır. Devamlılık vasfını ben arzu et- I 
miyorum. Bugün Maliye Vekâleti müfettişleri I 
türlü imtihanlardan geçiriliyor. Hattâ ben (bun- I 
larm bir imtihandan geçerek 'hâkimliğe alınma- I 
lan taraftarıyım. Zira buSgün maliye müfettiş- I 
leri türlü imtihanlardan geçiriliyor. Hâkimler I 
imtihansız alınmaktadır. I 

5 nci maddenin değişmesi için katî bir lü- I 
zum yoktur. Tunçkanat Albayımın fikirlerine I 
de aynen iştirak eder, tasarının toptan reddi- I 
ni teklif ederim. I 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
iki senelik .staj müddeti (belki lüzumludur. Ama 
tatbikat buna imkân vermiyebilir. Mesal'â kur
maylık stajı da zaman zaman indirilir. Tatbi
katı olmıyan ve zaman zaman hususi kanun
larla indirilen Ibir müddetin kanunda kalması 
doğru değildir. Onun için yeni Hâkimler Ka
nunu hazırlanıncaya kadar mekanizmayı çalış
tırabilmek için bu kanunun çıkarılması lüzu
muna kaaniim. 

ikincisi : Askerî hâkimler, ortada kalmıştır, 
bunların adliyeye iltihaklarını ^emin mevzuu-
balhlstir, bu husus eski kanunda derpiş edilme
miştir, Kanunda açıkta kalmıştır, bunlar alı
narak adliye kadroları doldurulmuş olacaktır. 

Şahsan yeni kanun çıkıncaya kadar, yal
nız >şunu yapmak suretiyle mekanizmanın çalış
masına taraftarım. 

KARAMAN SUPHİ — Geçecek bu devre 
içinde eki kanunlarımızın metinlerini değiştir
meye sebep görmüyorum. 

ikincisi; Millî Müdafaada muhtelif sınıflara 
verilen kontenjan kadar hâkimler için konten
jan verilmiyor. Üsteğmen hâkim ile, albay ara-
sırida fonksiyon bakımından fark yoktur. Eğer 
emekliliğine katî zaruret gördüğünüz şahıslar 
varsa bunları emekli yapın denmiştir. Askerî 
hâkimler sicil yoliyle emekli olmuşlardır. Bu
gün bunların sivil hâkimlikte tekrar vazife al
ması doğru değildir. 

KÜÇÜK SAMI — Arkadaşlar, bu kanun 
ordudan ayrılmış 5 - 10 kişiye iş bulmak için 
hazırlanmış bir kanun değildir. Ordu safların
da dürüst olarak çalışmış, hâkimlik yapmış ar
kadaşların a'dalet mekanizmasında vazife ala
bilmesini teminen hazırlanmış bir kanundur. 
Eğer bu kanun kabul edilmezse yarın gelecek 
diğer Meclis tarafından hazırlanacak yeni ka-
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nunda askerî adlî hâkimler için yeni bir hüküm 
konacak mı konmıyacak mı bilmiyoruz. Bu 
tasarı sadece askerî hâkimlere değil, noter
lere de bu hakkı veriyor. Sonra başkâtiplik 
yapan hukuk mezunlarına da aynı hakkı tanı
yor. Hâkim yok. Adalet Bakanı durumu izah 
etti. Gittiğimiz yerlerde hâkim istekleri ile 
karşılaştık. Şimdi de kapıları kapıyoruz. Yeni 
Anayasaya göre Hâkimler Kanunu da ele alı
nacak, deniyor. Ama ne zaman? Belki iki yıl 
sonra, Bu iki yıl içinde adliyenin ihtiyaçları 
ne olacak? 

Askerî hâkimlerin durumuna 'gelince, bun-
lar askerlikten ayrıldıktan sonra Adalet Ba
kanlığına müracaat eder etmez hâkimliğe alın-
mıyacaktır. Bir ayırma MeclM vardır. Talep
leri tetkik eder, o şahsın bütün durumlarını 
tetkik ve teslbit eder, ondan sonra hâkimlik ve
rilip verilmiyeceğmi karar altına alır. 

