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1. — TUTANAK ÖZETLERİ
A — Geçen tutanak özeti
Birinci Oturum
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Ka
nun tasarısının ivedilik ve yeğlikle görüşülme
si kabul olundu. Tümü üzerindeki göirûşmeler
yeter görülerek maddelere geçildi.
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara
verildi.
İkinci Oturum
Matbaalar Kanunu tasarısının Geçici Komis
yonda görüşülmesi kabul edildi.
Bâzı Suç ve Cezaların Affma dair olan Ka
nun, tasarısının maddeleri üzerinde görüşüldü.
Birleşime ara verildi.
Üçüncü Oturum
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Ka
nun tasarısının maddelerinin görüşülmesine
devam olundu.

Birleşime ara verildi.
Dördüncü Oturum
Bâzı Suç ve Cezaların Affına dair olan Ka
nun tasarısının maddeleri görüşüldü.
Birleşime ara verildi.
Beşinci Oturum
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kaaıun, tasarısının maddelerinin görüşülmesine de
vam olundu.
14 . VII . 1950 Cuma günü saat 10,30 da
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Balıkesir Milletvekili
İstanbul Milletvekili
8. Ttrcalt
F. Tekil
Kâtip
Kayseri Milletvekili
1. Kirazoğlu
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
4. — Matbaalar Kanunu tasarısı ve İçişleri
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (1/41) (Gündeme)

Teklif
1. — Gazianteb Milletvekili Galip Kınoğlu'rıun, 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek kanun
teklifi (2/31) (İçişleri ve Bütçe Komisyonları
na)
Tezkere
2. — Mart - Mayıs 1950 aylarına ait birinci
üç aylık raporun sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi (3/83) (Sayıştay Komisyo
nuna)
Raporlar
3. — Basiti Kanunu tasarısı ve içişleri ve
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (1/33) (Gündeme)

BÎRİNOÎ

5. — Pasaport Kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/47) (Gündeme)
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında
7 Temmuz 1950 tarihinde akdedilen kredi Anlaş
maları hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/51) (Gündeme)
7. — Yabancıların Türkiye'de ikamet ve se
yahatleri hakkında kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/48) (Gündeme)

OTURUM

Açılma saati : 10,50
BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen
KÂTİPLER : îbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Raif Aybar (Bursa).
«*»

BAŞKAN — Arkadaşlar; ekseriyetimizi an- | lamak için yoklama yapmak zaruretindeyiz.
3. — YOKLAMA
(Yoklama yapıldı).
BAŞKAN — Arkadaşlar; ekseriyetimiz var,
Birleşimi açıyorum.
MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa)
— Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa)
— Muhterem arkadaşlarım, liman ve silo in
şaatı için Beynelmilel Kalkınma ve îmar Ban
kası ile bir istikraz mukavelesi akdedildiğini
ve bu mukavelenin 7 Temmuzda imzalandığını
ve mukavelenin Yüksek Meclisinizce tasdik.
edilmesi için geçici bir komisyonda müzakere
edilmesini arz ve rica etmiş idim.
Geçici komisyon müzakeresini yapmış ve
raporunu takdim etmiştir.
Teşrinievvel ayında faizleri başlıyacak olan
bu mukavelenin tatbikatına biran evvel geçile
bilmesi için bugünkü gündeme alınarak ivedi

lik ve öncelikle görüşülmesine müsaadelerinizi
rica ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanının bu
hususta yazılı bir teklifi de vardır. Onu oku
tuyorum :
^ -•'•i • '-$
Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletler
arası îmar ve Kalkınma Bankası -arasında aktedilen Kredi Anlaşmaları» hakkındaki Kanun
tasarısının ehemmiyetine binaen diğer işlere
tercih edilerek öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Maliye Bakanı
Halil Ayan
BAŞKAN — Efendim, şimdi bu tasarının
gündeme alınmasını arzu edenler işaret buyur-
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şunlar... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir.
Bu takrirde tasrih edildiği veçhile tasarının
müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... Etmiyenlei*... Müstaceliyetle müzakeresi kabul
edilmiştir.
Bu işin takdimen görüşülmesini kabul eden

0:1

ler... Etmiyenler... Takdimen görüşülmesi ekse
riyetle kabul edilmiştir.
Şimdi, buna geçmezden evvel iki tane tez
kere var onları okuyacağız, ondan sonra bu ka
bul buyurduğunuz mevzuun müzakeresine ge
çeceğiz.

4: - r BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. —- Aydın ve Manisa Milletvekilliklerine
seçilen Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun Manisa
Milletvekilliğini tercih eylediğine dair Önergesi
(4/66)
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Manisa Milletvekilliğini tercih ettiğimi hür
metle arzederim.
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu

3. — Manisa ve Muğla Milletvekilliklerine
seçilen Samet Ağaoğlu'nun Manisu MilletuekilMğini tercih eylediğine dair önergesi (4/67)
Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına
Seçildiğim Manisa ve Muğla Milletvekillikle
rinden Manisa Milletvekilliğini tercih ettiğimi ar
zederim.
Samet Ağaoğlu
BAŞKAN — Malûmat hâsıl olmuştur.

BAŞKAN — Malûmat hâsıl olmuştur.

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası amsmda
7 Temmuz 1950 tarihinde akdedilen Kredi Anlaş
maları hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/51) [1]
BAŞKAN— Şimdi Maliye Bakanının teklif
ettiği ve Yüksek Heyetinizin kabul buyurduğu
mevzuun müzakeresine geçiyoruz.
Heyeti umumiyesi hakkında görüşmek arzu
sunda bulunanlar var mı?
RİFAT ALÂBAY (Konya) — Teklif edilen
kanunun bir Anlaşmanın tasdıkma mütedair
olmasına göre evvel emirde Anlaşmayı görme
miz lâzımdır.
BAŞKAN — Arkadaşımızın söylediği bu ka
nunun mâtufunaleyhi olan Anlaşma büyük bir
kitap halinde dosyasında mahfuzdur. Zaten ka
nun maddeleri de Anlaşma muhtevasını gayet
açık bir şekilde ifade etmiştir. Arzu eden ar
kadaş dosyamm tetkik ederler. (Lüzum yok
sesleri)
ABBAS GİGİN (Çoruh) — Dün bilmünasebe, şimdi ivedilikle tasdikim istemiş bulunduk
ları bu kanuna muttali oldum. Gerek liman,
[1] 54 sayılı oasmaytm tutanağım sonundadtr.

gerekse silo inşaatı maksadiyle temini talep edi
len bu meblâğın Şark, Garp diye bir tefriki mütazammm olmıyan şekilde sarfı dileğindeyim.
Yaşıyan acı hakikatleri göz önünde bulundura
rak vaitlerini her fırsatla kuvveden fiile çıka
rılması isteğindeyim. Bugünkü yaşatılan haki
kat henüz bu mânada inandırıcı olmaktan uzak
tır. Hâlâ Şark vilâyetleri ihtiyaçları arka plân
da tutulmaktadır. Çoruh'un yıllardır mahrum
yaşatıldı ğı derdine, bu fırsatta yine el uzatıl
mamıştır. O yine yegâne iskelesi Hopa'da fırtı
nalı havada vapur bulamıyacak veya vapura
girip çıkamıyacaktır. Bu dert ne zaman hallo
lacak ve bu eksik ne vakit düzelecektir? (Mev
zua sesleri) Arzum: Liman ve silolara tahsis
edilmek üzere temini talep olunan yardımdan
vilâyet olarak Çoruh'un da faydalanmasını,
Şark 'ta mevcut olan -eksiklerin telâfisi ciheti ih
tiyar edilmesini Hükümet ve heyeti celilenizden
beklemiş bulunduğumuzun dilinde ve ifadesin
de olmaktır. (Bütçede sesleri)
DIŞİŞLEEİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Efendim, arkadaşımızın mütalâa
larını kemali ehemmiyetle dinledik. Memleketin
ihtiyacım, Şark'm, Garp'm, Şimal'in, Cenub'un
ihtiyacım burada birer birer tadada kalkarsak
haftalar günler ve hattâ aylar bile yetişmez. Bi
liyorsunuz ki, bu bir istikraz anlaşmasıdır. Bu
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... EtAnlaşma gereğince karşımızdaki taraf bize pa- I
miyenler...
Madde kabul edilmiştir.
rayı verirken verdiği parayı en çabuk çıkarabi
lecek olan en kârlı ve rantabl olan cihete sarMADDE 2. — Bu Anlaşmaların icabettirdiği
fetmeyi tabiatiyle esas koymuştur. Bu itibarla
iç tediyeler projelerin tatbikiyle ilgili makam
bu yardım, memleketin liman ve sair ihtiyaçla- I
lar tarafından temin olunamadığı takdirde,
n karşısında devede kulak bile değildir. Onun
bunların gerektirdiği masrafların yapılması
bu istikrazı yaparken memleketin umumi men
için Bütçe kanunları ve Muhasebei Umumiye
faati hesabına en çabuk bu masrafı çıkarabile
Kanunu dairesinde gereken tedbirleri almıya
cek ve bu suretle elde edilecek para ile mem
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
leketin diğer ihtiyaçlarını süratle temin edebi
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etlecek noktalara sarfetmek mecburiyetindeyiz.
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
Bu itibarla ortada Şark, Garp, Şimal ve Cenup
bölgelerini tercih değil, memleketin umumi
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
menfaati bakımından aldığımız para ile en çok
yürürlüğe girer.
kâr temin edip memleketin başka taraflarının da
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etyükselmesi ve ihtiyaçlarını temini edecek nokta
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
lara hasredeceğiz.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
Bunun için arkadaşımızın meseleyi bu nokyürütür.
tai nazardan göz önüne almasını rica ediyorum.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... EtYoksa hepimiz ayrı ayrı intihap dairemizi,
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
Şark'ı Garb'ı Şimal'i temsil ediyormuşuz gibi
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyobu tarzda konuşacak olursak işin içinden çıka
rum.
mayız. Bu, memleketi çok hatalı yola götürmüş
Efendim, Af Kanununun müzakeresine geçi
olur. (Alkışlar)
yoruz.
Sevgili arkadaşlarım; gerek Hükümetiniz,
2. — Memleketimizde
casusluk
suçundan
gerek sizler ki, Hükümetiniz sizlerin noktai na
mahkûm
edilen
Alman
ve
İtalyan
uyruklu
bâzı
zarını, fikirlerinizi ve ideallerinizi temsilden ve
şahısların
afları
hakkında
Kanun
tasarısı
ile
onu tahakkuk ettirmeye çalışmaktan başka bir
Hans Kroecker, Ekrem özdemir, Hans Bueher,
yol takip etmemektedir; hepiniz de böyle mah
Kemal Usman, Hasan Hayri Sonat, Dr. Herrdut, mevziî ve mahallî bir düşünce ile hareket
man, Yon Engelmann, Prof. Dr. Hans Henning
edecek arkadaşlar olmadığınıza, bu düşünceyi
Von
Osten'in mahkûm bulundukları
cezaların
taşıyan hiç bir arkadaş bulunmadığına ve hepi
affı
hakkında
Adalet
Komisyonu
raporu
(1/53,
mizin bütün memleketi bir kül- telâkki ettiğimi
5/19)
[1]
ze ve kendimizi o küllün bir parçası olarak ta
nıdığımıza eminim. (Bravo sesleri, alkışlar)
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
BAŞKAN — Tasarının maddelerinin müza
(İstanbul) — Efendim, bu kanunun müzakere
keresine geçilmesini kabul edenler... Etmiyensine geçilmeden önce küçük bir nokta hakkında
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
istirhamda bulunacağım.
Maddeyi okuyoruz:
İkinci Cihan Harbi esnasında memleketimiz
de bâzı casusluk hâdiseleri olmuştur. Bundan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletler
dolayı bugün İtalyan ve Alman tebaamdan 9
arası imar ve Kalkınma Bankası arasında ak
kişi kadar, isimleri muayyen kimseler mahkûm
dedilen Kredi Anlaşmaları hakkında Kanun I
bulunuyorlar. Halbuki, biliyorsunuz,harb içinde
tasarısı
yapılan bâzı casusluk hâdiselerden, tamamen
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
siyasi esbaptan mahkûm adamlardır. Ozamanki
meti ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Ban
Hükümet tarafından, harb biter bitmez, bunla
kası arasında 7 Temmuz 1950 tarihinde akdedil
rın bir kısmı, ki, bizim memleketimiz aleyhine
miş olan «Limanların Geliştirilmesi re İnşası»
ile «Silolar înşasr» na ait Kredi Anlaşmaları
[1] 52 sayüı basmayazı tutanağın sonundaonanmıştır.
| dır.
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değil birbirine muhalif memleketler aleyhine
casusluk etmişlerdir.
Bugün eski hesaplar artık kalmamış, tasfiye
edilmiş veya edilmektedir. Çünkü dünya yeni
hesaplar açmak üzere bulunuyor. Bu itibarla
siyasi bakımdan, memleketin siyasi menfaati
namına getirdiğimiz bir hususi Af Kanunu ta
sarısı vardır. Bu hususi Af Kanunu tasarısının
muhterem heyetinizce süratle tetkik ve intacı
nı Hariciye Bakanı sıfatiyle benim için büyük
ehemmiyeti haizdir. Bu itibarla, bu tasarının
müstaceliyetle ve tercihan müzakere edilerek
kabulünü bilhassa istirham ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun Selim Ragıp Emeç.
SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın
Dışişleri Bakanının bugün önümüze getirdiği
ve müstacelen müzakere ve kabulünü teklif ey
lediği hususi Af Kanunu hakkında bir iki söz
söylemek istiyorum:
Biliyorsunuz ki, hali hazırda müzakere et
mekte olduğumuz Af Kanununun mütekaddem
ve redde uğrıyan bâzı maddelerinde casusluk
suçundan mahkûm olanların vaziyetini kale al
madık ve onları kendi mukadderatlarına terkettik.
Binaenaleyh gönül isterdi ki, bu casusluk
meselesi aynı anlayışla mukabele görsün yahut
bir kısım casusluk yabmış kimseler de bunlar
gibi affa mazhar olsun.
Ben buradaki tezada, noktai nazar farkına
işaret etmekten başka bir şey yapmıyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Efendim, Selim Ragıp Bey arka
daşımızın bahsettikleri tezat mevcut değildir.
Bu bahsettikleri hâdise ayrı şeylerdir, ötekin
de, umumi olarak memleket içinde memleket
tebaasından olanların yaptıkları cususluk mese
leleri vardır. Birtakım yabancı memleket teba
asından olup da mühim bir kısmı başka memle
ket aleyhine yapmış oldukları casusluklardan
dolayı mahkûm oldukları halde eski Hükümet
tarafından siyasi sebeplerle o zaman iade edil
miştir. Bugün yine daha mühim siyasi sebep
lerle artık hiçbir şeyi kalmamış olan bu işin
tasfiyesini memleketin dış siyaseti bakımından
büyük ehemmiyette görüyoruz. Onun için rica
mızın, istirhamımızın sebebi budur. Bunların
yaşadıkları yetiştikleri, büyüdükleri memlekete
karşı ihanet eden alçakların affı arasında hiç
bir münasebet yoktur. (Bravo sesleri alkışlar)
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BAŞKAN -r- Celâl Yardımcı.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar,
bu mevzuda çok kısa ve size son sözümü arzediyorum. Başkaca huzurunuza çıkacak değilim.
Arkadaşlar, siyasi suçların affı hakkında
dün göz nuru dökerek yaptığımız bütün emek
ler boşa gitti. Bugün siyasi suçlar, ki 130 ncu
maddeden sonraki suçlardır, bu suçların affına
itiraz eden komisyonun mütalâalarını dinlediniz.
Affa lüzum olmadığı mütalâasında bulunan Ko
misyonun, yine aynı komisyonun elimize bir ta
sarısını sundular.
Ben bunların affedilmemesine taraftar deği
lim. Affedilmelidir. Dünkü prensiple bugünkü
prensip arasmda fark inkâr edilemez. Burada
yalnız ecnebi tabiiyetinde olanlara değil, Türk
isimlerine de tesadüf ediyorum. Bunlar ara
sında Türk tabiiyetinde ve Türk vatandaşı olan
lar da vardır.
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Hayır, hayır.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Arkadaş
lar, bu kadar hisse dayanan, bu derece hukukî
bünyesi zayıf ve bu derece kısıntılı bir af hak
kında benim söyliyeceğim başkaca söz yoktua
Bu hususta bundan evvel de tenzilât, tecil
hakkındaki vermiş olduğum takrirleri de geri
alıyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Efendim, öyle zannediyorum ki,
mâruzâtımı anlaşılan hüsnü ifade edemiyorum.
Kusurumu affetsin arkadaşlar. (Biz anlıyoruz
sesleri).
Bu iki tasarı birbirinden tamamen ayrıdır.
Bir hususi af getiriyoruz ve bunda Türk tabii
yetinde olan hiç kimse yoktur. Eğer böyle ol
saydı, tezat halinde olurdu ve sırf siyasi sebep
lerle eski bir vaziyetin tasfiyesi mevzuubahistir.
Bu hususi af tasarısının öteki ile hiçbir mantiki
münasebeti ve tezadı mevzuubahis değildir.
Bu ciheti arzetmek isterim.
BAŞKAN — Remzi Oğuz.
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, Hariciye Bakanımızın getirmiş
olduğu ve ivedilikle görüşülmesini istediği bu ka
nunun hedef tuttuğu insanların bir kısmını ya
kından tanımamış olsaydım, söz almazdım.
BAKAŞN — Siz kanunun bütünü hakkında
konuşuyorsunuz. Halbuki, ruznameye alınıp alın-
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maması mevzuubahistir. Bir defa ruznameye ala- | nazar olmadığını kabul ediyorum. Maddelerin
lım, ondan sonra görüşürsünüz. Şimdi eğer ruz
müzakeresine geçilmesini oyunuza sunuyorum.
nameye girip girmemesi hakkında görüşecekseKabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
niz buyurunnuz.
mesi kabul edilmiştir.
Maddeyi okutuyorum.
REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Girmesi
hakkında konuşacağım.
Hans Kroecker, Ekrem özdebir, Hans Bucher,
BAŞKAN — O halde buyurun.
Kemal Usman, Hasan Hayri Sonat, Dr. HerrKÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Reis Bey, I
mann Von Engelmann, Prof. Dr. Hans Henning
lehinde olursa konuşacak da aleyhinde olursa
Von Der Osten'in mahkum bulundukları ceza
konuşamıyacak mı?
ların affı hakkında Kanun
BAŞKAN — Efendim, şimdi mevzuu müza
MADDE 1. — Poloğlu istanbul 1907 doğum
kere, ruznameye alınması hakkındadır. Bittabi
lu
Hans
Kroecker'in, Ankara Hava Savunma
lehinde olduğu gibi aleyhinde de konuşulabilir.
Genel
Komutanlığı
2 No. lu Askerî MahkemesriREMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Arkadaş
nin esas 4 karar 13 sayılı ve 6 . IV . 1943 tarihli
lar, elimizdeki kanunun hedef tuttuğu insanlar,
kararı
ile casusluk suçundan dolayı mahkûm ol
hakikaten Türkiye'nin menfaatiyle alâkalıdır. Ve
duğu
17
sene 6 ay ağır hapis ve müebbeden âm
Şimdi Sayın Hariciye Vekilimizin çok güzel izah
me
hizmetlerinden
mahrumiyet;,
buyurdukları gibi bu mevzu ile alâkalı insanlar
Arif oğlu İstanbul 1323 doğumlu,
tamamen ayrı bir katagori meydana getiriyorlar.
Ekrem özdebir'in aynı mahkemenin sözü
Bunlar içinde bizim memleketimizi fevkalâ
geçen
kararı ile aynı suçtan dolayı mahkûm ol
de sevenler, bizim gençliğimiz arasında ömürle
duğu 28 sene 2 ay ağır hapis ve müebbeden âm
rini tüketenler, bizim bugün hâtırasını ebediyet
me
hizmetlerinden mahrumiyet;
lere kadar anmak istediğimiz insanlarla en ya
Robertoğlu
İstanbul 1909 doğumlu Hans Bu
kın dostluk kurmuş olanlar vardır ki, vatanla
cher'in aynı mahkemenin 944/5 esas ve 944/7
rını müdafaa etmek için böyle bir yol tutmuş
Karar sayılı ve 5 . X . 1944 tarihli kararı ile
bulunuyorlar. Bu hususta Türkiye'mize en ufak
mezkûr suçtan dolayı mahkûm olduğu 24 sene
bir zarar getirmek istememişlerdir, imkânları
ağır hapis ve müebbeden âmme hizmetinden
•lehimize kullanmaktan çekinmemişlerdir. Böyle
mahrumiyet;
insanların hedef tutulduğu bir Kanunun müza
Ziyaoğlu İstanbul 1324 doğumlu Kemal Us
keresinin yerinde olduğu kanaatindeyim. (Mu
man'in zikri geçen mahkemenin bahsi edilen
vafık sesleri).
kararı ile ve aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu
BAŞKAN — Uu kanun hakkında verilmiş
24 sene ağır hapis cezası ile müebbeden âmme
bir takrir vardır, onu okutuyorum.
hizmetlerinden mahrumiyet;
Yüksek Başkanlığa
Mehmet Alioğlu istanbul 1327 doğumlu Ha
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 9 kişiye
san Hayri Sonat'm aynı mahkemenin aynı ka
ait hususi Af Kanununun öncelik ve ivedilikle
rarı ile ve aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu
müzakere edilmesine karar verilmesini rica ede
müebbeden ağır hapis cezası ile müebbeden âm
rim.
me hizmetlerinden mahrumiyet;
Dışişleri Bakanı
Hermanoğlu İstetin 1888 doğumlu Dr. HerrFuad Köprülü
mann Von Engelmann'm aynı mahkemenin
BAŞKAN — Okunan takrir veçhile, taşanım
944/12 esas 944/7 karar sayılı ve 7 . X.'19*44
öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum.
tarihli ilâmı ile siyasi ve askerî Alman casus
Kabul edenler.. Etmiyenler... Öncelikle konuşul
luğu yapmak suçundan dolayı mahkûm olduğu
ması kabul edilmiştir.
11 sene 8 ay ağır hapis ve müebbeden âmme
Müstaceliyetle müzakere edilmesini oyunu
hizmetlerinden mahrumiyet,
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Müs
Erimaroğlu Potsdam 1899 doğumlu Frof. Dr.
taceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir.
Hans Henning Von der Osten'in ayni mahke
Şimdi kanunun tümü üzerinde bir noktai J menin 41/83 eâas ve 58 karar sayılı ve 16 . V I I .
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1941 tarihli kararı ile casusluk suçundan dolayı
mahkûm olduğu 11 sene 8 ay ağır hapis vemüebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet,
Cezaları bilcümle hukuki neticeleri ile bera
ber affedilmiştir. r
BAŞKAN — Maddeyi kabul (buyuranlar...
Kaimi etmiyenler... Kabul edilmiştir.
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(Jâtaribul) — Efendim, komisyonda bu işle meş
gul olan arkadaşlarımız, aynı zamanda umumi
afla meşgul oldukları iğin küçük (bir zühul ol
muştur. Bunlardan (başka, bizim gönderdiğimiz
listeye göre daha 4 İtalyan ve Dilekçe Komis
yonundan ıgelen 6 Alman ismi vardı. Ve bunla
rın malhkûmiyeti dolayısiyle Ibunlarm suç ortağı
olmaları itibariyle (birtakım Türk isimleri de
vardır. Bunlar, asıl casusların suç ortağı diye
mahkûm ediliyor. Binaenaleyh Tbir 'zühul olmuş.
Hariciyenin yaptığı teklifte 4 İtalyan'ın daha
ismi vardır. Bunların isimlerini getirtiyorum
kâtip bey arkadaşımız lütfen onların da isimle
rini okusunlar, onların da ithalini rica ediyoTum. Adliye Komisyonu arkadaşlarımız iki ta
rafta meşgul oldukları için Dilekçe Komisyo
nundan (bilâhara gelen fbu tekliften ihalberdar
olamamışlar ve İbu suretle küçük bir ilâve unu
tulmuştur.
BAŞKAN — Dışişleri Bakanı tarafından bir
teklif vâki olmuştur, unutulan daha dört Sisim
olduğundan (bu teklifi de kanun içinde derpiş
etmek üzere kanunun (heyeti umumiyesini ko
misyona iade edelim, Üzerinde (görüşüp ikinci
madde içinde mi, yoksa ek madde halinde mi
olması gerektiğine dair yeni (bir teklif getirsin
ler, gelmesini, mütaakıp üzerinde tekrar görüşü
rüz.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT EBKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, Fuad Köprü
lü üstadımızm şitodi iburaya ilavesini teklif et
tiği dört şahsın ismi Dilekçe /Komisyonu tara
fından lbiz Iburada umumi af kanunu ile meşgul
^oiduğramuz sırada ^gönderilmiş olduğundan;şim
diki görüşülen kasjm içinde mütalâası mümkün
olmamıştır. Eğer tensip edilirse 'bunlar da Ko
misyonumuza verilsin, encümendeki arkadaşla
rımız komisyon odasına teşrif etsinler üzerinde
konuşalım ve teklifimizi getirelim.
BAŞKAN—YenMen *v£kı dört şansın affı
hakkındaki teklif dolayısiyle tasarının komis
yona (havale edilmesi (gerekmektedir, iadeyi ka-
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ibul edenler... Etmiyenler... Tasarının komisyona
iadesi ve kararı alınız icabına göre ikmal edi
lerek getirilmesi kabul edilmiştir.
3. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkında
Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/30)
BAŞKAN — Af tasarısının müzakeresine
devam ediyoruz. Af Kanununun ikinci madde
sinin (D) fıkrasında kalmıştık :
D) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497,
498 ve 499 ncu maddelerinde yazılı suçlar,
BAŞKAAN — Şimdi, Ibü madde üzerinde bir
önerge vardır, okutacağım.
Yüksek Riyasete
491, 492 ve 493 ncü maddelerin af şümulü
(haricinde (bırakılmasını arz ve teklif ederim.
Seyhan Milletvekili
Reşad Güçlü
BAŞKAN — Takrir muhtevası Adalet Ko
misyonunun teklifi dışında olduğu için reyi âli
nize arzedeceğim. 491, 492 ve 493 ncü madde
lerin affın dışında kalması teklif edilmektedir.
Komisyonun bir mütalâası olacak mı?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Arkadaşımızın
teklif ettikleri maddeler hırsızlığa ait olan
maddelerdir. Hırsızlık Af Kanununun şümulü
içine alınmıştır. Bunlara yağma ve yol kesme
ve saireyi de ilâve edersek fbu, doğru *bir şey
olmaz. Arkadaşların temayülü affın genişletil
mesi yolundadır. Onun için (biz komisyon adına
(bunların istisnalar meyanma alınmasını muva
fık telâkki etmemekteyiz.
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır.
Adalet Komisyonunun (D) fıkrasını reyi
âlinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.
Şimdi (E) fıkrasına geçiyoruz:
e) Askerî Ceza Kanununun 55 ve 56 ncı
maddeleriyle 148 nci maddesinin (B) bendi ve
yukardaki bentlerde Türk Ceza Kanunu mad
delerine atıf suretiyle cezalandırdığı fiiller.
BAŞKAN — Bu fıkraya dair önergeler var,
okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
1. İkinci maddeden E bendinin