KUYTAK FİKRET — 114 numaralı Af 
Kanunu çıktı. Bu durumda şu anda gelen 
şu kanunun müstaceliyetle gelecek bir kanun 
olmadığı kanaatindeyim. 

KÜÇÜK SAMİ — Dördüncü defa geliyor. 
KUYTAK FİKRET — Daha ileri safha

larda alınmasını teklif ediyorum. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — 
Anayasa yürürlüğe girince Hâkimler Kanunu
nun gözden geçirilmesi mevzuubahsolduğun-
dan, şimdilik ele almmıyacak demektir. Ana
yasanın, Kurucu Meclisçe hazırlanması, Ko-
mitemizce kabulü uzun zaman istediği kanaa
tindeyim. Ayrıca referandum da mevzuubahis-
t'ir, ne zaman geleceği bell'i değildir. S'onra Ana
yasa üzerinde bugün yaptığım tetkikler netice
sinde gördüm ki, bu kanun üzerinde çok işlemek 
lâznnıgelecektir, kanaatindeyim. Anayasa madde
lerine muhalif olan bir profesör bana bugün tele
fon etiti. Benim bu komisyonda yaptığım teklifler 
daha doğrudur. Sizin elinizdeki katiyen tatmin
kâr değildir. Ben size kendi fikrimi ihtiva eden 
maddeleri baktırıp vereceğim dedi. 

Anayasayı hazırlayanlar arasında hiçbir mad-
d-.vJe beraberlik yok. Böyle bir metin karşısında
yız. Siz ve biz böyle bir işe girdiğimiz zaman göre
ceğiz, çok müşküller karşımııza çıkacaktır. Ana
yasanın tetkikinin kısa bir zamanda (biteceğine 
kaani değilim. Bir hayli zaman alır. Böyle oldu-
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ğuna göre ihtiyaçlar durmuyor, ihtiyaçlar tazyik 
ediyor. Anayasanın yürürlüğe girmesi, ' ondan 
sonra Hâkimler Kanununun ele alınması ve Hâ
kimler Kanununda bir değişiklik yapılması da bir 
zamana mütevakkıftır. HaUbuki ihtiyaçlar bizi 
zorlamaktadır. 

5 nci maddeye gelince, Hâkimler Kanunu 1934 
senesinde yürürlüğe girdi. O zamandan beri bu 
ıstaj ve imtihan maddesi tatlbikaltıta yürümetnek-
t'odir. Haltta bidayette Adliye Vekili bu staj müd
detini bir iki gün gibi asgari bir hadde indirmek 
salâhiyetini de haizdi. Ondan sonra iki sene diye 
tdsbit edildi. Bu da tatibik edilemedi ve husu'si ka
nunlarla l sene olarak tatibik edilmeye başlandı. 
O örülüyor ki, 26 seneden beri yürürlükte olan bu 
'kanunun staj hakkındaki hükmü ta'tlbik edileme
miştir. Domekki bu lılükmün hayati kabiliyetti yok 
demektir. Müddet yeni yeni kanunlarla yaşıya-
caksa, madde metnine koymayı şahsan uygun bul
dum, arkadaşlarımız da kaibul ettiler. 

Askerî hâkimlerin alınmasına gelince : Bizim 
Ayırma Meclislerimiz vardır, Ayırma Meclisi 
bunları iyice tetkik etmeden alına». 

Bir de nolter ilâve edilmiştir maddeye. Avu
katlar alınmış, noterlerin alınmamasının sebebi 
yoktur. 