kaldırıl-
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masını teklif ediyorum.
Kastamonu Milletvekili
Rifat Taşkın
Yüksek Başkanlığa
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısının ikinci maddedeki E bendinde
yazılı hükmün kaldırılmasını teklif ederim.
Erzurum Milletvekili
Mustafa Zeren
Yüksek Başkanlığa
Af Kanunu tasarısının madde 2 nin E
bendinde Hükümet tarafından konan Askerî
Ceza Kanununun 148 nci maddesi kaldırılmak
suretiyle siyasi topluluklar yapan ve aynı mü
lâhaza ile makale yazan askerlerin suçları
affa tâbi tutulmuştur. Halbuki yalnız askerleri
değil Devletin nüfuz ve salâhiyetini kullana
rak milletin siyasi hürriyetine tecavüz eden
idare âmirlerinin bile aftan istisna edilmesi
yaptığımız inkilâbm devamlı olması için elzem
dir.
Bununla beraber orduyu isyana teşvikten
mahkûm olanların da (ki Nâzım Hikmet bun
ların arasındadır) ayrıca aftan istisna edilmesi
gerekir. Esasen kanunun 5 nci maddesinden is
tifade edebilecek bu gibi şerirlerin masum te
lâkki edilerek büsbütün affın şümulüne sokul
ması doğru olamaz.
işte bu mülâhazalarladır ki mezkûr E fık
rasının (Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 94 ve
148 ile Türk Ceza Kanununun 172 nci madde
sinin ikinci fıkrası ile 5545 sayılı Seçim Kanu
nunun idare âmir ve memurlarına taallûk eden
suçlarla Memurin Kanununun 9 ncu maddesine
temas eden suçlar) diye tadil edilmesini teklif
ediyorum.
Tokad Milletvekili
Ahmet Gürkan
Yüksek Başkanlığa
Af tasarısının ikinci maddesinin E bendine
55 rakamından, sonra orduyu isyana teşvik su
çunu ifadeden 94 rakamının eklenmesini arz
ve teklif ederim.
Niğde Milletvekili
Necip Bilge
Yüksek Başkanlığa
İkinci maddenin (E) bendinin tasarıdan çı-
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I karılmasını teklif ed«rim.
Erzurum Milletvekili
Emrullah Nutku
BAŞKAN — Efendim, bâzı takrirler (E)
bendinin tasandan çıkarılması talebini mutazammındır.
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim,
Ceza kanunlarını tetkik ettiğimiz zaman görüyo
ruz ki, casusluk suçu, bütün unsurları ihtiva et
mek şartiyle bir tarif yapmamıştır. Buna mu
kabil Askerî Ceza Kanununun 55, ve 56 nci mad
deleri «Sırrı istihsal ve sırrı ifşa etmek ve fevka
lâde ahvalde bir yabancı devletin bu vadideki
teklifini kabul veya hizmet arzını» dahi casusluk
olarak kabul etmiştir. Hattâ bu fiile teşebbüs
hali dahi suçun tekevvünü için kâfi addedilmiştir.
Buna mukabil tâyin olunan ceza ölüm cezasıdır.
Bugün mümkün olsa da bu madde ile mahkûm
olanların ilâmlarını birer birer getirsek, yüksek
huzurunuzda okusak göreceğiz ki, isnat olunan
suçla verilen ceza arasında asla bir âdil nispeti
yoktur.
Şunu misal olarak arzedeyim. Artvin'in
Borçka kazasında okuyup yazma bilmiyen 18 ya
şında bir genci hudutta bulunan ve Rus hududu
na mensup bir asker çağırıyor, konuşuyorlar, çı
karıyor bir de beş lira para veriyor, genç dönüp
geliyor. Bunun rakibi olan taraf gidip Millî ce
miyete haber veriyor, görüştü ve beş lira para
aldı diye Millî Emniyet bir tahkikat yapıyor, o
tahkikat hükmün esbabı mucibesini teşkil ediyor
ve delikanlı 20 sene hapse mahkûm oluyor.
Yine arkadaşlar; 1934 senesindeki Ruslarla
Türkiye Cumhuriyeti arasında olan ahengi na
zarı itibara alarak vaka arzediyorum: Bir İğ
dır 'lı hududa Ruslara gidip geliyoç, ozaman
hududa gitmek mümkün. Diğer taraftan bunu
bir sebep addediyor, ihbar ediyor. Hâdise 1934
de cereyan ediyor, 1947 de mahkemeye veriliyor.
Yani 13 sene sonra n^ahkûm oluyor.
Bütün bunları birer birer tetkik etsek, yine
bugün bizim anladığımız mânada, demin hususi
aflarını çıkarmak üzere bulunduğumuz şahısların
durumumda asla değillerdir, ötekiler hakikaten
casusturlar, fakat bunlar zavallıdır. Adalet Ba
kanlığı nvimkün olsaydı da bunların istatistikle
rini getirip bize bildirseydi, emin olunuz biz bura
da bu konuşmayı yapmıyacaktık. Bu bakımdan as
kerî mahkemeler de daha çok Millî emniyetin ra-
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poruııu esbabı mucibe addetmişlerdir. Onlar
bununla mahkûm edilmişlerdir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi bir atıfet gösteriyor. Zaten affın
hakiki mânası da siyasi suçların affedilmesidir.
Hepiniz askerlik yaptınız, askerî mahkemelerdeki vaziyeti biliyorsunuz, memlekette Doğu em
niyetinin, Millî emniyetin de ne olduğunu bili
yorsunuz. İşte hükümde bunların vermiş olduğu
raporlar esbabı mucibe, delil teşkil etmektedir.
Başka bir delil yoktur.
Bu itibarla bendeniz bunların da affın şümulû dâhiline alınmasını rica ediyorum. Bu
maksatla da bir takrir veriyorum.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar,
sayın arkadaşımızın istisnalar arasından çıkarılmasını istediği Askerî Ceza Kanununun 55 ve 56
ııcı maddelerine tekabül eden suçlar yukarda mü
zakeresini yaparak kabul ettiğimiz A bendinin
129 ve 130 ncu maddelerindeki suçlara tekabül
etmektedir.
*
Bunlar ö!üm cezasını müştekim olan mühim
cürümlerdir. Siviller hakkında istisnaları kabul
ettikten sonra askerî mahkemelerin hükümleri
nin istisnalar arasından çıkarılması doğru ol
maz.
Saniyen askerî mahkeme ilâmları hakkında
bu şekilde konuşmayı da doğru bulmuyorum. Ni
hayet mahkemedir. Hüküm derecattan geçmiştir.
Askerî Yargıtay da tasdik etmiştir. Böyle dere
cattan geçmiş mahkeme ilâmları hakkında Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünden bu şekilde hitabedilmesini
bendeniz muvafık bulmuyorum.
(Bravo sesleri).
İstisnalar arasından çıkarılması teklif edilen
148 nci maddedeki cürüm komünizme taallûk et
mektedir. Aynı şekilde biz akşamki görüşmeler
de komünistleri aftan istisnai ettik. Şu halde as
kerlerin işledikleri komünistlik suçlarını affet
mek bilmem doğru olur mu?
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlar; şimdi, sözcü arkadaşımız mah
keme kararları hakkında burada söz söylenmez.
buyurdular. Büyük Heyetiniz şunu kabul eder
ki, birçok hatayı adliler olabilir. Bu hatayı ad
lilerden burada bahsetmek ve yapılan bu hata
ların ıslahı için, haksız yere ağır hapse mahkûm
olmuş vatandaşlar lehinde konuşmak her halde
mahkeme ilâmlarını tenkit demek olmaz: Bizim
maksadımız adaletin tecellisine matuftur.
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Sayın arkadaşlarım; şunu da ilâve edeyim ki,
Mustafa Zeren arkadaşımız çok ince bir noktaya
dokundular. Biz Doğu emniyetinin ve Millî em
niyetin nasıl işlediğini yakından biliriz. O mu
hitte çok bulunduk. Binaenaleyh, bu uydurma
raporları sırf, mensup oldukları teşkilât âmirleri
nin gözüne girmek için vererek birçok masum
vatandaşları lekelemişlerdir. Binaenaleyh, zayi
olmuş bu hakların iadesi yoluna Yüksek Meclis
giderse muhakkak ki, daha isabetli bir karara
varmış olur. Takdir Yüksek Heyetinizindir.
BAŞKAN — Mustafa Zeren!
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim,
bendeniz olaylardan bahsettim. Sözcü arkada
şım benim konuşmamı beğenmedi. Beğenmiyebilir. O da şahsi kanaatini söyledi. (Soldan,
«biz de beğenmedik» sesleri). Ben hakikattan
bahsettim, bugünkü olaylardan bahsettim. Ama
kendileri kitabın bir sayfasını açarlar onu na
zariye itibariyle belki bu şekilde konuşmaya
cevaz verecek bir şekil • kullanırlar. Ben haki
kattan bahsettim.
İkincisi, buyurdular k i : yukarıda (A) fık
rasında 130 ncu maddeyi affın istisnaları ara
sına koymadık. Askerî Ceza Kanununun 55 ve
56 ncı maddesi de bu maddelere atfediyor. Bi
naenaleyh affedilmiyen birşeyi tekrar bu mad
de ile affetmek doğru değildir. Askerî Ceza
Kanunu, 55 ve 56 ncı maddelerden başka ay
rı bir madde koymuş. O da ceza haddine bağ
lanmış. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Ka
nununun 55 ve 56 ncı maddeleri arasındaki ceza
haddine bakınız, eğer komünistliği kastediyorsa
bendeniz onu geri alırrm. 132 nci maddenin
bir fıkrasını arzediyorum. Bu maddeyi hiç olmaz
sa teşmil etsinler, komünist buradan hariç tu
tulur. Hakikaten suçla, verilen ceza arasında
asla bir nispet yoktur. Ben nispetsizlikten bah
sediyorum efendim.
O zamanki vaziyete şâmil bir madde ile bu
günkü hali bir göz önüne getirelim, efendim.
Millî emniyet Doğu emniyetine dair bir rapo
run tahlilinden alınmıştır, diyorum. Bendeniz
bunu ispat edeceğim, başka bir delilleri yoktur.
(Bravo sesleri, alkışlar).
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, 94 ncü maddenin de buraya
ilâve edilmesi temenni elildi. Şu noktanın aydın
latılmasını rica ediyorum:
Arkadaşlarımızın yaptıkları konuşmalardan
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anlıyorum ki Mecliste bir huzursuzluk duyul I si ortaya konduğu hırada, benim gibi iki sene
faşistlik ithamı altında takip edilmiş bir arka
maktadır. Bu huzursuzluğun sebebi şudur: Ar
daşınızı lütfen dinleyiniz. Haksızlık yapmıyakadaşlarımızın büyük bir kısmı hakikaten 141,
lım, çocuklarımızı yalnız polisle komünistlik
142 ve 138 nci maddeler üzerinde başka türlü
elinden kıırtamaya imkân yoktur.
düşünmektedirler. 141 ve 142 nei maddelerin
ortadan kaldırılması ve bunun içine giren suç
Arkadaşlar, 'bir memlekette ki, içtimai emni
ların affedilmesi yeni bir havanın bu memle
yet yoktur, bir memlekette ki, içtimai adalet
kette esmesini esas tutmaktadır. Arkadaşlarımı
yoktur, hir memlekette ki, çalışma imkânı kal
zın bir kısmında, [bunu bilâkis bu maddenin
mamıştır, bir memlekette ki, toplanmak imkânı
ilâvesi münasebetiyle görmekteyiz.] Böyle bir
yoktur... Çok rica ederim ibu memlekette başka
havanın ortaya çıkmasını memleketin emniyet
ne bekliyoruz? İhtilâlden, nefretten başka ne
ve istikbali için tehlikeli görmekteyim. Biran
bekliyorsunuz? İşte şimdi Ibu isyan havası dinmüsaadenizi istirham edeceğim Bu meselede
miştir. Demokrat Partinin bu memlekete getir
açıkça görülen iki şey vardır; biri komünistlik,
diği iyilik : Hürriyettir. Konuşmak mı istiyor,
diğeri de casusluk. Komünistlik meselesini 94
toplanmak mı istiyorsun, yazmak mı istiyorsun,
ncü maddenin arkasına gizlenen adam dolayıfbunlarm hepsini vermiştir. Yalnız memleketin
siyle şimdi tekrar görmekteyiz.
I hudutları dışındaki, gözü kulağı memleketi par
çalamak istiyenlerle işbirliğine hakkın- yoktur!
Muhterem arkadaşlar; bu memlekette, komüniz
Casusluk, bu mesele ile mücadele şarttır,
mi biz sadece bir polis meselesi olarak ele aldık.
borçtur.
Hem de şiddetle! Bu saha plâtonik dü
Bu itibarla da bu meseleyi sadece hücrelere tık
şüncelere ıgirmez. Oraya sokmak istiyenlere ya
mak suretiyle 'halletmenin mümkün olduğunu
nıldıklarını gayet kolaylıkla ispat ederiz. Hür
zannettik. Bir hoca sıfatiyle arzediyorum arka
riyetin yenmiyeceği hâdise yoktur. Ahlâksızlıdaşlar; bu memleketin çocuklarının ve her gen
cin bir devri vardır. Bu devri hepimiz geçirdik. I ğm, ahlâk buhranının tek çaresi hürriyettir.
Bu, plâtonik ibir devirdir. Bu devir ideali ister, I Bu itibarla Demokrat Partinin igetirmiş olduğu
genç hayaller içindedir. Fakat buna mukabil
hürriyet havası sayesinde »gençliğin en büyük
bir rejim ki, kendinin gayet dar olan çerçeve
dertlerinden birini ortadan kaldıracağımızı zansinden başka bir imkân bırakmaz, 'birleşmeye, 1 nediyorum. Sizden istirham ediyorum, dün muh
konuşmaya imkân bırakmaz; böyle bir muhitte
terem reis söz vermedi, ikinci fıkraya ait olan
bu ruhlar nasıl tatmin edilir? Bunlar bizzarure
nofetai nazarı böylece müdafaa edecektim. Bu
gizliliğe ve tarikat peşine takılacaklardır. Biz
gün Ibu imkânı bulmuş oluyorum. Benim bir ko
onlara ne verdik ki, bu çocukları itham ediyo
münist taraftarı olacağım beni tanıyanlar için
ruz? Ne vermek istedikse eski rejim adamları I akla getirilemez. Komünizmi hayatımızın sonu
elimizden aldılar. Biz ibir şeyler vermek istedik
na kadar takip edeceğiz. Medeni Türk olarak
çe bizi takip ettiler, hapsettiler. Karşınızda ko
komünizmle anlaşmamıza imkân yoktur. Millet
nuşan arkadaşınız da maalesef bu şekilde bir
lerarası bir islâvcılıkla karşımıza çıkan komü
muameleye mâruz kalmış bir insandır. Bu genç
nizmle hangi Türk çocuğu anlaşabilir? O halde
liği bu hayal kırıklığından kurtarmak için ne
Türk çocuklarını Demokrat Partinin açmış olyapmışızdır? 'Biz ibir şey yapamadık. Fakat ken J duğu hürriyet vadisinde geniş ıgÖrmeye ve, ge
dilerine yapılan muameleden de İbir şey kazan
niş düşünmeye, istediklerini düşünmeye terkemadık. Ne kazandık? Kazandığıımız şey, elimiz
delim. Fakat onları casusların eline düşmekten
de doğrudan doğruya boşluk içinde kalan *bir
menedelim!
gençlik. Bu bakımdan kendilerine bir şey ve I
Bu kimin vazifesidir? Bu bizim emniyetimiz,
remediğimiz, vermediğimiz gençliği elimizden
şimdiye kadar suçsuz vatandaşları, doğrudan
ustalıkla alan kimseleri bir tarafa bırakıyoruz,
doğruya namuslu insanları, vatanperverleri tabu gençlere ceza veriyoruz. Çünkü Ibu işin mer I kip etmek gafletine düşen bir seri insanların,
kezi-sıkleti dışarda, yani Rusya'dadır. Onlara
hir mekanizmanın vazifesidir. Biz o mekaniz
hir şey yapamadığımız için, kendi gençlerimiz
mayı ele alacağız. Demokrat Parti nasıl askerden intikam alıyor gibiyiz.
I İlkte rehakâr bir tesir yapmışsa, o şekilde milO halde komisyonda bu komünistlik in eşele- | li emniyet üzerinde de çalışarak ve idealimiz
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üzerinde uygun .bir tesir meydana getirecektir. I miyetlerle askerî mahkemelerden geçmiş mankûmiyetler arasında bir fark yapmış ve tezada
Bunun için 94, 141 ve 142 nei maddelerin şümu
düşmüş oluruz. Bunu yapmak bu Meclisin şanı
lü içine giren, masum, hakîkaten masum insan
na yakışmaz. Her şeyden evvel hukukçularız ve
lar, hakikaten kabahat kendilerinde olmıyan
hukuk prensipleri tevhidi kazayı kabul etmiş in
plâtonik gençleri kurtaracaktır. Esas casusları,
sanlarız. Mahkemeyi esas olarak alalım. Ona
vatanı satanları takibe vakit ve imkân bulacak
da.hürmet edelim, eğer noksanlarının tamam
tır. Bu itibarla 94 ncü maddenin bu fıkraya
lanması icabederse bu noksanlar ayrı bir ka
ilâvesini istiyenlere iştirak ediyorum.
nunla ikmal dilebilir. Fakat yeri burası değildir.
Burada bir isim zikredildi, Nâzım Hikmet'Arkadaşlar, ben her arkadaş gibi Af Kanu
ten bahsedildi. Ben onun vatanperver olduğu
nunun
şümullendirilmesini istiyen bir arkada
fikrine iştirak etmiyorum. Rica ediyorum, bü
şınızım.
Fakat bunu şümullendirmek isterken
tün ömrü boyunca komünizmi terennüm eden
bir tarafftan da zedelenmesini istiyen arkada
bir insanı bize Türk milliyetperveri olarak ta
şınız değilim.
nıtmak istiyorlar. Nâzım Hikmet yanlış mı mah
Komisyonun teklifi muvafıktır arkadaşlar.
kûm edilmiştir, onu yeniden mahkemeye vere
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİD ERKUceğiz. Hasta ise onu tedavi ettireceğiz, biz düş
YUMCU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar,
manlarımızın bu büyüğünü bile tedavi etmiş in
çok mühim bir bahis üzerinde duruyoruz. Ko
sanlarız.
münistlerin affedilip edilmemeleri mevzuubaMuhterem arkadaşlar; bilhassa işaret etmek
histir.
isterim k i ; 141 nci maddenin ve ona benziyen
Arkadaşlar, komünizm içtimai bir felâket
diğer maddelerin elinden Türk gençliğini kur
tir. Memleketimiz için en büyük bir tehlike
tarmak için Demokrat Partinin açtığı bu hür
dir. Bu hastalığın hastalarını affetmek mikro
riyet yolundan ilerlemeye imkân veriniz, bunu
bun sirayetine meydan vermek demek olur ki,
rica ediyorum. (Alkışlar)
bunu Yüksek Meclisin hiç bir zaman tecviz etBAŞKAN — Hüsnü Akşit!
miyeceğine eminim. Akşamki görüşmelerimizde
MÜSNÜ AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar
kabul ettiğiniz (A) fıkrası ile bunların affedil
kadaşlar, benim söz almama sebep olan arkadaş,
in emeleri hakkında bir prensip kabul edilmiş
Mustafa Zeren arkadaşımdır. Kendileri bura
tir. Şimdi, bundan dönerek askerleri nasıl af
dan
askerî mahkemelerde hâzı vatandaşların
fedebiliriz? Tezada düşmez miyiz rica ederim.
haksız olarak muhakeme edildiklerini, zayıf de
Arkadaşlar işin edebiyat tarafına kaçıyor
lillerle mahkûm edildiklerini söyledi. Teşkilâ
lar. Bugün ortada (bir realite vardır. Bu realite
tı Esasiye Kanununa göre mahkeme olarak ta
de şudur: Komünistlik propagandasından mah
nıdığımız bir müessesenin hüküm verme salâhi
kûm olmuş 103 kişi kesinleşmiş ilâmlariyle hapisayetine istinaden verdiği kararları biz ayıracak
nelerde yatmaktadırlar.
Casusluktan ise 88
o mahkemeyi umumi mahkemelerden ayrı bir
kişi hapistedir. Bunları serbest bırakmak de
şekilde tanıyacak olursak, bunlara hürmet et
mek, onların faaliyet sahalarını genişletmek de
memiş oluruz. Mademki, Teşkilâtı Esasiye
mek olur.
Kanununa göre bu müesseseye bir mahkeme sı
Nazım Hikmet meselesine gelince; arkadaş
fatı verilmiştir, o mahkemeleri de aynı derecede
larımızdan Muammer ve diğer bir arkadaşımız
umumi mahkemeler çerçvesi dâhilinde mütalâa
94 ncü maddeden bahsettiler. Onun suçu ordu
etmek lâzımdır.
yu isyana teşviktir ki, arkadaşımız bunun istis
nalar meyan ma alınmasını teklif ettiler. Biz Ada
Eğer bu bir mesele ise ve oralarda mahkûm
let Komisyonunun, bunun üzerinde çok esaslı dur
edilmiş vatandaşlar iyi bir muhakemeden geçiril
muş bulunuyoruz. Ben şahsan komünisliğin
memiş ise bu ayrıca mahkemelerin ıslahı yo
tamamen aleyhindeyim. Halbuki Nazım Hik
lunda bir mesele teşkil eder. Fakat bugün için
met'in durumu Komünistliğe temas etmemekte
mahkme olarak kabul ettiğimiz bu mahkemeleri
dir. Onun durumu Askerî Ceza Kanununun 94
diğer mahkemelerle müsavi şartlar dâhilinde
ncü maddesi ile alâkadardır ki, bu da istisna
kabul etmek lâzımdır. Bunu kabul etmediğimiz
takdirde umumi mahkemelerden geçmiş mahkû- j lar arasında değildir. (Buz gibi komünisttir
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sesleri) Nazım Hikmet orduyu isyana teşvik
sucundan mahkûmdur. Halbuki bu maddeden
daha mühim olan Askerî Ceza Kanununun 101
ve 102 nci maddeleri doğrudan doğruya isyana
mütaalliktir. Biz bu maddeleri istisnalar ara
sına almadık. Bu affa tâbi tutulurken bunların
ihtiva ettiği suçlardan daha hafif bir cürmü ih
tiva eden 94 ncü maddenin alınması adalet
preîisipiyle telif edilemez. 94 ncü maddenin is
tisnalara alınması Komisyonca muvafık görü
lememiştir. Takdir Yüksek Heyetinizindir.
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı.
ULAŞTIRMA BAKANI TEVFlK İLERİ
Samsun) — Çok geç geldiğim için daha evvel
neler konuşuldu bilmiyorum. Yalnız bir arkada
şınız sıfatiyle ve bu kanunu sevkeden kurulun
bir âzası sıfatiyle bu mevzudaki düşüncelerimi
arzetmekten kendimi alamadım.
Geçenlerde bir arkadaş ısrar etti, benim
yeminim vardır, söz isterim diyordu. Ben de
onun gibi söyliyeceğim bu mevzuda da benim ye
minim var, söz söylemek mecburiyetini hissedi
yorum.
Arkadaşlar; ben, suçların en büyüğünü bu
mübarek vatana ihanet suçu olarak görürüm.
Her suçluyu affedelim ama vatana ve millete
ihanet edenleri affetmiyelim. (Alkışlar) ve ço
cuklarımıza diyebilelim ki; yavrum şu adam bir
gün şu memlekete ihanet ettiği için bu memle
kete hasret can verdi. Hakikaten 150 lik idiyse
onların da affedilmemesini senelerce evvel söy
lemiş bir adamım. Bu mübarek vatana hem iha
net edilsin hem de ihanet edenler affa uğrasın.
Vatan ihanetini affettikten sonra bırakalım bü
tün suçlular çıksınlar.
Efendim, komünistlik üzerinde duruluyor. Ko
münistlik, meselesi üzerinde münakaşa edilebilecek
bîr fikir midir, bir fikir haysiyeti taşıyor mu? Gö
rüyoruz ki, bütün dünyada ben, komünistim diyen
insanlar kendilerini muayyen bir merkezin emri
ne bağlamış ve birgün o merkezin emrinde va
zife almaya yemin etmiş kimselerdir. Birgün o
milletle kavga edersek vatan hudutlarını ona aç
maya yemin etmiş insanlardır. Ben komünist
leri böyle tanıdım. İşte Fransız, işte italyan
komünistleri hepsi gidiyor, Moskova'dan direk
tif alıyor ve memleket içerisine kundak sokuyor.
Binaenaleyh komünist, mahkûm edilmiş insan
lar mıdır yoksa birer fikir ve siyaset mahkûmu
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mudur. Bunları fikir ve siyaset mahkûmu olarak
kabul etmemize imkân yoktur, o ancak vatanına
ihanet etmiş, bu yüzden mahkûm olmuş bir in
sandır. Bu mahkûmiyet bir hakikatin neticesi
midir, yoksa bir yanlışlığın neticesi midir? Bil
hassa Demokrat Parti ikticlara gelmeden yalnız
ve yalnız adlî teminat dedi iktidara geldikten
sonra da adlî teminat müessesesinin nasıl işledi
ğini çok iyi gördü. Tahmin ediyorum ki, bütün
arkadaşlar bizim gibi yaptılar ye hâkimlerimizi
ziyaret ederek vazifelerini çok iyi yaptıkları için
onlara teşekkür ettiler. Bu memlekette pek az
hasara uğrıyan bir müessese varsa o da adlî
müessesedir. Biz bir adamı hâkimin huzuruna
çıkarmışız, hâkim, incelemiş, incelemiş ve incele
dikten sonra da ona (komünist) demiş, mahkûm
etmiş. Biz şimdi diyoruz ki; bakalım bu mahkû
miyet doğru mudur? Ohalde bütün ilâmları yeni
baştan ele almak lâzımdır. Diyorlar ki, birçok
insanlar hakkında komünistlik şaibeşiyle takibat
yapılmıştır. Ben de vaktiyle böyle bir saika ile
takip edilmiş bir kimseyim. Fakat buna rağmen
hiçbir mahkeme bana Tevfik de komünisttir diye
rek yarım saatlik dahi ceza vermedi. Demek ki,
hakikaten katî bir neticeye bağlanmadan bu mem
lekette kimse komünisttir diye mahkûm edilemi
yor. Falan falan adamın arkasına polis koyar
lardı. İnşallah bundan sonra olmaz. Bu dünün
sakim bir usulü idi, onlara mahsus bir idari zih
niyetti. Takip ettirirler ve her hangi bir şüphe
üzerine mahkemeye verirlerdi. Bu kısım birşey
ifade etmez. Fakat hâkimin, komünistlikle suç
landırdığı bir adam için, evet mahkûm edildi ama
o komünist değildi denemez. Komünisti, komü
nistlik suçunu, bunları bir vatan hiyaneti olarak
telâkki edecek ve bunları daima cezalandıracağız.
Bir yandan Hükümet programında komünistliği
kökünden kaldıracağız diyoruz, diğer yandan
komünist mahkûmlara buyurun biraz hava alın
diyoruz. Bu yanlış arkadaşlar. Bu takdirde
havayı biz alırız! (Bravo sesleri, alkışlar).
Şimdi Nâzım Hikmet meselesine geleceğim.
Nâzım Hikmet'in komünistliğinden şüphe etmek
gaflet etmek olur.
Nazım Hikmet daha dün hapishanede, benim
kalbimin bir yarısı Yunanistan'da her sabah
kurşuna diziliyor o bir yakısı Çin'de kurşuna
diziliyor, dedi. Tahmin ederim ki
kalbi
nin geri kalan bir parçası da Kore 'de kurşuna
diziliyor! (Alkışlar)
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Bir kerre Nâzım Hikmet mutlak surette ko
münisttir, kendisi dahi inkâr etmemiştir, cesur
bir komünisttir, kahraman bir komünisttir, ama,
komünisttir.
Gelelim onun mahkûmiyeti meselesine: Nâ
zım Hikmet, komünistlikten mahkûm edilmiş
değildir. Biz komünistleri affetmezsek dahi Nâ
zım Hikmet işi halledilmez. Nâzım Hikmet'i
bu noktadan biraz müstekil olarak mütalâa et
mek mecburiyeti vardır. Nâzım Hikmet niçin
mahkûm edilmiştir? Türk ordusunu ve Türk
bahriyesine kundak sokmak suçundan mahkûm
edilmiştir, bunu ben bilmem, siz de bilmezsiniz,
Meclis de bilmez. Eğer bunu mahkûm eden
mahkemeler hata etmişlerse yazık etmişlerdir,
komünist değildir de başka suçtan mahkûm et
mişlerse hata etmişlerdir. O halde bir hata var
sa vu hatayı tashih etmek Meclise ait değildir.
Bunu yeniden hata etmiş olan mahkemeye sevkederiz; sevk imkânı yoksa imkân verecek ye
ni bir kanun çıkarırız yeni baştan hesabı görü
lür. Suçu yoksa beraet eder, yeniden komünist
lik suçunu işlerse tutar atarız. Böyle bir şey
yoktur. Kavli mücerret olarak hatayı adlî var
dır deniyor. Bu Meclis bu kavli mücerretteki
hatayı adliyi bir vakıa olarak kabul edip de af
etmek salhiyâetini haiz midir?
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j met'i ellerinden aldık diye övünecektir. Daha
dün Çin'lilerin radyolarında ayni. beyannameyi
çıkardılar.
Arkadaşlar, bu memlekette ve bu memleke
te bağlı tertemiz yüz binlerce insan, yüz bin
lerce milliyetçi Türk genci, gözünü dört açmış,
aman Nâzım Hikmet'i affetmeyin diye yalvarmıyor mu? (Bravo sesleri, alkışlar). Bunu af
fettiğimiz gün, bu gençlerin kalblerini kıraca
ğız, yüreklerini sızlatacağız. (Bravo sesleri)
(Doğru sesleri)
I
Arkadaşlar, istirham ediyorum, dâvayı, hiyaneti vataniye dâvası olarak ele alalım. Va
tan hıyaneti suçlarını eğer bu Yüksek Meclis
affetmeyi kabul ediyorsa, rica ederim herkesi
affedelim. Fakat üç yüz lira, altı yüz lira gibi
bir parayı bin bir sebeple, cebine koymuş, bu
nu ya çoluk çocuğuna ilâç parası yapmış, ya
hut çocuğuna ayakkabı parası yapmış bir insaI nı affedip etmemek için gecenin saat ikilerine
kadar vicdanlarımızla mücadele ederken bu
memleketi yarın Rusya'nın eline teslim edecek
1 olan..
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ede
mez.
|
TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Ve Rusya'j ya teslimi ideal sayan ve siz de dâhil olduğu
nuz halde bu memleketin bütün erkeklerini Si
birya çöllerinde yok etmek istiyen insanlara
j buyur edemezsiniz! Tarihî kararınızı mutlaka
I alınız. Hürmetle selâmlarım. (Şiddetli alkış
lar)
BAŞKAN —- Refik Bey söz istiyor musu
nuz?
(Kâfi kâfi sesleri)
Söz alanlar var. Kifayet istiyenler kifayet
takriri verirler, ondan sonra reye arzederim.
Remzi Oğuz!
I
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bir mil
liyetperverin, hattâ ima suretiyle dahi olsa,
bir komünisti himaye eder gibi olması taham
mül edilecek bir mesele değildir. Komisyon söz
cüsü sözlerimizi edebiyat telâkki etmektedir.
Bu memlekette edebiyata ehemmiyet verilme
diği için fikrin bugünkü gençliği idare etmesi
imkân dâhiline konamamıştır. Gençler bu yüz
den polisin eline verilmiştir.

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Haizdir.
ULAŞTIRMA BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ
(Devamla) — Efendim, affetmek salâhiyeti, ka
nun yapmak salâhiyetini haiz olduğu içindir.
Kanunlar yaparak affeder. Fakat mahkemenin
suçlandırdığı bir adamı suçsuz telâkki edebilir
ini? Biz affedersek, suçlu telâkki ederek affe
deceğiz. O diyor ki, ben suçsuzum. Affedersek
suçsuzum diyen bir adamı suçlandıracağız. Mer
ciine gönderelim, ona suçsuz olduğunu ispat im
kânını verelim. Suçlu ise, mukaddes Türk Orduvsuna, Türk Bahriyesine, yarın bu memleketi
koruyacak olan büyük varlığa, bizim sigorta
mıza, bizim garantimize fesat ve isyan mikrobu
nu \ sokan bir insanı nasıl dışarı çıkartacağız.
(Bravo sesleri) Dahası v a r ; Nâzım Hikmet kup
kuru bir Nâzım Hikmet değildir. Avrupa'da,
Asya'da, Amerika'da ve dünyanm neresinde
bir komünist teşekkülü varsa orası Nâzım Hik
met için bayrak açmıştır, Türk Hükümetinden
Nazım Hikmet 'i alacağım diyor. Biz sâf ve temiz
kalblerimizle acıyarak bu adamı dışarıya çıkart
Söylemek istediğim şudur arkadaşlar; bir
tığımız gün bütün komünist cihan Nâzım Hik- I kere pek değerli arkadaşım Tevfik îleri haki-
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katen kendisine hiçbir noktada itiraz edemiye- I maddenin ilâv.e edilmesi Nâzım Hikmetin atfceğim beraber bulunduğum konuşmasında; I fedilmesi meselesini ortaya koymuş değildir.
bir mahkemenin mahkûm ettiği komünistler i Nâzım Hikmetin bu maddenin arkasında nasıl
den bahsetti.
gizlendiğini müşahede ediyorum. Onun, komü
Efendim, bir mahkemenin mahkûm ettiği
nist olduğunu daima muhakeme edilmeye mah
insanı gelip burada müdafaa etmek bize düş
kûm olduğunu anlatmaya çalıştım. Yoksa ede
mez. Biz bir komünizm meselesinden bahset
biyatla komünizmi müdafaaya: çalışmadım.
mekteyiz. Bu gibi işlerde zabıta vesikalar teda
BAŞKAN — Daha söz almış 10 arkadaşını iz
rik ederek mahkemeye getirir, buna istinaden
vardır. Arkadaşlara sırasiyle söz vereceğim, an
mahkeme şu veya bu hükmü verir. Bu, zabıta
cak burada verilmiş iki kifayet takriri vardır.
nın hangi mekanizma içinde çalıştığığmı, hangi
Bunları reyinize arzedeceğim. Kabul edilmez
zihniyetle çalıştığını hepimiz benden daha iyi
se arkadaşlarım sırasiyle konuşurlar.
takdir edersiniz. Zabitanın bu husustaki faaliye
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUtinin altı seneden beri nasıl işlediğini ve mahke
YÜMCU (Balıkesir) — Müsaade ederseniz so
melere iyi ve kuvvetli vesikalar vermediğini ben
rulmuş ve söylenilmiş hususlar yardır, kojmisden daha iyi biliyorsunuz. Bu, bir hakikattir.
yon adına arzı cevap edeyim, sonra kifayeti oya
Bu itibarladır ki, mahkemelerimizin bilhassa ko
koyarsınız.
münizm üzerindeki kararlarına itirazdan ziyade.
BAŞKAN — Buyurunuz, komisyon adına
ikaz, bizim en büyük vazife ve borcumuzdur.
izahat veriniz, emrivaki olmasın.
Çünkü getirilen vesikaların mahiyetleri, kaynak
KOMISYON SÖZCÜSÜ MÜFIT ERKUları bakımından dikkatle gözden geçirilmesi lâYUMCU (Balıkesir) — Arkadaşlarım, çok iyi
zımgelir.
konuştular, hakikaten koministleri affetmemiz
Bir kere komünizmi açık bir mesele olarak ka
lâzımdır. Dün akşam» kabul ettiğimiz A bendi
bul etmekteyiz. Nâzım Hikmet açık bir komü
ile bunu halletmiş bulunuyoruz. Yalnız Nazım
nisttir. Bunu herkes bilir. Bir de kapalı ve
Hikmet meselesi üzerinde biraz durmak lâzımmaskeli komünistler vardır. Bunların adedi bingelir. Bu hususta komisyonun noktai nazarını
lercedir. , Nâzım Hikmet'i hapsettik, kurtulduk.
arzedeceğim. («Bir saattir bu herif in ismiyle uğ
Ya o kapalı, maskeli komünistleri ne yapacağız'?
raşıyoruz» sesleri) («Yeter artık» sesleri)
işte bizim söylemek istediğimiz budur. Yani bu
Efendim arkadaşlar bahsettiler, bendeniz de
maskeli komünistleri mahkeme karariyle halledeizah etmek mecburiyetini duyuyorum. (Şiddetli
meyince başka türlü ele almamız lâzım gelecek
gürültüler)
tir.
BAŞKAN — Müsaade buyurun.
SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) —
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUNasıl?
YUMCU (Devamla) -—Müsaade buyurun. Şa
REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Burada
hıstan bahsetmiyeceğim. Madde üzerinde dura
bulunmadınız, nasıl olduğunu izah ettim. De
cağım.
dim ki, bu memlekette içtimai adalet, refah temin
Efendim; 94 ncü madde de istisnalar arası
edilmedikçe, herkes söz hürriyeti, yazı toplanma
na alınmak isteniyor. Bizim komisyon namına
hürriyeti verilmedikçe bunların önüne geçilemez.
arzımız şudur: Biz 94 ncü maddeden daha ağır
Ondan sonra bir entâıiyet mekanizması iyi işlemez
olan yani orduyu doğrudan doğruya isyana teş
se ; onun suçunu betbaht bir kimsenin ve tamamiy- vik suçları mahiyetinde olarak Askerî Ceza Ka
le kendi haline terkedilmiş gençlerin üstüne bıra nununun 101 ve 102 nci maddelerini teşkil eden
kamazsınız, dedim. Bu itibarla komünizme kar
suçları da affediyoruz. Şimdi, eğer, 94. ncü mad
şı daha esaslı tedbir alınmasını telkine çalıştım.
deyi istisnalar arasına alırsak tezat teşkil eder.
Yoksa komünizmi mücadele dışında bırakmak
Onun için ricam şudur : 94 ncü maddenin istis
istiyen bir Türk olmaz, dedim. Komünist ne
nalar arasına alınması temayülü varsa o takdir
dir? Her şeyden evvel bu vatanı parçalamak is
de 101 ve 102 nci maddeler dâhi istisnalar asa
tiyen insandır. Bu bakımdan muhakkak ki
sına alınsın.
bunun üzerinde duruyoruz. O halde muhterem
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleriarkadaşlar bu komünist meselesinde 94 ncü ) ni okuyoruz.
.
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Yüksek Başkanlığa .
E fıkrası hakkında Meclis aydınlatılmıştır.
Müzakerenin kifayetini teklif ederim.
Erzurum Milletvekili
Enver Karan

hapis cezaları da aftan istifade ettirilmiş oldu
ğundan 2 rıci maddenin istisnaları gösterenleri
arasına bir bent halinde ilâvesi arzolıınur.
Çorum Milletvekili
Ahmet Başıbüyük

Yüksek Başkanlığa
İkinci maddenin «E» fıkrasının müzakeresi
ni kâfi görüyoruz. Reye konulmasını arzederiz..
Sivas Milletvekili
Samsun Milletvekili
Şevki Ecevit
Naci Berkman

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, arkadaşımızın
seçim suçlarının istisna edilmesi hakkındaki tek
lifini kabul edemeyiz. Akşam da bu hususta
müzakereler cereyan etmiştir. Bunların affa
dâhil edilmeleri kabul edilmiştir. Eğer Yüksek
Meclis 94 ncü maddenin istisnalar arasına alın
masını tensip buyuruyorsa bendeniz, tenakuza
düşülmemesi için Hüsnü Akşit arkadaşımızın
yaptığı teklifin kabul edilmesini rica ediyorum.
Orada bu bahisle ilgili diğer maddelerde istisna
lar araşma alınmıştır.
BAŞKAN — Takrirleri birer birer reyi âli
nize arzediyorum. Birisi Ahmet Gürkan arka
daşımızın takriridir. Bu takririn muhtevası hulâsatan şudur :
Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 94 ve 148 nci
maddeleriyle, Türk Ceza Kanununun 172 nci
maddesinin ikinci fıkrası ile 5545 sayılı Seçim
Kanununun idare ve âmirlere taallûk eden suç
ların ve Memurin Kanununun 99 ncu maddesine
temas eden suçların bu maddeye eklenmesini isti
yorlar. Böyle değil mi!
AHMET GÜRKAN (Tokad) — İzah edeyim.
BAŞKAN — Bu takriri reyi âlinize arze
diyorum: Bu teklifin dikkate alınması kararında
olanlar lütfen işaret buyursunlar... Aksi reyde
olanlar... Bu takrir reddedilmiştir.
HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Bizim takriri
de okutun.
BAŞKAN — Müsaade buyurun daha başka
takrirler var, onları da okutacağım.
Şimdi arkadaşlar; bir de Denizli Milletvekili
arkadaşımız Hüsnü Akşit'in bir takriri vardır.
Bendeniz bu takrirde diğer takrirleri de mün
demiç görerek reyinize arzedeceğim.
HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Komisyon da
kabul etmiştir.
BAŞKAN — Bu takrirde; (E) bendine As
kerî Ceza Kanununun 94, 97, 100, 101, 102, 103
ve 104 ncü maddelerinin ilâvesi teklif ediliyor.
Bu takriri reyinize arzedeceğim: Kabul eden
arkadaşlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
miyenler... (Anlaşılmadı sesleri).

SINAN TEKELİOĞLU "(Seyhan) — Arka
daşlar, mesele henüz tavazzuh ve tenevvür et
miş değildir. Yeniden 94, 100, 101 nci maddeler
ve bir de komünist ordusunun başkumandanı
Nâzım Hikmet meselesi vardır. Binaenaleyh mü
zakerenin yeterliğinin kabul edilmemesini ve
mevzuun biraz daha müzakere edilerek aydın
latılmasını rica ederim.
BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini reyi
âlinize arzediyorum.- Teklifi kabul edenler...
Etmiyenler... Müzakerenin «kifayeti kabul edil
miştir.
Şimdi önergeleri oya koyacağım ErzUrum
Milletvekili Mustafa Zeren ile Emrullah Nut
ku'nun ve Kastamonu Milletvekili Rifat Taş
kın'm takrirleri aynı mahiyettedir. Yani ikinci
maddenin (E) bendinin kaldırılmasına müte
dairdir. Belki hatırınızdan çıkmıştır, bu bendi
tekrar okutuyorum.
(E bendi tekrar okundu)
BAŞKAN — Bu bendin tayyını Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tay kabul edilmemiştir.
Bundan başka daha birkaç takrir var, onları
da okutuyorum.
Niğde Milletvekili Necip Bilgen 'in önergesi
tekrar okundu).
(Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm öner
gesi tekrar okundu).
. Yüksek Başkanlığa
(E) bendine Askerî Ceza Kanununun 94, 97,
100, 101, 102, .1037104 ncü maddelerinin ilâvesini
teklif ediyorum.
Denizli Milletvekili
Hüsnü Akşit
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gerek Hükümet ve gerekse Adalet Komisyo
nunun hazırladığı af tasarısında müebbet ağır

— 698 —

B : 23

14. 7.1950

ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) —
Komisyonunun kabul ettiği takrir bu mudur?
BAŞKAN — Komisyonun teklifi bu kadar ge
niş değildir. (Gürültüler). Müsaade buyurun. Ko
misyonun teklifini ayrıca reyinize koyacağım.
Buyurun Komisyon Sözcüsü, izahat veriniz.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, komisyon na
mına ben bu teklifi kabul etmedim. Yalnız dedîm ki, 94 ncü madde istisnalar arasında kabul
edildiği takdirde tenakuza düşmemek için ondan
daha evvel olan maddelerin de nazarı dikkate
alınması lâzımgelir dedim. Biz esas itibarîyle
komisyonun teklifinde musırrız. Takdir Yüksek
Heyetinizindir
BAŞKAN — Bir yanlışlığa meydan verme
mek için komisyonun izahatını dinledik. (Gürül
tüler, Hüsnü Akşit'în önergesi kabul edildi
sesleri).
Hüsnü Akşit arkadaşımızın önergesini ka
bulünüze sundum. Şimdi kabul etmiyenler lüt
fen işaret etsinler... Hüsnü Akşit'in önergesi dik
kate alınmıştır. (Alkışlar).
Hüsnü Akşit'in takririni (E) bendiyle ko
misyona veriyoruz.
(Fj fıkrasına geçiyoruz.
F) Türk Ceza Kanunu île diğer kanunlarda
yazılı ölüm cezalarını müstelzim suçlar.
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum.
T. B. M. M. Başkanlığına
Af Kanunu tasarısının (F) fıkrasının aşağıda
yazılı olduğu şekilde tadilini teklif ediyorum.
Zonguldak Milletvekili
Fehmi Açıksöz
F) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda
yazılı ölüm cezasının Ve müebbet ağır hapis
cezasını müstelzim suçlar.
BAŞKAN — Komisyonun noktai nazarı nedir
efendim?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Kabul etmiyoruz.
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Müsaa
de buyurur musunuz?
BAŞKAN — Buyurun!
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Dün
kabul ettiğimiz bir fıkraya göre Türk Ceza Ka
nununun 374 ncü maddesini istisnalar arasına
ithal ettik. Bu madde müebbet ağır hapis ceza-
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sına dâhildir. Su ile, gark suretiyle öldürme su
çunun cezasıdır. O müebbet ağır hapis cezası
fakraya girdiğine göre aynı kanunun 285 nci
maddesinin 6 ncı fıkrasında da müebbet ağır ha
pis cezası vardır ve keza Reisicumhura karşı
nakıs derecede suikast da müebbet ağır hapis
cezayı mucip suçlar arasındadır, bu da istisnalar
arasında bulunmaktadır. Bu hususta bir tena<kuza düşmüş bulunuyoruz. Aynı kanunun 374
ncü maddedeki müebbet ağır hapis cezası
istisnalara dâhildir, 283 ncü maddenin 6 ncı
fıkrasındaki ve Reisicumhura karşı nakıs suikast
suçundan dolayı müebbet ağır hapis cezasını af
fediyoruz. Bu tenakuzu gidermek için mâruzâtta
bulunuyorum. Yoksa ben umumiyet itibariyle
affa taraftarım. Teklifimin kabulü bir tenakuzun
giderilmesini ve bir müsavatın konmasını temin
edecektir.
Dün de Ahmet Başıbüyük arkadaşımız ve
Mahmut Güçbilmez arkadaşımız bu hususta konuşmuşlarsa da vaktin, geç olması dolayısîyle di
ğer maddelerin konması hatırdan çıkmıştır.
(F) fıkrasında Türk Ceza Kanunundaki ve
diğer kanunlardaki müebbet ağır hapis cezasını
koyarsak müsavat temin edilmiş olur.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, dün akşam bir
arkadaşımızın teklifi üzerine 374 ncü madde
hükmü zaten ilâve edilmiştir. Sonra yukarda (C)
fıkrasında derpiş edilen suçlar esasen öldürmek
fiilleridir. Bu bakımdan ayrıca bunun ilâvesine
lüzum görmüyoruz. Bizce bir tezat da yoktur.
BAŞKAN — Efendim, (F) fıkrası hakkın
daki takriri reyinize arzedeceğim.
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efen
dim, müsaade ederseniz cevap vereyim.
BAŞKAN — İzah ettiniz.
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Söyle
diler, bir yanlışlık olmasın müsaadenizle cevap
vereyim. (Kâfi anlaşıldı sesleri).
BAŞKAN — Buyurun, bir yanlışlık olmasın,
çabucak îzah edin.
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efen
dim, Adalet Komisyonu Sözcüsü maddenin Ç
fıkrasındaki öldürme suçlarının istisnalar ara
sına alındığından bahis buyurdular. Halbuki
benim teklif olarak F fıkrasına ilâvesini istedi
ğim fıkra müebbet ağır hapisle müstelzim olan
suçlardır ki, bunlar öldürme suçları değildir,
Reisicumhura nâkis derecede suikast teşebbü-
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sünde bulunmaktır veya iftira dolayısiyle
mahkûm olup da henüz ölüm cezası infaz edil
meden, müfterinin mahkeme edilmesiyle müeb
bet ağır hapse mahkûm olanların halidir. Bu,
Ç fıkrasındaki öldürme suçlarından başkadır.
BAŞKAN — Şimdi takriri bir daha okuya
rak reyinize arzedeceğim.
(Fehmi Açıksöz'ün önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir.
Şimdi Adalet Komisyonunun F fıkrasını
oya arzediyorum. Bu fıra, (Türk Ceza Kanunu
ile diğer kanunlarda yazılı ölüm cezasını müstelzim suçlar) demektedir. Adalet Komisyonu
nun teklifi budur. Bunu oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Demin kararı âlinizle komisyona ikmali için
gönderilen E fıkrası ikmal ve formüle edilmiş
tir, komisyon tasvibi âlinize arzediyor.
KOMISYON SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, komisyonun
formüle ettiği yeni (E) fıkrasını okuyorum:
« E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 94,
97, 100, 101, 102, 103 ve 104 ncü maddeleriyle
148 nci maddesinin (B) bendi ve yukardaki
bentlerde Türk Ceza Kanunu maddelerine atıf
suretîvle pp/alandırdığı fiiller.»
Yani Yüksek Meclisçe kabul edilen şekli
fıkrava ilâve ettik.
BAŞKAN — Efendim, komisyonun formüle
ettiği bu fıkravı kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
Simdi arkadaşlar, fıkra fıkra
müzakere
edin tasvip buvurdıwunnz bu ikinci maddeve
((?) fıkrası olarak bir fıkra ilâvesine dair bir
takrir vardır, okuyacağız.
Yüksek Başkanlığa
Tekerrür hükümlerinin tatbikim gerekti
ren avnı cinsten suçların da aftan istisna edil
mesini vp ((?} hpudi olarak ikinci maddeye ilâVPSİTii fpVMf

pdpriz.