ıS:onra bir de hukuk mezunu başkâtip mese
lesi vardır. Hukuk mezunu başkâtip sayılsı 12 ta
nedir. Bu başkâtipler kadrolarına tâyin edilmiş
lerdir. Bu kadrolar da 35 - 40 liralık kadrolardır. 
Senelerce 10, 12, 15 sene bu kadrolarda kalıyorlar 
ve dolaylsiyle çok mağdur olmaktadırlar. Fiilen 
yaptıkları vazifeler hâkimlerin yaptığı vazifeler
dir. Bunlardan 9 tanesi Yargıtayda çalışmaktadır. 
Kendi sınıl' arkadaşları hâkim kadrosuna 'tâyin 
edildikleri için terfi ediyorlar, bunlar terfi ede
miyorlar. Bu şekilde 2 - 3 tane de İstanbul'da var-
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dır. Bir de aynı durııanda Danrştaydaki kanun 
sözcüleri ve muavinleri vardır. Bunlar senelerce 
dosya tetkik ediyorlar, heyete arz ediyorlar, karar 
metni yazdırıyorlar. Buna rağmen hâkimliğe gele
ceğim dediği zaman stajdan ba§la diyoruz. Bun
lara aynı şekilde bir hak verilmek lâzımdır. Biz 
de bu hakkı açıyoruz. Bu bakımdan tasarının gö
rüşülmesi faydalı olacaktır. Eğer büyük bir mah
zur mülâhaza edilmiyorsa tasarının kaibul edilme
sini rica edeceğim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu kanunun 
müstacelen görüşülmesine lüzum yoktur. Yeni Hâ
kimler Kanunu da çıkacağına göre tasarının top
tan reddini teklif edeceğim. Ve vaziyet tavazzuh 
etmiştir. Kifayeti müzakere takriri veriyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir şey soracağım. 
Duyduğuma göre bu başkâtipler, tâyin edildikleri 
yerlere gitmeyip, Ankara ve I'stanlbuPda kalmak 
istedikleri için hâkimliğe alınmamışlar. Bu doğ
ru mudur? 

ADALET BAKANI ÂMİL AKiTÜS — Tâyin 
edildikleri yere gitmedikleri için değil, her halde 
ailevi sebeplerden dolayı burada kalmışlardır. 

(BAŞKAN •— Kifayeti müzakere teklifini oya 
koyuyorum. Kaibul edenler... Eltmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Şimdi efendim, iki teklif var. Birisi, tasarının 
kabul edilmesi için müzakerelerin devamını mu-
tazammm. . 

Diğeri de Hâkimler Kanunu toptan ele alına
cağına göre tasarının reddine dairdir. 

Tasarının reddine dair olan aykırı teklifi ilk 
defa oya koyacağım. Teklifi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiş ve tasarı reddedilmiştir. 

Gündemde görüşülecek madde yoktur. Oturu
mu kapıyorum. 

Kapanma saati : 20,30 
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S. SAYISI: 134 
Gürsoytrak Suphi'nin, 7468 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 

kanun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (2/110) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

27 . 4 . 1960 tarih ve 7468 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifimi ve gerekçesini 
ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğinin ifasını saygılarımla arz ederim. 
M. B. K. Âzası 

Gürsoytrak Suphi 

GEREKÇE ' 

27 . 4 . 1960 tarih ve 7468 sayılı T. B. M. M. Tahkikat encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri hak
kında Kanunun, havi olduğu hukuka aykırı hükümler ve kabul edilişindeki usulsüzlük sebebiyle, 
mevzuatımızda yeri olmaması ieabeder. 

7468 sayılı Kanun, İçtüzüğün ön görmüş olduğu şartlara uyulmadan kabul edilmiştir. Mevzuu-
bahis kanun oya konurken 15 milletvekilin kanun teklifinin açık oya konmasını istediği 4 .5 .1960 
tarihli Zabıt Ceridesinden anlaşılmaktadır. T. B. M.M. Başkanlık Divanı bu talebi kaale almıyarak 
istişari reye başvurmuş ve teklif bu şekilde kanunlaşmıştır. Halbuki İçtüzüğün 136 ncı maddesi mu
vacehesinde bu durumda mutlaka açık oya konmak icabederdi. İçtüzük bu hususta Başkanlık 
Divanına hiçbir takdir salâhiyeti tanımamıştır. Fakat Başkanlık Divanı İçtüzük hükümlerine 
açıkça aykırı hareket etmiş ye bu sebeple 7468 sayılı Kanun usulsüz bir kabul edilişe müncer ol
muştur. 

Bu kanunun hukuka aykırılık sebebi ise, Anayasaya aykırı hükümler ihtiva etmesidir. 1924 
tarihli Anayasamız 103 ncü mdadesinde, hiçbir kanunun Anayasaya aykırı olamıyacağmı açıkça 
belirtmiş olmasına rağmen. 7468 sayılı Kanunun hükümleri Anayasanın muhtelif maddelerini ihlâl 
etmiştir. Ayrıca kanun ruhu itibariyle de Anayasaya açıkça aykırıdır. 

Evvelemirde tahkikat komisyonlarına savcı, sorgu hâkimi, sulh hâkimi ve askerî adlî âmirlerin 
yetkilerini verdiği için Anayasaya aykırıdır. Zira Anayasanın 8 nci maddesine göre «Hakkı kaza, 
millet namına, usulü ve kanunu dairesinde müstakil mehakim tarafından istimal olunur» İcra ve 
teşri kuvvetlerini B. M. M. nde toplıyarak tam bir kuvvetler ayrılığı esasını kabul etmemiş olan 
1924 tarihli Anayasamız dahi, yargı kuvvetini kesin bir sınırla diğerlerinden ayırmış ve ona ayrı 
bir kuvvet mahiyetini vermiştir. Esasen Anayasanın bir yanda «Vazifei Teşriiye» ve «Vazifei 
îeraiye» tâbirlerini kullanırken, diğer yandan kaza organı için «Kuvvei Kazaiye» tâbirini kullan
ması da bunu açıkça göstermektedir. Anayasanın 8 nci maddesi yargı hakkının Türk Milleti namına 
kullanılacağını söyliyerek, B. M. M. nin kuru mülkiyet halinde dahi bu hakka sahibolmadığını gös
termiştir. Bu durumda 7468 sayılı Kanunla B. M. M. kendinde dahi olmıyan bir salâhiyeti, kendi 
içinden bir grupa vermek durumuna düşmüştür. 

Bu durum aynı zamanda Anayasanın 83 ncü maddesine de aykırı bir vaziyet doğurmuştur. 
83 ncü maddeye ^öre «Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp 
ve sevk olunamaz». Görülüyor ki, vatandaşların normal olarak tâbi oldukları kaza organları dı
şında bir kaza organının huzuruna sevk edilmesini dahi Anayasa menetmiştir. Halbuki 7468 sayılı 
Kanun fertleri, âdeta olağanüstü bir organ durumuna getirilen tahkikat komisyonlarına sevk 
edilme durumuna sokmuştur. 
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Bütün bunlar netice itibariyle Anayasanın Türklerin hürriyetlerini ve bu hürriyetlerin sınırla

rını belirten 68 ve ana hak ve hürriyetlerini sayan 70 nei maddelerine de aykırılık tevlidetmiştir. 
Anayasa 86 ncı maddesi ile harb veya isyan gibi ağır ve vahim hallerde kabul ettiği Örfi İdare 

rejiminde bile işlenmiş supların tetkiki teşriî bir heyete değil, birer mahkeme olan Örfi İdare 
mahkemelerine verilmiş: Örfi îdare rejiminde dahi hem teşriî hem de kazai salâhiyetleri haiz bir 
organ vücuda getirilmemiştir. Buna mukabil 7468 sayılı Kanım ile B. M. M. Tahkikat encümenleri 
icra, kaza ve hattâ teşriî salâhiyetleri haiz yepyeni ve her şeyin üzerinde bir organ haline getiril
miştir'. 

İçtüzük hükümleri gereğince sadece tahkik görevi olan komisyonlar, bu kanunun kabulü ile bir 
karar, bir hüküm heyeti haline inkılâbetmişlerdir. ""'* "'7 ''''' ' 

Yine aynı kanunla Tahkikat Komisyonu kararlarının gayrikabili itiraz olduğu kabul edilmiştir. 
Yukarda belirtildiği gibi, örfi İdare rejiminde dahi bu kadar ileri hükümler kabul edilmemişken 
bütün vazifesi bir tahkikat, bir bilgi edinme olan Tahkikat komisyonlarının böyle bir yetkiyi nor
mal zamanlar için tanımanın adlî sistemimize ve Anayasamıza aykırılığı aşikârdır. 