"Rİ7,o MilTfvfvpkili
İzzet Akeal

İzmir Mül ^vekili
Muhlis Tümay

(tvph PfHlsî-n sesleri)
İ77TCTT AKCAL (Rize) — Efendim, suc islemetn îtivat ptmis ve hapishanelerin daimî
müsterilpri halînp grelmis kimselerin salıverilmemesini ve bunların istisnalar arasında bu-

O : 1

lunmasmı teklif ediyorum. Esasen bu fıkra
Hükümetten böyle geldi. Bunların aftan isti
fade etmemelerini, sadece cezalarından tenzilât
yapılmasını rica ediyorum.
BAŞKAN — Komisyonun bir n o k M nazarı
var mı?
Bu arada şunu da arşedeyim : Demin Kre
di Kanunu için açık oya müracaat etmiştik. Bu
husususta oy vermiyen varsa lütfen reylerini is
timal etsinler. Kutuları açıp reyleri saydıktan
sonra neticeyi arzedeceğiz.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, ben şahsan
takririn kabulüne taraftarım. Komisyonda bu
nun uzun boylu münakaşası ıoldu. Fakat komis
yon ekseriyeti mükerrirlerin de aftan istifade
sini kabul etmiştir. Bu itibarla komisyon namı
na bu takririn reddini rica ediyorum.
Yalnız şurası vardır; malûmu âliniz af, suç
luları ıslah etmek için yapılır. Hırsızlık ve do
landırıcılıktan defalarca hapishaneye girmiş in
sanları affetmek ıbilmein doğru mudur? (Kendi
tezini tmi müdafaa ediyorsun sesleri) Ben komis
yon namına (konuşuyorum. Fakat şahsi fikrimi
de söylüyorum.
BAŞKAN — Arkadaşlar; takriri reyi âlini
ze arzediyorum; kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi ikinci maddenin müzakeresi bitti ve
•bu maddenin müzakeresini fıkra fıkra yaptık.
İki Erzurum ve bir Bursa Milletvekili arkada
şımızın bu maddenin tümü hakkında bir öner
geleri var. Madde fıkra fıkra kalbul edildiğine
göre riyaset bunu reye arzetmeye mahal görme
mektedir.
Bu maddenin tamam olması için demin ka
bul buyurduğunuz takrir hükmünün maddeye
ilâvesi icabetmektedir. Bu hükmün maddenin
son yani (g) fıkrası olarak ilâvesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi 2 nci maddenin muaddel şeklini oku
tuyorum .MADDE '2. — Aşağıda yazılı 'bentlerde gös
terilen suçlar, bu kanunun 5 nci maddesi hük
mü saklı kalmak şartiyle; 1 nci maddenin şü
mulü dışında (bırakılmıştır :
A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde
yazılı suçlarla bunların 168, 171 ve 172 nci mad-
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delerde gösterilen şekilleri ve 135 nci maddenin ! tieeteri ile affedilmiş olup bu madde hükmüne
tâbi değildir.
2 nci bendinde ve 136, 137, 138, 140, 141, 142
Mardin Milletvekili
Kırşehir Milletvekilli
ve 143 ncü maddelerinde yazılı suçlar;
Kemal Türkoğlu
Osman Bölüktbaşı
B) Miktar ve kıymetçe (500) liradan faz
la olan (500 lira .hariç) zimmet, ihtilas, irtikâp,
Yüksek Başkanlığa
rüşvet «uçlariyle Türk Ceza Kanununun 366,
Af Kanununun 3 ncü maddesi hüküm giy
367 ve 368 nci maddelerinde yazılı müzayede ve
miş olanların 5 yıl için tekrar suç isledikleri
nrünakasaya fesat karıştırmak »uçları ve 4237
takdirde cezalarının avdet edeceğini ve her han
sayılı Kanunun şümulü içine >giren suçlar;
gi şekilde adalete intikal etmemiş ve hükme
C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416,
bağlanmamış suçlar için ceza mevcut olmadığın
417, 418, 429 ve 430 ncu maddesinin 1 nci fıkradan tamamen affını âmirdir. Hükümlü ile hü
siyle 431, 435 ve 436 neı maddelerinde yazılı
kümsüzler arasında bir fark gözeten ve büyük
suçlar. Ancak kaçiTmak, evlenmek maksadiyle
bir adaletsizlik teşkil eden 3 ncü maddenin kal
yapılmış ve kaçırılan kimsenin ırzına geçil
dırılması uygun olur.
memiş ise 1 nci madde hükmü uygulanır;
Bu maddenin tamamen kaldırılarak mevcut
Ç) Türk Ceza Kanununun 374, 448, 449,
haksızlığın önlenmesini arz ve teklif ederim.
450 ve 451 nci maddeleriyle diğer kanunlarda
Çorum
yazılı aynı mahiyetteki adam öldürme suçları;
Hüseyin Ortakçıoğlu
D) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497,
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) - - Efendim,
498 ve 499 ncu maddelerinde yazılı suçlar;
bendeniz 3 ncü maddenin Hükümetin teklif ve
E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 94, 97,
Adalet Komisyonunun kabul ettiği şekilde aynen
100, 101, 102, 103 ve 104 ncü maddeleriyle 148
kabulünü rica etmek ve bu ricamın esbabı munci maddesinin (B) 'bendi ve yukardâki bent
cibesini kısaca huzurunuzda arzetmek için gellerde Türk Ceza Kanunu maddelerine atıf su
I dim.
retiyle cezalandırıldığı fiiller;
Kıymetli arkadaşlarım; Sayın Adalet Bakanı
F) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
konuşurken kriminolojinin muayyen bâzı kaide
da yazılı ölüm cezasını anüsteMm suçlar;
lerine binaen bu maddenin bilhassa esbabı muG) Tekerrür hükümlerinin tatbikini ge
cibesini arzetmişlerdi. Pekala takdir buyurursu
rektiren aynı cinsten suçlar.
nuz ki, bir ıztırar bahsi, yani düşünce ve istek
BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler...
dışında yapılan fiil ve hareketler vardır. Uzun
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
müddet hapishanede hayatı geçmiş yeis ve nevnıidiyi
bizatihi müşahhas bir şekilde idrak etmiş
MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesinolmalarına
rağmen hakikaten hapishaneden çık
deaı faydalanan hükümlüler, kanunun yürürlü
tıktan
sonra
bu suretle malûl olan insanların
ğe i r d i ğ i tarihten itibaren, mahkûm oldukları
aynı suçları tekrarladıkları sabit bir hakikattir.
cezanın zaman aşımı süresi içinde ve herhalde
Kıymetli arkadaşlarım; ıztırapla malûl olan
5 yıl zarfında aşağı haddi 5 aydan az olmıyan
insanlar gayrikabili tedavidir, binaenaleyh bunhürriyeti bağlayıcı cezayı ımüstelzim aynı cins
ten diğer bir cürüm işledikleri takdirde evvel I 1ar üzerinde affın her hangi bir şekilde müessir
ce haklarında hükmedilmiş bulunan ceza aynen I olmasına imkân yoktur.
çektirilir.
Sayısız müşahedelerimle bilhassa tekit etmiş
BAŞKAN —Bir önerge vardır, okutuyorum. I olarak ifade etmek isterim ki, hapishanelerden
I çıktıkları günden itibaren ve tasanda da tasrih
Yüksek Başkanlığa
edildiği şekilde, birkaç sene zarfında ıztaraplanAşağıdaki fıkranın kanunun 3 ncü maddesi
nı tahakkuk ettiren suçluları pek çok gördük.
ne eklenmesini arz ve teklif ederiz.
I Bu bakımdan gerek Hükümetin ve gerekse Ada
Üçüncü maddeye eklenecek fıkra :
let Komisyonuun teklifleri yerindedir, maddede
Türk Ceza Kanununun 158 ve 159 ucu mad- I hiçbir tadilât yapılmadan aynen, heyeti umu4«krine göre işlenmiş, suçlar bütün hukuki ne- I miyesinin kabulünü rica ederim.
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BAŞKAN — Necip Bjlge'ye. Ondan sonra I çiğniyemez. Üçüncü madde bu bakımdan kal
dırılması en !Çok lâzımgelen bir maddedir.
takrir sahibine söz vereceğim.
Hükümet tasarısında deniyor ki, «Af, bir atı
NECÎP BİLGE (Niğde) — Bu maddenin
fettir, 14 Mayıstan sonra memleketteki inkılâp
ileri bir hamle teşkil ettiğine şüphe yoktur. Yal
icabıdır». Böyle ise niçin tekrar cezalarını çek
nız hu madde de Hükümet tasarısı ile Komisyon
sinler?
Beş sene sonra hiç hüküm giymemiş
tasarısı arasında ufak bir fark vardır. Bu vazi
olanlar
tamamen ellerini kollarını sallayıp do
yete göre, ikinci defa işlenen suçun cezasının
1
laşsınlar
da, hüküm giymiş olanlar neden eski
aşağı haddi Hükümet tasarısında altı ay ile gös
cezalarını çeksinler? Biz, burada bu haksızlığı
terildiği halde, komicyon tasarısında beş ay ola
önliyelim.
rak gösterilmiştir. Sebebini anlıyamadım. Ceza
Takririmin mahiyeti de bundan ibarettir.
kanunlarında 3 - 6 ay gibi aşağı had tâyin edil
ADALET
BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
miştir. Beş aylık bir aşağı had tâyin edilmemiştir.
mir) — Muhterem arkadaşlar, bu hukukan beBunun hangi sebebe makrun olduğunu anlmaak
dihî bir mesele olarak mütalâa edilmiş ve daima
istiyorum.
her
vesileden istifade ederek tekrar edilmiş
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUbir
mütearifedir.
Bu noktai nazar hilâfına mü
YUMCU (Balıkesir) — Altı ay olacak, makina
talâa
dermeyan
edilmesinin
nasıl mümkün ola
hatasıdır.
bileceğini cidden hayretle düşünmekteyim.
BAŞKAN — Makina hatasıdır. Takrir sahibi
Hakkında dâva açılmamış, yahut açılmış da
lütfen buyursunlar.
henüz hükme varılmamış, bunun hilâfına hü
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) —
küm verilmiş, kesinleşmiş; şu iki şahsın vazi
Muhterem arkadaşlar, Af Kanununun üçüncü
yeti hukukiyesi birbirinin aynı mıdır? Birisinde
maddesi dikkatle okununca gözümüze iki şey
bir hakikati kanuniye vardır, suçu işlemiştir,
çarpıyor.
hükmen sabittir; öteki henüz daha hükme ikti
Birincisi; hüküm giymiş
olanlar beş sene
ran etmemiş, suçu işleyip işlemediği mahalli
içerisinde aynı cinsten suç işlerlerse ve bu su
şüphe ve tereddüttür, Binaenaleyh bu vaziyette
çun Ceza Kanunundaki asgari haddi altı aydan
bulunan bir adamı hükümlü olan biri ile nasıl
yukarı olursa bu cezalarını tekrar çekecekler
mukayese edebiliriz?
dir.
Bizim şu üçüncü maddeyi koymaklığımızm
Fakat mahkemeye intikal etmemiş, hükme
sebebi ve hikmeti: Diğer kriminoloji esaslarına
bağlanmamış olan suçlar vardır, bir de adalet
göre, evvelce de arzettiğim gibi,
ekseriyetle
cihazı tarafından hiç yakalanamamış, şeytanî
mahkûmlar daima beş sene içerisinde ikinci bir
zekâsını kullanarak kaçmış olanlar var. Bun
suç işlemek itiyadındadırlar. Bunlar istatis
lar tekrar suç işledikleri takdirde onları yeni
tiklerle taayyün etmiş hakikati ardır. Onu, aftan
den muhakeme etmek mi lâzımgelecektir? Bu
istifade eden bir şahsı beş sene içerisinde ikin
madde adalete teslim olmuş, mahkûm olmuş in
ci bir suç işlemekten tahzir edebilirsek, bu mad
sanları kahrediyor adaletten kaçmış olanları da
de ile, bu tedbir ve tahzir ile onu suç işlemek
himaye ediyor. Biz bu maddeyi kabul edersek
ten menedebilirsek büyük bir kazanç olur. Esas
bizatihi haksızlık yapmış oluruz. Yani kanun
itibariyle görüyorsunuz ki, bu tamamiyle bir
vâzn hüküm giymiş olanlarla hüküm giymemiş
tecil de değildir, zaten birçok kanun müessese
olanları bizatihi tefrik etmek suretiyle adlî bir
lerinde, meselâ tecilde, tekerrürde daima beşer
hata yapıyor. Binaenaleyh kanunun heyeti umusenelik müddet bir kıstas olarak alınmıştır. Bu
miyesi bir tecildir. Halbuki biz Af Kanununu
esastan hareketle bugün bu madde konmuştur.
yapıyoruz. Suçun tekevvününde hâkimin tak
Beş sene zarfında bu suçu işelemezse... Yani suç
dir ettiği, Ceza Kanununun, Teşkilâtı Esasiye
aynı cinsten olarak ve âzami beş sene içerisin
Kanununun hâkime bahşettiği bir hakkı tecili,
de o suçu işlemiş bulunacaktır gibi birtakım un
bir prensip olarak, kanun vâzu olarak karara
surlar vardır. Herhalde o suç için muayyen za^
bağlamak yetkisine malik değiliz. Gerçi, Büyük
manaşımımn geçmemesi şarttır. Biliyorsunuz ki,
Meclis Kanunun üstüne çıkabilir, fakat kendi
zamanaşımları da mütaaddit olur, bir sene üç
sinin koyduğu prensipleri de hiç bir zaman J sene veya beş senedir. Her ne olursa olsun, yani

— 702 —

B : 23

1 4 /M95Ö

Ö:İ

zaman aşımı kayıt ve şartiyle ve her halde beş I Komisyonunun kabul ettiği mânada bir fikir"
sene içerisindedir. Çünkü arzettiğim gibi bunlar
hepimizde hâsıl olduğu halde başka bir mâna
taayyün etmiş ruhî sebeplerdir ve itiyati hal
da tereddüt ve iltibası mucip olacak bir mâna
lerdir. Binaenaleyh beş senelik devreyi geçirdi
taşımakta olduğundan Hükümetin noktai naza
mi ondan sonra suç işliyenlerin miktarı azal
rını daha vazıh görmekteyiz.
maktadır. Beş sene içinde % 90 suç işliyen in
Adalet Komisyonunun maddesinin son fıkra
sanların adedi bundan sonra % 5 e inmektedir.
sı şöyledir; «İşledikleri takdirde önce hakların
Binaenaleyh bunu suçluların lehinde olmak şâr
da hükmedilmiş bulunan ceza aynen çektirilir».
tiyle koyduk ve her taraffta hüsnü telâkki edil
Yani bir adam affediliyor. Beş sene içerisinde
miş bir hükümdür, bütün dünya mevzuatında
şayet yeni bir suç işliyecek olursa önce hüküm
mevcuttur.
giymiş olduğu mahkûmiyet müddeti ne ise onu
cezaen çekecek demektir. Halbuki asıl olan, in
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ben
faz edilmiş olan geriye kalan mahkûmiyet idi,
de söz istedim.
hedef bu idi. Fakat her halde bir kalem hatası
BAŞKAN — Söz alanlara sırasiyle söz vereolacaktır ki, maddeye bu suretle geçmiştir. Bu
ceğim.
I
itibarla
doğrudan doğruya Hükümetin metnin
Osman Şevki Çiçekdağ!
deki maksat dairesinde komisyon maddesinin
OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — B u
tashihini rica ediyorum.
maddenin Adalet Komisyonundaki müzakeresi sı
rasında arkadaşımız aynı itirazı dermeyan etmiş
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUlerdi. Orada uzun boylu münakaşalar cereyan
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, yazılırken
etmiş fakat neticede madde bu suretle tesbit
aceleye gelmiş olacak. Bizim Adalet Komisyo
edilmiştir. Sayın Adalet Bakanının da belirttiği
nunda kabul ettiğimiz şekil de Osman Şevki
gibi, ortada bir kaziyei muhkeme dururken, kaarkadaşımızın dediği gibidir. Bunu «cezanın
ziyei muhkeme ile hükümlü olan insanla, takip
infaz edilmiyen kısmı» şeklinde tashih ediyo
ve tahkik safhasında işi görülmekte olan bir
rum.
insanı kıyaslamak asla caiz değildir. Beraeti
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
zimmet asıldır. Hüküm kesinleşinceye kadar sa
Sayın Adalet Bakanı vaziyeti gayet iyi izah
nığın masum olduğu farz ve kapul edilir. Eğer
buyurdular. Bu madde bu kanunun bir temina
arkadaşımızın noktai nazarını kabul etmek lâ- tıdır. Yüksek malûmunuzdur ki, Af Kanuniy
zımgelirse o zaman bu sanık olan kimseleri de
le biz, hukuku âdiyeye taallûk eden birçok hu
mütemadiyen takip etmek lâzımgelecektir. Beş susları da affa tâbi tutmuş oluyoruz. Bu temi
sene zarfında veya zamanaşımı devresinde mü
nat şudur ki, bu kanundan müstefit olanlar
temadiyen takip etmek, ayni cinsten bir suç iş
her hangi bir suç ika ederlerse, şimdi affa uğlediği belirirse, o suçtan dolayı ve evvelki su rıyan cezayı suçlularının çekmeleri gerekir. Bu
çundan ötürü isim tevhit suretiyle takibata ge yapıldığı içindir ki, bu kanunu rahat bir kalbçilmek icabedecektir. Bu takdirde aftan istifa le kabul etmek imkânı vardır. Eğer biz bunu
de eden birçok vatandaşların işlerini bu Af Ka yapmazsak o zaman vâzıı kanun kaçınması lânunu ile ortadan kaldırdığımız dosyalarını mü
zımgelen âdi suçların affını hiçbir garanti al
temadiyen raflarda bulunduracağız, Yargıtay
madan yapmış oluruz ki, bu, büyük bir sakat
ve mahkemelerde bu dosyalar emre muntazır
lık olur ve millete karşı büyük bir mesuliyeti
bir halde bekletilecektir. Bu cihet aftan istifa
deruhde etmiş oluruz. Binaenaleyh, Yüksek
de edenin emniyet ve huzuriyle kabili telif de Meclisi bundan tahzir ederim. Üçüncü madde
ğildir. Beri taraftan mahkûm iken effedilip çı lâzımdır, bu kanunun en mühim mekanizması
kan bir adam muayyen bir müddet zarfında suç
dır. Bu suçluların fiillerinden mutazarrır ol
işliyecek olursa mir etin hakkında ibzal ettiği muş olan vatandaşlar için de rahatlık husule
af ortadan kalkacaktır. Şüphesiz ki bu gibiler
getirecek madde budur. Binaenaleyh, bu mad
hakkında eski cezanın avdeti de yerinde ola
denin aynen muhafazası çok faydalıdır ve za
caktır. Bu itibarla biz komisyonun kabul ettiği ruridir. Bunu arzetmek isterim.
ruh ve mânada bunu kabul ediyor ve sizlerden
HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem arde kabulünü istirham ediyoruz. Yalnız Adalet | kadarlar, üçüncü madde hükmü birinci madde-
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BAŞKAN — îki tane yeterlik takriri vaı*
ye matuftur. Birinci madde ise suçluları ve ce- I
okutuyorum.
zalıları tamamen affeden bir maddedir.
Af suçluluğu ve cezayı tamamen kaldıran
Sayın Başkanlığa
hukuki bir müessese bulunduğuna göre, affedi
3 ncü madde üzerinde yapılmış olan müzake
len bir şahsı beş sene müddetle şaibe altında bu
reler kâfidir. Kifayeti müzakerenin reye konul-.
lundurmak, affın ifade ettiği, istediği mânaya
masını rica ederim.
zıt bir keyfiyettir.
Çanakkale Milletvekili
3 ncü madde hükmü kabul edildiği takdirde
Kenan Akmanlar
çok büyük bir hukuki hata ile karşı karşıya ka
lırız. Bunun hukuki bir izahı yapılmamıştır, ve
Yüksek Başkanlığa
yapılması da bugünkü hukuk nazariyesi ile
3 ncü maddenin müzakeresi kâfidir. Teklifi
mümkün değildir. Şu ana kadar 3 ncü mad
min Yüksek Meclisin tasvibine arzını riea ede
de hakkında ileri sürülen kanaatler gayrihuriz.
kuki ve indî mahiyettedir.
İstanbul
Erzurum
B. Nedim Göknil
Rıfkı Salim Burçak
Sizlerden rica ediyorum, esasen bünyesi sar
Afyon Karahisar
Erzurum
sılmış bulunan Af Kanununun bu maddesi çıka
rılsın ve bu suretle hukuki bir hatanın işlenme
A. Tan
Memiş Yazıcı
si önlensin.
BAŞKAN — Yeterlik takririni kabul edenler...
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) —
Kabul etm iyeni er... Kabul edilmiştir.
Efendim, tasarıda « 6 yıl zarfında aşağı haddi 5
Şimdi üçüncü madde üzerinde verilen tadil
aydan fazla olmıyan hürriyeti bağlayıcı cezayı
önergelerini birer birer okutarak reyinize suna
müstelzim aynı cinsten diğer bir cürüm » diyor.
cağım.
Altı aydan az olmadığı takdirde, cezası altı ay
(Çorum Milletvekili H. Ortakçı'nın önergesi
olabilir. Fakat hâkimin takdir hakkı vardır.
tekrar
okundu)
Kanun tahfif sebepleri görürse altı aydan aşa
BAŞKAN — Üçüncü maddenin tamamen
ğı verir « Cezayi müstelzim » demiyelim, « hükkaldırılmasını kabul edenler... Kabul etmiyenmolunan ceza » diyelim.
ler... Takrir reddedilmiştir.
Ben altı ayın bir seneye çıkarılmasını istiyo
(Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu ve Kırşerum. Bu hususta bir de takrir veriyorum.
Milletvekili
Osman Bölükbaşı'nın önergesi tek
KOMİSYON SÖZCÜCÜ MÜFÎT ERKUrar okundu)
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, bâzı arkadaş
lar üçüncü maddenin Af Kanunu ile telif ediBAŞKAN — Buyurun Adalet Komisyonu
lemiyeceği ve bunun kaldırılması lâzımgeldiği
Sözcüsü.
tezini müdafaa ettiler. Bendenizce bu madde
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMAf Kanununun en iyi maddesidir.
CU
(Balıkesir) — Efendim, arkadaşımızın
Aftan, maksat suçluyu uluorta salıvermek
teklif ettikleri madde olan 158 nci madde Reisi
değil, suçlarını, ahlâklarını düzeltmelerine, tehcumhura hakarettir, 159 ncu madde Türklüğü,
zibi ahlâk. etmelerine imkân vermektir. Ru iti
Büyük Millet Meclisini, Hükümeti, Devletin
barla bu madde onu yeni bir suç işlemekten me
silâhlı kuvvetlerini ve saireyi tahkirdir. Şimdi
netmesi bakımından bence Af Kanununun en
bu maddelerle mahkûm olanların tecil hükmün
knühim maddesidir. Binaenaleyh, olduğu gibi
den istifade ettirilmemelerini istiyorlar. Bende
muhafaza edilmesine taraftarız.
nizce bu yerinde değildir. İstisna yapmayı ka
Aksi tezi müdafaa eden arkadaşlar bunu
ide olarak tecili kabul ettikten sonra kabul
Komisyonda da müdafaa etmişlerdir ve yapıları
edemeyiz.
müzakereler sonunda ekseriyetle reddedilmiş
BAŞKAN — Kemal Türkoğlu ile Osman Bö
tir.
lükbaşı'nm takririni oyunuza arzediyorum. Ka
Asgari haddi altı ay hürriyeti bağlayıcı di
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir
ğer bir cürüm işlendidi takdirde, formülü bendenkee muvafıktır, aynen kabulünü rica ediyo
Yüksek Başkanlığa
rum.
I
3 ncü maddenin (5 yıl zarfında) ibaresinden
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sonra başlıyan cümlenin aşağıdaki şekilde değiş- I
Ancak; gümrük resmi ile gümrüklerde alın
tirilmesini arz ve teklif ederim.
makta olan Hazineye, özel idarelere ve beledi
yelere ait bilûmum vergi ve resimlerle ve or
14 . V I I . 1950
man mahsullerinin tarife bedellerine mütaallik
Gümüşane Milletvekili
ilgili dairelerin her türlü talep hakları mahfuz
Kemal Yörükoğlu
kalmak üzere kaçak olduğu sanılan maddeler
(Beş yıl zarfında aynı cinsten bir cürüm işle
sahiplerine iade olunur.
dikleri ve hüküm olunan ceza bir seneden az ol
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
madığı takdirde evvelce hükmedilmiş bulunan
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul
cezanın geri kalan kısmı ayenen çektirilir.)
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul
BAŞKAN — Bu takriri oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir.
Şimdi maddeyi tekrar okuyup reyinize arzedeceğiz.
MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesin
den faydalanan hükümlüler, kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren, mahkûm oldukları
cezanın zaman aşımı süresi içinde ve herhalde
5 yıl zarfında aşağı haddi 6 aydan az olmıyan
hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim aynı cins
ten diğer bir cürüm işledikleri takdirde evvelee haklarında hükmedilmiş bulunan cezanın
infaz edilmiyen kısmı aynen çektirilir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum.
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Dördüncü maddeye geçiyoruz.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümleri, ka
nunen kullanılması, yapılması, taşınması, bu
lundurulması, satılması, alınması ve memleketi
sokulması suç teşkil eden veya inhisara tâbi
bulunan eşyanın müsaderesine karar vermeye
mâni değildir.
|

edilmiştir.
Beşinci maddeye geçiyoruz.
MADDE 5. — Bu kanunun 2 hci madde
sinde gösterilen suçlardan (Cürümlerden) do
layı hükmedilmiş ve edilecek cezaların üçte biri
indirilir.
ölüm cezası 30 yıl, ağır hapis ve müebbet
ağır hapis cezası 24 yıl ağır hapis cezasına çev
rilir.
BAŞKAN — Arkadaşlar, beş tane önerge
var. Söz istiyenler de var. Bunun yemekten ev
vel mi, sonra mı ikmal hususunu reyinize arze
diyorum. Müzakerenin devamını arzu buyuran
lar... Tehirini arzu edenler... (Ekseriyet yok
sesleri) Tehiri kabul edilmiştir.
Müsaade buyurunuz, demin açık oyla belirt
tiğimiz kararınızın neticesini arzediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Millet
lerarası tmar ve Kalkınma Bankası arasında
aktedilen Kredi anlaşmaları hakkındaki Kanun
266 oyla kabul edilmiştir.
Öğleden sonra saat 14,30 da toplanmak üzere
Oturumu kapatıyorum.
Kapanma saati : 13,10

ÎKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi

Köymen

KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Baif Aybar (Bursa)

BAŞKAN — Efendim yoklama yapmak
zarureti var. Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı).
BAŞKAN — Arkadaşlar, ekseriyetimiz hâ
sıl olmuştur, görüşmeye başlıyoruz.
Beşinci maddenin müzakeresine sıra gelmiş
ti. Beşinci maddeyi okuduk, söz Kâmil Gün
deş'indir.
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Saygı değer
arkadaşlalrım, cezaevlerimizin vaziyetini sizler
de en az benim kadar bilen arkadaşlarsınız.
Bugün cezaevlerimizde gerek mahkûm olarak,
gerek maznun olarak bulunan vatandaşların da
yakûnu 43 bini geçmektedir.
Yüksek Meclis ikinci maddede istisnaları ka
bul ederken şu esasa dikkat etti ve kararlarını
da şu mesnede dayandırdı:
Bu memlekette cana, ırza ve zorla mala vâki
tecavüzler affın şümulü haricinde kalmalıdır.
Bir de Türk vatanı aleyhine işlenen suçları
yine bu malde istisnalar içerisine ithal etti. Ben
bu maddede yine buna dayanarak bâzı teklif
lerde bulunacağım.
Sayın arkadaşlarım; ırza geçmek cidden ah
lâk bakımından, cemiyetin bekası bakımından
yerinde olmfyan bir harekettir. İrtikâp, zim
met, ihtilas da öyle... Devlet malları ellerinde
bulunan insanların, o malları ellerinden geldi
ği kadar bütün kuvvetleriyle hüsnü muhafaza
etmeleri icabelerken bunları gerek ihtilâsen,
gerek âdi zimmet olarak ceplerine koymalarına
ben de asla taraftar değilim. Bunların tekrar
memuriyete alınmasına veyahut bu gibi vazife
lerde istihdamına cevaz yoktur. Ancak ırza geç
me, kız kaçırma, fuhşa teşvik gibi, zimmet ve
ihtilas ve irtikâbın, rüşvetin hafifleri gibi bâzı
suçlar vardır ki bunlara, gerek kanuni, gerek
muhaffif sebepler dolayısiyle Ceza Kanunundaki
asgari hadlerden daha aşağı derecede ceza ve
rilmiştir. Yani bunlar ya miktar itibariyle

zimmete geçirilen, ihtilas edilen meblâğın kü
çüklüğü bakımından veyahut işlenen suçun
hata şu veyahut bu esbabı muhaffifenin
tesiri altında işlenmesinden, Türk
kanunları
bunu indirmeye tâbi tutmuştur. Bugün tasarı
kanuniyet kesbedecektir. Affın şümulüne gi
ren vatandaşlar bir taraftan hapishanelerden
çıkarlarken, diğer taraftan gerek takdirî, ge
rek kanuni esbabı muhaffifeye lâyik bâzı va
tandaşlar, bu istisna şümulü içinde bulunduk
ları için, diğerleriyle aynı derecede suç işlemiş
oldukları halde hapishanede kalacaklardır. Ar
kadaşlar, zimmet ve ihtilas yapanların üzerle
rinde aynı zamanda fer'î ceza olarak aldıkları
paranın tazminat olarak ödenmesi icabeden
kısmı vardır. Biz, zimmetine para geçirdi, şu
parayı ihtilas etti diye onu mütemadiyen hapis
hanelerde müstehlik vaziyette tutacak olur
sak, ödemesi icabeden zararı ödiyemiyecek bu
suretle biz onu müstahsil hale geçmekten alıko
yup müstehlik halde tutmuş olacağız. Biz 2 se
ne, bir sene gibi, muayyen bir had kabul ede
rek affın şümulü haricinde kalan suçluların ce
zalarını toptan indirecek olursak, zannedivorum ki, aftan Türk vatandaşının beklediğini
bu madde ile yerine getirmiş olacağız.
Arkadaşlar, bir had kabul ettikten sonra
geri kalan kısımları ikive ayırabiliriz. Meselâ
katil fiilini ele alalım. Tipik bir katil cezası
18 senedir: Eğer bir vatandaş bu fiili işlemiş
ise ona 18 sene ceza verilecek, eğer yas ve sa
ire gibi takdirî sebeplerle bu ceza tahfif edil
mişse daha az bir ceza ile mahkûm edilmiş ola
caktır. Bu tipik suçu işi iven! erin cezalarım da
diğerleriyle avnı nispetler dâhilinde indirecek
olursak Af Kanunundan Türk vatandaşının
beklediği neticevi bu kanunda ortava atmamış
oluruz. Ben divorum ki. izdiham içinde bulu
nan hapisanelerin yükünü biraz hafif M m ek
için muayyen nispetler dâhilinde bu suçluların
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bir kısmını dışarı çıkarmak, bir kısmının ceza
sının yarısını indirmek, bir kısmının da - ki za
ten istemediğimiz ve üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz kısımlardır - daha az miktarda ceza
larından indirmeye tâbi tutmak lâzımdır. Bu
mütalâama dayanarak ben de bir takrir hazır
ladım. Takririmde bu izah ettiğim mucip se
beplere dayanarak diyorum k i ; kız kaçırma,
zimmete para geçirme, ihtilas ve rüşvet suçla
rından hafif şekilde iki seneye kadar hüküm
giymiş veya giyecek vatandaşların bu ceza
larını bu maddeye dayanarak indirmek lâzım
dır.
Sonra 10 seneye kadar mahkûmiyetine hük
medilmiş veya edilecek vatandaşların cezaları
nı da yarıya kadar indirmek yine Türk vatan
daşlarının bizden bugün beklediği neticedir ki,
buna da bu kararımızla varacağız.
Bir de Hükümetin teklifinde beşte bir ko
misyonda ise üçte bir tenzilât kabul ediliyor.
Arkadaşlar ben diyorum ki, cana kasten ve
taammüden kıyan bir suçu ile, şu veya bu şe
kilde her hangi bir hata ile kazara elinden bir
suç çıkacak vatandaşa tatbik edeceğimiz indir
mede bir nispet âdilenin tatbiki lâzımdır.
Bu bakımdan takririmi kabul buyurmanızı ri
ca ederim. Bu takririm kabul edildiği takdirde
Af Kanununun şümulünün artacağı ve fakat
suç işliyenin irtikâp yapmış olanın ve kaatilin
alnındaki damganın silinmiyeceği ve ancak
bunların müstehlik durumdan müstahsil vazi
yete çıkarılmış olacağı ve hapishanelerin biraz
hafiflemiş bulunacağı muhakkaktır.
Takririmin kabulünü tekrar rica ediyorum.
Çünkü dört seneden beri af üzerinde şurada,
burada vâki olan konuşmalarımızda geniş mâ
nada bir affın çıkarılacağını söylemiştik. Bu
şekilde çıktığı takdirde bu bir af olmuyor, sa
dece cezadan bir miktar indirme oluyor: Türk
Milletinin, Türk vatandaşının bu atıfeti Bü
yük Millet Meclisinden, sizlerden bekliyor.
Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar)
MUSTAFA REMZÎ BUCAK (Diyarbakır)
— Büyük Meclisin muhterem üyeleri; elinizde
bulunan af tasarısının Hükümetin sunduğu be
şinci maddesi ile komisyonun sunduğu beşinci
madde arasındaki farka işaret ederek Hükümet
tasarısının tercih edilmesi lüzum ve zaruretine
şahsi ve v,icdani bir kanaat olarak temas etmek
istiyorum.
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Büyük Meclis bu atıfetini genişletmek isti
yor. Yine muhterem Meclisin bildiği bir haki
kattir ki, af bilhassa siyasi suçlara daima teş
mil edilmek lâzımgelir. Bunu yapmadığımıza
göre eli bıçaklı kaatilleri kısa bir zamanda so
kaklara salıvermeyi şahsan faydalı görmüyo
rum. Hapishanelerde yatanları kurtarmaya ça
lışırken bunlara merhamet hissi ile bakarken,
diğer taraftan babasız kalan, evlâdından mah
rum edilen, kocasız kalan insanların feryadını
da unutmamak lâzımdır. Nasıl terviç, edilir ki,
kısa bir zaman sonunda babasının kocasının ve
ya evlâdının katili kendi gözünün önünde ser
best olarak dolaşsın. Pek istisnai bâzı hallerde
yok değildir. Fakat memleketin muhtelif yerle
rinde, bilhassa kan dâvalarının güdüldüğü vi
lâyetler için tatbikatta bunun ehemmiyeti çok
büyüktür. Bu itibarla biz cezayı üçte bire kadar
indirecek olursak bununla maatteessüf memle
kette suçların azalmasına değil, belki tezyidine
doğru gitmiş oluruz.
Bu itibarla Hükümet tasarısının nazarı iti
bara alınmasını Büyük Meclisten rica ve istir
ham ederim.
BAŞKAN — Hüsnü Akşit.
HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlar; benden evvel söz almış olan arkadaş
larımızdan bâzısı Hükümetin teklifini ele aldı
lar, bâzısı da ayrı bir formül buldular.
Af Kanununun esas olarak aldığı nokta şu
dur : Türk Milletinin böyle bir günü kansız ola
rak idrak ettiğini tarihî bir vesika ile şümullendirmek için, milletin ruhundan kopan bir arzu
ile, o milletten bir parça olan bu Meclis ve onun
Hükümeti şu Af Kanununu huzurunuza getir
miş bulunmaktadır. Kanun bir affı istilzam et
mektedir. Af Kanununu böyle bir düşünce ile
huzurunuza getiren komisyon, biraz daha müsa
mahalı davranarak Hükümetin teklifini üçte bi
re indirmiştir.
Meclisimiz her ş«yden evvel affın şümıtllendiri!meşini istemektedir. Hapishanelerde bulu
nan vatandaşların yarın hapishaneden çıktık
tan sonra tekzibi ahlâk eyfemelerini ve bunu
önleyici tedbir alarak ta beş sene zarfında tek
rar suç işledikleri takdirde aynı cezalarını çe
keceklerini ihtar etmiş bulunmaktadır. Bu şe
kilde bir tehditle suçluyu böyle bir çerçeve içe
risine bağlam-iştır. Bizim biraz daha müsamaha-

—

B : 23

14.7 . 1950

O :2

kâr davranmak suretiyle vatandaşlarımızın te- 1 ve içindekileri yuvalarına sevketmek ve açık,
temiz havadan bunların istifadesini temin et
miz olarak cemiyetimize karışmalarına yardım
mek vazifemizdir. Yalnız bu ayrı mevzudur
etmemiz lâzımdır. Bu bakımdan ben Meclisimi
arkadaşlar.
zin daha müsamahakâr davranmasını ve üçte
Benim asıl teklifim üçte bir yerine bu ceza
bir yerine yarıya kadar indirmesini teklif ede
ceğim. (Bravo sesleri)
I ların yarıya indirilmesidir; Bunu bilhassa rica
ediyorum.
Eğer biz, bu şekilde hareket edecek olursak
yani ikinci maddede ayırmış olduğumuz suçları
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
yarıya kadar indirmek suretiyle fedakârlıkta
dır, onu okutup geri kalan ve söz almış bulunan
feragatta bulunacak olursak, fena bir harekette
arkadaşlara söz vereceğim.
bulunmayız, bu vatandaşları sevindirmiş ve ıs
Yüksek Başkanlığa
lah etmek yolunu da aramış oluruz. Bu bakım
Beşinci maddenin müzakeresi kâfidir. Mec
dan bir takrir veriyorum. Bu takririmin kabu
lisin
tasvibine arzedilmesini rica ederim.
lünü rica ederim.
Erzurum Milletvekili
BAŞKAN — Avni Yurdabayrak.
Memiş Yazıcı
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) —
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Muhterem arkadaşlar; ben hiçbir şey söyleme
Kabul
edilmiştir.
den doğrudan doğruya esasa geçiyorum:
Hükümetin noktai nazarını dinliyelim. (Lü
Müzakeresini yaptığımız kanunun ana kemi
zum
kalmadı sesleri) Efendim Hükümet her
ği, ana dâvası, ana mihveri bu müzakere ede- I
zaman
noktai nazarını bildirir. Mamafih tak
ceğimiz kısımdır. Bugün buna ait takririmi
rirleri okuduktan sonra icabederse Hükümete
vermiş bulunuyorum. Takrir yazılıdır, şimdi
söz veririm.
okunacaktır.
Benim arzum 5 nci maddenin 2 nci kısınma
giren suçlar, ister kabul edilmiş olsun ister edil
mesin, bunlarda üçte bir indirme yapılıyor ben
bunun üçte iki nispetine çıkarılmasını teklif
ediyorum. Ondan sonra da ölüm cezası için ka
bul edilen otuz senenin on beş seneye indirile
rek buradaki nispetin ikide bir şeklinde olma
sını ve böylece Af Kanununun bir atıfet oldu
ğunun vatandaşlar tarafından benimsenmesini
istiyorum.
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Arkadaşla
rım, teklifim şudur .* Ceza evlerinde 1949 ista
tistiklerine göre hükümlü 67 bin, tutuk 54 bin
olmak üze're 121 bin hapsimiz vardır. Bunlar
dan asrı hapisanelerde bulunanlar 5637 kişi
dir. Geriye kalan 116 bin kişi, diğer arkadaş
larımın da işaret buyurdukları gibi, o nemli,
rutubetli, karanlık, izbe yerlerde bulunuyorlar.
Çokları ıslâhı hâl etmek üzere giriyor, verem
olarak <çıkıyor. 100 den fazla vatandaşımız da
vefat etmiştir. Bunlar buraya girerken Anti
demokratik ve sabık iktidarın gelişi güzel çı
kardığı kanunlar ile girmişlerdir ve Meclis Rei
simiz Sayın Koraltan da bu kanunların değişti
rileceğini ifade etmişlerdir. Bu bakımdan müm
kün olduğu kadar bu hapisaneleri boşaltmak I

Şimdi en ileri teklif olan üçte iki tenziline
mütedair, yani en fazla müsaadeyi tazammım
eden takriri arzediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Beşinci maddenin birinci fıkrasının (Üçte
ikisi indirilir) şeklinde kabulünü arz ve teklif
edçrim.
Zonguldak Milletvekili
Rifat Sivişoğlu
BAŞKAN — Bu önerge hakkında Hükümete
söz vermek tüzük icabı olduğundan... (Takrir
lerin hepsini okutun sesleri) Ayrı ayrı mı oku
yalım. (Ayrı ayrı okunsun sesleri) O halde ayrı
ayrı okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
5 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde tadi
lini teklif ediyorum:
«Bu kanunun ikinci maddesinde gösterilen
suçlardan (cürümlerden) dolayı hükmedilmiş
ve edilecek cezaların yarısı indirilir, ölüm ce
zası 20 yıl ağır hapis ve müebbet ağır hapis
cezası 18 yıl ağır hapis cezasına çevrilir.»
Burdur Milletvekili
Mehmet özbey •
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14. VIII. 1950
B. M. M. Yüksek Başkanlığına
5 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim.
Madde 5. — Bu kanunun 2 nci maddesinde
gösterilen suçlardan dolayı hükmedilmiş ve
edilecek cezaların yarısı indirilir.
ölüm cezası 24 yıl ağır hapis' ve müebbet
ağır hapis cezası 18 yıl ağır hapis cezasına çev
rilir.
Erzurum Milletvekili
Mustafa. Zeren
Yüksek Başkanlığa
13 . VII. 1950
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun
tasarısının beşinci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ederim.
Madde 5. — Bu kanunun ikinci maddesinde
gösterilen suç ve cürümlerden dolayı hükmedil
miş ve edilecek cezaların yarısı indirilir. Ölüm
cezası 20 yıl ağır hapis ve müebbet ağır hapis
cezası 15 yıl ağır hapis cezasına çevrilir.
Diyarbakır Milletvekili
Dr. Yusuf Azizoğlu
Yüksek Başkanlığa
5 nci maddenin âtideki şekilde tadilini tek
lif ederim :
Madde 5. — Bu kanunun ikinci maddesinde
gösterilen suçlardan (Cürümlerden) dolayı
hükmedilmiş ve edilecek cezaların yarısı indi
rilir.
ölüm cezası 20 yıl ağır hapis ve müebbet
ağır hapis cezası 15 yıl ağır hapis cezasına çev
rilir.
Konya Milletvekili
Himmet ölçmen
Yüksek Başkanlığa
Af Kanunu tasarısının beşinci maddesindeki
1/3 yerine (Yarısı indirilir) şeklinde düzeltil
mesini arz ve teklif ediyorum.
Çanakkale Milletvekili
Bedi Enüstün
Yüksek Başkanlığa
Af tasarısının 5 nci maddesinde, ikinci mad
de ile kabul edilen istisnalara matuf ceza müd
detinin indirilmesi hakkındaki hükmün aşağıda
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yazılı olduğu gibi tadilini teklif ederini.
Rize Milletvekili
î. Akçal
«Bu kanunun ikinci maddesinin (h) bendin
de gösterilen suçlardan dolayı hükmedilmiş ve
edilecek cezaların yarısı ve diğer bentlerde ya
zılı cezaların üçte ikisi indirilir, ölüm cezası
24 yıl ağır hapis ve müebbet ağır hapis cezası
18 yıl ağır hapis cezasına çevrilir»,
Yüksek Başkanlığa
1. Kanunumuz suçları cürüm ve kabahat
diye ikiye ayırmıştır. Af Kanununun ikinci
maddesinde ise sadece cürümler istisna edilmiş
tir. Bu maddede parentez içindeki (Cürümler
den) kelimesi yersiz ve lüzumsuzdur, kaldırıl
masını ;
2. Ceza Kanunumuzun ihtiva ettiği cürüm
lerden mahiyet ve siklet itibariyle % 60 istisna
edilmiştir. Affedilenlerin de tecil mahiyetinde
olduğunu hesaba katarsak vasati olarak % 20 30 arasında af yapmış oluruz. Bu itibarla istisna
edilenlerin yarısının affını arz ve teklif edi
yorum.
Çorum Milletvekili
Hüseyin Ortakçıoğlu
B. M. M. Başkanlığına
Af Kanununun (5) nci maddesinin 2 nci ben
dinde gösterilen cürümlerden dolayı hükmedilmiş
ve edilecek cezaların 2/3 sinin ve ölüm cezası
için (30> yıl ağır hapis ve müebbet ağır hapis
cezası için kabul edilen (24) yıl nispetinin de
(1/2) nispetinde tenzile tâbi tutulmasını arz ve
teklif ederim.
Zonguldak Milletvekili
Suat Başol
BAŞKAN — Adalet Bakanı! (Takrirlerimiz
var, okunmadı sesleri)
Arkadaşların takrirlerini tasnif ettik. Bir
kısmı cezaların yarısının, diğer bir kısmı 3/2
sinin indirilmesini istiyor, bâzıları da iki yıla
kadar olan cezaların tamamının affedilmesini
tazammun ediyor. Bu şekilde teker teker reyi
âlinize arzedeceğim.
AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar)
— Benim de bir takririm vardı, okunmadı.
Yüksek Başkanlığa
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde oya ko-
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nuİmasım teklif ederim.
Kayseri Milletvekili
Kâmil Gündeş
Madde 5. — Bu kanunun 2 nci maddesinde
gösterilen suçlardan dolayı hükmedilmiş ve edi
lecek cezaların iki seneye kadarı iki sene dâhil
tamamen, 10 seneye kadar olanı 10 sne dâhil
yarısı daha yukarı cezaların beşte ikisi indirilir.
ölüm cezası 30 yıl ağır hapis ve müebbet
ağır hapis cezaları 24 yıl hapis cezasına indiri
lir.
Yüksek Başkanlığa
5 nci maddenin J. fıkrasının aşağıda yazılı
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Afyon Karahisar Milletvekili
Alımed Veziroğlu
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar)
— önerge:TI birinci fıkranın tadilini mutazanımın olduğundan evvelâ reye komasını rica ede
rim.
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar, hu maddeyi Hü
kümet şöyle sevketmişti, (Türk Ceza Kanunu
nun 85 nci maddesinin tatbikini gerektirmiş
olan haller müstesna olmak üzere bu kanunun
ikinci maddesinin H bedinde yazılı suçlar sebe
biyle hükmedilmiş ve edilecek cezaların sekizde
biri)
Malûmu âliniz 85 nci madde, aynı cinsten
ikiden fazla suç işlemiş olan kimselerin vaziye
tini tesbit etmektedir. Yani tekerrür yüksek
malûmunuzdur ki, ikiye ayrılır. Birisi, mutlak,
diğeri mukayyet tekerrürdür. Mutlak tekerrür,
hangi cinsten olursa olsun, birden fazla suç
isi iyeni ere verilen vasıftır. Mukayyet tekerrür.
aynı cinsten birden fazla suç işleyip mahkûm
olanların vaziyetidir. 85 nci madde aynı cinsten
ikiden fazla suç işliyerek mahkûm olmuş olan
ların vaziyetini tesbit eder ki, bundaki şenaat
biliyorsunuz ki, daha ağırdır. Bu itibarla Türk
Ceza Kanununun 85 nci maddesi, mükerrirler
hakkında tatbik edilmesi lâzımgelen 81 ve mü
teakip maddelere nazaran daha ağır bir mahiyet
taşır.
Esas itibariyle mükerrirler aftan istifade et
memişti. komisyon teklif, etti tasarıdan teker
rür hükümleri kaldırıldı; Yüksek Meclis müker
rerleri ithal etmekle bunlar da istifade etmiş ol-
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I dular. Mükerrirleri bu noktadan mütalâa etmek
lâzım gelir.
Şimdi görülüyor ki, aftan istifade ettirilme
miş olan kimseleri de - esasen Hükümet teklifin
de olduğu ve onu takiben komisyon tasarısında
da kabul edildiği veçhile - affın nimetlerinden,
atıfetinden istifadr ettirmek için bir kısım ceza
lardan tenzilât, yapılması esası kabul edilmiştir.
Buna itirazımız yok. Teklifimiz de buna daya
nır. Nispetler meselesi üzerinde birçok tehalüfler vardır. Bunlara geçmeden şunu arzedeyim :
Bir arkadaş ceza evlerinde 120 000 küsur
mahkûm bulunduğundan bahsettiler. Bu adedi
nereden aldıklarını bilmiyorum. Benim elimdeki
resmi kayda nazaran, -hergün değişmek kaydü
şartı ile, halen 12 567 hükümlü vardır. Fa
kat bu 12 bin küsur mahkûmun adedi aşağı yu
karı sabit kalmaktadır. Binaenaleyh 120 bin ade
di nereden çıktı bilmiyorum.
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Bir senede
gelip geçen mahkûmlarm adedi nedir?
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK
(Devamla) — Aldığım resmî kayıt budur.
Şimdi arkadaşlar; bu indirme nispetleri
üzerinde biraz durmak lâzımdır. Nihayet bu bir
takdir meselesidir. Kanunen tesbit edilmiş olan
indirme nispetleri muayyen hallerde kanunda
tâyin ve işaret edilmiştir.
Meselâ cezayı azaltıcı sebeplerden dolayı tak
diri veya kanuni olmak üzere hadler değişebilir.
Altıda birden aşağı yukarı üçte ikiye kadar in
dirme nispetleri kanunen tesbit ve tâyin edil
miştir. Bâzı hallerde sekizde bîre kadar tenez
zül ettiği vakidir. Meselâ zina halinde biri öldürülürse burada ceza sekiz de bire kadar tenezzül
edebilir.
Şimdi bu nispetlerin hangisini tercih et
mek lâzımgeleceği tamamen takdirî oluyor. Ma
lûmu âliniz büyük ve ağır cezalar Ceza Kanu
nunda dört devreye ayrılıyor. Bu dört devre
den birincisi münferit hapistir. İkinci devrede
mahkûm yalnız geceleri tecrit edilir, gündüzleri
serbest olur.
Üçüncü devrede üç günü, dört gün hesap edi
lir. Dördüncü devrede nispet daha ziyade ar
tar, aşağı yukarı yarıya tenezzül eder. Şunu bir
misal olarak arzedeyim ki, 18 sene ağır hapse
mahkûm olan bir kaatil, bu devreler kendi hak
j kında tatbik olunduğu takdirde binnetiee 9 sene
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8 ay ceza evinde kalmakla müddeti mahkûmiye- [
Arkadaşlar, şimdi
bu takriri bu şekil
tini bhirir.
de kabul ettikten sonra diğer takrirleri reyi
nize arza lüzum kalmıyor. (Olmaz, bâzılarında
Şimdi 1/3, 2/3 veya yarı, bir kıstasa dayan
tenzilât var sesleri, gürültüler) Müsaade buyu
madığı için görüyoruz ki, daima mütehalif tek
run, bunların kinde bâzılarında: az ceza ile mah
lifler karşısında bulunuyoruz. Meselâ Hükümet
kûm olanların tamamen bu şekilde aftan istifade
1/6, 1/8 teklif etti, komisyon ise 1/3 olarak
etmeleri teklifi vardır.
tesbit etti, bâzı arkadaşlar da bunun yarıya çı
karılmasını hattâ bazen 2/3 e kadar yükseltil
Ama, bu teklif, evvelce kabul ettiğiniz mad
mesini teklif ettiler. Tabiatiyle bunların hepsi
deler muhtevasına muhalif düşecektir veya düşbir görüş meselesidir. Fakat arzettiğim gibi, ka
miyecektir. Takdirinize kalmış bir iştir. Bunun
nuni olan esbabı muhaffif elerde ceza indirme hal
görüşülmesi lâzımdır.
lerinde nihayet üçte ikiye indirilebilir ki, çok va
Şimdi Kâmil Gündeş arkadaşımızın önergesi
him hallerdedir. Meselâ tahrik çok ağır ve şid
nin birinci fıkrasını tekrar okutuyorum:
detli olacaktır. Ovakit ağır hapis cezası hapse in- I
« Bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen
kılâp eder ve yarıdan üçte ikiye kadar iner.
suçlardan dolayı hükmedilmiş ve edilçcek ceza
Yani Ceza Kanununun kabul etmiş olduğu
ların iki seneye kadarı (iki sene dâhil) tamamen
esaslar bunlardır. Bunlarda en fazla, indirme ağır
indirilir ».
tahrikte de ancak bu nispette yapılmaktadır.
BAŞKAN — Bu af teklifidir. Yani iki se
Kanuni ve takdiri esbabı muhaffif e ile indir
neye kadar olan cezaların tamamen affedilmesi
me nispeti altında birden üçte bire kadar çıkar
ni istemektedir. Bu teklifi kabul buyuranlar lüt
tılır.
fen işaret buyursunlar ... Kabul etmiyneler ...
Cezada gerek esbabı müşeddidei kanuniye ile
(Hepsi çıksın sesleri). Kabul edilmiştir. (Alkış
geçek esbabı muhaffife ile olsun teşditte ve tah
lar).
fifte mütalâa edilecek cezaların artırma ve ek
Arkadaşlar, kabul buyurduğunuz hükümler
siltme nispetleri daima bu hadler içinde muha
dışında yine beşinci maddenin son fıkrası vardır.
faza edilmiştir. Ceza Kanunu sisteminin kabul
Bu hususta da reyinize müracaat zarureti vardır.
etmiş olduğu esaslı kaideler bunlardır. Onun
o fıkrayı okutuyorum:
için şimdi bendeniz şöyle olsun, böyle olsun, diye
(ölüm cezası 30 yıl ağır hapis ve müebbet
bir mülâhazada bulunmak için kendimde salâhi
ağır hapis cezası 24 yıl ağır hapis cezasına çevri
yet göremiyorum. Çünkü nihayet bunun bir kıs
lir). Bu fıkranın tadili hakkındaki Konya Mil
tası olmadığına göre tamamen takdiri bir iştir.
letvekili Himmet ölçmen'in takririnin ikinci kıs^
Fakat bu takdir yapılırken her halde yine kanu
mini bir daha okutuyorum:
ni esaslardan ayrılmamanın doğru olacağını da
söylemeyi kendime bir vecibe addettim.
« ölüm eezası 20 yıl ağır hapis ve müebbet
BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında
ağır hapis cezası 15 yıl ağır hapis cezasına çevri
ki takrir kabul edilmiş olduğuna ve Hükümet de
lir » denilmektedir. Bu mahiyette başka takrirson sözünü söylemiş bulunduğuna göre takrirlere
lar de var, fakat Çorum Milletvekili Hüseyin
geçiyoruz.
Ortakçıoğlu daha ileri bir teklif yapıyor.
Komisyon ölüm cezasının 30 yıl hapis cezası
Şimdi en ileri teklifi okutacağım, kabul edil
na
tahvilini istiyordu. Şimdi takrir veren ar
mezse derece derece tenzilâtın) daha az olmasını
kadaşımız daha ileri gitmiş bunun 15 yıl hapse
istihdaf eden takrirleri okutarak reyinize arzedeindirilmesini istemiştir. Takdir sizindir.
ceğim.
Bu takriri reyinize arzediyorum: ölüm ceza
Şimdi en ileri tenzilâta ait takrir üçte iki
sının 15 yıl hapis cezasına tahvilini kabul eden
tenşilât istiyen takrirdir. Bunu okuyacağız.
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmemiştir.
(Zonguldak Milletvekili Suat Bagol'un öner
O halde şimdi ölüm cezasının 20 yıla indiril
gesinin birinci fıkrası tekrar okundu).
mesini istiyen takrirleri oyunuza sunacağım.
B A Ş K A N — Bu takriri yani üçte iki nispe
tinde indirme teklifini kabul edenler ... BtmiBu teklifler ölüm cezasını komisyonun tekli
yenler ... Kabul edilmiştir.
fine nazaran daha 10 yıl indirmektedir. 20 yıla
(Alkışlar).
. • • '
I inniBsini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
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edilmiştir. Ölüm cezaları 20 yıla indirilmiştir. j olan cezası affedilmiştir.
(Alkışlar).
îstanbul Milletvekili
A. A. Moshos
Bu takrirlerin ikinci kısmını oyunuza arzediyorum, müebbet hapis cezaları encümen teklifin
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum;
de 24 yıldır, bu önergelerde ise müddet 15 yıla
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
indirilmektedir. 15 yıl teklifini kabul edenler...
tir. O halde 6 nci maddeyi tekrar okuyoruz.
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Müebbet hapis
(6 ncı madde tekrar okundu)
15 seneye indirilmiştir. (Alkışlar). Maddeyi ko
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, Kabul
misyona veriyoruz formüle, edilmek üzere.
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Firar halinde olup da bu ka
5 nci madde encümenden gelmiştir. Sözcü
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mem
izah edecektir.
leket içinde bulunanlar 6 ay ve memleket dışın
ADALET Ko. SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUda olanlar 8 ay zarfında Cumhuriyet Savcılık
YUMCU (Balıkesir) — Yüksek Meclisin kabul
larına müracaatla teslim olmadıkları takdirde
ettiği şekle göre fıkrayı şöyle formüle ettik.
5 nci madde hükmünden istifade edemezler.
«Bu kanunun ikinci maddesinde gösterilen
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker
cürümlerden dolayı hükmedilmiş ve edilecek
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı
cezaların üçte ikisi, hükmedilmiş ve edilen mik
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile
tar iki seneden az ise tamamı indirilir.
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
(«İki sene dâhil» densin sesleri)
ren 3 ay içinde resmî mercilere teslim olmak
Peki, iki sene dâhil kaydını koyalım....
sartiyle, affolunmuşlardır.
BAŞKAN — İki sene dâhil kaydını ilâve et
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
mek suretiyle formüle edilen maddenin son
Söz istiyen olmadığına göre maddeyi oyunu
şeklini okutuyorum.
za sunuyorum. Kabul edenler... (Efendim takrir
MADDE 5. — Bu kanunun ikinci maddesinde
vardı sesleri).
gösterilen cürümlerden dolayı hükmedilmiş ve
Affedersiniz, daha evvel gelmiş bir takrir
edilecek cezaların üçte ikisi, hükmedilmiş ve
vardı, okutuyorum. (Reye konuldu, olamaz ses
edilen miktar iki seneden az ise (İki sene dâ
leri). Efendim bir zühuldür, her zaman tashih
hil) tamamı indirilir.
edilebilir, aksi oya konulmamıştır henüz, öner
ölüm cezası 20 yıl ağır hapis ve müebbet
geyi okuyoruz.
ağır hapis cezası 15 yıl ağır hapis cezasına çev
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
rilir.
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanu
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
nun firar halinde bulunan mahkûmların cezala
miyenler... Kabul edilmiştir.
rının yarıya indirilmesini teklif ederim.
MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin, Hâ
İstanbul Milletvekili
kimler ve Memurin kanunları ile bunlara ek
Andre Vahram
I kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan ve
BAŞKAN — Bu mevzu evvelce geçmişti,
rilmiş ve verilecek idarî ve inzibati karar ve ya
oyunuza sunuyorum.
pılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askerî
Diğer takriri okutuyorum.
memur, gedikli erbaş ve erbaşların cezalarının
hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedil
T. B. M. M. Başkanlığına
mesi ve orduya subay, memur, gedikli olarak
Sayın Başkan
kabul
olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun
işlemlerine şümulü yoktur.
tasarısının firari mahkûmlardan bahis 6 ncı
28 Şaban 1342 ve 3 Nisan 1340 tarih ve 460
maddenin başına aşağıdaki fıkranın ilâvesini
sayılı Muhamat Kanununun maddei muvakkateklif ederiz.
Madde 6. — Firari halincTe olup da memle I tesinde yazılı Meclis tarafından verilen avukatket içinde ve dışında bulunan ve birinci madde j lık veya dâvavekill iğinden çıkarma kararları
den-istifade «den mahkûmların üç seneye kadar j kaldırılmıştır.
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Bu kararlara göre meslekten çıkarılmış olan
lar Muramat Kanunu ile kazanılmış haklara ha
lel gelmemek üzere Avukatlık Kanunu hüküm
leri dairesinde baroyakayıt olunabilirler.
Hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş
olan ve bu kanunun neşri tarihinde infaz edil
memiş bulunan para cezaları da birinci madde
hükmüne tâbidir.
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, tasarının 7 nci maddesi, ikin
ci maddesi kadar ehemmiyeti haizdir. Bu mad
de ile birçok memurlar Devlet dairelerinden
kapı dışarı atılmış, derece tenzili, tevbih ve di
ğer inzibati cezalarla âdeta iskelet mahiyetine
getirilmişlerdir. Bu itibarla bunların durumu
üzerinde hassasiyetle durmak lâzımdır.
Arkadaşlar; orduda disiplin ne ise ve ne ka
dar lazımsa Devlet teşkilâtında da o kadar di
sipline ihtiyaç vardır. Disiplinin lüzumsuzlu
ğuna kani bir arkadaşınız değilim. Disiplin ol
mayınca işlerde keşmekeş olur, idarei masla
hat başlar. Bu itibarla idarenin disiplin bakı
mından yetkiyi haiz olması lüzumunu inkâr
edenlerden değilim. Ancak 27 senedir totaliter
bir tarzda idare edilen bir devirde Devlet teş
kilâtında birçok sakat işler olmuş ve birçok
mağduriyetlere sebebiyet verilmiştir. Küçük
memurlar daima büyüklerine, şeflerine, âmirle
rine karşı mahkûm vaziyetinde kalmış, olanların
kanuni veya kanunsuz her türlü emirlerini in
faz etmekten başka çıkar yol ibulamajmışlardır.
Arkadaşlar, yine kabul etmek lâzımdır ki,
eski iktidar bâzı memurları iki yüzlü yapmıştır.
Böyle olanlar, dalkavukluğu öğrenenler, âmir
lerinin nabızlarına göre şerbet vermesini bilen
ler, hulâsa eğile eğile iki büklüm olanlar her
devrede iltifat görmüşler, yaptıkları kanunsuz
hareketlerden asla sorumlu tutulmamışlardır.
Aksine olarak rehberi Allahı, vicdanı ve kanu
nu olan birçok memurlar her devrede hoşa git
medikleri, hakikatları bütün çıplaklığı ile ter
rennüm ettikleri içindir ki, türlü cezalara çarp
tırılmışlardır. İşte sayın arkadaşlar şu anda
muhasebesini yaptığımız inzibati cezaların bir
çoklarında bu temiz ve sarsılmaz ahlâk eserle
rine rasgelmek mümkündür.
Bu itibarla maddenin nezaket ve ehemmiye
ti vardır, üzerinde hassasiyetle durulmaya de
ğer mahiyettedir.
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Arkadaşlar, müsaade ederseniz geçen iktidar
devrinde cereyan etmiş haksızlığın açılk bir mi
salini teşkil eden, vicdanları sızlatan bir hâdi
seyi arzedeyiım, vaktiniz musa.it ise.. (Hayır, ha
yır sesleri, istemez sesleri).
Mademki vaktiniz dardır, bendeniz de mâru
zâtıma son veriyorum.
BAŞKAN — Mehmet özdemir, Kayseri bu
yurun.
MEHMET ÖZDEMÎB (Kayseri) — Efendim
bendeniz bu yedinci maddenin mütaakıp fıkra
sından bahsedeceğim. Bu da 28 Şaban 1342 sa
yılı Muhamat Kanunudur. Bu kanunla 20 - 25
sene evvel bir kısım dâvavekillerinin avukat
lık yapmaya mahsus ruhsatnameleri ellerinden
alınmıştır. Bunlara tekrar hak vermek gibi yan
lış bir yola gidiyoruz. Malûmu âlileridir ki, bu
gibi ruhsatnameleri alınanların ya meslekî bil
gileri kâfi gelmemekte veya meslekleriyle kabilitelif olmıyan ahlâkî durumlarından dolayı
işlerinden uzaklaştırılmış bulunmaktadırlar. Bi
naenaleyh yirmi beş seneden beri mesleklerin
den uzakta bulunmaktadırlar. Bunlara tekrar
ruhsatnamelerini vermek, sıfatlarını tanımak
hatalı bir hareket Olur. Bu fıkranın tasarıdan
tamamiyle kaldı olmasını teklif ediyorum. Bu
yolda bir de teklifim vardır. Kabulünü rica ede
rim. Karar Yüksek Meclisindir.
BAŞKAN — Yazılı mı efendim?
MEHMET ÖZDEMÎR (Devamla) — Yazılı
efendim.
BAŞKAN — Ahmet Gürkan.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşlar;
yedinci maddenin ikinci fıkrasında Avukatlık
Kanunundan evvel mer y i bulunan Mühamat Ka
nununca teşekkül etmiş olan meclisler tarafından
haklarında çıkarma kararı verilen avukatların
hali olarak Af Kanunundan istifade ettirilmesi
düşünüldü. Bu, çok yerindedir. Bugün Türk var
lığına el uzatanları dahi üçte iki derecede tenzi
lât yapmak suretiyle affetmek gibi geniş bir se
mahat gösteren Yüksek Meclîse, buna muvazi ola
rak ve muadelet esaslarına riayet etmek şartiyle
Avukatlık Kanunu gereğince meslekten çıkarı
lanların da bu haktan istifade etmelerini teklif
ediyorum, bu hususta bir de önerge veriyonaan.
Avukatlık Kanunu gereğince çıkarılanlar
eğer suçlu iseler; bugüne kadar onların meslekten
ayrı kalmaları ve nihayet içtimai mevkilerini kay
betmeleri dolâyısiyle geçirdikferi zaman içinde,
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çektikleri vicdan azabı kendilerine kâfidir.
Maruzatım bundan ibarettir.
SALAMON ADATO (istanbul) — Muhterem
arkadaşlar; dün sabahtanberi memleketimizde suç
işlemiş ve mahkemelerce mahkûm edilmiş olan va
tandaşların affı hakkında müzakereler yapmakta
ve Türk Milletinin verdiği salâhiyete dayanarak
hu vatandaşlar hakkında lûtüf ve samahatta bu
lunmaktadır.
Arkadaşlar; bu yedinci maddenin ikinci fık
rasında habis mevzuu olan vatandaş avukatlar,
bir suç veya bir cürüm yapmış değillerdir. Bu
vatandaşlar 20 sene evvel büyük bir haksızlığa
mâruz kalmışlardır. Yüksek Heyetiniz bugün
bunlar hakkında bir af kararı verecek değildir,
bunlara yapılmış olan haksız muameleyi ortadan
kaldıracaktır.
Arkadaşlar; 3 Nisan 1340 tarihli bir Kanunla
muhamat dernekleri teşekkül etmiş ve baro ye
rini tutmuş olan o teşekküllere girmek için bâzı
kanuni vasıf ve şartlar aranmıştır. O şartlara
göre bir kimse muhami olabilmek için Türk tabii
yetinde olmak, cinayet veya muhili namus ve
haysiyet bir cünha ile mahkûm veya sui şöhretle
mâruf ve müştehir olmamış bulunmak, Türkiye
Darülfünunu Hukuk Medresesinden mezun ol
mak veya ecnebi bir fakülteden mezuniyet rüusunu haiz olmak icabederdi.
Arkadaşlar; bu kanuna tevfikan ozamanki
Adalet Bakanlığınca teşkil edilen bir tefrik ko
misyonu tarafından ozaman baroda mukayyet
olan avukatlardan 130 müslim ve 140 gayrimüs
lim avukat tardedilmiştir. Müslim avukatlardan
127 si iade edilmiş, gayrimüslim avukatlardan da
30 u iade -edilmiştir. Dışarıda kalan 3 müslim
avukat ve 110 gayrimüslim avukattır. Bu tardedilen avukatlar arasında İstanbul Fakültesini,
Paris Üniversitesini bitirmiş, birkaç sene avukat
lık yapmış, bir lira para cezasına bile mahkûm
olmamış arkadaşlar vardır. Sebebi tard kendile
rine bildirilmemiş bu mağdur vatandaşlara itiraz
için, o tefrik komisyonunu teşkil etmiş olanı Ada
let Bakanlığına müracaat hakkı verilmiştir. Bu
gün o avukatlardan yalnız otuz gayrimüslim va
tandaş vardır. Bunlar on sene kadar avukatlık
yapmış, hiçbir cezaya duçar edilmemiş ve hangi
sebepten dolayı barodan tardedildikleri kendile
rince bugüne kadar dahi meçhul kalmıştır.
Arkadaşlar; Hükümet, memlekette esen yeni
havayı nazara alarak ve demokratik bir zihniyetle,
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J isticvap edilmeden, müdafaaları alınmadan bu
kimselere yapılan o haksız muameleyi bertaraf
etmek için tasarıya bir fıkra dereetmiştir. Ada
let Komisyonu, bu mevzuda ariz amik tetkikat
icra etmiş ve malûm olan fıkrayı tesbit etmiştir.
Bu fıkra Adalet Komisyonu tarafından bü
yük bir ekseriyetle kabul edilerek Yüksek Heye
tinize sunulmuştur. Bu mağdur arkadaşlardan
bâzılarının ozamanki Millet Meclisine hitaben
yazdıkları bir arizayı okudum; bu arizada öyle
fikirler vardır ki; muhatapları ozamanki Milletve
killeri değil, ancak Millet tarafından gönderilen
sizler olabilirsiniz.
.Müsaadenizle o arizanın birkaç satırını oku
yacağım.
20 sene evvel yazılmış bulunan bu ariza, bu
istida başka bir lisanla yazılmış ne lisanı sadeleş
tirmek için zecrî tedbirlere başvuranların ne ka
dar büyük bir hata işlediklerini bu ariza göstere
cektir. Bizim konuştuğumuz lisan gayet sade bir
hale gelmiş bulunmaktadır.
«Mesleki muhamatm Meclisi Celilenizce ka
bul buyurulan Mahamat Kanunundaki şeraiti
haiz olmayanlardan tecrit ve tasfiyesi için muktazi muamelâtı ve vezaifi natık olmak üzere vaz'
ve taknin buyurulan maddei muvakkate, muhte
rem Meclisin hakkı teşriine tecavüz edilmek su
retiyle Adliye Vekâleti Celi!esince tanzim edilen
işbu maddei muvakkatenin suveri tatbikıyesini
mu'lin bulunan talimatname ile asıl maksattan
bütün bütün tebaut edilerek ve işe siyasi bir renk
verilerek Ram ve Ermeni olmaktan gayri şaibeleri
olmıyan bizim gibi aile reislerinin ve serbest mes
lek erbabının hak ve hayatlarına tecavüz edil
mekle kalmmayıp bir de mademelhayat suişöhretle şaibedar olmayı müstecvibî hal ve netice, ih
das edildi.
I r İşte bu suretle bilâ sebep ve belki gayrimüs
lim olmaktan naşi Adliye Vekâleti Celilesince
idamı mâneviye mahkûmiyetine müstahak görü
len âcizleri için darı dünyada yegâne melce ve
penah, mastarı kanun ve hamii hâk olan Mec
lisi CelUenizdir.
Ey vükelâi muhteremei millet, müdafiİerimiz sizlersiniz. Ümmidi halâsımız sizden mazharı
I adalet olmaklığımız sizden velhasıl beka ve haya
tımız hep sizdendir. Sizler ki, Teşkilâtı Esasiye
Kanununun vâzılarısıuız evveli kanuna tevfi! kan Türk hemşeriliği sıfatını haiz. olan hu âciz-
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leri himaye ve sahabetinizi talep etmek ve sizden I
telâkki eyledikleri salâhiyet dairesinde kavanini
Devletin tatbikiyle mükellef olanların kanunsuz
harekâtına karşı arzı şikâyet etmek bir haktır.
Binaenaleyh şu talep ve istikamız kavanini mev
zua ahkâmının seyyanen gıllıgıştan azade ola
rak tatbikatını temine matuf olmasına göre ta
lip ve müştekinin şahsi hâdisede haizi tesir ol
mamak tabiidir. Zira bunda mevzuubahis olan
keyfiyet, Cumhuriyet mefhumunun medlulü bu
lunan kanunun hâkimiyetinin müemmen bulun
durulması olup yoksa ırkan mensubiyeti, dini
velhasıl şahsı değildir. Merbut lâyihamızda bertafsil arzedildiği veçhile ortada Meclisi Celilenizin hakkı teşriine, Teşkilâtı Esasiye Kanununun
ahkâmı katiyesîne karşı vâki olmuş sarih bir te
cavüz vardır. (Kâfi sesleri) dört satırdan ibaret
tir.
«Yapılan haksızlık, kanunsuzluk, usulsüzlük
o rütbe büyük ve o mertebe ayandır ki, müteselsilen tadada müsait olmakla beraber derecei ale
niyeti itibariyle temyiz ve tefhim için fazla ta
dat ve tafsilden varestedir. Meclisi Cel ilinizin
mahsulü fikri ahraranesi olan Teşkilâtı Esasiye
Kanundan iktisabı kuvvet ve cesaret ve Meclisi
Cehlinizin asar ve muadelet perveranesine itkâ
ederek şikâyetimizi açıkça arza cüretyap olduk.
Benaberîn bir taraftan sarih olan hakkımızı kürsüi muallâyı Meclisi Celilde berayı müdafaa, siz
nigâhban hâkimiyeti millet ve müdafii hukuku
ümmeti murakıp ve tenfîzi kavanini memleket
olan Mebusanı "Kirama arz ve tevdi ve kabulünü
istirham eyli'yoruz ve diğer taraftan bu vesile ile
memlekette muhafazai ahkâmı kavanine naçizane
hizmet vesilesile arzedebilmiş olmakla müftehir
bulunuyoruz.
Müdafaa buyuracağınız hak, Türk mektep
lerinde tahsil görmüş ve Türk harsının neşrine
hadim olmuş ve senelerce namuskârane hayat |
mematı yaşamış ve müdafaai hak ve ispatı mâsu- j
miyet için her hangi bîr Türk mahkemesi huzu- |
runa çıkmaktan korkusu bulunmamış olan mâsuminin hakkıdır.»
i
Arkadaşlar, bu son fıkra, müdafaasını yap- ı
madan bir kimsenin gadre uğramasının ne ka- I
dar acı olduğunu güzel bir şekilde ifade etmek- j
tedir. Bu vatandaşların müdafaaları alınmamış, kendilerine isnadedilen fiil hakkında bir so- j
ru yapılmamış, ve bu suretle bu mağdurları j
idam kadar mühim olan meslekten meni cezası- '•
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na duçar olmuşlardır.
Arkadaşlar; bu büyük inkilâp karşısında İs
tanbul Barosunun Meclise müracaat ederek bu
masum vatandaşların hakkını istiyeceğini ümit
ederken İstanbul tnzibat Meclisi Reisinin, bu
raya gelerek kulislerde Adalet Bakanını ve bâzı
arkadaşları tesir altında bırakmıya teşebbüs
etmesinden dolayı büyük bir teessür duydum.
Mağdur olan bu arkadaşlarla bir alâkası olmadı
ğı halde, Ankara İnzibat Meclisi dahi bizlere
mektuplar göndermiştir.
Arkadaşlar; İstanbul barosu İnzibat Meclisi
başında bulunan Halk Partili Milletvekili aday
ları eğer bu seçimi kazansalar di, acaba bu tasa
rıyı kendileri vermiyecekler miydi? Tabiî vere
ceklerdi. Fakat neden Demokrat Partinin bu
atıfeti göstermesine mâni olmak istiyorlar. Ni
çin hâlâ eski zihniyeti taşımaktadırlar? Reisin
etrafında bulunan bâzı dostları Avukatlık Ka
nunu çıktığı zaman baroda kalan gayrimüslim
arkadaşlarımızın tardı için teşebbüslerde bu
lunmuşlardır. Avukatlık Kanununun bir mad
desine istinadetmek suretiyle bu çirkin teşebbüs
yapılmıştır. Filhakika Avukatlık Kanununun
bir maddesine göre avukatlık mesleki âmme hiz
meti mahiyetini haizdir. Arkadaşlar, o zaman
ki Adalet Bakanına aynen şu surette beyanda
bulunmuştur. Avukatlık Kanununa göre avu
katlık âmme mahiyetini haizdir. Gayrimüslim
vatandaşlar memur olamadıklarına göre bun
ların da hepsini barodan çıkarınız.
İşte arkadaşlar, o zamanki zihniyet bu idi.
Arkadaşlar, bu mağdurinin en genci 60 en
yaşlısı da 75 yaşındadır. Binaenaleyh, bunlar
için hayatlarını kazanmak üzere bir maişet va
sıtası temin etmek gayesi de bahis mevzuu de
ğildir. Bunlar bu vatanda zülüm ve gadir gör
müşlerdir Hayata gözlerini kaparlarken, topra
ğa girecekleri zaman zülüm görmüş olarak top
rağa girmek istemiyorlar. (Bravo sesleri, alkış
lar).
Binaenaleyh, kaatillere, kaçakçılara ve vatan
hainlerine karşı lütuf ve âlicenaplık gösteren Yü
ce Meclisin ve Türk Milletinin alicenaplığına da
yanarak bu mağdurlar hakkında da bir lütuf ve
ihsanda bulunmanızı çok rica ederim.
BAŞKAN — Şimdi takrirler vardır, onların
okunmasından sonra görüşülmesi ieabederse
görüşülecektir. Bir de kifayet takriri vardır.
ve takrirlerden sonra okunacaktır.
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Yüksek Başkanlığa
Yüksek Başkanlığa
Af Kanunu tasarısının madde 7 nin ikinci
Bâzı suç ve cezaların affına dair olan ka
fıkrasında Muhamat Kanunu gereğince çıkarı
nun tasarısının komisyonda müzakeresi sıra
lan
avukatların affın şümulüne sokulmuş bu
sında, 7 nei madde sonuna para cezaları hak
lunmasına
mütenazır olarak Avukatlık Kanu
kında «hususi kanunlarına göre mercilerince
nu gereğince çıkarılmış olan avukatların da
verilmiş ve bu kanunun neşri tarihinde infaz
sokulması iktiza ederken burada bir adaletsiz
edilmemiş bulunan para cezaları da birinci
lik husule geldiği kanaatindeyim.
madde hükmüne tâbidir.» şeklinde bir fıkra
Binaenaleyh bu fıkrada yazılı Meclis tara
ilâve edilmiş bulunmaktadır.
fından verilen kelimesinden sonra (ve Avu
Bu fıkranın hükmü vergi cezalarına ve mi
katlık
Kanunu gereğince meslekten çıkarma
sil zamlarına şâmil değilse de, tatbikatta bâzı
kararları
kaldırılmıştır) kaydının
eklenmesi
tereddütleri ve kaza mercilerinde ihtilâfları
ni
arz
ve
teklif
ederim.
davet edebileceği mülâhazasiyle fıkra sonuna
Tokad Milletvekili
aşağıdaki ibarenin ilâvesini arz ve teklif ede
Ahmet Gürkan
rim.
«Vergi cezaları ve misil zamları bu hüküm I
Yüksek Başkanlığa
den hariçtir.»
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ko
Maliye Bakanı
numuz kanun tasarısının (7) nci maddesinin
son fıkrasındaki t (22 Şubat 1342 ve 3 Nisan
Halil Ayan
1340 tarihli ve 460 sayılı Muhamat Kanununun
Yüksek Başkanlığa
maddei muvakkatesinde yazılı Meclis tarafın
Malûm olduğu üzere içinde bulunduğumuz
dan verilen avukatlık veya dâvavekilliğinden
yıldan itibaren meriyet mevkiine giren «Gelir
çıkarma kararları kaldırılmıştır. Bu kararlara
Vergisi» kanunlariyle mevzuatta yepyeni bir
göre meslekten çıkarılmış olanlar Muhamat
inkılâp ve bir sisteme girilmiştir, içinde bulun
Kanunu ile kazanılmış haklara halel gelmemek
duğumuz yılda ve gelecek yıllarda bu sistemin
üzere Avukatlık Kanunu hükümleri dairesinde
en iyi şekilde işlemesi ve bu malî inkilâbm mu
Baroya kaydolunabilirler.)
vaffak olması âmillerinden biri de hiç şüphe
Fıkrasının tasarıdan tamamen kaldırılma
siz gelir sahibi şerefli Türk vatandaş, tüccar
sını arz ve teklif eylerim.
ve esnafının anlayış ve bu yeni sisteme riayeti
Kayseri Milletvekili
olacaktır.
Mehmet özdemir
Ceza sisteminde yeni bir devrin icabına
T. B. M. M. Başkanlığına
uyarak kabul etmek bahtım kazandığımız Af
Af Kanunu tasarısının 7 nci maddesinin ilk
Mecmuası içinde; bütçemizi hiçbir veçhile ih
fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi
lâl etmiyecek olan malî cezaların da düşünül
nin oya konmasını saygı ile arzederiz.
mesi, bu çığırda da yeni bir anlayışın başladı
Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili
ğını ve (Kaçakçı tüccar) zihniyeti yerine (iti
Rıfat Sivişoğlu
Fehmi Açıksöz
mada şayan ve anlayışlı tüccar) vatandaş zih
Madde 7. — Bu kanunun hükümlerinin,
niyetinin ikamesinin bir ifadesi olmak üzere
Hâkimler ve Memurin kanunları ile bunlara ek
yerinde olacaktır.
kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan
Binaenaleyh 7 nci maddenin sonuncu bendi
verilmiş ve verilecek idari ve inzibati karar ve
nin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
yapılmış ve yapılacak işlemlerden memuriyet
rim :
ten tard ve ihraç ve tekaüde sevk ve sınıf, ve de
«Hususi veya malî kanunlara göre merci
rece tenzili işlemlerine ve subay, askerî me
lerince verilmiş olan ve bu kanunun neşri tari
mur, gedikli erbaş ve erbaşların cezalarının
hinde infaz edilmemiş bulunan para ve vergi
hukuki neticelerinden olan rütbenin
kayıp
cezaları da birinci madde hükmüne tâbidir.»
edilmesi ve orduya subay, memur, gedikli ola
Kayseri Milletvekili
rak kabul olunmamak ve askerî nispetin kesilI mesi işlemlerine şümulü yoktur. Geri kalan biibrahim Kirazoğlu
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lûmum verilmesi ve verilecek idarî ve inzibati j alarak, bunun burada tavzihini rica ediyor ve
şöyle bir fıkranın ilâvesini teklif ediyoruz.
karar ve yapılmış ve yapılacak işlemler birin
Vergi cezaları ve misil cezaları bu hükmün
ci madde hükmüne tâbidir.
I
haricindedir, şeklinde bir fıkra ilâvesini teklif
Yüksek Başkanlığa
ediyoruz.
Kabul edilen bu kanunla geniş mânada bir
Malûmuâliniz bu vergi cezaları ve misil zam
affa gidilirken ve avukatlıktan çıkarılanlar
ları hakkında kanunun tatbikatında birtakım
tekrar mesleğe alınırken inzibati ceza alan me
noktai nazar ihtilâfları zuhur edebilir. Nitekim,
murları aftan mahrum etmek adalete uygun
arzettiğim gibi 2330 numaralı Kanunda bu kabîl
değildir.
cezalar hakkında, âmme nev'inden para cezaları
Bu itibarla 7 nci maddeden memurlar hak
diye sarih bir fıkra da vardı. Buna rağmen ser
kındaki Memurin Kanununa göre verilen inzi
vislerimizi ve kaza mercilerini işgal eden birçok
bati cezalar hükmünün maddeden çıkarılması
dâvalar tahaddüs etti. Bendeniz arz ve teklif et
nı arz ve teklif ederim.
tiğim fıkranın kanuna derç edilmesini rica edi
Amasya Milletvekili
yorum. Diğer taraftan 1950 yılı Bütçesi yapıl
Kemal Eren
| dığı zaman bu neviden para cezaları üç milyon
olarak hesaplanmıştır. Para cezalarını affeden
Yüksek Başkanlığa
fıkra bizi bu gelirden mahrum ediyor.
Altın kaçakçısını, gümrük kaçakçısını, dö
Sonra derhatır buyuracaksınız ki Hükümeti
viz kaçakçısını, vazifesini suiistimal sure
niz
gelirlerden fedakârlıklar yapmış bulunmak
tiyle Devletin binlerce, milyonlarca parası
tadır. Bunlar bâzı maddeler üzerinde yaptığı
nı çalanlar hattâ adam öldürenler, zorla ırza
mız vergi indirmeleridir. Onlara ilâveten yeni
geçenleri affeden Büyük Meclisin memur ve bir
fedakârlıklara
gitmek mümkün değildir.
iki meslek sahibinin meslekine ait inzibati ceza
Arz
ve
teklif
ettiğim fıkranın kabul edilme
larını affedeceğine inanıyorum. Bu itibarla 7
sini
rica
ederim.
nci maddenin birinci fıkrasının kaldırılmasını
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI R E F İ K ŞEV
arz ve teklif ederim.
KET
ÎNCE (Manisa) — Uzun bir madde olması
Çorum Milletvekili
J
dolayısiyle
muhtelif tekliflere sebep olan bu
Hüseyin. Ortakçıoğlu
t
maddenin
içerisinde
bir. arkadaşın askerî memur,
I
MALİYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) ! gedikli erbaş ve subaylara verilen cezaların hu
— Muhterem arkadaşlar, dünden beri müzakere ] kukî neticeleri ile kaldırılması yolundaki, fık
edilmekte olan Af Kanunu tasarısı bâzı suç ve j ranın tamamen kaldırılması hususundaki müta
cezaların affı hakkındadır. Bu kanuna encümen- j lâalarına Hükümetiniz sureti kafiyede iştirak
de ilâve edilen bir fıkrada hususi kanunlara gö- i etmez. Orduyu bu asrı medeniyette maddi ve
re hüküm tdilmekte olan para cezalarından da i mânevi kıymetler bakımından bin türlü süzgeç
bahis vardı. Bunlara mahkemelerce, kaza mer- i ten geçirmek suretiyle yükseltmek yolunu takicileriııce hükmedilmektedir. Bunlar malî cezala- I bederken, şu veya bu hareketinden dolayı askerî
ra, vergi ve misil cezalarına benzemez. Mahi- ! nispeti kesilmiş., kendisi artık hizmet edemiyecekyeti itibariyle ayrıdır. Vergi cezaları karakter- ! tir kanaatiyle çıkarılmış adamların, bu fıkrayı
leri itibariyle Ceza Kanununun bahsettiği ceza- j kaldırdığımız dakikadan itibaren, yeniden iş ba
lardan değildir. Malî sanksiyonlardandır. Yani j şına gelmeleri gibi kötü ve neticesi çok elem
malî kanunların tatbikatında müeyyidelerden | verici bir vaziyete meydan vermemenizi bilhassa
sayılır. Demin kanunun heyeti umumiyesi hak- ! rica edeceğim. (Bravo sesleri). Binaenaleyh
kında izahat veren komisyon sözcüsü nakdî cemadde yerindedir? Ordu ile senelerden, beri alâ
zalara mütaallik hükmün bu kabîl cezalara sâ- j kası kalmamış kimselere buraya geliniz, eski va
ri olmadığını ifade ettiler.
| ziyetinizi alınız şeklindeki haksız kararın yüksek
Biz tatbikatta her hangi bir ihtilâfa mahal I heyetinizden çıkmayacağına ben kaaniim. Takrir
kalmamak için, 2330 sayılı Kanunda buna dair ! sahibi arkadaşımızın da takririni geri almak su
bir fıkra mevcut olduğu halde tatbikatta birçok I retiyle bize yardım etmesini rica ederim. (Al
ihtilâflara sebebiyet verdiğini de nazarı itibara ş kışlar) .