Nazari bakımdan bu aykırılıkların yanında, tatbikatta da gerek bâzı şahısların tevkifi, gerekse, 
Anayasanın 20 nci maddesinin «Meclis müzakeratı alenidir ve harfiyen neşrolunur» demesine rağ
men Meclis müzakerelerinin neşrinin men'ine karar verilmesi ile Anayasa fiilen de çiğnenmiştir. 

Her ne kadar 7468 sayılı Kanunun gerekçesinde, Tahkikat komisyonlarının Meclis dışı salâhi
yetlerini göstererek mevzuatımızdaki bir boşluğu doldurma gayesi ile teklif edildiği söylenmekte 
ise de, tanınan salâhiyetler ile - yukarda görüldüğü üzere - gayesinden çok ileri gitmiş ve bu kanun 
Devlet idaresini Anayasa dışı bir dikta rejimine sürüklemiştir. 

Bütün bu incelenen hususlar hukuk devleti ve demokratik nizam kavramları ile bir tenakuz 
teşkil etmekte ve parlâmentodaki ekseriyetin, hak ve hukuk fikir ve prensipleri ile bağlı olmadan 
her istediğini yapabilen sınırsız bir kudret olduğu görüşünün bir neticesi olarak karşımıza çık
maktadır. Oysa ki, en geniş tâbiri ile hukuk devleti, ekseriyetin ekalliyeti onların hak ve huku
kuna riayetle idare etmeleri demektir. Bunun için ise ekseriyetin kudretinin hiçbir zaman sınırsız 
olmaması icabcder. Hukuk devletinde bu kuvvet, üstün hukuk prensipleri, İnsan Hakları demeç
leri ve nihayet anayasalar ile tahdidedilmiş bulunmaktadır. Bunun teminatı ise hukuk daireleri ara
sında bir hiyerarşinin kabulü yani kanunların hiyerarşide kendilerinden üstün mertebede bulunan 
yukarda yazılı hukuk kaidelerine aykırı olmamaları ile sağlanabilir. Esasen hukuka bağlı Devlet 
fikrinin neticesi de budur. Aksi halde Devlet bir hukuk' devleti olmaktan çıkmış ve iktidar ise 
meşru bir otorite değil, her istediğini yapabilen sınırsız bir kuvvet haline inkılâbetmiş olur. 

Bu sebeplerledir ki hukuk devletinde, Anayasaya veya onun da üzerindeki umumi hukuk pren
siplerine aykırı olan ve esasen 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra fiilen yürürlükten kalkmış bulunan 
bir kanunun hukukan yürürlükte kalması kabili tasavvur olmamak icabeder. 

( S. Sayısı : 134 ) 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 

4.11.1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «G-ürsoytrak Suphi'nin, 7468 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair kanun teklifi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede teklif sahibinin gerekçesi yerinde görülerek (teklif aynen kabul edilmiştir. 
Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur. 

Sosyal. İşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami 
Üyo 

Esin Numan 
Üye 

Gür soy i rak Suphi 
Üye 

Kaplan Mustafa 

Sözcü (2) 
Üye 

Karan Muzaffer 
Üye 

Özdağ Muzaffer 

Üye 
Türk eş AIparslan 

Sözcü (l) 
Üye 

Özgüneş Mehmet 

Üye 
Yıldız Ahmet 

Üye 
Solmazer İrfan 

GÜRSOYTKAK SUPHİ'NİN TEKLİFİ 

27 .4 .1960 tarih ve 7468 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair Kanun 

MADDE- 1. — 27.4 .1900 tarih ve 7468 sa
yılı T. B. M. AL". Tahkikat Encümeninin vazife 
ve salâhiyetleri hakkındaki Kanun kaldırıl
mıştır. 

MADDİ'] 2. — Mu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

( S. Sayısı ; 134 ) 