__ 717 __

B : 23

14. 7 .1950

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFÎT
EEKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar; Ahmet Gürkan arkadaşımız ve bir de
Başıbüyük arkadaşımız 7 nci maddenin birinci
fıkrasındaki inzibati cezalara ait kaydın kaldırıl
masını ve bunların da, affedilmesini rica ettiler.
Tasarının tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile
tasarı bâzı suç ve cezaların affına dairdir. Ta
sarıdaki hükümlerin* salahiyetli mercilerce yapı
lan inzibati muamelelere tesiri yoktur. Bu ceza
hukuku esaslarına da tevafuk etmez. Bu bakım
dan bu noktai nazara ştirak edememekteyiz. Nitekim Ahmet Gürkan arkadaşımızın teklifi ko
misyonda çoğunlukla reddedilmiştir.
Maliye Vekilinin vergi cezaları hakkındaki
teklifine komisyon namına iştirak ediyorum.
Esasen gerekçelerin izahı dolayısiyle buna temas
etmiştik. Fakat her türlü tereddüde mahal bırak
mamak için ilâvesi icabeder.
İstanbul barosundan çıkarılan avukatlara ge
lince filhakika İstanbul ve Ankara Baroları gön
derdikleri telgraflarla bunun tasarıya girmesine
itiraz etmişlerdir. Komisyonda bu iş uzun mü
zakerelere sebep o1 muş ve komisyon çoğunluğu
bunun tasarıda kalmasını adalete uygun görmüş
tür.
Takdir yüksek heyetinize aittir.
BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti takririni
bir defa okuyalım efendim. (Çok muvafık ses
leri)'.
ABİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, bâzı arkadaşlar nakdî cezaların da affını
istiyorlar. Fakat nakdî cezalar doğrudan doğru
ya Bütçe Komisyonunu alâkadar eder. Bütçeye
taallûk ettiği için muhakkak bu tasarının bir
defa da Bütçe Komisyonundan geçmesi lâzım
dır. Bütçe Komisyonundan geçmeden Meclis bu
hususta bir karara varamaz. İçtüzük sarihtir.
Bunun için arkadaşlardan çok rica ediyorum.
Bu tekliflerinden vazgeçsinler, zira ısrar ede
cek olurlarsa mutlaka tasarıyı Bütçe Komisyo
nundan geçirmek mecburiyetinde kalacağız ki,
o zaman da kanun kalkacaktır. Bu bakımdan
arkadaşlardan tekrar rica ediyorum, bu tekliflerinden vazgeçsinler, bu kanunu çıkaralım.
BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi reyinize
arzediyorum. Müzakereyi kâfi görenler... Görmiyenler... Müzakere kâfi görülmüştür.
Şimdi takrirleri birer birer okutup reyinize
arzedeceğim,
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(Kayseri ibrahim Kirazoğlu'nun önergosi
tekrar okundu).
(Söz istiyoruz sesleri)
BAŞKAN — Bu takrir hakkında söz söyliyen Maliye Bakanının, onu takiben de Abidin
Potuoğlu'nun noktai nazarları dinlendi. Artık
bu takrir sahibi de siz olmadığınıza göre mesele
sadece takriri reye arzetmekten ibaret kalacak
tır.
Şimdi okunan takriri reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir.
I
ikinci takriri okuyoruz.
(Maliye Bakanı Halil Ayan'm önergesi tek
rar okundu).
BAŞKAN — Bu takriri kabul buyuranlar...
Etmiyenler.. Kabul edildi. Böyle bir fıkranın
ilâvesi işini komisyona veriyoruz.
(Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'in öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler.. Et
miyenler.. Bu takrir reddedilmiştir.
(Kayseri Milletvekili Mehmet
özdemir'in
önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir.
(Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz ile
Rifat Sivişoğlu'ıran önergesi tekrar okundu).

|
I
|
;
j

BAŞKAN — Zaten Millî Savunma Bakanı
da bunu iltizam etmişti.
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Millî Sa
vunma Bakanını teyit eder mahiyettedir. Tak
ririmizi izah etmemizi müsaade ediniz.
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Usul
hakkında söz istiyorum. Arkadaşlar, takrirler
arasında bu maddenin birinci fıkrasının ufak in
zibati cezaların affa tâbi tutulması 'hakkındaki
kayıt diğer büyük inzibati cezalara tesir etme
mektedir. (Bu usul mü sesleri).
Efendim, bakan 'bu hususta cevap vermemiş
tir. Komisyonda da izah etmiş değildir. Rica
ederim, bunlara cevap verilsin, ondan sonra re
ye 'konulsun.
BAŞKAN — Efendim, Bakan fikrini söyle
di ve tasarının olduğu gibi kaıbulü temayülün
de bulundu. Bu sebeple önergeyi oyunuza sunu
yorum, kabul edenler..
MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Reis Bey
müsaade buyurun 'burada bir hak zayi ^oluyor,
tevibih cezası alan memurlar vardır, bizim iste-
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diğimiz (bunların da bunun şümulüne girdiğinin
tebarüz ettirilmesidir.
BAŞKAN — Riea ederim, mevzu anlaşılmış
ve takrir reye sunulmuştur. Takriri kabul et
miyenler...
Efendim, reyinizi anlıyaımadım. Takriri hu
lasaten arzedeyim : İnzibati olarak verilmiş
olan kararların da aftan istifadesini mutazammmdır. (Tamam değil sesleri) O halde bir ke
re daha okuyayım :
(Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu ile
Fehmi Açıksöz'ün önergesi 3 ncü defa okundu).
BAŞKAN — Arzettiğim gibi, bâzı istisna
lardan sonra bütün inzibat kararlarının aftan
istifade etmesi talebini havidir.
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Tenev
vür edelim. Talkrir ısahifoi izah etsin.
BAŞKAN — Ben takriri birkaç defa okut
tum. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler işa
ret -buyursun... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir.
(Amasya Milletvekili Kemal Eren'in öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir.
(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun takriri tekrar okundu).
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır.
Yüksek Başlkanlığa
Af Kanunu tasarısının 7 nci maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkralarının tasarıdan çıkarıl
masını teklif ederim.
Niğde Milletvekili
Necip Bilge
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul olunmamıştır.
ADALET Ko. SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, Maliye Baka
nının verdiği önerge kabul edilmiş idi. Buna
göre maddenin şeklini tesbit edip Başkanlığa
verdik. Kabulünü rica ederim.
MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin, Hâ
kimler ve Memurin kanunları ile bunlara ek
kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan ve
rilmiş ve verilecek idarî ve inzibati karar ve ya
pılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askerî
memur, gedikli erbaş ve erbaşların cezalarının
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hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedil
mesi ve orduya subay, memur, gedikli olarak ka
bul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi iş
lemlerine şümulü yoktur.
28 Şaban 1342 ve 3 Nisan 1340 tarih ve 460
sayılı Muhamat Kanununun maddei muvakkatesinde yazılı Meclis tarafından verilen avukat
lık veya dâvavekilliğinden çıkarma kararları
kaldırılmıştır.
Bu kararlara göre meslekten çıkarılmış olan
lar Muhamat Kanunu ile kazanılmış haklara ha
lel gelmemek üzere Avukatlık Kanunu hüküm
leri dairesinde baroya kayıt olunabilirler.
Hususi kanunlara göre mercilerine verilmiş
olan ve bu kanunun neşri tarihinde infaz edil
memiş bulunan para cezaları da birinci madde
hükmüne tâbidir.
Vergi cezalan ve misil zamları bu hüküm
den hariçtir.
BAŞKAN — Maddeyi bu kabul ettiğiniz ta
dil ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverme iş
leri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren on
beş gün içinde tamamlanır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
(15 gün çok sesleri) Arkadaşlar, müşkülât var,
ilâmlar tetkik edilecek, hapislerin sicilleri tet
kik edilecek, hunlar bir günde, iki günde ola
cak şeyler değildir ve 15 gün sonra başlanacak
değil, 15 gün içinde peyderpey yapılacaktır.
Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Arkadaşlar, ek madde olarak tasarıya bâzı
hükümler eklenmesi hakkında önergeler var,
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Affa tâbi olmıyan suçlardan dolayı hakla
rında takibat yapılmakta olan sanıklarla aynı
suçlardan dolayı mahkûm bulunanlardan verem
ve kanser gibi hastalıklardan biriyle malûl olan
ların birinci madde hükümlerinden istifadelerine
karar verilmesine ve âtideki şekilde aynen ve do
kuzuncu madde olarak kabulünü teklif ederiz.
Madde 9 : Beş sene müddetle tedavi altın
da bulunan ve her sene muayene edilerek mah
kûmiyetleri tecile uğrıyan verem ve kanserli
ve gayrikabili şifa hastalıkları tam teşekküllü
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heyeti sıhhiyece tahakkuk edenler birinci mad
de hükmünden faydalanırlar.
Aydın Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
Namık Gedik
Ethem Vassaf Akan
Ankara Milletvekili
Eskişehir Milletvekili
Hâmid Şevket ince
Abidin Potuoğlu
Kocaeli Milletvekili
Bursa Milletvekili
Hamdi Başak
Halûk Şaman
Kocaeli Milletvekili
Ziya Atığ
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİD ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim; hastaların bu
kanunla affedilmesi talep ediliyor. Anayasamı
zın 42 nci maddesinde şöyle bjr kayıt vardır:
«Cumhurbaşkanı, Hükümetin teklifi üzerine,
daimî malûllük veya kocama gibi özlük sebep
lerden dolayı belli kimselerin cezalarını kaldı
rabilir veya hafifletebilir.
Cumhurbaşkanı Büyük Millet Meclisi tara
fından sanıklanarak hüküm giyen Bakanlar
hakkında da aynı yetkiyi haizdir.»
Binaenaleyh Cumhurbaşkanı Anayasanın bu
maddesi mucibince bu hakkı haizdir. Bu hu
susta tasarıya bir madde ilâve etmeye lüzum
yoktur. Saniyen 399 sayılı Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu gereğince bu gibi hastalar hak
kında cezaların infazı tehir edilmektedir. Bu
nun kabulüne imkân görmüyorum.
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
tki takrir daha vardır. Okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Konuşulan Af Kanunu tasarısına şöyle bir
maddenin eklenmesini saygılarla diliyorum.
Ek madde : «Vatanın varlığını ve birliğini
bozmıyan kanaatlerinden dolayı; vatandaşları
resmî dairelerde, zabıtada tethiş eden, işkence
ye tâbi tutanlar affedilmez.»
14 . 7 .1950
Seyhan Milletvekili
Remzi Oğuz Arık
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİD ERKüYUMCU (Balıkesir) — Dün gece yapılan mü
zakereler sırasında bu teklif başka bir arkadaş
tarafından ileri sürülmüştü. Fakat kabul edil
memişti. Bunu hatırlatmak istiyorum.
BAKAN — Yeni bir teklif olarak elimize
gelmiştir, oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir.
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Yüksek Başkanlığa
Af Kanununa aşağıdaki maddenin
eklen
mesini arz ve teklif ederim.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde aftan feragatle hakkındaki
dâvanın devamını istiyebilir.
14 . VII . 1950
Çankırı Milletvekili
Kâzım Arar
BAŞKAN — Bunu da oyunuza arzediyo
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir red
dedilmiştir.
MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
FEHMİ AÇTKSÖZ (Zonguldak) — Bu
maddeye ait bir takrir vardı, okunmadı.
Yüksek Başkanlığa
Dokuzuncu maddenin (Bu kanun kabulü
tarhinde yürürlüğe girer) şeklinde kabulünü
arz ve teklif ederim.
14 . VII . 1950
Zonguldak Milletvekili
Rifat Sivişoğlu
ATIMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar)
— Kanunları kabulleri ile neşirleri hakkında
bir kanun vardır.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, Anayasamız
da «kanunların neşri talihinden itibaren» di
ye hüküm mevcuttur. Bu itibarla teklifi uygun
görmüyoruz.
BAŞKAN — O halde önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge
reddedilmiştir.
Dokuzuncu maddeyi, yani kanunun yayımı
tarihinden itibaren uygulanacağına dair olan
maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir (Alkışlar)
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun
ittifakla kabul edilmiştir.
(Alkışlar) ( «Türk Milletine hayırlı olsun»
sesleri)
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mutlaka bitireceğiz. Onun için rica
dağılmıyalım.

Arkadaşlar, 15 dakikalık bir fasıla vere
ceğiz. Ondan sonra sabahleyin görüşülen husu
si afta noksan kalan kısmı görüşeceğiz. Müte
akiben de 43 maddelik Basın Kanunu vardır,
onun müzakeresine başlıyacağız ve bunları

ÜÇÜNCÜ
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ediyorum

Oturuma 15 dakika ara veriyorum.
Kapanma saati : 16,52

OTURUM

Açılma saati : 17,15
BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen
KÂTİPLER : Raif Aybar (Bursa), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri).
«•»

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır.
Sabahleyin gelen ve birinci maddesi müza
kere edilip tasvip edilen ve ikinci maddesi ha
zırlanması için Komisyona iade olunan hususi
Af tasarısının hazırlanan bu ikinci maddesini ve
buna ait gerekçeyi okuyoruz.
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/53
Karar No. 12
Ankara, 14.VII.1950
Yüksek Bagkanlığa
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 12 . VII . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri
len memlektimizde casusluk suçundan mahkûm
edilen Alman ve italyan uyruklu bâzı şahısla
rın affı hakkındaki kanun tasarısı Komisyonu
muza havale Duyurulmakla Dışişleri Bakanı ha
zır olduğu halde incelendi.
Alman izahattan ve Hükümet gerekçesinin
okunmasından sonra:
İkinci Cihan Harbi esnasında memleketimiz
de casusluk suçlarından mahkûm edilen Alman
ve İtalyan uyruklu birkaç kimsenin mevcut bu
lunduğu;
Bunların geri kalan cezalarının affı için Al
manya ve İtalya Hükümetlerinin muhtelif vesi
lelerle Hükümetimiz nezdinde teşebbüslerde bu
lunulduğu, ezcümle İtalya» ile Martta akdolunan
Dostluk Muahedesinin imzasından evvel İtalyan
mahkûmlarının bu münasebetle serbest bırakıl

maları için İtalya Büyük Elçiliğinin tekrar mü
racaat etmiş olduğu, Alman mahkûmlarının af
ları için de Alman Şansöliyesi M. Adenauer biz
zat Bonn'daki misyon Şefimizden sureti mahsusada ricada bulunduğu;
Anlaşılmakla Kanun tasarısının;
1. Almanya ve İtalya ile dost bir siyaset
gütmek menfaatlerimiz icabatından olarak, bu
affın bu memleketlerle «lan dostane münasebet
lerimiz üzerinde müspet bir tesir yapacağı;
2. Ve mahkûmların da esasen cezalarının
mühim bir kısmını çekmiş bulundukları;
Mucip sebepleriyle hazırlandığı görülmüştür.
Komisyonumuz Kanun tasarısını muvafık bu
larak aynen kabul etmiştir.
Ancak, bu kanun tasarısında adları geçen
Almanların afları hakkında Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Komisyonu raporuna istinaden Komis
yonumuzun 12 . VII . 1950 tarihli Kanun teklifi
Kamutay gündemine alınmış bulunduğundan
Kanun sayısını fazlalaştırmamak düşüncesiyle
İtalyanların affını ikinci madde olarak bu ka
nuna eklemeyi muvafık bularak hazırlanan metin
ilişik olarak takdim edilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine sunulmak üzere
Yüksek Başkanlığa arzolunur.
Adalet Komisyonu Baş. Y.
Sözcü
Balıktsir
Balıkesir
M. Erkuyumcu
M Erkuyumcu
Kâtip
Kütahya
Ankara
Balıkesir
S. S. Nasuhoğlu
0. Ş. Çiçekdağ
V. Asena
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Edirne
M. Enginün

Elâzığ
H. A. Yöney
(İmza yok)
Tokad
A. Gürkan
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rar sayılı ve 6 Mart 1945 tarihli karariyle mah
kûm olduğu 7 sene 6 ay ağır hapis ve âmme hiz
metlerinden mahrumiyet cezaları bütün hukuki
neticeleriyle beraber affednmiştir.

MADDE 2. —• Dimitrioğlu Kalimnos Adasının
İnoiya Anastasyos 1904 doğumlu Teologos Dar
gos'un, Ankara Hava Savunma Genel Komutan
lığı iki numaralı Askerî mahkemesinin 54/942
Esas ve karar sayılı "ve 28 . X I . 1942 tarihli
karariyle casusluk suçundan dolayı mahkûm ol
duğu 10 sene ağır hapis ve âmme hizmetinden
mahrumiyet,
Refael Zokolioğlu Beyrut 1906 doğumlu.
Antonio Spaınpinati'nin aynı mahkemenin
948/3 Esas 15 karar sayılı ve 19 Haziran 1948
tarihli karariyle casusluk suçundan dolayı mah
kûm olduğu 30 sene ağır Hapis ve müebbeden
âmme hizmetinden mahrumiyet,

BAŞKAN — Efendim maddeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. İttifakla kabul edilmiştir.
Bu kabul edilen ikinci maddeyi de ifade
etmek üzere kanunun başlığı şu şekli almıştır:
Hans Kroecker, Ekrem Özdebir, Hans Bucher,
Kemal Usman, Hasan Hayri Sonat, Dr. Herrmann Von Engelmann, Prof. Dr. Hans Henning
Von Der Osten, Teologos Dargos, Antonio
Spampinati, Eduardo Castelli, Spiro Gioccola
delli ve Umberto Ciodece'nin mahkûm bulun
duk" arı cezaların affı hakkında Kanun
BAŞKAN —• Üçüncü maddeyi okutuyorum.

Piyeroğiu İstanbul 1917 doğumlu Edouardo
Castelli'nin aynı mahkemenin aynı karariyle
aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 10 sene ağır
hapis ve âmme hizmetinden mahrumiyet,

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiy enler..
Kabul edilmiştir.

îstefanoğlu istanbul 1914 doğumlu Spiro
Gioccoladelli'nin aynı mahkemenin aynı kara
riyle aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 10 se
ne ağır hapis ve âmme hizmetlerinden mahru
miyet,
Cuvanioğlu izmir 1894 doğumlu Umberto
Giodce'nin aynı mahkemenin 45/8 Esas ve ka-

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet ve Millî
Savunma Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
Şimdi kanunun tümünü oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. ittifakla kabul edil
miştir.

6. — ÖNERGELER
1. — Bursa Milletvekili Selim Ragıp Emeç'in,
Amerika Büyük Elçiliğinin, Amerika tebaasının
Türk topraklarını terke daveti hakkında Dışişleri
Bakanının açıklamada bulunmasına
dair öner
gesi (4/69)
Yüksek Başkanlığa
Dün İstanbul'da çıkan bir gazete, Amerika
Büyük Elçisi tarafından Amerikan tebaasının
Türk topraklarını terke hazırlanmalarına dair
bir tebliğde bulunduğunu yayınlamıştır. Sayın
Dışişleri Bakanın bu hususta Yüksek Meclisi
aydınlatmasını saygı ile rica ederim.
Bursa Milletvekili
Selim Ragıp Emeç
BAŞKAN — Dışişleri Bakanı konuşacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Efendim, şimdi bu takrirde mevzuubahs edilen hâdiseden bu sabah erkenden
bir telefonla haberdar oldum. Cumhuriyet Ga
zetesinde bu tarzda bir haber çıkmış, fakat Ame
rikan Sefaretinden değil, istanbul Amerikan
Başkonsolosluğundan, güya oradaki Amerikan
tebaasına, memleketi terketmek üzere hazırlıklı
bulunmaları tarzında bir malûmat verilmiştir.
Bunu telefonla sordum. Onun üzerine biraz ev
vel Amerikan Sefiri ile görüştüm. Kendisi de
vaziyetten hayrette kalmıştır. Çünkü ne Vaşington'dan, ne de buradaki sefaretten bu tarzda
hiçbir talimat verilmîş değildir. Esasen umumi
vaziyette bu çeşit bir talimat verilmesini intaç
edecek bir hal mevcut değildir.
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Yüksek Başkanlığa
Evvelce de arzettiğim gibi, mesele şudur: îs- I
(Men kâğıtların raporlar kısmında bulunan
tanbul'daki Amerikan Kolonisi zaman zaman
Basın Kanunu tasarısı ile Matbaalar hakkında
toplantılar yaparak kendi mektep işleri ve has
ki Kanun tasarısının bugünkü gündeme alına
tane işleri ile koloniye ait bâzı hususi meseleler
hakkında görüştükten sonra söz sırası tâbiatiyrak ivedilik ve öncelikle görüşülmesini arz ve
le bugünün musahabe mevzuu olan Kore mese
teklif ederim.
lesine intikal etmiutir. Amerikan tebaasından
Adalet Bakanı
bâzıları bir parça telâş izhar etmişler, «Bu iş
Halil özyörük
nedir?. Ne oluyor kabilinden. Bunun üzerine
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Clkonsolos, telâş edecek hiçbir vaziyet olmadığını,
HAD BABAN (istanbul) — Daha evvel, Tür
sakin ve müsterih olmalarını kendilerine bildir
kiye ile italya arasındaki dostluk anlaşmasının
miş, orada hazır bulunmayan diğer tebaanın,
tasdiki hakkındaki tasarının görüşülmesine da
Amerikalıların da telâş ve endişeye kapılmamair Dışişleri Komisyonu adına bir önerge vermiş
iarı için kendilerine bir mektup yollamış vazi
bulunuyorum. Kısa bir kanun tasarısıdır. Ten
yette telâşı mucip hiç birşey yoktur, Amerika
sip buyurulursa onu buna takdim edelim ve onHükümeti kendi vatandaşlarının emniyet ve se
* dan sonra MaÜbuat Kanununa geçelim.
lâmetini düşünmekte ve takip etmektedir. Bina
BAŞKAN — Gündemin 5 nci bendinin üçünenaleyh tamamiyle müsterih olsunlar, böyle bir
I cü paragrafında Türkiye ile italya arasında im
şey mevcut değildir, tarzında bir mektup yaz
za edilen dostluk anlaşması hakkında bir ka
mış. Halbuki işin garibi, sırf teskin maksadiyle
nun vardır. Teklifiniz Ibunun hakkında mı Ciyazılmış bulunan ve telâş edilecek hiç birşey
| had Baban?
olmadığını ifade eden bu mektup, Cumhuriyet
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ClGazetesine intikal ederken mânâ ve meali aksi
HAD
BABAN (izmir) — Efendim; daha evvel
şekilde tefsir edilmiştir. Vaziyet bundan ibaret
Türkiye
ile italya arasındaki dostluk anlaşma
tir. Şimdi bu hususta Anadolu Ajansı, Ameri
sının Meclisçe tasdiki hakkında Dışişleri Komis
kan Sefarethanesinden resmî malûmat almış ve
yonu adına bir önerge vermiş bulunuyorum.
bu hakikati ajans vasıtasiyle matbuata ve rad
I
Tensip buyurulursa evvelâ bunu konuşalım ve
yoya vermiştir. Bu akşam tebliğ edecektir.
I
ondan
sonra Matbuat Kanununa geçelim.
Vaziyet evvelce de arzettiğim gibi, ciddîdir.
Türlü ihtimaller, türlü inkişaflar gösterebilir.
Diğer alâkalı devletler gibi, hükümetler gibi
Hükümetiniz de bu hususta âzami teyakkuzla
hareket etmekte ve vaziyeti takip eylemektedir.
Yalnız daha ilk günü huzurunuzda izah ettiğim
gibi, vaziyet evvelki tahminlerimiz dairesinde
inkişaf etmiştir.. Onun için telâşı mucip hiç bir
şey yoktur. Biz soğukkanlılıkla sükûn ve tam
bir emniyet ve kararla hâdiselerin inkişafını takibediyoruz.
Bunlar, birtakım spekülatörler tarafından
piyasada panik yaratarak bir, iki gün içerisinde
menfaat temin için uydurulmuş asılsız şayialar
dan ibarttir.
Tekrar ediyorum, vaziyette telâşı mucip hiç
birşey yoktur. Hükümetiniz bütün dikkatiyle ve
teyakkuzla hâdiseleri takibetmektedir, bundan
emin olmanızı bilhassa rica ederim. (Bravo ses
leri, alkışlar).
BAŞKAN — Arkadaşlar; şimdi bir önerge
vardır, okunacaktır.

I
j
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(Istaribul) — Hükümetiniz de Cihad Bey arkadağımızın bu teklifine iştirak eder ve muhterem
heyetinizden bu tasarının tercihan ve süratle
tetkikini rica eder.
Biliyorsunuz ki, bunlar dostluk formaliteleridir. Bunun bir an evvel muhterem heyetinizzin tasdikma iktiran etmesi, devletlerin kendileriyle sıkı dostluk münasebetleri tesis edilmesi
nin arzu edildiğini, Meclisinizin kararı ve reyleriniz göstereceği cihetle, bu, Hariciye Vekiliniz için de büyük ıbir kuvvet menbaı olacaktır.
önergenin kalbulünü rica ederim.
BAŞKAN — Gündemin birinci defa görüşülecek işler meyamnda 3 numarayı teşkil eden
Türkiye ile İtalya arasında imza edilen dostluk
uzlaşma ve adlî tesviye anlaşmasının onanmasına dair tasarının tercihan ve mHistacelen konuşulmasına dair olan önergeyi oyunuza sunuyo
rum.
Evvelâ tercihan müzakere edilmesini reyini-
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ze arzediyorum : Kaıbul buyuranlar... Aksini il- II nin, Türk Milletine karşı beslediği dostluk ve
sevgi hislerinin mümessili olarak ,bıı andlaştizam edenler... Kabul edilmiştir.
manın hazırlanmasında, Türkiye Cumhuriyeti
Müstacelen müzakere edilmesini reyinize arz
müştereken âmil olarak 24 Mart 1950 tarihin
ediyorum : Ka'bul edenler... Aksini iltizam eden
ler... Kabul edilmiştir.
de elinizde bulunan tasarı Roma'da imza edil
miştir.
Diğer tasarı hakkındaki teklif de okunmuş
ve ka'bul buyurulmuştu. Hangisinin dana evvel
Bu tasarı 24 maddeden ibarettir. Ve bu ta
(müzakere edilmesini makamı riyaset tâyin ede
sarının en mühim maddesi birinci maddedir.
cektir.
Her iki devlet, kendi memleketleri arasında
Son defa tercihan ve müstacelen müzakere
mevcut dostluk bağlarını devamlı olarak daha
sini kaıbul 'buyurduğunuz Türkiye - italya ara
ziyade sıklaştırmayı arzu ettiklerini umumi ba
sındaki dostluk lıakkındalki tasarı gayet ufafe
rış dâvasına hizmet etmek ve arada çıkabile
olduğu için evvelâ bu tasarının müsaadenizle
cek ihtilâfları Devletler Hukuku ve Birleşmiş
müzakeresini yapalım.
Milletler Anayasasına göre halletmek arzusun
da olduklarım teyit etmişlerdir.
4. — Türkiye ile İtalya arasında imza edilen
Dosttuk, Uzlaşma ve Adlı tesviye Andlaşmasının
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Adalet Komisyonları raporları (1/7) [1]

Andlaşmanm birinci maddesi:
«Türkiye ile italya arasında ebedi barış ve
dostluk cari olacaktır.»
Hükmünü ifade etmektedir. Bu karar, yalnız
Hükümetlerin değil, milletlerinde karar ve arzu
sudur. Tasarının diğer maddeleri, çıkabilecek
ihtilâfların, ne suretle halledileceğini müş'ir
dir. Andlaşma yürürlüğe girdikten snra, altı
ay içinde üç üyeden terekküp edecek bir uz
laştırma komisyonu kurulacaktır.

BAŞKAN — Tasarının heyeti umumiyesi
hakkıMa söz istiyen var mı i .
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ClHAD BABAN (izmir) — Muhterem arkadaş
lar; dünyanın nazik bir zamanında Hükümet
Türk - italyan dostluk uzlaşması ve adlî tes
viye andlaşmasının tasdikini Yüksek Meclise
ihtilâfları bu komisyonlar halledemedikle
sunmuş bulunuyor.
ri
takdirde
taraflar Milletlerarası Adalet Diva
Malûmunuzdur ki Faşist italya'da faşizmin
nına
gitmeyi
kabul etmişlerdir.
çökmesini mütaakıp yeni demokratik
rejim
Bu
esasları
gösteren andlaşmanm diğer hü
Akdeniz'de sulhun korunmasını temin yolunda
kümleri, beynelmilel temaslarda cari olan usul *
büyük gayretler sarf ettiği gibi Türkiye ile
ve kaidelerden ibarettir.
italya arasındaki dosluk bağlarının
devamlı
Komisyonumuz, tasarıyı tetkik etmiş ve bu
olarak ve daha kuvvetli tarsin edilmesini arzu
andlaşmanm iki taraf menfaatlerine uygun ol
etmiş bulunuyor.
duğu gibi, bugünkü ahval ve şartlar altında
Sayın arkadaşlar; bilirsiniz ki 1928 tarihin
Akdeniz'deki
sulhu korumak bakımından bu
de italya ile akdetmiş bulunduğumuz bitaraf
andlaşmayı
esaslı
bir faktör olarak telâkki
lık uzlaşma ve adlî tesviye muahedenamesi
etmiştir.
1947 de yürürlükten çıkmış bulunuyor. Halen
Aynı andlaşma, italya Parlâmentosunda da
italya ile aramızda en ufak ihtilaflı vaziyet
bu
sıralarda müzakere halindedir.
mevcut değildir.
Yüksek
Meclis tasarıyı kabul buyurduğu
Italva Cumhuriyeti kuruluşundan beri fâal
bir sulh politikası takip etmiş ve müttefikimiz j takdirde, Türk Milletinin barışı koruma yolun
daki gayretlerinden birine daha tercüman ol
ve dostlarımız olan demokratik Batı devletleri
muş olacak ve Türkiye ile dostumuz italya
ile sıkı iş birliği yaparak Avrupa Konseyinde
arasındaki
münasebetlerin kuvvetlendirilmesi
kendisine mühim bir mevki sağlamıştır. Dost .
Italva'nm sayın Dışişleri Bakanı ve kara gün- j ne ve müşterek gayretlerimizin sulh yolunda
inkişafına hizmet etmiş bulunacaktır.
lerimizin dostu Kont Sfforza, italyan MilletiTakdir Yüksek Kamutayındır.
[1] 53 sayılı basmayazı tutanağın sonundaBAŞKAN — Tasarının tümü hakkında başdır,
I ka söz istiyen var mı?
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RIFKI SALÎM BURÇAK (Erzurum) — I meti de, yeni Hükümeti de bu bakımdan tebrik
ederim, naçizane.
Muhterem arkadaşlar; Sayın Adnan Menderes
Hükümeti dünya barış ve güvenliğinin kurul
Yalnız acaba bu Anlaşma İtalyan Parlâmen
masında birinci derecede âmil olduğuna inan
tosunda ne vakit müzakere ve kabul edilecek
dığımız mühim bir vesikayı huzurunuza getir
tir? Onlarda bizim gibi ivedilik metodu yok
miş bulunuyor. Bu, Türkiye ile italya arasında
tur. Birinci olarak bunu öğrenmek istiyorum.
Ebedî Dostluk ve Barış Andlaşması 24 Mart
İkincisi; İtalyan Basınında bu Anlaşma ne
1950 tarihinde yani eski Hükümet zamanında
şekilde karşılanmıştır?
hazırlanmıştı bu büyük barış eserinin hazırlan
Sayın Cihad Baban'in hu hususta bizi ten
masından dolayı sabık Hükümeti en içten tak
vir etmesini sadece rica edeceğim.
dirlerimizle tebrik etmek isteriz. (Bravo sesleri)
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Cİ
Türkiye ile italya arasındaki bu Ebedî Dost
HAD BABAN (İzmir) — Efendim; Türk - İtal
luk bu iki Devlet arasındaki şüphe ve itimatsız
yan Dostluk Andl aşmasının iki memleket mat
lık ve husumetle dolu bulunan 70 yıllık bir
buatında memnuniyet ve sevinç tezahüratına yol
devreyi tarihe intikal ettiriyor. Malûmu âlinizr
açarak, memleketlere mal olduğunu biliyoruz.
dir ki, iki Devlet arasındaki münasebetler uzun
24 Mart 1950 tarihinde, ki andlaşmanın immüddet bir husumet havası içinde kalmıştır.
zaland'ğı tarihte iki Taraf memleket matbuatında
İtalya, Türkiye üzerinde daimi surette müessir
çıkan yazılardan anlaşılmıştır ki, bu andlaşma her
oluyordu. Türk harici politikasının aldığı isti
iki tarafta da çok iyi ve müspet tesirler yaratmış
kamet üzerinde İtalya daima müessir olmuştu.
tır.
Hattâ Türkiye'nin İkinci Dünya Harbinden
İtalyan Parlamentosundaki tasdik keyfiyetine
evvel ittifaklar politikasına doğru yönelmesinde
gelince: Bu tasarı İtalyan Parlâmentosunun Ha
İtalya başlıca âmildi. Fakat bugün bu şartlar
riciye Komisyonundan bugünlerde ya çıkmış ve
tamamen değişmiştir. Türkiye ile İtalya arasın
ya çıkmak üzeredir. Komisyona girdiğini yakın
da 1928 yılı baharında imzalanmış olan anlaş
dan biliyoruz.
ma hakiki bir dostluk devri açamadı. Çünkü
BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz istidevletler arasındaki dostluklar tarafların sami
yen olmadığına göre maddelere geçilmesini oyu
mî arzularına tevafuk etmedikçe hiçbir kıymet
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
ifade etmiyordu. İtalya Türkiye üzerinde emel
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
besliyordu. Fakat bugün İkinci Dünya harbi
nin hitamından sonra durum tamamiyle değiş
Türkiye ile İtalya arasında akit ve imza edil
miştir. İtalya Türkiye'ye büyük bir samimiyet
miş olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye
le dostluk elini uzatıyor. Biz bu dostluğun ge
Andlaşmasmın onanması hakkında Kanun
rek Akdeniz havzası için, gerek Balkanlar ve
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
Yakın Doğu barış ve istikrarında büyük bir
meti
ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
âmil olacağına inanıyoruz.
24 Mart 1950 tarihinde Roma'da imza edilen
Türk - İtalyan dostluğunun her iki memle
Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşması
ket için İtalya ve Türk Milletleri için olduğu
onanmıştır.
kadar dünya sulhu için, Akdeniz barışı ve istik
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
rarı için de hayırlı neticeler doğurmasını te
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
menni ederiz.
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Cezmi Türk.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, ha
yürürlüğe girer.
yatımızın 25 yılını kara Faşist İtalyan tehdidi
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
ve korkusu içinde geçirmiş bir milletin çocuk
mı?.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
larıyız. (Korku yok sesleri)
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Onun için bugün İtalya ile aramızda böyle
bir Dostluk Anlaşmasının meydana getirilmiş
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
olmasını ben şükranla karşılarım. Eski Hükü- | yürütür.
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini açık oya arzediyorum. Herkes kâğıtlarını hazırlasın. Biz diğer
maddelerin müzakeresine geçiyoruz.
V 5. — Badın Kanımu tasansı ve İçişleri ve
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (1/33) [1]
BAŞKAN — Efendim, Matbuat Kanununun
ve Matbaalar Kanununun tercihan ve müstaceli
yetle müzakere edilmesi teklifi vardı. Bu teklif
üzerinde söz istiyenler var sıra ile söz veriyorum.
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Usul hak
kında konuşacağım.
Muhterem arkadaşlar; kanunlar bir milletin
hayatına nizam veren vesikalardır. (Usul hak
kında konuşacaktınız sesleri).
Daha ne söyliyeceğim belli değil dinleyin.
Binaenaleyh kanunlar yapılırken üzerinde ti
tizlikle durulması ve tetkik edilmesi, ilim ve hu
kuk prensiplerinin ışığı altında itina ile incelen
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Karşımıza
matbuatın anayasasını teşkil edecek olan kanun
lar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni kanunlar için
de, diğer kanunlara tatbik edildiği gibi, öncelik
ve ivedilik kararı isteniyor. Bunlar doğru de
ğildir arkadaşlar. Kanun bugün dağıtılmıştır.
Bendeniz hukukçuyum, dört sene Matbuat Hu
kuk Müşavirliği yaptım. Fakat bu kanunu tet
kik etmek imkânını bulamadım. Bilmiyorum
Yüksek Heyetiniz tetkik edebilmiş midir?
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Yapan
ların hazır!lyanlarm ilmi yok mu? Onlar tetkik
ettiler.
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Binaen
aleyh mevzuatta bir değişiklik getirecek kanun
ları aceleye getirmemek yangından mal kaçırır
gibi bir çırpıda çıkarmamak lâzımdır.
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Öyle şey
yok, nereden çıkarıyorsun yangını birader.
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen
dim demin Af Kanununda da böyle yaptık, ive
dilikle çıkardık.
BAŞKAN — Efendim usul hakkında konuşu
yorsunuz, Af Kanunu Meclisten çıkmıştır. x
[1] 55 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Usul
hakkında mâruzâtta bulunuyorum efendim, mi
sal verdim, doğrusu benim vicdanım müsterih
değildir. (Biz müsterihiz sesleri). (Mevzu dışına
çıkıyor sesleri).
BAŞKAN — Mevzu dışına çıkıyorsunuz. Yal
nız bu kanun üzerinde konuşun.
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Af Ka
nunu üzerinde vicdanım müsterih değildir. (Gü
rültüler). Daha mükemmel çıkmasını isterdim.
Matbuat Kanununun incelenerek, iyice tetkik edi
lerek çıkarılması için öncelik kararının reddedil
meşini rica ediyorum. Ama verilmiş bir karar
varsa reyinizi istediğiniz gibi kulanabilirsîniz.
Fakat milletvekillerinin vazifei teşriiy elerini
hakkiyle yapmaları lâzımdır. Kanunların böyle
aceleye getirilmesi katiyen doğrûTdeğildir. Red
dini teklif ederim. (Gürültüler).
BAŞKAN — Kçmal Bey, bu şekilde konuş
mayın. Disiplin cezasını tatbik etmek zorunda ka
lacağım.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Tavzih etsin sözlerini. Kanuniyet kesbetmîş birşey üzerinde konuşmak doğru değildir.
CÎHAD BABAN (îzmir) — Muhterem ve
sevgili arkadaşlarım; uzun senelerden beri hasre
tini çektiğimiz yeni hir Basın tasarısının müzake
resine başlıyoruz. Bu münasebetle hem muhte
rem heyetinizin arasında bulunmakla büyük bir
şeref duyan . . . (Esas hakkında konuşuyor ses
leri).
BAŞKAN — Cihad Bey, esas hakkında ko
nuşmaya başladınız, daha ona karar vermedik.
r
Size ivedilik hakkında söz vermiştim.
Bu hususta başka söz istiyen var mı?
ABDÜRRAHMAN BOYACIGILLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, bu kanunun
müstaceliyetle ve tercihan çıkarılmasına lüzum
ve mahal görmüyorum. Sebebine gelince, mem
leketimizde yeni bir rejim, maıtbuat rejimi ku
rulmaya çalışılmaktadır. Esasına taallûk eden
kısımları izah edeceğim. Zaten böyle bir Mat
buat Kanununa ihtiyaç yoktur. Binaenaleyh,
buna dair olan mâruzâtımı; sonra arzetmek üze
re, müstaceliyetle ve tercihan çıkarılması her ba
kımdan mahzurludur. Sebebine gelince, hepimi
zin bu hususta birçok söyliyeceklerimiz vardır,
hazırlıyacağımız teklif vardır. Bendeniz doğru
dan doğruya Matbuat Kanununun, ilgasına taraf
tarım. Çünkü Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu
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ve diğer kanunlarımız memlekette hür bir mat- j şükür, aradan dört sene geçtikten sonra, bu ka
nun Türk Milletine, Demokrat Hükümete ve
buatm inkişafına imkân verecek mahiyettedir.
Dokuzuncu Büyük Millet Meclisine şeref vere
S A F F E T GÜROL (Konya) — Tayyı hak
cektir, sözünü söylemiş olmanın zevkini tadıyo
kında teklif yap.
rum. (Bravo sesleri, alkışlar).
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
Arkadaşlar; bu münasebetle memlekette de
vamla) — Bunu hazırlamak keyfiyeti birden ol
ğişmiş olan bir zihniyete de işaret etmek istiyo
maz. Bu itibarla müstaceliyetle ve tercihan çı
rum. Serbest fırka dağıtıldığı zaman, Yüksek
karılmasına lüzum yoktur.
Meclisin bu kürsüsüne çıkan hatiplerin matbu
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, iç
at hakkında verdikleri acı hükümleri hatırlıyo
tüzük hükümlerine göre öncelik ve ivedilik talep
rum. Bu memleketin nesi varsa o kadar!. Fakat
leri, konuşmasız Kamutayın oyuna arzedilir, bu
her halde irfanını temsil eden matbuatı nasıl
bakımdan öncelik ve ivedilik üzerinde konuşma
tezyif ve tahkir ettiklerini ve matbuata nasıl
yapılamaz arkadaşlar.
bir parya muamelesi yaptıklarını hatırlıyorsu
YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Zongul
nuz. Daha dört sene evvel 1881 sayılı Kanunun
dak) — Efendim; bendeniz de bunu müdafaa
ağırlaştırılması esnasında, bu Mecliste söylenen
edecektim. Arkadaşımız lütfetmiş bulunuyorlar.
sözler hâlâ kulağımızdadır.
BAŞKAN — Arkadaşlar; içtüzük hükmüne
Arkadaşlar; kanun komisyonda görüşülür
uyarak öncelik ve ivediliği mutazammm takririn
ken bâzı arkadaşlar Basın Kanununun lüzum
oyunuza arzedilmesi lüzum ve mecburiyeti kar
suz olduğu hakkında birtakım mütalâalar ileri
şısındayız.
sürdüler. Gerçekten bilhassa; Anglosakson mem
Basın ve Matbaacılar Kanunu tasarılarının
leketlerinde böyle kanunu olmıyan memleket
öncelikle müzakeresini kabul edenler ... Etmiler vardır. Fakat Avrupa ve Garp demokrasile
yenler ... öncelikle müzakeresi kabul edilmiş
ri bu yola gitmemişlerdir.
tir.
Esasen Basın Kanununun yok olması demek
ivedilikle müzakeresini kabul edenler ... Ak
basın hakkındaki mevzuatın yok olması demek
sini iltizam edenler ... ivedilikle müzakeresi ka
değildir. O takdirde mevzuat muhtelif kanunla
bul edilmiştir.
ra serpilmiş bulunur. Bizim yaptığımız tahkika
Şimdi heyeti umumiyesi hakkında söz veri
ta göre, Basın Kanununu lâğvettiğimiz zaman
yorum. Cihad Baban söz almıştı.
çeşitli kanunlarda yeni tadilât icabedecektir ki,
Buyurun.
bu da, yeni Matbuat Kanununu tedvin etmek
ten daha zordur. Matlup olan Anayasaya aykı
ClHAD BABAN (izmir) — Muhterem ar
rı, hükümlerin ortadan kaldırılmasıdır. Üst ta
kadaşlar; on seneden beri, hasretini çektiğimiz,
rafı bir formaliteden ibarettir. Biz Basın Kanu
yeni basın tasarısının müzakeresine başlıyoruz.
nunu, basın hürriyetini teminat altında tutan
Bu münasebetle, muhterem heyetinize hem ara
bir kanun olarak telâfkki ediyoruz ve etmek ve
nızda bulunmakla büyük bir şeref duyan mil
işin uzamaması ve matbuatın ellerinde ve bilek
letvekili arkadaşınız hem de, basın âleminin bir
lerindeki zincirlerin bir an evvel kırılması için,
mensulbu 'olmak dolayısiyle, sabık idarelerin tat
işi kısa yoldan halletmeyi daha münasip görü
bik ettikleri kanundan çok ıstırap çekmiş bir
yoruz. Kaldı ki, basın hürriyetini teminat altın
arkadaşınız sıfatiyle mâruzâtta bulunmak isti
yorum.
I da tutacak olan derli toplu bir Basın Kanunu,
bu kanunu tatbik edenler için de kolaylık ola
1946 da Recep Peker Hükümeti 1881 numa
cak ve çeşitli kanunlara koşmak, sahifeler ve
ralı Matbuat Kanununun hükümlerini ağırlaştı
kitaplar
arasında dolaşmak mecbuiryetinden
rırken bendeniz bu kürsüden, bu kanun Türk
onları kurtarmış olacaktır. Üstelik mevkutenin
demokrasisine ve Sekizinci Büyük Millet Mecli
tarifi, gazetenin hüviyetini, umumi hükümleri,
sine şeref vermiyecektir, demiş ve bu sözlerim
gazetecinin vasfını belirten hükümleri de belir
şiddetle itiraza uğramıştı. Aradan dört sene
ten bir yere sıkıştırmak lâzımgeleeektir. Mese
geçti, o gün ıstırap içinde söylediğim o sözleri,
lâ
biz gazeteciler, şantaja mahkûm vatandaşla
şimdi, huzuru kalb ile ve memnuniyetle, yalnız
rın
gazetecilik etmelerini istemiyoruz. Matbuat
acı, acı hatırlamakla iktifa ediyorum. Ve çok 1
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Kanununa koyduğumuz tahdide başka bir ka 1 yâlnız gazetecilerin kanunu değil, hepimizin
kanunudur, yazanların olduğu kadar okuyan
nunda yer vermek lâzımgelecektir.
ların da kanunudur.
Bundan başka beyannameye hakikata muha
lif ibareler yazmak umumi hükümlerde daha
Sizleri fazla yormak istemiyorum. Yalnız
ağırdır.
müsaadenizle sözlerimi kısa bir fıkra ile bitir
Bir cevap müessesesi vardır ki, 'bunun yeri
mek istiyeceğim:
diğer 'kanunlarda yine yoktur. Matbuat suçla
Meşhur Amerika Cumhurbaşkanı ve demok
rından kimin mesul olacağı hakkında hükümler
ratik hürriyetlerin babası olan Jefferson'a mat
de çeşitli nazariyelere tâbidir ve bunun için de
buat hürriyeti hakkında ne düşündüğünü sor
basının hususiyetine taallûk eden hükümler
muşlar.
konmuştur ki, bunun da yeri diğer kanunlarda
0, şu cevabı vermiştir:
mevcut değildir.
«Bana parlâmento müessesesi mi, seçim mü
Bu malûmatı vermekten maksadım, kanunu
essesi mi, Adalet müeessesi mi? Yoksa, basın
olduğu gibi kaldırmanın bütün müşkülleri halhürriyeti mi? Diye sorarsanız, size, basın hür
letmiyeceği hakkındaki kanaatimi ifade etmek
riyetini tercih ediyorum, diye cevap veririm.
ten ibarettir.
Eğer basın hürriyeti olursa, o memlekette par
Arkadaşlar, eski Matbuat Kanununda, Ana
lâmento da kurulur, adalet de tesis edilir, dü
yasaya aykırı olarak, mahkemelerin aleniyeti
rüst seçimler de yapılır, suiistimallerle de müprensipini ve hakkı müdafaayı baltalıyan hü
I cadele edilir ve her şey yerine gelir.
kümler vardı. Haberleşme serbestisine mâni
Fakat, matbuat hürriyeti olmıyan bir memolan ve savcılara verilen yetkiler vardı.
I
lekette
bunlar mevcut olsalar dahi, orada ne
Bir otuzuncu madde vardı ki, hukuk ve
adalet fikri namına bize hicap veren bir I parlâmentonun mevcudiyetinden, ne seçim hürbahsetibaskı maddesi idi. «tsim madde zikretmeden I riyetinden, ne vatandaş haklarından
I
mek
mümkündür».
Matbuat
hürriyeti
olmıyan
şüphe ve suizannı tevlit eden neşriyat» tabirle
riyle, elâstikî bir suç ihdas edilmişti. Yeni tasa I bir memleketteki Devlet bir kabile devleti olI maktan ileri gidememiştir..
rıda bütün bunların hepsi kaldırıldı.
Jefferson'un bu sözlerine bütün kalbimle
Arkadaşlar, matbuat hürriyetinden korkan I
I
ve
misallerini
görerek inanıyorum.
insanlar vardır. Bunlara Fransa'nın meşhur si
I
Büyük
Meclis
kanuna büyük alâka gösteryaset ve politika adamı Tttıiers'in bir sözüyle
I
mistir.
Hepimiz,
seçim
mücadeleleri esnasında
cevap vereceğim, Thiers diyor ki, (Matbuat
hürriyeti suiistimal edilebilir, bundan mahzur I bu dâvayı kesin olarak hallettiğimizi ifade etlar doğar. Fakat, ben hürriyetin suiistimalinden j mişizdir. îşte va'dimizi ve millete karşı verdidoğan mahzurları hürriyetsizliğin suiistimalin I ğimiz sözü tutmanın sırası gelmiştir. Büyük
den doğan mahzurlara" daima tercih ederim, bir I Meclisi kanuna göstereceği alâkadan dolayı,
memleketin, namuslu, fakat matbuatın hüeum- I Türk Milleti, Türk tefekkür hürriyeti namına
lariyle telvis edilen insanlar tarafından idaresi I Büyük Meclise müteşekkir olacaktır. (Alkış
lar)
ni, namussuz, fakat, baskı yüzünden efkârı
BAŞKAN — Bahadır Dülger
umumiyeye namuslu olarak tanıtılan insanlar
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
tarafından idaresine de yine tercih ederim.)
rem arkadaşlar, bir matbuat müntesibi olarak
(Alkışlar).
Biz de bu fikirden mülhem olarak, şunu I ve Demokrat Partinin safında yapılmış olan
memnunlukla kaydedelim k i ; komisyondaki I hürriyet mücadelesine naçizane katılmış bir armüzakereler esnasında muhalif arkadaşlarımız I kadaşmız olarak Meclisin mukaddes çatısı alI tında idrak ettiğiniz bu tarihî anı belirtmekten
da bu fikre müzaharet etmişlerdir.
Kanunun tedvininde Hükümetle iş birliği I kendimi alamıyorum. Bu memlekette hürriyet
vardır.
yapan basın mensupları ile Hükümet mutaba I mücadelesinin 150 senelik bir tarihi
kat halindedir. Bu hususu sayın Başbakan da I Bu tarih içinde, safha safha hürriyet devirleriI nin geldiği iddia edilmiş, fakat hürriyetin teaçıklamış bulunuyor.
Matbuat Kanunu isminin işaret ettiği gibi, I mel taşı, büyük teminatı, ana kurucusu olan
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matbuatı bugüne kadar tanı mânasiyle koru- I
duğu devir asla gelmemiştir. Bu tarihi Büyük
Meclis şimdi açıyor. Bu büyük tarihî dakika
Türk vatanı için hürriyet temeli olacaktır.
Dâvanın bu en büyük müessesesini hürmetle
selâmlamak ve Meclisi bu büyük jestinden do
layı takdis etmek icabeder. Mer'i Matbuat Ka
nunu, neşir hürriyetini ve vicdanları zedeliyen,
hırpalıyan, zincire vuran bir kanundu. O ka
nun, sahte demokrasi nizamını yürütmek iddi
asında bulunanların kanunu idi. Bir zaman
ellerine Büyük Atatürk'ün: Matbuat hürriye
tinden doğan mahzurların bertaraf edilmesinin
yegâne çaresi bizatihi matbuat hürriyetidir,
formülünü ellerine aldıkları halde matbuatı j
boğan, zincirliyen, köstekliyen ve bu köstekler |
altında bütün milletin vicdanını inleten ve meni- ı
leketi harabiye, ıstıraba sürükliyen bir rejim
takip etmişlerdir. Biz yeni koymak istediğimiz
Matbuat Kanuniyle bu rejimi tamamen değiş
tirmek istiyoruz. Bugün bu memlekette yapılmış
büyük hürriyet hamlesinin ilk temel taşını Mat
buat Kanuniyle koymuş olacağız.
Arkadaşlar, Matbuat Kanunu hakkında bir
arkadaşımız dedi ki, üzerinde çalışılmamıştı)',
uğraşılmamıştır. Aksine arkadaşlar, bu memle- ı
kette Matbuat Kanununu tesbit için büyük gay
ret sarfedilmiş ve neticesi bugün elinize gelmiş
tir. Sabık idare ile gazeteciler arasındaki büyük {
mücadele, sabık İktidar ile Demokrat Parti I
arasındaki amansız mücadele bu yolda yapı la gelmiştir. Şimdi bunun üzerinde çalışılmamış I
demeyi benim vicdanımı muazzep etmektedir.
I
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —- Ben ça
lışılmamış demedim, okuyamadık dedim.
\
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Arka
daşlarımızın bir tanesi Matbuat Kanununun lü
zumlu olmadığını ileri sürmüştür.
Arkadaşlar; Matbuat Kanunu, biraz evvel
Gihad Babanı'n izah etmiş olduğu gibi, kendi |
hususi bünyesini ihtiva eden bir takım hüküm- !
lere sahiptir. Matbuat Kanununu ortadan kal- *!
dırmak demek, o hükümleri muhtelif kanunla
rın bünyesine eklemek demektir. Binaenaleyh j
bu belki de memlekette Matbuat Kanunu yok
diye psikolojik bir tesir yapabilir, ama hakikatta matbuatın nizamî dairesinde çıkmasını
icabettiren bir takım hükümlerin mevcudiyeti
ni asla ortadan kaldırmaz. Binaenaleyh mâkul
olan odur ki, mademki, birtakım hükmlerin j
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tatbik dilmesi için kanun bünyesine
konul
masına zaruret vardır. O halde bunun müstakil
bir Matbuat Kanunu çerçivesi içinde bulunması
tatbikat bakımından da faydalı ve lüzumludur.
Matbuat Kanununun tümü bize uzun zaman
dan beri hasreti çekilmiş bir fikir ve neşir hür
riyetinin havasını verecektir. Binaenaleyh bu
nun tümü üzerinde tereddütlü noktalarımız
yoktur. Hükümetin gönderdiği tasarı üzerinde
Karma Komisyonda yaptığımız konuşmalarda
tam mutabakat haline varmış olduğumuzu, ma
lûmat husulü için, huzurunuzda saygı ile arzetmeyi vazife bilirim.
Af Kanununun arkasından Matbuat Kanu
nunun çıkarılması, 1,5 - 2 asırdan beri hapse
mahkûm edilmiş olan matbuatın serbest bıra
kılması gibi manalı bir jest de olacaktır. Bu
jestte muvaffak olmamızı ve kanunun bir an
evvel çıkarılmasını temenni ederim arkadaşlar.
(Alkışlar).
ABDÜRRAHMAN BOYAGİGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, üzülerek söy
lemek isterim ki, ben arkadaşlarımla mutabakat
halinde değilim. Türkiye'de ayrı bir Matbuat
Kanununa lüzum var mıdır, yok mudur? 1930
dan evvel yani 1881 tarihli Matbuat Kanunu
tedvin edilmeden evvel Türkiye'de
matbuat
hürriyet içinde çalışmayor mıydı ki, bugün bir
kayıt altına almak istiyoruz?
Kanaatimce, memleketimizle en çok şikâyet
edilen husus, kanunlarımızın sayısının gün geç
tikçe artmasıdır. Kanunlarımızın
sayısı beş
bini aşmış altı bine doğru yürümektedir. Bu ar
tış belki matbuat işiyle uğraşan arkadaşlar
için bir zorluk ifade etmez. Fakat vatandaşlar
bakımından mütalâa edilirse bunun büyük bir
kıymeti ve ehemmiyeti vardır. Prensip itiba
riyle kanuna lüzum yoktur dedim. Niçin lü
zum yoktur? Kanunu tetkik ettim. Eski kanun
yani çok antidemokratik hükümleri taşıyan
1881 sayılı Kanunun mutlaka kalkması lâzım
dır. Çünkü Demokrat Parti bunu vâdetmiştir,
basın hürriyetini sağlıyacak durumda değildir,
bunda müttefikiz, kaldıralım. Fakat yerine ka
nun koymaya lüzum yoktur. Kanun
tedvin
edilirken retüş edilmiş, yeni hükümlerle bezen
miş, burada münakaşa mevzuuu olan şey şudur;
bu kanunun iki bölümü vardır, birincisi bası
nın idarî zabıtasına taallûk etmektedir, matbu
atın idarî işlerine mütaalliktir. Yeni kanun ga-
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zete çıkarmak, müdürü mesulünün salâhiyeti | Bendeniz gerek burada ve gerekse hariçteki ga
zeteci arkadaşlarla konuştum, hepsi böyle bir Ka
ve saire gibi birtakım şartları koymaktadır.
nuna
lüzum yoktur, dediler. Fakat, Cihad Baban
Pekâlâ, bunu bir nizamname ile karşılıyabiliriz. ı
ve Bahadır Dülger arkadaşlarımız böyle bir ka
ikinci kısmı; matbuatın adlî zabıtasına taal
nunun lüzumu olduğunu iddia ediyorlar. Belki
lûk ediyor, daha ziyade ben buna muhalifim. Ce
öyledir.
za Kanununa bir fasıl koyabiliriz. Matbuat suç
Muhterem arkadaşlar; bir de cevap hakkın
larının hükümleri burada tesbit edilmiş olur.
dan
bahsediyorlar. Bendeniz bu fikirde değilim.
Bunda daha kolaylık vardır. Kanunu
tatbik
Bir vatandaş bir gazetede şahsiyle alâkalı bir
eden hâkim Ceza Kanununda bu hükümleri bu
yazı görür ve bundan müteessir olursa ve bir ya
labilir. Bendeniz bir hâtıramdan hahsedeceğim.
zı görürse hukuk hâkimine gider. Aynı zaman
Bartın'da Demokrat Partide demokrasi müca
da aynı gazete hakkında dâva açmakla beraber
delesinde birtakım arkadaşlar muhakeme olu
lehine çıkacak hükmün neşrini talep edebilir. Za
yorlardı. Ben arkadaşlarımı müdafaa ettiğim za
ten buna kanunlarımız mâni değildir. Hulâsa
man muaddel Matbuat Kanununu, Bartın gibi
arkadaşlar, bendeniz bu kanunun aleyhindeyim
medeni olan büyük bir kasabada bulamadım. Mah
ve beni tatmin etmek için İngiltere'de, Ameri
kemelerde bulamadım, Kaymakamlıkta bulama
ka'da bir Matbuat Kanunu olmadığını İtalya'da
dım ve dâvayı talik ettirmek zorunda kaldım. B,u
Fransa'da olması bizde de olmasını istilzam
hal her tarafta vardır. Fakat Matbuat Kanunu
eder mi?
suçlarını Ceza Kanunu çerçevesi içinde mütalâa
edersek bütün hâkim arkadaşlar için de kolaylık
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — İsviçre'
sağlanmış olur.
de yoktur.
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLELR (De
Benim ricam, böyle bir kanuna lüzum yoktur.
vamla) — Federal Ceza Kanununda. Binaena
Çünkü, Ceza Kanunumuzda vatandaşların şeref
leyh, arkadaşlar; İtalya'da 1948 de tedvin etmiş,
ve haysiyetlerine taallûk eden suçların cezalarını
Fransa ise zaten her şeye Kanun yapar ve çıkarır
veren hükümler vardır. Ona mukabil bu kanun
bizim gibi.
da mevcut olan bâzı suçlar var: İntihar vakala
Binaenaleyh böyle bir kanuna lüzum yoktur.
rının (Soldan, şimdi o yok sesleri). Burada var
İstirham ediyorum, esasen müstacelen tetkik
efendim. Hükümet teklifinde var. Birçok ce
edilmektedir, tetkika muhtaç olan cihetleri var
zalar var ki, bunları Ceza Kanununa nakletmekle
dır. Birçok gazeteci arkadaşlarım gazeteci dâ
büyük bir şey yapılmış olmaz. Matbaaların ga
valarında jüri usnlünün ihdasını istemektedir
zetelerin bir şahıstan diğer bir şahsa devri mevler. Burada jüri müessesesi mütalâa edilmiş de
zuubahis ediliyor. Bu da Medeni Kanun, Tica
ğildir. Görüyorsunuz, memleket için müstacel
ret Kanunu ile Borçlar Kanunu hükümleri daire
bir mahiyet arzetmekle beraber, bu kanunun
sinde yapılacak mukavelelerle temin, edilir. Bu
tadilden sonra yeni bir hüviyetle gelmesi ya
bakımdan da lüzum yoktur. Fakat mutlaka bir
hut da 885 sayılı Kanunun ilgasına ait tasarının
lüzum ve zaruret görülüyorsa bendeniz- bunun
beklenmesi yerinde olur kanaatindeyim.
Ceza Kanununda (Matbaa ve matbuat suçları
ve Usul Muhakemeleri) hakkında Türk Ceza Ka
BAŞKAN — Arkadaşlar, bu kanunun müs
nununa ve Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu
tacelen ve tercihan görüşülmesine heyeti muhmuza ilâve edilecek birer fasılla bu cihetin te
teremeniz karar vermiştir. Bu itibarla ar
min edilmiş olacağına kani bulunuyorum.
kadaşlarımdan
rica
ediyorum, bu
karar
aleyhinde konuşup beyhude
yorulup vakit
Arkadaşlar, dediler ki, gazeteciliğin kendine
kaybettirmesinler.
mahsus hususiyetleri vardır, bir nizam altına alın
ması lâzımdır. Bunu pekâlâ gazetecilik cemiyetleri
Şimdi üç tane kifayeti müzakere takriri var
kurmakla ve Cemiyetler Kanununun umumi hü
dır. Bunları okutup reyinize arzetmeye mecbu
kümlerine bırakmakla temin edebiliriz. Nasıl
rum. Kifayeti müzakere kabul edilmezse arka
ki, berberler ve saire gibi meslekî teşekküller bu
daşların söz hakkı mahfuzdur.
hususları cemiyet nizamnameleriyle pekâlâ halle
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ben mu
diyorlarsa, acaba diğer mesleklerde mevcut olan
halifim. Muhalif olarak konuşacağım. Benim söz
ittihat hali gazeteci arkadaşlarda yok mudur? ] hakkımı nasıl kesersiniz?.
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BAŞKAN — Peki size kifayeti müzakere I yayımından önee denetlenemez, yoklanaraaz.*
Burada kanun çerçevesinde demekten maksat,
takririnin aleyhinde konuşmak üzere söz veri
bir
Basın Kanununun lüzumuna işaret etmek
yorum.
değildir.
Türk mevzuatı çerçevesi dâhilinde ba
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ben,
sın serbesttir. Bu hürriyet, en mükemmel şekilde
bağımsız bir milletvekili sıfatiyle konuşmak
zaten
Anayasa tarafından temin edilmiş bulun
istiyorum. Demokrat Partiden birçok arkadaş
maktadır.
Artık bunun dışında hususi bir ka
lar konuştular. Ben konuşmadım. (Konuşsun
nunla,
önümüze
sürülen kanunda gördüğümüz
sesleri).
gibi, basın serbesttir, demek Anayasadaki hük
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, arkadaşı
mü daha zayıf bir şekilde tekrar etmek olur bu
mızın konuşup konuşmamasını reyinize arzedina lüzum da yoktur. Hukuk tekniğine uymaz,
yorum. Kabul edenler...
haşindir.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
Abdürrahman arkadaşımızın dediği gibi Mat
dak). — Usul" hakkında.
buat kanunları iki türlü hükmü ihtiva etmek
Arkadaşlar, içtüzüğe göre bir kanun tasarısı
tedir. Birisi meslekî hususlar ki, matbuat disip
hakkında lehte,, aleyhte ve hakkında olmak
linine taallûk eder. Gazete nasıl çıkar, beyan
üzere ikişerden altı arkadaş konuşmadan ye
name kime ve nasal verilir, bunlar bir kanun
terlik takriri reye konulamaz. Altı arkadaş ko
mevzuu değildir tüzükle temin edilecek husus
nuştuktan sonradır ki, makamı riyaset takriri
lardır. Bunun dışında basm vasıtasiyle iş'enen
reye koyabilir. Reye konması için altı arkada
suçlar vardır. Bunların içinde hakiki demokra
şın konuşmasını beklemek zaruridir. (Konuşsun
si diyebileceğimiz memleketlerde Ceza Kanun
sesleri).
larında hüküm konmuştur. Birçok memleketler
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir kanun tasarısı
de basın hürriyeti tam olarak vardır. Fakat yi
üzerinde konuşacak milletvekilleri sayısının as
ne birçoklarında Basın Kanunu yoktur. Onlar
gari olarak altı kişi olacağına dair bendeniz İç
bunu nasıl temin ediyorlarsa biz de pekâlâ ken
tüzükte birşey göremiyorum.
di kanunlarımızla temin edebiliriz. Ve bana hiç
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim,
kimse, önümüze getirilmiş olan kanunun, Türk
arkadaşımızın hakkı vardır. Vaziyet şudur :
Ceza Kanununa, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
Kanun tasarıları hakkında konuşma yapılırken
nununa geçirilemiyecek bir maddesini göstere
bir yeterlik takriri verildiği zaman iki lehte,
mez. Müsaade ederseniz yani bana vakit bırakır
iki aleyhte iki de hakkında konuşmadan bu ye
sanız Türk Ceza Kanuniyle Ceza Muhakemeleri
terlik takriri reye arzedilmez.
Usulü Kanununun hangi maddelerine gireceğini
Başkanımızın işaret ettiği gibi iki arkadaş
göstereyim. Türk Ceza Kanununda bugün dahi
lehte konuşmuştur, bir arkadaş da aleyhte ko
matbuata dair hükümler vardır.
nuşmuştur, hakkında da iki arkadaş konuştu
Meselâ Matbaacılık Kanunu diye bir kanun
ğuna göre, şimdi aleyhte konuşacak bir arka
getiriyorlar. îşte size Türk Ceza Kanununun
daşa daha söz verilir.
üçüncü kitabının birinci babının dördüncü faslı.
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ben de
matbaacılık sanatının icrasına ve matbu evrak
aleyhte söz istiyorum.
neşir ve tevziine ve ilânat talikine müteâllik ka?BAŞKAN — Buyurun.
bahatlar işte bu fasla matbaalarda matbuat suç
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efen
ları da girebilir. Türk Ceza Kanununa göre iş
dim, bendeniz matbuatın hakiki olarak hür ola
lenen umumi suçlar vardır, eğer bunlar matbuat
bilmesi için bir Matbuat Kanununa lüzum ol I vasıtasiyle işlenirse esbabı müşeddede teşkil eder
madığına kaniim, Türkiye'de matbuat bugün
ve cezaları ona göre verilir. Ayrıca bir Matbuat
hürdür. 1881 sayıh Kanunun da ilga edi'mesi
Kanununa lüzum yoktur. Bir misal vereyim,
lâzımgelir. Ben o kanaatteyim. Anayasamızın
hakaretten bahseden 480 nci madde «eğer bu cü
77 nci maddesiyle Türkiye 'de matbuat hürriyeti
rüm umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya
en mükemmel sekfl.de teminat altına almıştır.
resim veya sair neşir vasıtaları ile irtikâp olun77 nci madde şudur:
muşsa failin göreceği ceza» şu kadar artırılır,
«Basın, kanun çerçevesinde serbesttir. Ve I denmektediı. Esasen Türk Ceza Kanunu her
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FAHRİ APAYDIN (Kayseri) — Usul hak
hangi bir suç ve kabahatin basın vasıtasiyle veya |
her hangi diğer bir neşir vasıtasiyle işlendiği tak- I kında.
dirde verilecek cezaları da düşünmüştür. Bun- I
Arkdaşlar, Hükümet tarafından sevkedilen
larm dışında önümüze getirilen Matbuat Kanu
ve yüksek heyetiniz tarafından müstacelen ve
tercihan müzakeresi kararı ittihaz buyurulan
nunda ne kalıyor, yalnız disipline ait hükümler...
Basın Kanununun heyeti umumiyesi müzakere
Arzettiğim gibi bunlar da tüzüğe konur. Bir de
edilirken aleyhte söz alan arkadaşlarımızın ko
cevap hakkı vardır, ve bâzı hükümler mevcuttur,
nuşmalarını dinledik. Gödüyoruz ki, müdafaa
bunlar da pekâlâ tüzüğe girer. Cevapların ne
ettikleri tez, tamamen tasarıdan ayrı bir tezdir.
şekilde verileceği, neleri ihtiva edeceği, eğer ve
Türkiye'de ayrı bir Basın Kanununa lüzum
rilen cevaplar tüzük hükümlerine uygun ise şu
yoktur iddiası başka bir meseledir. Hükümet
kadar gün içerisinde neşredilmediği takdirde
tarafından sevkedilip Yüksek Meclisinizin müs
mesul müdürün şu kadar cezaya çarptırılacağı
taceliyetle müzakeresine karar verdiği bir ka
na dair Ceza Kanununa bir hüküm konur. Arnun
üzerinde konuşup onu intaç etmek de ayrı
zetmek istediğim şudur ki, Ceza Kanununa hü
bir meseledir.
kümler konarak ayrı bir Basın Kanunu tama
Bu itibarla yeterlik önergesi verilmiş oldu
men ortadan kaldırılabilir. Esasen Türk Mat
ğuna, kanun hakkında arkadaşlarımız fikirle
buatı bizden Matbuat Kanununu istemiyor. (Hadi
rini belirttiğine ve aleyhinde konuşan arkadaş
canım sesleri). Cihad Baban ve Bahadır Dülger
lar da dinlenilliğine göre, kifayeti müzakere
arkadaşlarımız matbuatla aynı fikirde değiller
takririnin Makamı Riyasetçe reyi âlinize konul
dir. îstanbuFdan gelen salahiyetli iki matbuat
masını teklif ederim.
müntesibi arkadaş, - yukarda oturuyorlar - Kar
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kifayeti
ma Komisyonun huzurunda; efendim biz ayrı bir
müzakere
meselesi yeniden bahse mevzu oldu.
kanuna ihtiyacımız olmadığını söyledik. Fakat
Kanunun
lehinde
ve aleyhinde konuşulduğuna
Hükümet bunu kabul etmedi. Etmeyince, eğer
göre bir de üzerinde konuşma kaldı. Şimdi Ne
bir kanun olacaksa, hiç olmazsa bunun iyi bir
cip Bilge arkadaşımız söz istemişti, arkadaşı
şekilde olmasına çalışmalıyız onun için buraya
mız
ne hakkında konuşacaklardı?
geldik dediler. (Eski Hükümet demiştir sesleri).
NECÎP
BlLGE (Niğle) Aleyhinde.
Onun için bugün matbuat müntesiplerî ayrı bir
BAŞKAN — Aleyhinde konuşuldu.
kanuna ihtiyaç görmemektedir. Bir Matbuat
Kemal
özçoban, siz ne hakkında konuşacak
Kanunu olmazsa Türkiye'de matbuat suiistimal1
sınız
!.
. leri cezasız mı kalacak? Hayır. Anayasa bir
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
defa matbuat hürriyetini umumi olarak temin et
Umumi
olarak, üzerinde konuşacaktım, vaz geç
miştir. Ondan osnra bunun suiistimaline karşı,
tim. (Bravo sesleri).
her hangi bir vatandaşın suç işlemesi halinde ne
FÜRUZAN TEKELİ (istanbul) — Muhte
yapılıyorsa, o yapılır. Türkiye'de kanunları bir
rem
arkadaşlar, kısa konuşacağım.
leştirdim. Bir Türk Ceza Kanunu vardır. Tür
Kanunda
mesuliyet müessesesi zannedersem
kiye'de işlenmiş bütün suçların bu kanunun içine
yanlış
bir
realiteye
sevkedilmiş ve realite tam
girmesi icabeder.
olarak kurulmamıştır. Mesuliyet babında, bir
Bu itibarla bugün huzurunuza getirilmiş bu
taraftan haksızlık vardır. O itibarla maddesi
lunan kanun tasarısının reddi için bir önerge
geldiği vakit üzerinde hassasiyetle durulması
vermiş bulunuyorum, kabulünü rica ederim.
nı temenni ve rica ediyorum. Efendim.
Bu reddedildiği zaman ne olacak? Şimdiye
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri olkadar beğenmediğimizi söylediğimiz 1881 sayılı
luğu için üzerinde konuşacaklara bir söz hakkı
Kanunla onun tadilleri ile karşı karşıya kalacağız,
kalıyor. Suat Başol Buyurun.
ki bunun da kalkması icabeder. Yüksek Meclis bu
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Vazgeçiyo
1881 sayılı Kanun ortadan kaldırılırken, matbuat
rum efendim. (Soldan alkışlar).
hürriyetinin suiistimaline ait hükümleri de Türk
TALAT VASFI ÖZ (Ankara) — Bendeniz
mevzuatında gerekli yerlerine en kısa bir zaman
kısaca bir hususa temas etmek istiyorum. Kar
da yerleştirebilir,
I ma Komisyonda da bilhassa reyler verilirken
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muhalefetime işaret etmiştim. Kanunun Hükü- 1 kiye'de ayrı bir Basın Kanununun lüzumuna
kaani değiliz. Yürürlükte olan 1881 sayılı Mat
met teklifine 32, 34 ncü maddelerinde intiharın
buat Kanunu tadilleriyle birlikte ilga edilerek
ve yakın akrabalar arasmlaki münasebetlerin
matbuat mensuplarına ait disiplin işleri tüzükle
yayınlanmasına taallûk eden iki büküm vardı.
nizamlanabilir. Bu itîbarla hazırlanmış olan Ba
karma Komisyonda bu iki madde kaldırılmıştır.
sın Kanunu tasarısının, görüşülmesine geçilme
Bendeniz yalnız şu hususu tasrih etmek istiyo
ruz ki, intihar ve yakın akrabalar. arasındaki
den, reddini arz ve teklif ederiz.
münasebetler içtimai bir dert ve sâri bir illet
Mardin Milletvekili
Niğde Milletvekili
halindedir.
Kemal Türkoğlu
Necip Bilge
Matbuat Kanununun hürriyeti bakımından
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum.
bir tahdidi asla kabul eden bir arkadaşınız de
IÇabul edenler... Kabul etmiyenler... iki muha
ğilim ve hayatımda böyle tam bir hürriyetin ve
life karşı, ret, kabul edilmemiştir.
rilmeğini temin eden bir Matbuat Kanununun
Maddenin müzakeresine geçiyoruz.
meydana gelmiş olmasından iftihar duyarım ve
bundan duyduğum hazzı da bilhassa tebarüz et
Basın Kanunu
tirmek isterim.
Yalnız kıymetli arkadaşlar, cemiyetimizin ve
Birinci Bölüm
içten bağlı olduğum Türk Milletinin, Büyük
Umumi Hükümler
Millet Meclisinin ve onu teşkil siz arkadaşla
BİRlNCl MADDE — Basın serbesttir.
rımın aileleri ve çocuklarının selâmeti namına
Basılmış eserlerle bunların neşri bu kanun
bilhassa rica ediyorum, intihara ve bu yakın
da yazılı hükümlere tâbidir.
münasebetlere ait durumların sâri olması bakı
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efendim,
mından buna ait yayınlarda Hükümetin teklif
ben bu birinci maddenin birinci fıkrasına lü
etmiş olduğu tahdidi kabul buyurmak suretiyle
zum olmadığı kanaatindeyim. Biraz evvel oku
cemiyete hizmet etmiş oluruz. (Bravo sesleri, al
duğum Anayasanın 77 nci maddesi bunu daha mü
kışlar).
kemmel bir şekilde temin etmiş bulunmaktadır.
Teşekkür ederim.
Anayasada
basın serbesttir ve yayımından ön
BAŞKAN — Daha iki arkadaş söz istemek
ce denetlenemez, yoklanamaz» dendikten sonra
tedir. Mahmut Güçbilmez ve Osman Şevki Çiartık hususi bir kanunda bunu söylemek haşiv
çekdağ.
•
•
. •
dir.
Anayasanın bu hükmü daha kuvvetlidir.
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Vazgeç
«Yayımından
evvel denetlenemez, yoklanamaz»
tim efendim.
diyor.
Bu
maddede
yalnız basın serbesttir der
BAŞKAN — Şu halde maddelere geçilmesi
sek
serbestlikle
beraber
bir gün sansür de mevni arzu buyuranlar işaret etsinler... Kabul etzuubahis olabilir.
miyenler... Maddelere geçilmesi ekseriyetle ka
Binaenaleyh Anayasanın bu hükmü karşısın
bul edilmiştir.
da
birinci fıkranın tayymı teklif ediyorum.
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Benim
MÜFlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen
bir takririm vardı onu reye koymadınız. Bir ka
dim,
arkadaşımız Kemal Türkoğlu komisyon
nunun reddini istiyen takrir ne zaman oya ko
müzakereleri
sırasında da bunu tekrar ettiler.
nacaktır?
Komisyon uzun boylu konuştu ve ekseriyetle
BAŞKAN — Bu kanunun reddini mutazambunun Anayasaya mütenazır bir hüküm olduğu
mm bir takrir vardır, onu okutuyorum. Reyini
nu ve lüzumlu bulunduğunu tesbit ederek ipka
ze sunacağım.
etti. Anayasaya muhalif değildir. Anayasayı teyideden bir hükümdür.
Yüksek Başkanlığa
Matbuat Hürriyeti Anayasanın 77 nci mad
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muha
desiyle teminat altına alınmış ve matbuat suç
liftir demedim. Anayasadaki hüküm daha sarih
ları hakkında mevzuatımızda kâfi hükümler
ve katidir dedim.
mevcut bulunmuş olduğu veya yapılacak ufak
BAŞKAN — Maddeyi^ oyunuza sunuyorum :
tadillerle bu husus temin edilebileceği için Tür- ][ Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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İKİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerine I maddelerde işimizi geciktirmek için elden ge
leni yapıyorlar. Hem Matbuat Kanununa lü
göre basılmış eserlerden maksat neşredilmek
zum yoktur diyorlar, hem de yeni yeni tahdit
üzere ta'bı aletleriyle basılan veya sair her tür
ler
ilâvesini istiyorlar. (Alkışlar) Yalnız güzel
lü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi
bir
şey söylediler. Basın Yayın Umum Müdür
eserleridr.
lüğünün dört sene hukuk müşavirliğini yap
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efen
tım, dediler.
dim, Yüksek Meclisinizin affını rica ederim.
Eğer bundan evvelki Basın Kanununun hu
Fazla söz alıyorum tek maksadım basma hiz
kuk
müşaviri idiyseler ben kendilerinden müş
metten ibarettir.
tekiyim. Biz, 4 - 5 yıl vilâyet gazetelerinde ne
Burada basılmış eserin ne olduğu tarif edil
şartlar altında ne tehlikeler içinde kaldık, ne
mektedir. Matbuat Kanunu yalnız basılmış
polis kontrolü altında, bizi daima suçlu gibi ta
eserler kanunu değildir. «Matbua» kelimesine
kip etmek istiyen o hain maddelerden neler
bağlı kalmamalıyız. Matbuat suçu, sonradan
çektiğimizi biz biliriz. Şunu da hemen arzedegelecek bir maddede görüleceği gibi yayımla
yim ki şu anda dahi gazeteye yazı yazmak iki
tekevvün eder, yani efkârı âmmeye yayılmış
tarafı keskin ustura ile oynamak demektir.
olan bütün eserler «Matbua» addedilmek icaBunu da muvaffakiyetle başarmak kadar güç
beder. Burada tarif eksiktir. Deniyor k i ; «..ba
bir şey yoktur. Elinize kalemi alırsınız şu mad
sılmış eserlerden maksat, neşredilmek üzere
deye nıi girerim, şu savcı mı, bu savcı mı, bu
tabı aletleriyle basılan veya sair her türlü va
hâkim mi beni mahkûm ettirir veya ettirmez
sıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi
diye düşünür. Bu Meclisin çatışı altında maheserlerdir»
melerde çok sürünmüş arkadaşlar vardır. Be
Bunun dışında kalan daha başka yazılı şey
nim şahsan ve hissen geçen kanunun hukuk
ler vardır. (Onlar da girer sesleri)
müşavirini dinlemeye tahammülüm yoktur. (Al
El ile yazılmış olanlar vardır. Bilhassa kötü
kışlar).
propagandalar yapmak istiyenler elleriyle bin
Şu şartla dinlerim ki, burada hukuki ko
lerce nüsha yazarlar ve broşür şeklinde dağı
nuşsun, ilmî konuşsun, objektif
konuşsun.
tırlar, basma vasıtası da kullanmazlar. Suç te
Dünkü kanunda olduğu gibi büyük biraderiyle
kevvün eder. Bu, Matbuat Kanununun dışında
beraber işi sabote ederek uzatmak için konuş
kalır.
masın (Bravo sesleri, gülüşmeler) *
Bundan evvelki kanunda bu tarif daha gü
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efen
zeldi, zihniyeti ne olursa olsun. Bu 1881 sayı
dim, müsaadenizle, şahsım mevzuubahs ,oldu
lı Kanundaki «Matbua» tarifi daha şümullü
arzedeyim de bu iş bitsin.
dür.
Arkadaşımız çok tarizde bulundular. Matbu
«Bu kanun hükümleri gerek matbaa gerek
atta çalışan arkadaşlarımız benim vazifemi nasıl
başka türlü mihaniki veya kimyevi vasıtalarla
yaptığımı bilirler.
veya elle çoğaltılarak neşredilen yazı, resim
SAFFET GÜROL (Konya) — Biliriz, ce
güfteli veya güftesiz musiki eserleri ve gramo
vaplar hep ters gelirdi.
fon plâkları gibi eserlere şâmildir.» Yeni ka
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Benim
nun tasarısında resimden bahsediliyor. Sine
matbuatla alâkam, istenilen hukuki mütalâalar
matograf da resimdir, film de resimdir, bunun
dol ay isiyle idi. Şimdi kendisini işhat edemiyeiçine girer; el yakması ise bunun dışında kalır.
ceğim, arkadaşın ismini bilmiyorum. İzmir'de
Binaenaleyh eski kanundaki tarifin yenilene
gazetesi valinin emriyle kapatılmıştı. Ben Baş
rek bu maddeye alınmasını arz ve teklif ediyo
bakanlığa mükerreren giderek gazetesinin açıl
rum.
masını temin ettim. Sonra Ankara'ya gelişinde
BAŞKAN — Cezmi Türk
gelip bana teşekkür etti. Ben yalnız vazifemi
CEZMI TÜRK (Seyhan) — Efendim, özür
yapmıştım teşekkür edilecek bir şey yoktu. Ben
dilerim. Yalnız madde gayet güzeldir, sayın
eski Matbuat Kanununu burada müdafaa etme
arkadaşıma biraz tariz edeceğim. Beni mazur
dim. ki, arkadaş bana tarizde haklı olsun.
görsünler. Dün akşamdan beri her TOsile ile bu I
Tetkik imkânını bulamadığım için burada
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bâzı mukayeseleri biraz gecikerek yapmak mec- [
buriyetinde kaldım. «Ağabeysiyle» gibi çirkin
bir kelime kullandılar. (Soldan; gürültüler,
böyle şey söyleme sesleri) Nezakete yakışmıyacak şekilde bir hitapta bulundular.
Bu Mecliste herkes aziz arkadaşımdır. Ağa
beyim yoktur. Ben bağımsız bir milletvekili ola
rak vazifemi yapıyorum. Bazan Halk Partili ı
bir arkadaşla, bazan Demokrat Partili ve bazan
da Millet Partili bir arkadaşla bir husus hak
kında anlaşarak o tezi müdafaa ederim: bâzan
da tek başıma bir husus hakkında düşündükle
rimi serbestçe söylerim. Nitekim biraz evvel
verdiğim bir önergeyi Demokrat Partili bir ar
kadaşla verdim. Bütün bu konuşmalarımda, yan
lış da olsa samimî olduğumu kabul etmenizi rica
ederim.
SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Efendim;
bir talihsizlik oldu. Bu meslekin bu sakal: al
tında bulunanlarının en eskisiyim. Bu itibarla
daha evvel söz almaklığım icabederdi. Fakat
nasıl oldu bilmem, zühul ettim, konuşamadım.
Bizi bizden ziyade düşünen arkadaşlarımıza
teşekkür ederim. Matbuat Kanunu hakkında
muhtelif noktai nazarlar vardır. Bâzı memleket
ler vardır ki, Matbuat Kanununa lüzum görmez. I
BAŞKAN — Mailde üzerinde konuşunuz.
I
SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Bâzıları
da bunu taknin etmeyi iüzumlu görürler ki,
biz de bunlardan birisiyiz. Bu mevzu üzerinde
uzun boylu konuştuk.
Şimdî arkadaşım yalnız değü bu maddeyi, I
kanunu dahi okumamış olduğunu söylerken bir- I
takım itiraz da yaptı ki, sırf itiraz yapmış, ol
mak için itiraz yaptığı anlaşılıyor. Vaktimiz ki- I
sadır, arkadaşlar buraya sabırsızlıkla gelmişler- I
dir. Hükümetle çok çekişerek müzakere ettik
ben de bu heyete dâhil idim. Vardığımız netîee I
bugün bizi tatmin eder durumdadır. Vakit geçir- I
meden biran evvel bizi kurtarmanızı ve bilhassa I
bizim ehemmiyet verdiğimiz şey zihniyet olduğu I
için ve bu zihniyet de ifade edilmiş bulunduğu I
için bu kanunu hürmetle kabul ediyoruz, sizin de I
aynı telâkkide bulunmanızı rica ediyoruz. (Al
kışlar) .
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen yoktur, elimde herhangi yazılı bir teklif de
mevcut değildir. Onun için ikinci maddeyi re
yinize sunuyorum, kabul edenler... Etemyenler...
Kabul edilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ MADDE — (kzetelere, haber
ajansları neşriyatına ve belli aralıklarla yayın
lanan diğer bütün basılmış eserlere bu kanunda
«mevkute» denir.
Basılmış eserlerin herkesin görebileceği veya
girebileceği yerlerde gösterilmesi veya asılması
veya dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması
veya satışa arzı «neşir» sayılır.
Fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna
olmak üzere, basın suçu neşir ile vücut bulur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Her basılmış eserde
o eserin neşir yeri ve yılı ve tabiin, varsa naşirin
adları ve iş yerleri gösterilir, ilân, tarife, sirküler
ve emsali hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih ile sahi
binin ve yazı işlerini fiilen idare eden mesul
müdürün ve bunlar mütaaddit ise idare ettikleri
kısım ile birlikte her birinin adları gösterilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ikinci Bölüm
Mevkute Yapımı
BEŞİNCİ MADDE — Her mevkutenin yazı
işlerini fiilen idare eden mesul müdürü bulu
nur.
Neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için
ayrı mesul müdürler bulundurulabilir.
Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalı
dır :
1. Türk vatandaşı ve Türkçe okur yazar
olmak;
2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak;
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve
oturmak;
4. Devlet memuru, asker veya orda mensubu
olmamak;
5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden mem
nu olmamak;
6. Ağır hapis, beş seneden fazla hapis ceza
larından biri ile hükümlü, olmamak;
7. Neşir tehdidi ile para ve menfaat temini,
hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık emniyeti sui
istimal ve hileli iflâa «açlarından biri üe hüküm
lü olmamak;

B : Öâ

İ4. 1. İ950

8. Muvakkaten âmme hizmetlerinden memnuîyet, umumi emniyet nezareti altında bulun
durulma veya sürgün cezasına mahkûmiyet hal
lerinde bu ceza ve tedbirler infaz edilmiş olmak.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
CEZMÎ. TÜRK (Seyhan) — «Hükümlü ko
münist olmamak» fıkrasını ilâve edelim.
BAŞKAN — Cezmi Bey müsaade buyurun
burada vardır :
«Ağır hapis, beş seneden fazla hapis ceza
larından biri ile hükümlü olmamak» diyor.
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Mevcut kanun
lara rağmen, harb içinde birkaç vilâyetimizde
gazete çıkardılar.
BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün bu hu
susta bir fikri varsa gelsin, «hükümlü komünist
olmamak» suretiyle bir fıkra eklenmesi teklif edi
liyor.
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
ENOÎNÜN (Edirne) — Komünistlikten suçlu
olarak mahkûm olanlar, Ceza Kanununun 141,
142, 143 ncü maddelerinden birine göre mahkûm
olurlar. Bunda ağır hapis cezası mevcuttur.
Ağır hapis cezasına çarpılanlar zaten mesul mü
dür olamazlar. Onun için ayrıca tasrih edilme
sine bendenizce lüzum yoktur. Ama karar yine
Heyeti Âliyenindir.
KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — B u r a 
da (neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için
ayrı mesul müdürler bulundurabilir) deniyor.
Bunu izah etsinler.
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
ENGÎNÜN (Edirne) — Arkadaşlar, gazetecilik
ilerlemektedir, gazetelerde siyaset, iktisat, çocuk,
spor sayfaları gibi sayfalar ayrılmaktadır, bir ki
şinin bu gibi mevzuların hepsinde ihtisası olamıyacağı için, onun tarafından kontrol edilmesi
mümkün değildir. Binaenaleyh her sayfanın ih
tisas erbabına verilmesini temin zımnında bu
hükmün konulmasına lüzum hâsıl olmuştur.
NADİR NADİ (Muğla) — Komisyon, Sözcü
sünden bir sual soracağım. Bu maddede her kıs
mın mesul müdürü bulunabileceğine göre ayrıca
gazete mesul müdürü de mesul müdür?
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Bende
niz de bir sual soracağım: Bu üçüncü bentte
(Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve otur
mak deniyor), oturmanın şümulünü komisyon
nasıl düşünmüş acaba? Bunu öğrenmek istiyo
rum.

!
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KARMA Ko. SÖZCÜSÜ MEHMET ENGtNÜN (Edirne) — Gazete sahibi ve neşriyat mü
dürü, memleket haricine gidecek olursa zaten
yerine bir mesul'müdür bırakacaktır.
Oturmaktan maksat, bu ikametgâh Medeni
Kanunumuzda olduğu gibi, nüfusta kayıtlı olan
yer demek değildir. Yani Türkiye içerisinde
oturması şarttır. Hariçte bulunursa neşriyat
müdürlüğü vazifesi yapamaz demektir.
BAŞKAN — Bu maddeye bir fıkra ilâvesi
hakkında Cezmi Türk'ün bir takriri vardır. O
takriri okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
5 nci maddeye 9. fıkra olarak (Hükümlü ko
münist olmak) kaydının ilâvesini teklif ederim.
Seyhan Milletvekili
Cezmi Türk
(Hükümetin noktai nazarı nedir sesleri).
BAŞKAN — Komisyon noktai nazarını söyle
di. Hükümetin bir noktai nazarı olup olmadığı
nı bilmiyorum. Bir noktai nazar dermeyan etmiyebilir do.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Ağır hapis ol
duktan sonra o da onun şümulüne giriyor. Vir
gülle ayrılıyor. Ağır hapis bir de hapis vardır.
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Efendim, benim başka bir sözüm yok.
Komisyon Sözcüsü meseelyi izahetti. Komünist
lik yalnız şüphe ile bir kimseye izafe edilen bir
sıfat değildir. Mutlaka hükmen tebeyyün etme
si lâzımdır. Cezası da ağır hapistir. Ağır hapis
le mukayyettir. Ağır hapisle mahpus oldu mu
komünistliği sabit olmuş demektir. Velev bir gün
olsun.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Efendim, bu beşinci maddenin sekizinci
fıkrasının tertibinde, gördüğüme göre, açık bir
üslûp hatası, Türkçe hatası vardır. Şimdi be
şinci maddenin ikinci fıkrası şu şekildedir: Neş
riyatın muhtelif kısımlarını idare için ayrı
mesul müdürler bulundurabilir.
Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalı
dır :
«8. Muvakkaten âmme hizmetlerinden memnuiyet, umumi emniyet nezareti altında bulun
durulma veya sürgün cezasına mahkûmiyet hal
lerinde bu ceza ve tedbirler infaz edilmiş ol
mak» deniyor.
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
Şimdi bunu yukardaki fıkraya ilhak edecek I
yenler... Kabul edilmiştir.
olursak «Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz
olmalıdır» diyor, altında da «Bu ceza ve ted
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Amenna.
birler infaz edilmiş olmak» deniyor. Buna göre,
BAŞKAN —- Ne yapayım Beyefendi reye
mesul müdürün şu cezalarla mahkûm olacağı
koyma sırasında söz istemeyiniz, daha evvel is
ve bunların da infaz edilmiş bulunacağı şek
teyiniz.
linde bir mâna çıkmaktadır.
Türkiye - İtalya Dostluk Anlaşması hakkın
Komisyon bunu nazarı dikkate alsm ve bu
da tasarıya oy vermiyen arkadaşlar lütfen oy
cümleyi yeniden tertip etsin.
larını kullansınlar... Oylama bitmiştir.
Sayın gazeteci arkadaşların da hepsi gayet
YEDÎNCt MADDE — Mevkute sahibi mesul
güzel Türkçe bilirler.
Bu cümle gözlerinden
müdürden
gayrı olduğu takdirde mesul müdür
nasıl kaçmıştır, bilmiyorum.
için gereken şartları haiz bulunması lâzımdır.
Bunu lütfen izah etsinler.
Sahip küçük veya hükmî şahıs olduğu takdirde
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
yerlerine kaim olacak kanuni temsilcilerinin de
ENGÎNÜN (Edirne) — Efendim, bu sekizinci
aynı şartlara sahip bulunması gerekir.
bentte yazılı muvakkaten âmme hizmetlerinden
memnuiyet, umumi emniyet nezareti altında bu
lundurulmak veya sürgün cezasına mahkûmiyet
hallerinde bu ceza ve tedbirler infaz edilmiş ol
mak.
Bu üç kısma ayrılmaktadır. Birincisi sür
gün, ikincisi umumi emniyet nezareti altında
bulundurulmak. Bir de muvakkaten âmme hiz
metlerinden memnuiyettir. Burada emniyet ne
zareti altında bulundurulmak bir ceza değildir,
bir tedbirdir. Diğeri, sürgün ve âmme hizmet
lerinden memnuiyet ise bir cezadır. Bu sebeple
ayrıca tasrihe lüzum yoktur. Bence bir yanlış
lık ve iltibasa mahal verecek bir cihet yoktur.
Karar Yüksek Heyetindir.

Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarma
sı mahallî en büyük mülkiye âmirinin müsaade
sine ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idare
edecek mesul müdürün Türk vatandaşı olması
na ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bil
mesine bağlıdır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
SEKÎZÎNCÎ MADDE — Mevkute çıkarılma
sı izne bağlı değildir. Ancak mevkutenin:

1. Adını, neşir mevzuunu ne vakitlerde çı
karılacağını ve idare yerini;
2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya
BAŞKAN — Bir düşüklük var zannediyo
müdürleri
veya kanuni temsilci varsa ad ve soy
rum. Heyeti muhteremenin dikkatini celbedeadlarını tâbiiyet ve ikametgâhlarını gösterir bir
rim.
beyanname
verilmesi mecburidir. Bu beyanname
FEHMÎ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Arkadaş
ye
sahip
tüzel
kişi ise şirket mukavelesinin ve
lar; fıkrada: (Muvakkaten âmme hizmetlerinden
ya
cemiyet
tüzüğünün
tasdikli bir örneği ekle
memnuiyet bir, umumi emniyet nezaret altında
nir.
bulundurmak, veya sürgün cezasına mahkûmi
Beyanname, mevkute sıahirJînîn ve ayrı me
yet hallerinde...) deniyor. Yani bu haller varsa, I
sul
müdür veya müdürleri varsa onların da im
hallerinde deniyor, bu üç hal varsa, bu ceza ve
zasını
ihtiva eder.
tedbirler infaz edilmiş olacaktır. Binaenaleyh
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum :
bir kelime düşüklüğü yoktur.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
miştir.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
DOKUZUNCU MADDE — Beyanname ve
ekleri
mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en
ALTINCI MADDE — Mesul müdürlük ile
büyük mülkiye âmirine verilir.
teşriî meclis âzalığı aynı şahıs üzerinde birleşemez.
8 nci maddede yazılı hususları tamamen ve
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Komis
ya kısmen ihtiva etmiyen ve kanuni vasıf ye,
yondan bir sual sormak istiyorum.
j şartlan haiz olmıyan kimseleri sahip veya me-
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sul müdür olarak gösteren beyannameler veril
memiş sayılır.
Beyannameyi alan âmir mukabilinde bir mak
buz verir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
ONUNCU MADDE — Beyanname muhtevi
yatında vukuagolecek değişiklikler beş giin. içinda 9 neu maddede yazılı mercie aynı usulle bil
dirilir.
Mesul müdür değiştiği takdirde yeni mesul
m'üdürün imzasını taşıyan bir vesikanın beş gün
idinde aynı mercie verilmesi lâzımdır.
Bu müddet zarfında bu kanuna göre mesul
müdürlere terettüp eden mesuliyet yazı işlerini
fiilen idare edene aittir.
BAŞKAN — Reyinize arzediyörum. Kabul
'buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON BÎRİNCÎ MADDE — Mevkute sahibi
nin hakkını başkasına devri yahut ölümü halin
de yeni sahip bir ay içinde yeniden beyanname
vermeye mecburdur.
BAŞKAN — Reyinize arzediyörum. Kabul
'buyuranlar... Etmiyenler... Kahul edilmiştir.
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gi bir mektep mezunluğu gibi bir kayıtla tah
dit edilmesi encümenimizce doğru görülmemek
tedir.
NECDET AKIN (Kütahya) — Okur yazar
©lmıyan bir muhbirin vereceği haber nasıl doğ
ru olur ve buna nasıl inanılır?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET ENGÎNÜN (Devamla) — Onu gazetenin neşriyat mü
dürü düşünecek. O kontrol edecektir. Çünkü
Ibunlar neşriyat m'üdürünün mesuliyeti altında
çalışacaktır. Asıl mesul olan neşriyat müdürü
dür. Onun, herkesin getireceği bir haberi neş
retmek mecburiyeti yoktur, haberler onun kon
trolünden geçecektir. Kontrolden geçeceğine gö
re her hangi okur yazar olmıyan bir adamın
haberini de kabul edebilir ve bu şekilde bir
adam istihdam edebilir. Birçok gazete müvezzileri çocuklar okuyup yazma bilmedikleri gibi
ehliyeti de haiz değillerdir. Fakat bunlardan
hangi gazeteyi isterseniz onu verirler ve başka
sını vermezler.

ON İKİNCİ MADDE — Tabi, mevkutenin
her nüshasından ikişer tanesini neşri takip eden
çalışma gününde, çıktığı yerin Cumhuriyet
Savcısı ile en büyük mülkiye âmirine tevdie
mecburdur.
BAŞKAN — Reyinize arzediyörum. Kabul
'buyuranlar... Etmiyenler... Kahul edilmiştir.

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlarım; komisyon sözcüsünün muh
terem huzurunuzda yaptığı maruzat bendenizi
tatmin etmedi ve tahmin ediyorum ki, Yüksek
Heyetinizi de tatmin etmiş' değildir. Esasen
(bendenizin sualim, okur yazar olma mevzuuna
münhasır değildi. Âmmenin emniyeti, şahısların
şerefi ve müesseselerin itibarı, her şey mevzuubahistir. Bu bakımdan muhbir ve muhabir ola
caklarda, umumi emniyet ve teminat yönünden
aranması lâzım gelen 'birtakım evsaf gerekmez
mi? Bendeniz bu noktadan arzettim.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Mevkutelerde ça
lıştırılan muhbir ve muhabirlerin 18 yaşını bitir
miş olmaları şarttır.
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Tenev
vür için komisyondan şunu öğrenmek istiyorum.
Bu muhbir ve muhabirler için sadece 18 yaşını
bitirmiş olmaktan başka hiçjbir şart aranmıyacak mıdır? Lütfetsinler, tenevvür edelimf.

SAFFET GÜROL (Konya) — Mahmut Güçhilmez arkadaşımız emin olsunlar ki, biz gaze
teciler, maiyetimizde çalıştıracağımız muhbir
ve muhabirlerin okur yazar olmasını ve ahlâkî
hamide sahibi bulunmasını, daha birçok fazilet
ve meziyetlere malik olup olmadığı hususunu
arar, sorar, böyle olmıyanları aramızda bulun
durmayız, tasfiye ederiz.

KOMISYON SÖZCÜSÜ MEHMET ENGÎN-

Bu husus encümende de konuşuldu, endişe
buyurmayın, gazeteciler ne yapacaklarını pek
iyi bilirler. Bu kanun çıktıktan sonra emin olu
nuz, öyle bir basın ailesi vücuda gelecektir ki,
her türlü endişeleri ortadan kaldıracaktır.

ÜN (Edirne) — Muhbir ve muhabirlerin yap
tıkları iş, haher toplamaktır. Haber toplaması
nı yapabilecek bir insanın mutlaka okur yazar
olması şart değildir, öyle insanlar vardır ki,
hafızaları gayet kuvvetlidir, haberleri yazma
dıkları halde alacakları haheri ayniyle 'götüre
bilirler. Bu itibarla okur yazarlık veya her han-

Kaldı ki, gazete sahiplerine, müdürlere bu
gün birtakım külfetler tahmil edilmektedir. Bu
muhbir ve muhabirlerin getirecekleri yanlış

B : 23

14.7. 1950

haberler süzülecek, bu mevkutelerde çıkan ha- f
berler müdürü mesullerin mesuliyeti altında
çıkacaktır, hiçbir mesele kalmayacaktır.
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Efendim,
madde beni tatmin etmedi, bir takrir veriyorum.
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında
bir takrir hazırlanıyor, muhbir ve muhabirlerin
18 yaşında olması kâfi görülmüyor, Mahmut
Güçbilmez arkadaşımız tatmin edilmemiştir, bir
takrir hazırlıyor, gelecektir, bunu arzereeeğim,
evvelâ takriri reye koymıya mecburum.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; Mahmut Güçbilmez arkadaşı
mız, gazetetlerde çalışan muhbir ve muhabirle
rin birtakım vasıflara sahip olması hususunda
bir takrir hazırlamakta olduğunu ifade etmiş
tir. Bu neviden, gazetecilikle meşgul olanlarda
birtakım vasıfların aranması, tahdidi mahiyette
hükümlerdir. Gazete ve elemanlarında görülen
noksanlığı, yanlış haber verme gibi şeyleri efkâ
rı umumiye mahkûm eder zaten. Binaenaleyh
bu neviden tahdidi hükümlerin konulması, Mat
buat Kanununa vermek istediğimiz hürriyet an
layışı ile tamamiyle tezat teşkil eder kanaatındayım. Yapılmış olan teklifin reddini istiyorum.
Bu maddenin aynen muhafazası icabettiği kanaatındayım. (Soldan önergeyi oya koyun sesleri).
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arka
daşlarım, Bahadır Dülger arkadaşıma açıklaya- I
yım ki, tahdidi bir fikir kafamda asla yoktur.
Matbuatın âzami hürriyete sahip olmasını can
dan temenni ederim. Münhasıran yaş haddinden
başka bir şart aranmıyan bir muhabirden, şah
sın şerefi, müesseselerin şerefleri, her türlü em
niyet mevzuları karşısında kendisinin bir takım
vasıfları haiz insan olmasını aramak en asgari
hakkımız değil midir? îşte bendeniz fıkranın bu
na göre formüle edilmesi için bu takririmi ver
miş bulunuyorum.
(Reye sesleri).
BAŞKAN — Selim Ragıp arkadaşımız da
söyledikten sonra takriri reye arzedeceğim efen- I
«dim.
SELİM RAĞIP EMEÇ (Bursa) — Efendim,
bu gibi gençleri matbuat müesseseleri yalnız me
sai bakımından almıyorlar, yalnız o cihetten mü
talâa etmemek 1 azmidir. Çok defa bu müessese
ler bu gibi gençleri yetiştirmek için alıyor ve
vaziyetleri müşkül olduğu zaman yardım ediyoryorlar.
I
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Böyle bir kayıt bu gibi yardımları da önliyecektir, nazarı dikkatinizi celbederim arkadaşlar.
BAŞKAN — Takriri okutuyorum. Takrir
üzerinde görüşme olduğu için doğrudan doğruya
reyinize arzedeceğim.
Yüksek Başkanlığa
13 ncü madde emniyetbahş değildir. Komis
yonun emniyetbahş bir vasıf tesbiti ile maddeyi
formüle etmesini teklif ederim.
Bolu Milletvekili
Mahmut Güçbilmez
BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, reddedil
miştir.
13 ncü maddeyi reyinize arzediyordm. Kabul
edenler... Kabul etmiy eni er... Kabul edilmiştir.
Üçüncü Bölüm
Mevkute sahibinin hakları
ON DÖRDÜNVÜ MADDE — Beyanname
nin verildiği tarihten bir sene içinde mevkute
neşrolunmaz veyahut neşrolunmaya başladıktan
sonra neşrine beş yıl müddetle ara verilirse be
yanname hükümsüz kalır ve sağladığı haklar
düşeı.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
ON BEŞİNCİ MADDE — Bir mevkutenin
hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edip yayın
ladığı haber yazı ve resimler mevkute sahibin
den müsaade alınmadıkça neşirlerinden 24 sa
at geçmeden başka mevkuteler tarafından yaymlanamaz. Hususi fedakârlık ihtiyariyle elde
edilen yazı ve resimler için mevkute sahibin
den izin almak mecburidir.
BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Şimdi deminki açık oyun neticesini arze
diyorum.
Türkiye ile İtalya arasında imza edilmiş
olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşmalarmın akit ve onanması hakkındaki kanu
na (245) oy verilmiştir, tasarının kanunluğu
(245) oyla kabul edilmiştir.
Devam ediyoruz..
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Dördüncü Bölüm
Basında Mesuliyet
ON ALTINCI MADDE — Basın yoliyle iş
lenen suçlardan dolayı ceza mesuliyeti:
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan
kimseyle beraber bu mevkutenin mesul müdü
rüne terettüp eder;
2. Mevkutelerde müstaar adla veya imza
sız yahut remizli imza ile neşredilen yazı veya
resmin sahiplerinin adlarını mesul müdür bil
dirmeye mecbur değildir. Ancak, suç
teşkil
eden yazı veya resim Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının birinci faslında yazılı cürüm
lere taallûk ediyorsa mesul müdür bunların sa
hiplerinin sarih hüviyetlerini istek tarihinden
itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet Savcısına bil
dirmeye mecburdur;
3. Mesul müdür suç teşkil eden haber, ve
sika veya yazıyı bu mahiyetini bilmeden yayınlamışsa bunların mesuliyetini yalnız haber, be
yan, vesikayı verene veya yazıyı yazana aittir.
Mesul müdür, yazılı vesika ibraz etmek şar
tiyle mevkutenin sahibi tarafından rızası, hilâ
fına neşredilen yazı ve resimlerden mesul de
ğildir. Bu takdirde ceza mesuliyeti yazı ve re
simleri neşrettirene aittir;
4. Mevkute tarifine girmiyen basılmış
eserlerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suç
teşkil eden eserin failine, fail belli olmadığı
veya bu kimse aleyhinde Türk mahkemelerin
de dâva açılamadığı veya kendisinin malûmatı
veya muvafakati dışında neşrolunduğu haller
de naşire ve naşir de belli olmazsa tabie, bu da
bilinmediği, takdirde bilerek satana, dağıtana
aittir.
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efen
dim, bu 16 ncı maddenin dördüncü bendinde
«fail» tâbiri geçiyor. «Ceza mesuliyeti, suç teş
kil eden eserin failine aittir» diyor. Halbuki
burada bir eserin failinden değil, müellif, mu
harrir ve mütercimden bahsetmek lâzımdır.
Benim bildiğim, bu madde isviçre'den alınmış.
Orada da l'auteur de Tecrire'dir. Burada ter
cümeye de şâmil, umumi olmak üzere «muhar
rir, mütercim ve müellife... Bunlar belli olma
dığı takdirde...» Cümle devam eder.
SAFFET GÜROL (Konya) — Efendim, 16
ncı maddenin üçüncü bendinde «Mesul müdür»
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yazılı vesika ibraz etmek şartiyle mevkutenin
sahibi tarafından rızası hilâfına neşredilen yazı
ve resimlerden mesul değildir. Bu takdirde ce
za mesuliyeti yazı ve resimleri neşrettirene ait
tir» diye bir fıkra vardır. Bu fıkrada bu cüm
le, basın mensuplariyle Hükümet memurlarının
müştereken hazırlamış oldukları tasarıda yok
tu. Encümende, teşkil edilen tâli komisyonda
da yoktu. Sonradan encümen heyeti umum iye
si, bilmiyorum hangi fikre istinaden, bu cüm
leyi buraya sıkıştırmış bulunuyor.
Biraz tavzih edersem bunun tatbikatta hiç.
yeri olmıyacağını ve hattâ 3 ncü bendin bu
ikinci fıkrasının tamamen kaldırılması iktiza
edeceği anlaşılacaktır.
Şöyle ki; patron bir gün yazıişleri müdürü
nün odasına girecek, şu yazıyı neşret, diye ve
recek. Mesul müdür yazıya bakacak, görecek
ki; bu yazı bir suç unsuru teşkil etmektedir.
Bunu ben neşredemem Matbuat Kanunun, söz
temsili, 33 ncü maddesine mugayirdir, diyecek
tir. Bunun üzerine patron onu bu yazıyı neşret
meye icbar edecektir. Yazı işlerimüdürü de, şu
halde bana yazılı bir vesika ver, diyecektir.
Bugünkü gazetelerin kuruluş şekli ve işleyiş
tarzında hattâ umumiyetle patronla işçi arasın
da böyle bir muamele görülmemiştir. Hiçbir
ecir patronuna karşı, bana yazılı bir vesika ver.
diye bir talepte bulunamaz. Bulunduğu takdir
de patron onu derhal kapı dışarı eder.
Bunun aksi, burada yazılı fıkrada olduğu gi
bi, patron emir verecek, yazıyı neşreden mesul
müdür bunu yapmazsa, yine kapı dışarıdır. Bu
nu teklif edecek yegâne şekil, üçüncü bendin
bu ikinci fıkrasının ilgasıdır.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Hangisi
üçüncü bendin ikinci fıkrası dediğini
SAFFET GÜROL (Devamla) — «Mesul
müdür, yazılı vesika ibraz etmek şartiyle mev
kutenin sahibi tarafından rizası hilâfına neşre
dilen yazı ve resimlerden mesul değildir. Bu
takdirde ceza ve mesuliyeti yazı ve resimlerin
neşrettirene aittir».
Benim tayyını teklif etmiş olduğum fıkra
bu üçüncü bendin ikinci fıkrasıdır. Bu hususta
bir de takrir veriyorum.
BAŞKAN — Fethi Çelikbaş.
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, Kanun tasarısının tümü üzerinde gö
rüşen arkadaşlarımızdan birisi bilhassa intihara
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Şimdi arkadaşlar; hangi esbabı mucibe ile
temas etti. Ben şahsan, basında mesuliyetle ilgi- ı
Karma Komisyon bunları dışarı çıkarmıştır.
li olduğum için intihardan mütevellit basın suç
(Gürültüler) Müsaade'buyurun. «Tasarıdaki in
larının Komisyonda çıkartılmasına çok üzüldüm.
tihar
vakalarının neşri
Ve Hükümetin, bu hükümlerin tasarıdan çıkar
BAŞKAN — Beyefendi biz 16 ncı maddede
tılmasına nasıl razı olduğuna da şaştım. Hükü
yiz, bununla alâkası olmıyan mevzuda konuş
met tasarısında gayet yerinde ve ilmî metotlarla...
mayınız. (O, 32 nci maddeye aittir sesleri)
(Bu maddede intihara dair bir şey yok sesleri).
Bunlar
ilerde gelecektir, o zaman konuşursunuz.
Buradan çıkmış (Cezai kısımda sesleri). Mesuli
yetten mütevellit suçlar ortaya çıkacak ki, ceza
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — iyice
kısmına koyalım. Bunu da düşündüm, maalesef bir
okuyamadığım için karışıyor, kusura bakmayınız.
teklif yapmadan inmek durumunda kalacağım.
ilerde gelecekse orada bahis mevzuu ederim.
Ve bu kısımların ilâvesi için maddenin Komisyo
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü.
na iadesi hakkında bir takrir veriyorum. Komis
KARMA Ko. SÖZCÜSÜ MEHMET ENGlNyondan çıkan tasarıya taknin tekniği bakımın
ÜN (Edirne) — Bu maddede bir noksanlık var.
dan bunu yerleştirmeye imkân bulamadım.
müsaadenizle onu tashih edeyim.
BAŞKAN — Ceza müeyyideleri arasında söy
16 ncı maddenin ikinci bendinin üçüncü sa
lersiniz.
tırında başlayıp dördüncü satırında biten «Türk
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Müsaade
Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci faslıııederseniz ilgisini göstereyim. (Hükümet tasarı
1da» diye yazılmıştır. Bu, «Türk Ceza Kanununun
sının 14 ncü sayfa 32 nci maddesindedir. sesle
ikinci kitabının birinci babının birinci faslında»
ri).
şeklinde olacaktır. Çünkü malûmu âliniz Ceza
Efendim, okuyorum: « Kriminal istatistikler
Kaununda brçok kitaplar vardır. Bundan her
de işaret edildiği üzere, intihar vakalarının ga
kitabın birinci babındaki kısım imiş gibi bir
zete ve mecmualarda tafsilâtiyle yazılması ve va
mâna çıkacaktır. Onun için bu noksanlığı tashih
kaya mütaallik resimleriıı yayınlanması bunları
etmek isterim.
okuyan zayıf iradeli kimseler üzerinde tahrik ve
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte
taklit bakımından menfi tesir icra eylediği ci
rem arkadaşlarım; bendenizi mazur görünüz,
hetle bu tipteki kimseleri intihara sevkedici se
matbuata en geniş hürriyeti Demokrat Parti
beplerden sayılmaktadır ».
vermekte olduğu için, bu kanun münasebetiyle
Arkadaşlar, Komisyon, Hükümet tasarısı üze
bu arada, öbür taraftaki mesuliyet mevzuunu da
rinde tadillerini yaparken vatandaşın haysiyetini
düşünmek mecburiyetiyle hareket ediyoruz.
ve şerefini korumayı düşünmüştür. İstirham ede
Onun için 16 ncı maddenin 4 ncü bendine takıl
rim, bu memleketin içtimai bünyesini de koru
dım. Burada mesuliyet mücerret bir mefhum
mak vazifemiz değil midir? Bu arada bir başka
dan ibaret kalıyor. Müsaadenizle bir nokta üze
hususa da temas etmek isterim. Yine bâzı suç
rinde durayım. Buradaki son fıkraya dikkati
lar ihmal edilmiştir.
nizi çekerim: «Bu da, bilinmediği takdirde, bi
Hükümet tasarısının 36 ncı maddesinde «bu
lerek satana, dağıtana aittir».
madde hükmü, zararlı ideolojileri yaymak makŞimdi mesuliyeti halkalardan geçirdik, en
sadiyle dışardan yapılacak maddî yardımları öğ
sonra; bu da bilinmediği takdirde bilerek sata
renip karşılıyabilmek için ittihaz edilmiş bir ted
na, dağıtana aittir.
bir mahiyetinde olup memleket emniyetini ve
Arkadaşlar, bu. mevkute tarifine girmiyen.
müstakar rejimi korumaya matuf 'bulunmakta
basılmış eseri beş yaşındaki bir çocuk dağıtıyor
dır ».
sa, ceza mesuliyeti olmıyan bir çocuk dağıtıyor
fiendeniz matbuat müntesibi olan arkadaşlar
sa, bu takdirde kim mesuldür? Bu ciheti tavzih
gibi salahiyetli değilim. Fakat yabancı memle
etsinler, tenvir etsinler. Maksadımız tenevvür
ketlerin böyle basın rezaletlerini okumak fırsatını
etmek ve reyimizi emniyetle izhar etmektir.
elde ettim. Bu itibarla Hükümetin tasarısında
SAFFET GÜROL (Konya) — Bayi.
mevcut olan bu hükmün de memleketin emniyeti
bakımından komisyonun metnine ilâvesini arzu
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
etmekteyim.
daşlar; bendeniz iki noktaya cevap vermek için
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geldim, bunlardan biri Mahmut Güçbilmez ar- I yasi ve iktisadi bir fikrin adamıdır veya bir züm
kadaşımızm, diğeri de Saffet arkadaşımızın ileri
renin adamıdır, veyahut suçlu veya suçsuz takip
sürdükleri noktalardır. Bunlardan bir tanesi,
edilmesi lâzımgelen bir fikrin adamıdır veyahut
üçüncü fıkranın ikinci bendine mütaallik, öbü
doğrudan doğruya memleketin bünyesinde bir de
rüsü ise 4 ncü fıkraya mütaalliktir.
ğişiklik yapmak istiyen bir fikrin adamı olabilir.
Evvelâ Mahmut Güçbilmez arkadaşımıza arzıBinaenaleyh bu hallerde yanma bir tane me
cevap edeceğim. Gayrimevkute neşriyatta ka
sul müdür alacaktır ve ona icabında suç olan bir
bul edilmiş olan mesuliyet sistemi İsviçre'den
yazıyı, yaz bunu, koy gazeteye diyecektir. Bina
alınmıştır ve en ileri bir mesuliyet sistemidir.
enaleyh ekmek kaygısı ile hiçbir teminatı olmıyan
Malûmunuzdur kî, gayrimevkute neşriyat için
bu adamın, hiç olmazra bu kanuna dayanarak,
mesul müdürlük yapmak için, neşriyatı sansüre
patronundan bir vesika istemesi ve bu vesikayı
tâbi tutmak, yahut neşriyat için beyannamelere
istedikten sonra dışarıya atılacak olursa, belki bir
bağlamak imkânı elbette yoktur. Kitaplar, büroistisna yoluna giderek hukuk mahkemesinde hak
şürler, yani mevkut olmıyan neşriyat basılır ve
kını araması imkânlarını hazırlamak için ve mem
Çıkar. Daha evvel de Anayasanın hükümlerine
leketimizde fikir işçiliğini himaye eden bir ka
göre, bunlar sansür edilmiyeceği için yapılacak
nım bulunmadığı için, biz bu maddeyi buraya
başka birşey yoktur. Binaenaleyh böyle gayri
koymak istiyoruz. Bu suretle ecir arkadaşları
mevkute neşriyattan dolayı bir suç işlenmiş
mızı himaye etmek dâvasında bulunduk. Maksa
olursa, sıra ile yazdığımız gibi, kitabı yazan,
dımız bundan ibarettir. Eğer Yüksek Meclis bu
basan, neşreden, dağıtan, satanlara kadar aşağı
nu haşiv olarak görecekse ve Matbuat Kanunun
doğru bir mesuliyet sistemi teşkil etmekten baş
da yeri olmıyacak bir madde olarak görürse el
ka birşey yoktur. Çünkü gayrimevkut neşriya
bette kanunun metnine hâkimdir ve metinden
tın bünyesi böyle birşeyi icabettirmektedir. Beş
çıkarılması Yüksek Meclisin elindedir. Ben bu
yaşında bir çocuk bunu dağıtacak olursa, el
hükmün burada kalmasını ve hattâ metinden ya
bette beş yaşındaki çocuk bunları bir yerden al
zılı vesika tâbirinin çıkarılması suretiyle, ki bu
mıştır, alacaktır. Hükümetin takip sistemi var
şekilde böyle bir önerge de verilmiştir, mesul mü
dır, takibat oradan yürüyecektir. Onu bilecektir.
düre daha geniş imkânlar verecek bir şekil bah
Denilecektir ki; işlenmiş bir suçun müsebbibinin
sedilmesini temenni ederim.
bulunmaması ihtimali vardır. Ben de şunu söyle
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
rim ki, meselâ bir cinayet işleniyor, bir kaatil,
ENGİNÜN (Edirne — Efendim, konuşan ar
beş adam, 100 adam öldürüyor, Hükümet bütün
kadaşlarım, dikkat ettim, daima patronu, kaş
takip imkânlarına sahip olduğu halde onun fai
ları çatılmış ve mesul müdüre kızgın bir vazi
lini bulamıyor. Binaenaleyh bu da fevkalâde bir
yette tasavvur ettiler. Halbuki, bir içtihat ihti
hal olarak, şâz olarak matbuat yolu ile işlenjmiş
lâfı olabilir. Her hangi bir yazı gelmiştir. Pat
bir suçun failinin bulunmaması haline inhisar
ron, şu yazıyı neşret der. Bakar yazı işleri mü
ediyor.
dürü neşrinde suç var, ben bunu kabul edemem,
Bir başka noktaya daha temas edeceğim: O da
suç var der. Patron da hayır suç yoktur, der
üçüncü fıkranın ikinci bendi hakkında Saffet
ve aralarında hukuki bir ihtilâf çıkarsa. Esasen
arkadaşımızın ileriye sürdüğü noktai nazardır.
gazete sahibi ile mesul müdürü daima beraber
Arkadaşlar; bugün bizim memleketimizde fi
bulunan samimî şekilde birbirlerine bağlı ve
kir İşçilerini himaye eden bir kanun olmadığı için,
emniyet eden insanlardır. Bu şekilde bir içti
ve grev hakkı tanınmadığı1 için muharrirlerin,
hat ihtilâfından dolayı kendisi mahkûm olma
yahut basın mensuplarının aralarında bir sendi
mak için pekâlâ patrona böyle bir teklif yapa
ka kurmaları henüz yapılmamıştır. Bunun için
bilir ve elinden de böyle bir vesika alabilir.
şimdiye kadar basın mensuplarının istikballeri,
Arkadaşlar şahitle ispat ve saireden bahse
çalıştırılanlar, patronlar hariç olmak üzere, ba
diyorlar. Şahitle ispat bu devirde artık geçmiş
sında ecir olarak çalışanların istikballeri, hakika
bir şeydir. Maalesef Ceza Kanunumuzda da
ten patronlarımızın iki dudağı arasında kalıyor.
şehadet müessesesi bugün meriyettedir ama,
Malûmuâliniz, hürriyet rejiminde bir gazete I sakatlılıklarını da hepimiz her yerde gördük.
çıkaran adam, muayyen bir fikrin adamıdır, si- i
Zaten patronla mesul müdür geçinemiyecek
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bir hale gelmişlerse esasen o mesul müdürün
orada tutunmasına imkân yoktur. Bu işçi veya
ecir artık gazeteden ekmek yiyemiyecek de
mektir. Binaenaleyh bunu, içtihat ihtilâflarına,
yani hukuki ihtilâfa hasretmek daha doğru
olur. Bu itibarla aynen maddenin kalması daha
muvafıktır.
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Bir su
al. Burada yazılı (Vesika ibraz etmek) diyor.
Bu yazılı vesika geniş mânada mı kullanılıyor?
Yani bir ecir patrondan vesika istedi, bunu ver
medi, keyfiyeti bir zabıtla tesbit edip* cebine
atarsa, bu, vesika mahiyetini iktisap eder mi?
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
ENGÎNÜN (Edirne) — Bu zabıt varakası en
kuvvetli bir şahadet beyyinesidir. Malûm oldu
ğu üzere zabıt varakalarının muhtelif şekilleri
vardır. Aksi sabit oluncıya kadar muteberdir,
der. Binaenaleyh zabıt varakalarını da bu vesi
kalar arasına ithal etmek lâzımdır.
BAŞKAN — Nadir Nadi.
NADİR NADÎ (Muğla) — Efendini, bu mad
de hakikaten mesul müdürleri çok güç durum
da bırakıyor. Saffet Bey arkadaşımın izahları
gayet yerindedir. 16 ncı maddenin 3 neü fık
rasının ikinci bendi, yazı işleri müdürünün te
minat altında bulunduramıyor. Bahadır Dül
ger arkadaşımız da yazı işleri müdürlerinin ga
zetelerdeki acıklı durumlarını çok beliğ bir şe
kilde uzun uzadıya anlattılar. Basın yoliyle iş
lenen suçlardan, mevkute ile işlenen suçlardan
suçu yapan, gerek yazıyı yazan, gerekse resmî
yapan kimse ile beraber mesul müdürü de ayni
zamanda mesul tutulmuştur. Eğer biz İsviç
re'de, yani ileri demokratik memleketlerin en
ilersinde bulunan bir memleketteki mevkuteye
tatbik edilen mevzuatı tatbik edersek buna lü
zum kalmaz: Yazıyı yazan mesuldür, eğer im
zasız yazı varsa ondan ancak mesul müdürler
mesuldür. Maddeyi bu şekilde değiştirirsek
zannederim anlaşacağız ve mesul müdürler de
kurtulacaktır.
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Efendim,
bendeniz tatbikatta bu maddenin arzedeceği
mahzurları düşünmüş olduğum için komisyonda
şu teklifi yapmıştım. Demiştim ki; gazetenin
sahibi var, başmuharriri var. Başmuharrir yazı
yazdığı zaman veya umumiyetle imzalı yazı ya
zıldığı zaman, bu yazının mesuliyeti o imzalı ya
zıyı yazana ait bulunsun. Mesul müdür, sahibiy
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le tam bir anlaşma halinde bulunmaya mecbur
dur. Aralarında ihtilâflar doğabilir, binaen
aleyh yazının sahibine mesuliyet tahmil edelim,
fakat komisyon eski zamandaki iştiraki mesu
liyet nazariyei mühimmesine dayanarak bunu
kabul etmedi.
BAŞKAN — Efendim şimdi görüşülen mad
de hakkında üç aded takrir vardır, okuyoruz:
Yüksek Başkanlığa
Daha uzun zaman değişmemek istidadı arzetmekte olan tatbikatta, sevku idare umumiyet
le mevkutenin sahibi uhdesindedir.
İstihdamı hiçbir garantiye bağlanmamış olan
mesul müdürün rızası hilâfına yazı veya resim
neşretmek hususunda gazete sahibinin yazılı ve
sika alması imkânsızlık dairesinde güç ve mai
şet gayesiyle re'sen ilgilidir. Bu itibarla 16 ncı
maddenin 3 ncü fıkrasının 2 nci bendinde mev
cut «yazılı vesika ibraz etmek» kaydının kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Füruzan Tek'il
BAŞKAN --• Bu takriri oyunuza arzediyorura.
SAFFET GÜROL (Konya) — Benim de bir
takririm vardır.
BAŞKAN — Okutacağım :
Başkanlığa
Görüşülmekte olan Basın tasarısının 16 ncı
maddesinin üçüncü bendinde yer alan (Yazılı
vesika ibraz etmek şartiyle) cümlesinin metin
den çıkarılmasını rica ederim.
Konya Milletvekili
Saffet Gürol
BAŞKAN — Bir takrir daha var:
Yüksek Başkanlığa
16 ncı maddenin 4 ncü maddesindeki «ese
rin faili» tâbirinin «eserin müellif, muharrir
veya mütercimine, bunlar belli olmadığı takdir
de..» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim.
Mardin Milletvekili
Dr. Kemal Türkoğlu
BAŞKAN — Efendim; 16 ncı maddenin
üçüncü bendi üzerinde yapılan teklifleri kabul
buyuran arkadaşlar lütfen işaret etsinler. (An
laşılmadı sesleri) Efendim; görüşülmekte olan
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bu maddenin üçüncü bendinde yazılı «vesika ib
raz etmek şartiyle» kaydının metinden çıkarıl
ması isteniyor. Vesika olunca mutlaka yazılı
olacaktır. Bu teklifi matbuat müntesibi arkadaş
lar da kısmen kabul ediyorlar. Şimdi heyeti
muhteremenizin reyinize arzediyorum. Bu öner
geyi nazarı itibara alanlar.. Almıyanlar.. Naza
rı itibara alınması kabul edilmiştir.
Şimdi ikinci bir takrir var. Kemal Türkoğlü'nun bu takririni hatırlamanız için bir daha
okutuyorum.
(Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun
takriri tekrar okundu)
BAŞKAN — Bu teklifi reyinize arzediyo
rum: Kabul edenler.. (Anlaşılmadı sesleri)
Efendim, (faili) tâbirinin (müellif, muhar
rir veya mütercimi) şeklinde tadili teklif edili
yor. Bu teklifi kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Şimdi maddeyi ka
bul ettiğiniz bu tekliflerle komisyona iade edi
yoruz. ona göre tanzim edip getireceklerdir.
Madde» komisyondan gelinceye kadar diğer
maddelerin müzakeresine devam ediyoruz:
ON YEDİNCİ MADDE — Basın yoliyle iş
lenen suçlardan doğacak maddi ve mânevi za
rarları cezaen mesul olanlarla birlikte mevku
telerde sahibi ve mevkute olmıyanlarda naşiri
müteselsilen tazmin ile mükelleftirler.
BAŞKAN — Mütalâa varmı?.. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.
ON SEKtZÎNOÎ MADDE — Basın suçla
rından mahkûm olanlar hakkında verilen ke
sin hüküm tamamen veya hulasaten aynı mev
kutede ve eğer o mevkute çıkmıyorsa masrafı
hükümlüye ait olmak üzere başka bir mevku
tede neşrine hükmolunabilir.
Takibi şikâyete bağlı hususlarda yukarıki
hükmün uygulanması şikâyetçinin
isteğine
bağlıdır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı?.. Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Beşinci Bölüm
Cevap ve düzeltme hakkı
ON DOKUZUNCU MADDE — Bir şahsın
haysiyet ve şerefine dokunan veya menfaatini
bozan yahut kendisi ile ilgili halûka ta aykırı
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hareketler, düşünceler ve sözlerle açık veya
kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından
dolayı o şahsın imzasiyle gönderilecek cevap
ve düzeltmeyi mevkutenin mesul müdürü met
nine hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın ay
nen ve tamamen neşre mecburdur.
Cevap ve düzeltmenin günlük gazetelerde
alındığını takip eden üç gün ve diğer mevku
telerde bu müddet gözetilmek şartiyle en geç
ikinci çıkacak sayıda aynı sahife ve sütunda
aynı punto harflerle yayınlanması mecburidir.
Cevap ve düzeltme taallûk ettiği yazının
uzunluğunu geçemez, yirmi satırdan az olan
yazıların cevabı yirmi satır olabilir.
Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
eden ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerek
tiren yaym ile ilgisi bulunmıyan hususlar mev
cut ise veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş
ise dercinden çekinebilir. Bu takdirde çekin
menin sebepleri derhal yazı ile o yer sulh ceza
yargıçlığına bildirilir. Yargıçlık en geç yirmi
dört saatte münasip göreceği değişikliği ya
par; bu değişikliklerden sonra cevap ve dü
zeltmenin yayınlanması zaruridir.
Devlet daireleri âmme müesseseleri ve tü
zel kişiler tarafından gönderilecek cevap ve
düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimse
nin bu hakkını vârisleri kullanabilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?
NADÎR NADÎ (Muğla) — Efendim komis
yon sözcüsüne sual sormak için çıkmıştım. Ce
vapların neşredilmesi istendiği takdirde hâki
me kadar gidilmektedir. Orada gereken deği
şikliğin yapılması 24 saat kadar uzamaktadır.
Arkadaşlar meslekte çok tecrübesi olan bir
arkadaşınız sıfatiyle arzetmek isterim ki cevap
hakkı ne kadar mukaddestir, fakat maalesef
bu. zaman zaman suiistimale uğramaktadır.
Lalettayin bir tenkid için veya bir medih için
cevap vermek, âmme efkârını temsil eden g a 
zeteleri, âmme efkârı karşısında vazifelerini
yapamaz hale getirmektedir. Komisyon sözcü
sünden soruyorum. Cevaba lâyık görünmeyen.
meselâ sanat tenkidi mahiyetinde olan, mütalâ
adan ibaret olan yazılara verilen cevapları da
hâkim icabında, neşredilmeyecektir, diyebilecek
midir?. Yoksa bunlar mutlaka neşredilecek mi
dir?.
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BAŞKAN — Komisyon sözcüsü buyursun.
KOMİSYON. SÖZCÜSÜ MEHMET ENGİNÜN (Edirne) — Hâkimlerin takdir hakkı ka
nunlarla geniş olarak tutulmuştur. Burada da
ayni şekil mevcuttur. Bu itibarla hâkim alâka
dar görmediği cevapları neşretmesi için cebir
etmiyecektir. Gönderilen cevap ve düzeltmede
suç teşkil eden ifadele^ veya cevap ve düzelt
meyi gerektiren yayın ile ilgisi bulunmayan
hususlar mevcut ise veya neşrinden itibaren üç
ay germiş ise- dercinden çekinilebilir. Bu tak
dirde çekinmesinin sebepleri derhal yazı ile o
yer sulh ceza yargıçlığına bildirilir. Yargıçlık
en geç yirmi dört saatte münasip göreceği
değişikliği yapar; bu değişikliklerden sonra ce
vap ve düzeltmenin yayınlanması zaruridir.
Şu halde müracaat edeceğine göre, sen hak
lısın diyebilecektir. Bunu dedikten sonra bu,
neşredilmesi lüzumsuz olan yerlerin neşredil
mesi lüzumsuz olan yerlerin neşredilmemesi ka
rarı demektir.
Bu itibarla bendeniz burada tereddüdü mu
cip bir cihet görmüyorum.
ÎZZET AKMANLAR (Rize) — Hâkimin ve
receği karar mutlaka infaz edecek mi?.
MEHMET ENGlNÜN (Devamla) — Şüphe
siz efendim.
BAŞKAN — Bahadır dülger.
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Es
babı mucibede zaten yazılı efendim.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim cevap hakkındaki maddede, Sayın Nadir
Nadi arkadaşımızın tereddüt ettiği mesele mev
cut değildir. Madde fevkalâde sarihtir. Arkada
şımız diyorlar ki, sanat tenkidlerine cevap ve
rildiği takdirde yazacakmıyız diyorlar. Mesele
şudur : Cevap ve düzeltme hakkı maddesinde
haysiyet ve şerefe dokunmuş olmak şartı ve
menfaati bozan veyahut kendisiyle ilgili hare
ketlerin, düşüncelerin şartı vardır. Hükümetin
sevketmiş olduğu tasarı şöyle bir hükmü iktiza
ediyordu; «Kendisi tarafından hakikata aykırı
telâkki edilen hareketler...» Eğer «Kendisi tara
fından hakikata aykırı telâkki edilen» kaydı
muhafaza, edilmiş, olsa idi Sayın Nadir Nadi ar
kadaşımızın hakkı olabilirdi. Süpjektifti o za
man cevap verme hakkı. Halbuki burada tama
men müspet, hâdiselere inhisar ediyor ve müs
pet hâdiselere dayanıyor. Kaldı ki, cevap hak-
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| kının neşriı den imtina edilmesi hakkında hâ*
kime müracaat usulü de konmuştur. Hâkim, ce
vabın cevap mahiyetinde olup olmadığını tes-bit edecektir ve bu hususta hüküm verecektir.
Muhakkak surette o hükme gazetecinin uyması
lâzımdır. Çünkü bir de ceza müeyyidesi kon
muştur. Hâkimin takdiri işin içine girdiğine
göre, artık cevap hakkı meselesinde bir tered
düt kalmamış olduğu kanaatindeyiz biz.
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Komis
yon sözcüsünden bir noktayı sormak istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, söz almış ve konuşI muş olan arkadaşlar bendenizin zihnimi kurcalıyan birçok noktalara iliştikleri için onlardan vaz' geçiyorum. Yalnız bir nokta :
i
Metne dikkat buyurursanız çok enteresan,
j müddetle alâkalı bir nokta vardır. Diyor ki
(Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkileden ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerek
tiren yayın ile ilgisi bulunmıyan hususlar mev
cut ise); buraya kadarım kaldırıyorum. Yani
söyliyeceklerimin bununla alâkası yok. Şimdi
(veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş ise, der
cinden çekinilebilir). « Veya » denildiğine göre
« veya » dan sonra (neşrinden itibaren üç ay
geçmiş ise) müddete maksur ve mahsus olarak
neşrinden çekinilebilir. Yalnız alttaki kısımda:
(Bu takdirde çekinmenin sebepleri derhal yazı ile
o yer sulh ceza yargıçlığına bildirilir. Yargıçlıki en geç 24 saatte münasip göreceği değişikliği yapar » deniyor. Ne değişikliği yapacak? Ben
mücerret müddet naktasından neşretmiyeceğim,
! diye hâkime gönderdi. Mücerret müddet nok
tasından 3 ay geçmiştir, ' bu müddet geçtiği için
ve Kanun da bana hakkı hiyar verdiği için
neşretmiyeceğim, diyecektir. Bunun üzerine
hâkim ne değişikliği yapacaktır ? Bu bakımdan
burada bir noksanlık vardır. Bunun düzeltil
mesini, yahut da bizim- ikna edileceğimiz şekilde bir izahat verilmesini rica ediyorum.
J
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET ENGÜNÜN (Edirne) —Efendim^ bu maddede yazılı bu
fıkralardan maksat; hâkime geniş, bir takdir hak- •
ki tanımaktır. Buradaki değişiklik sorulacak su
ale göredir. Şu cihetleri ben fazla görüyorum,
neşretmek istemiyorum diye gönderecektir. Neş- redilmesi için hâkim karar verdi mi tabiî neşre
dilecektir. Burada, müddet geçmiştir, bundan
I dolayı neşredemiyeceğim derse, hâkim müddetin'
1 geçmediğini hesaplar ve bunun için de vesikalar
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CİHAD BABAN (İzmir) — Efendim; 19
ister. Bunun neşri için üç ayın geçmiyeceğini II
ncu maddedeki cevap hakkı matbuat hukukunun
hâkim görürse, hayır geçmemiştir şeklinde bil
en esaslı hükümlerinden birisidir. Bu itibarla,
direcektir.
arkadaşım Nadir Nadi'nin endişesini tavzih et
Değişiklik burada gazete idarehanesinin telâkkisindedir.
I miş olmak maksadiyk, komisyonda vardığımız
neticei zapta geçsin ve ilerde hâkime yarar ol
BAŞKAN — Değişiklik yapar deniyor. Üç
sun
diye ifadede bir zaruret duyuyorum.
ay geçmişse değişiklik yapar mı?
Mesele şudur : Cevap hakkının suiistimalini
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET ENGtönlemek için gazete hâkime verilen cevabın ya
NÜN (Devamla) — Üç ay geçmişse zaten mesele I
zıya cevap teşkil edip etmediğini sormak yolu
yoktur. Neşredilmemesi doğrudur diye karar ve
na gitmeye hakkı vardır. Hâkim burada geniş
recektir. Üç ayın geçip geçmemesi hususunda ...
olarak takdir hakkını kullanacaktır. Yalnız elBAŞKAN — Üç ay geçtiği takdirde deği
fazıhı, hakaretamiz sözlerini değil, verilen ceva
şiklik yapılması icabediyor mu? Mesele oradadır.
bın yazıya cevap teşkil edip etmediğini de tet
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET ENGÎNkik edecek ve «Bunu hiç koyma» diyebileceği
ÜN (Devamla) — Encümene alıp bir kere gö
gibi yarısını, dörtte birini kesip geri kalanını
rüşelim.
neşrettirebileeek, yani hâkim tam mânasiyle ta
Müsaade ederseniz komisyona aldığımız 16
sarruf edecektir.
ncı maddeyi formüle ettik, onu arzedeyim :
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Benim tale
«Yazılı vesika ibraz etmek şartiyle» ibaresi
bim de bundan ibaretti. Bunu komisyon sözcünin çıkarılmasına muvafakat ettik. Ve aym I sü veya başkanı burada zapta geçirtsin kâfi.
maddenin 4 numaralı bendinde «Failine» keli
Bunu rica ediyorum.
mesini çıkararak buraya, raruellif, muharrir ve
BAŞKAN — Bu husus esasen zapta geçmiş
mütercim ibarelerinin ilâvesi teklif edilmişti
tir, efendim.
buna «Veya tersim edenine» yi de ilâve ettik.
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — O ayrı. KoBAŞKAN — Bu, bu madde ile alâkadar de I misyon sözcüsü veya başkanı tarafından da ifağildir. Bunu sonraya bırakalım. Şimdi görüş- II de edilmesi lâzımdır.
mekte olduğumuz 19 ucu madde hakkında Ada
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
let Bakanı söz istemiştir. Buyurun.
I ENGÎNÜN (Edirne) — Cihad'm sözlerine Ko
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
misyonumuz iştirak ediyor.
mir) — Efendim, esas itibariyle bu, yazının
SAFFET GÜROL (Konya) — Efendim, haymünderecatı itibariyle yapılacak değişikliğe I siyet ve şeref sahibi vatandaşlarla, yine onlar
taallûk eder. Bunu neşretmemekten mü
kadar haysiyet ve şerefi yüksek olan matbuat
tevellit cezai müeyyide 29 ncu maddede
arasında cevap hakkı mevzuunda bir ihtilâf da
dir. Üç ay geçmemiştir diye bir müda
şu noktadan çıkıyor. Malûmu âliniz yazılarda
faa için ayrıca cezai müeyyide vardır. Hâkim,
kendi isimlerinden ima tarikiyle bahsedilen ze
yalnız yazı hakkında hangi kısımların neşredivat dahi gazetelere tekzipname, tefsirname gön
lemiyeceği yolunda varacağı kanaate göre bun
derecektir. Bundan başka kanunda diyor ki, bu
ları çıkarabilir, mütebaki kısımlar çıkartılacak
tefsirname veya tekzipnamede adı geçen zatın
değildir. Neşirden imtina ederse müdürü mesu
adı geçen yazının uzunluğu kadar tekzipname
lün mesuliyeti hakkındaki cezai müeyyideler
neşrine hakkı vardır. Tâli Komisyon bunu bu
yok mudur? Bu da onun gibidir. Neşirden im
radan çıkarmıştı, ne şekilde girmiş bilmem.
tina etmiş ise niçin, neden imtina etmiştir? Ay
Cevap ve düzeltme taallûk ettiği yazının uzun
nı müdafaa ileri sürülebilir. Niçin imtina etmiş
luğunu geçemez, 20 satırdan az olan yazıların
tir cevabı yazmaktan? Şu sebepten 3 ay geçtiği
cevabı 20 satır olabilir, diyor. O uzunluğu ge
için neşirden imtina hakkı vardır. Bundan do
çemez ama muhakkakki, onun kadar olur. Me
layı neşretmiyor. Bir dâva ikamesi halinde gö
selâ bir başmakalenin, başında bir hâdiseyi tav
rülecek bir duruşmada hâkim, bu ciheti müda
zih zımnında bir başmuharrir bir zatın isminden
faa sadedinde tetkik eder ve ona göre bir karar
hah'sediyor, diyor ki : Geçenlerde filânca yerverir.
I| lerde şöyle bir hâdiseye sebebiyet veren vatan-
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daşlann huzurunu ihlâl eden filânca zat memle
ketin derin bir içtimai yarasına dokunmakta
dır. Bunu dedikten sonra uzun uzun o içtimai
yarayı tavzih ediyor, îki sütün tutan yazıda
- Sade başta olsa dahi - adının geçtiğini müşa
hede eden zat iki sütunla bu yazıyı tavziha kal
kıyor. Birinci yazı gibi aynı sahifede aynı pun
tolarla neşretmek vaziyetinde kalan gazeteciler
uzun günler karileri de kendileri de müşkül va
ziyette kalıyorlar. Bir yazıya cevap hakkını
mt&addes tanımakla beraher, gazetelerin bün
yesini ve okuyanları da düşünmek iktiza eder.
Yapılacak şey, tekzip ve tavzihlerin cevapları
nın adı geçen zata ait kısım kadar olması lâzımgelir.
Hâkime bir ihtilâf olduğu takdirde gider.

0:4

Fakat biz kanun metnine şimdi takdim edece
ğim önergede bahsettiğim tavzihi koyacak ora
ya bir fıkra ekliyecek olursak buna hacet kalmıyacaktır.
Teklifte belirtildiği gibi herkes kendisinden
fbahseden metin kadar yazı gönderebilecektir.
Bu ricamı başkanlığa verdiğim önergemde te
barüz ettirmiş bulunuyorum, kabulünü rica
ederim.
BAŞKAN — Arkadaşlar, 19 ncu maddenin
müzakere seyri bu safhaya gelince çoğunluk
bulunmadığını görüyoruz, binaenaleyh 19 ncu
madde hakkında karar almak ve mütaakiben
müzakereye devam etmek üzere saat 22 ye ka
dar Oturuma ara veriyorum.
Kapanma saati : 20,05

DÖRDÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 22,15
BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen
KÂTİPLER : Baif Aybar (Bursa) Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa).
«•»BAŞKAN — Arkadaşlar bir yoklama yapa
lım, ekseriyetimiz yoktur. (Ekseriyet var ses
leri)
Dışarda mevcut arkadaşları saymışlar, ek
seriyet olduğunu haber veriyorlar, şimdi onlar
da iltihak ediyorlar müzakereye başlıyoruz.
Şimdi 19 ncu maddenin müzakeresine
devam ediyorduk,
Komisvon Sözcüsü burada mı efendim?
REFET AKSOY (Ordu) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
BEFET AKSOY (Ordu) — Arkadaşlar 19
ncu maddedeki cevap ve düzeltme hakkını ehem
miyetli gördüğüm için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum.
Maddedeki dördüncü fıkradan okuyorum:
(Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
eden ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerek
tiren yayın ile ilgisi bulunmıyan hususlar mev
cut ise veva nesrinden itibaren üc ay geçmiş
ise dercinden cekınîlebilir. Bu takdirde çekin
menin sebepleri derhal yazı ile o yer sulh ce

za yargıçlığına bildirilir. Yargıçlık en geç yir
mi dört saatte münasip göreceği değişikliği ya
par ; bu değişikliklerden sonra cevap ve düzelt
menin yayınlanması zaruridir.)
Efendim; faraza ağır hastayım, neşriyattan
haberdar oldum veyahut uzak bir yerden geldm, üç ay sonra, müddet geçmiş.. Bu takdirde
ben efkârı umumiye karşısında töhmet altında
mı bulunayım? Bir müttehim olarak mı kala
yım? Bu hatayı tashih etmek için neşir yerine
giderim. Bu hakkını kullanmadan ölen bir
kimsenin bu hakkını vârisleri kullanabilir. Yu
karda arzettiğim gibi, ben öldüm, evlâdım
Amerika'da, kalkmış gelmiş, aradan müddet
geçmiş, o yeni ıttıla kesbediyor. Ben mezarda
töhmet altındayım, oğlum bir müttehemin ev
lâdı olarak kaîıvor. Binaenalevh yukardaki
fıkrayı «ıttıtamdan itibaren* şeklinde düzeltir
sek bu sakatlık kalkmış olur.
Bu hususta Baskanlı&a bir takrir takdim
ediyorum. Tasvibinizi rica ederim.
SITKI YIRCALI (Balakesir) — Arkadaş-
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lar, biraz evvel arkadaşımız Konya Milletveki
li Saffet Bey bir önerge takdim ettiler. Bu
önergeye göre cevap hakkı muayyen bir nispet
dâhilinde tahdit edilmektedir. Yani bir şahsın
cevabı onu ilgilendiren yazı kadar fazla yahut
da âzami 20 satıra kadar olabilir. Her hangi
biı- yazıda umumi mahiyette birinden bahsedil
diği zaman tekzip hakkını bu hükümler dâhi
linde kabul edersek, yine kendilerinin de izah
ettikleri gibi, bir başmakalede bir defa adı ge
cen bir şahsın o baş makelenin muhtevası ka
dar bir yazı ile cevap vermek hakkı tanınmış
olmaktadır.
Arkadaşlaı-, beş altı seneden beri Balıke
sir'de yayınlanan bir gazetenin sahibiyim. Bil
hassa taşra gazetelerinde bu gibi tekziplerin
ne kadar suiistimale uğradığını hattâ bâzı
günlerde yalnız bu tekziplerle
neşredildiğini
biraz bu işlerle ilgili arkadaşlar yakinen bilir
ler. Her hangi bir yazı içinde ismi geçen bir
vatandaşa eğer o yazının bütün uzunluğu ka
dar cevap verme hakkı tanıyacak olursak, ce
vap hakkının her zaman suiistimale uğradığı
nı görmek mümkün olacaktır. Bu bakımdan
arkadaşımızın önergesi dâhilinde hiç olmazsa
her hangi bir yazıda ismi geçen şahsı ilgilen
diren kısım kadar, kendisinden bahsedilen
miktar kadar bir yazı ile cevap vermek hakkı
tanılır ve cevap vermek hakkı bu şekilde tak
yit edilirse, her halde bundan sonra bu gibi
cevapların suiistimali önlenir.
Yine 19 ucu maddenin muhteviyatına göre,
arkadaşlar diyorlar ki değiştirebilir: Yani ar
kadaşlarım buna işaret ederek dediler k i ; hâ
kime gideceğiz hâkim tetkik edecek, hakikaten
hakaretâmiz veya umumi olarak şahsını ilgi
lendiren bir şey olursa bunu neşretmemeye, hü
küm şeklinde değilse de, hâkim karar verebi
lecektir.
Arkadaşlar, eğer bunu hâkimin takdirine
bırakır ve 19 ncu maddenin birinci fıkrasının
hükümleri dâhilinde bir cevabın neşredilmemesine karar verebilir şeklinde maddeyi değiş
tirirsek o zaman yine cevap hakkının suiisti
malini önlemiş oluruz. Çünkü hâkim eline al
dığı yazıya bakacaktır. 19 ncu maddenin birin
ci fıkrasında ne. gibi yazılara cevap verilebile
ceği tasrih edilmiştir. Onu hâkim iltibasa ma
hal vermiyecek hükümler
dâhilinde
tetkik
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edecektir diye ilâveten sarih hükümleri korsak İstanbul ve diğer yerlerde Basın Kanunu
tatbiki hususunda yargıçlara açık bir şekilde
yol göstermiş ve o yerlerde tahassül edecek ka
naatler, ana hatlar çizilmiş olur ve bizi de bu
gibi külfetlerden kurtarmış olursunuz. Maru
zatım bundan ibarettir.
HALÎL ÎMRE (Sivas) — Efendim, benim mâ
ruzâtım kısa olacaktır. Evvelâ Sayın Yırcalı 'ya arzedeyim : Neşredilecek yazıyı hâkimin gözden
geçirmesine, takdir hakkını istimaline imkân
verilirse bunun ileride bu yüzden doğacak ihti
lâflarda hâkimin tarafsızlığını bertaraf etmesi
ihtimali de mevcuttur.
Yine 19 ncu maddenin yazıldığı 21 nci sahifede bir «satır» tâbiri vardır. Satırlar, gerçi
bugünkü matbuat teamülüne göre muayyen sü^
tunlar halindedir ama ilerde sütunların tertip
ve tanzimi değişebilir. Tensip buyurursanız bu
«satır», yerine «kelime» tâbirini koyalım.
BAŞKAN — Efendim, şimdi bu madde üze
rine verilmiş takrirler vardır. Bunları da oku
duktan sonra sözcüye ve arzu ederi erse Hüküme
te söz vereceğim.
Yüksek Başkanlığa
19 ncu maddenin 10 ncu satırının «cevap ve
düzeltme, yazıda kendisine taallûk eden kısmın
uzunluğunu geçemez.» şeklinde düzeltilmesini
rica ederim.
Konya Milletvekili
Saffet Gürol
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Basın Kanununun 19 ncu maddesinin 4 ncü
fıkrasında yazılı (Neşrinden itibaren) yerine
(Ittılamdan itibaren) ibaresinin vaz'ı suretiyle
fıkranın tadilini teklif ederim.
Ordu Milletvekili
Refet Aksoy
Başkanlığa
19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasındaki (veya
neşrinden itibaren üç ay geçmiş ise) kelimelerinin
kaldırılarak aynı fıkranın sonuna (Neşrinden iti
baren üç ay geçmiş ise cevap dercedilmez) şek
linde değişiirilmesini teklif ederim.
Rize Milletvekili
izzet Akçal
BAŞKAN — Efendim, sözcünün bu işte söz
almak ihtiyacını duyup duymadığını öğrenmek
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istiyorum. (Bir takrir daha var, sesleri).
Evet, bir tane daha var, onu da okutuyorum.
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BAŞKAN —- Aynı mevzuda bir iki takrir
daha var, onu da okutuyorum.

Başkanlığa
Yüksek Başkanlığa
19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasının (bu tak
Basın Kanunu tasarısının 19 neu maddesine
dirde) ibaresinden sonraki kısmın aşağıdaki şeaşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile arz ve
I kilde düzeltilmesini teklif ederim.
talep ederim :
Ankara Milletvekili
(Eğer, gönderilen cevaba mesnet tutulan ya
Osman Şevki Çiçekdağ
zı, bu maddenin ilk fıkrasında gösterilen esas ve
unsurları ihtiva etmiyor ve cevap ashibine cevap
Bu takdirde çekinmenin sebepleri derhal ya
hakkı bahşetmiyorsa yargıç mezkûr cevabın neş
zı ile o yer sulh ceza yargıçlığına bildirilir.
rinde kanuni mecburiyet olmadığına da karar ve
Yargıçlık en geç 24 saat içinde çekimlen sebepler
rebilir.)
hakkında kesin bir karar verir. Bu karara uymak
Trabzon Milletvekili
mecburidir.
Mahmut Goloğlu
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü!
Matbuat Kanununun 19 ncu maddesi sonuna
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET I (bir yazıda müteaddit şahıslardan bahsedilmiş
ENGİNÜN (Edirne) — Efendim, bu hususta I ise birisinin cevabı neşrolunmuş ise diğerlerinin
umumi bir temayül görmekteyim. Bu temayül
cevabını neşre mecburiyet yoktur. Müteaddit
şöyledir : Gönderilecek cevabın, evvelce neşre
şahısları ilgilendiren yazıdan, açılan dâvaya di
dilmiş bulunan cevabı gerektiren yazı ne kadar
ğerleri katılsa da bir suç sayılır. Şahsi hak ta
yer tutuyorsa, okadar yer tutabilmesini temin
lepleri mahfuzdur.)
dir. Eğer hiç alâkası yoksa, bir vehimden iba
Fıkranın ilâvesini teklif eylerim.
retse hiç dercedilmesine imkân vermemektir. Ben
Kastamonu Milletvekili
bu temayül üzerine bir değişiklik hazırlamıştım.
HayriTosunoğla
Bahadır Dülger arkadaşımız da ayrı bir şekil ha
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
zırlamışlar, bunları okuyayım hangisini tercih
ENGİNÜN
(Edirne) — Dördüncü fıkra:
ederseniz bizim için o muteberdir. Müsaadenizle
«Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
okuyorum :
eden ifadeler veya cevap bu düzeltmeyi...
(Fıkra 4 : Gönderilen cevap ve dü?eltmede
SAFFET GÜROL (Konya) — Sayın Baş
yazı ile ilgisi bulunmıyan hususlar mevcut ise
kan usul hakkında bir teklifim var. Devam etme
veya neşrinden itibaren üç ay geçmişse dercinden
ye lüzum yoktur. Tek başına bir sözcü şahsi bir
çekinilebîlir. Bu takdirde çekinmenin sebepleri
teklif getiriyor.
derhal o yerin sulh ceza yargıçlığına bildirilir.
BAŞKAN — Sözcünün teklifi okunan takrir
Yargıçlık en geç 24 saatte neşirle alâkalı bulunup
lerden ilham alarak yapılmaktadır. Şahsi debulunmadığını ve müddetin geçip geçmediğine I
\ ğildir.
karar verir veya münasip göreceği değişikliği ya<SAFFET GÜROL (Konya) — Karar yok
par. Yargıçlığın kararı yerine getirilir.) Geti
tur.
Komisyon ekseriyeti nerede?
rilmezse 29 ncu maddede cezası vardır.
BAŞKAN — Ekseriyet mevcut olabilir de,
(Sözcü 19 ncu maddenin dördüncü fıkrasını
olmıyabilir de...
*/
tekrar okudu).
CİHAD BABAN (İzmir) — Komisyon söz- '
Ittıla kelimesini koyalım sesleri).
cüsü komisyonla ihtilâfa düşüldüğü takdirde kür
MEHMET ENGİNÜN (Devamla) — Beye
süye gelir.
fendi, ozaman iş yılan hikâyesini geçer. Avrupa'
SAFFET GÜROL (Konya) — Usul hakkın
da idim, köyde idim, şurada veya burada idim
da söz istiyorum.
diye birtakım suiistimale müsait vaziyetler mey
BAŞKAN — Söz kesilip de usul hakkında
dana getirilmiş olur. Gazetecilerin suiistima söz alınmaz. Mehmet Bey devam buyurun.
line mâni olalım derken bu sefer eşhasın suiisti
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET ENGİ
maline sebebiyet vermiş olacağız.
NÜN (Devamla) — « . . . . gerektiren yazı ile il-
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Ittıla keyfiyetine gelince, Ceza Muhakemele
gisi bulunmıyan hususlar mevcutsa veya neşrin- I
ri Usulü Kanununun ihtiva ettiği hükümlere
den itibaren üç ay geçmişse dercinden çekine
göre şahsi dâva veya şikâyetname itisına bağlı
bilir. Bu takdirde çekinmesinin sebeplerini der
suçlarda altı aylık bir sukutu hak müddeti var
hal yazı ile o yer sulh ceza yargıçlığına bildirir.»
dır. Basın Kanununda altı aylık bir sukutu hak
AZÎZ UEAS (Mardin) — Böyle kürsüde
müddeti mevcuttur. Bu müddet suçun vukumetin hazırlanmaz.
bulduğu tarihten başlar. Eğer suça sonradan
BAŞKAN — Komisyonda hazırlanmış, bura
muttali
olmuşsa ıttıla tarihi esastır. Fakat her
da okuyor efendim, teker teker okuyarak heyeti
halde zamanaşımı süresi geçince dâva hakkı kal
muhteremenize sunuyor, bunun üzerinde tabiî
maz. Bu sebeple «Ittilâ» kelimesini koymak
söz hakkınız var.
icabeder. Ama, basın suçları, bir arkadaşın tav^
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
şifi gibi, bir kibrit alevine benzer, kısa zaman
ENGlNÜN (Devamla) — «Yargıçlar en geç 24
da
ne yapılacaksa yapmak lâzımdır. Onun
saatte neşirle alâkası bulunup bulunmadığına
için ittilâ kelimesinin konması çok uzun zauanı
ve müddetin geçip geçmediğine karar verir ve
ihtiva etmesi itibariyle tehlikeli ve basın suç
ya münasip göreceği değişikliği yapar. Yargıçlı
ları mahiyetleri bakımından da pek uygun düş
ğın kararı yerine getirilir.» (Muvafık sesleri).
mez, kanaatindeyim.
Bu kadar efendim.
BAŞKAN — Peki, bundan başka teklif var
BAŞKAN — Şimdi efendim, takrirleri birer
mıî
birer okuyoruz.
Saffet Bey usul hakkında söz istiyor musunuz?
Sayın Başkanlığa
SAFFET GÜROL (Konya) — Efendim, Ba
19
ncu
maddenin
cevap ve düzeltmeye dair
sın Kanununun müzakeresini yapan Karma Ko
olan
hakkın
yirmi
satır
yerine 200 kelime ola
misyon çalıştı ve nihayet bize bir tasarı getirdi.
rak
düzeltilmesini
teklif
ederim.
Bu tasarı ancak komisyonda konuşulan ve ka
Sivas Milletvekili
rarlaştırılan esasları ihtiva edebilir. Sözcü bura
Halil İmre
da komisyon tarafmdan karara bağlanan husus
larda teklif yapabilir. Halbuki burada tasarının
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
konuşulması devam ederken her hangi bir mad
daşlar, cevap hakkının uzunluğu birçoklarını
deye, fıkraya itiraz oldu mu sözcü bey gidiyorlar,
alâkadar ediyor. Acaba satır mı, hacım mı ol
Hükümet sözcüleriyle görüşerek bize bir metin
sun? Meselesi üzerinde duruluyor. Yalnız bu
getiriyorlar. Bu arada bu madde komisyona pek
rada dikkat edilecek nokta; cevap hakkında
âlâ iade edilebilir, komisyon toplanır yeni metni
aynı puntolarla yazılacak husus vardır. Bir yazı
getirir. Fakat tek basma bir sözcü her hangi bir
aynı puntolarla yazıldığına göre aşağı yukarı
fikrayı veya maddeyi değiştirerek buraya geti
harfleri ihtiva eder, bir satır. Netice itibariyle
remez, getirirse ancek bu onun şahsi fikri olur.
kelime bakımından da üç aşağı beş yukarı biri
(Hayır hayır sesleri). «Hayır hayır» diyen ar
ne müsavat halinde olur. Binaenaleyh kelime
kadaş tüzükte maddesini bulur, bendenizi ilzam
saymaktansa satır saymak esası bizim işimize
eder.
daha uygun gelir. Teklif de bunu icabettirir.
BAŞKAN — Hükümet adına Adalet Bakanı
Kolaylık da budur. Satırla kelime saymak ara
konuşacak.
sında had bakımından bir fyda yoktur.
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, onu da
mir) — Çekinme keyfiyeti, zaman mefhumunu
okutuyorum.
da içine aldığı için, yargıcın bu ciheti de tedkik
etmesi lâzımdır. Fakat her halde Çiçekdağ ar
Yüksek Başkanlığa
kadaşımızın dediği gibi yargıç her üç ihtimali
19 ncu maddenin dördüncü fıkrasının sonun
de tetkik etmelidir. İbareye göre yalnız yazıl
daki (Zaruridir) yerine (Mecburidir) kelimesi
masından çekinilmekte olan hususları .tetkik
mâna yönünden daha uygundur, o suretle dü
ederken zaman meselesi muallâkta kalıyor. Onun
zeltilmesini arz ve teklif ederim.
için her üç ihtimali tetkik etmesi daha doğru- J
Yozgad Milletvekili
dur.
i
Yusuf Karslıoğlu
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BAŞKAN —- Arkadaşlar, bu takrirleri reyi
nize sunacağım, ondan sonra komisyonun hazır
lamakta olduğu metni oyunuza sunacağım.
SAFFET GÜROL (Konya) — Komisyon ha
zırlamıyor, şahıs hazırlıyor.
BAŞKAN — Şahıs hazırlıyorsa reyinizi ona
göre kullanırsınız.
En son takrirden başlıyorum. Bu takrirde
geçen «zaruridir» kelimesi yerine «mecburidir»
kelimesi teklifini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Anlamadık sesleri)
Bir daha reyinize sunmak üzere fıkrayı oku
yorum :
(Yusuf Karslıoğlu'nun önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — En sondaki «zaruridir» kelime
sinin «mecburidir» kelimesiyle değiştirilmesi
teklif ediliyor. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir, bu kelime değişecektir.
Ondan sonraki takrirleri sırasiyle okuyo
rum:
20 satır yerine kelime adedinin kullannılmasını mutazammm teklifi kabul edenler... Etmiyenle... Kabul edilmemiştir.
îzzet Akçal'm teklifi «3 ay geçmiş ise cevap
dercedilmez» diye katî bir ifadeyi ihtiva etmek
tedir.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, şahsan konuşuyorum. Biz bunu encümen
de konuştuk «cevap neşredilmez» diye katî bir
hüküm koymayı gazetenin bünyesi bakımından
doğru bulmadık. Bâzı haller vardır ki, cevap
geç gelmiştir, fakat efkârı umumiyenin tenviri
bakımından bu cevabın neşri faydalıdır, bina
enaleyh cevabın neşrinde gazete muhtar bırakıl
malıdır. Belki gazete, sütun altına bâzı notlar
da koyabilir. Bu sebeple bir arkadaşımızla ko
nuştuğumuz, ihtiyari bir kayıt koyduğumuz za
man bu mecburiyetten çekindik. Binaenaleyh
bu teklifin reddedilmesini ve ihtiyari bir şekil
de bırakılmasını gazeteciliğin bünyesine daha
uygun bulmaktayım.
BAŞKAN — îzzet Akçal arkadaşımızın tak
ririnde (neşredilmez) suretinde katî bir hüküm
var. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmemiştir.
Bir takrir daha vardır: «3 ayı gelmişse bu
nun neşrinden çekinilebilir» sözü vardır. Bu
çekinilmeyi 24 saat zarfında alâkalıya bildirme
teklifini mündemiç olan bu teklifi oyunuza ar-
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zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Bu takrirde bir teklif daha vardır: Neşrinde
değil, ittilâ tarihinden itibaren bu müddetin
hesap edilmesini kabul edenler:.. Etmiyenler...
Kabul edilmemiştir;
Bir takrir daha var. Bu takrirde (eğer ya
pılan yayın birinci fıkradaki unsurları ihtiva
etmiyorsa neşrine mecburiyet olmadığına yargıç
karar verir) suretinde bir tekliftir. Bu teklifi
kabul buyuranlar... (Anlaşılmadı sesleri).
önerge sahibi izah etsin.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) —Efen
dim, demin bir arkadaşımız bir endişe izhar
etti, ki, haklıdır. Burada hâkime verilen salâ
hiyet gönderilen cevap üzerinde ancak değişik
lik yapma hakkıdır. Ancak bâzı ahval de vardır
ki, bu yazının neşrine hiç lüzum yoktur. Çünkü çı
kan yazı birinci fıkradaki unsurları ihtiva et
medikçe neyi neşredecektir?
Şimdi hâkime sadece neşretmek hakkını de
ğil, bu cevabı neşretmemek hakkını da verme
lidir. Onun için diyoruz ki, tetkik ettiği yazıda
maddenin birinci fıkrasındaki esas unsurlar
mevcut değilse bu takdirde hâkim, bu cevabın
neşredilmesinde mecburiyet yoktur diye bir ka
rar verebilmelidir.
BAŞKAN — Bu teklifi reyinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Son bir takrir daha var. (Cevap, asılının
uzunluğunu geçemez) mealindedir. Bu şekil de
min mevzuubahis olmuştu, hattâ satır hesabiy
le bir de ölçü kabul edilmişti.
Bu takriri reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir.
Şimdi bir de komisyon sözcüsünün bir tak
riri var. Yalnız kararınıza iktiran eden hususu
tadil eder mahiyette olup olmadığını izah etsin,
şayet kararınıza iktiran eden hususat hilâfına
bir teklifse oyunuza arzedemem.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET ENGÎNÜN (Edirne) — Efendim "takriri arkadaşımız
hazırlamış, bendeniz de gördüm, kabul edilen
hususları ihtiva ediyor. Bunu bendeniz imza et
medim. (Bir kere okunsun sesleri).

7M-

Yüksek Başkanlığa
19 ncu maddenin dördüncü fıkrasının aşağı-

B : 23

14. 7.1950

dâki şekilde düzeltilmesini teklif "ederim.
14 . VII . 1950
Bolu Milletvekili
Mahmut Güçbilmez
4 neü fıkra:
(Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
eden ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerek
tiren yayın ile ilgisi bulunmıyan hususlar mev
cut ise veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş ise
dercinden çekinilebilir. Bu takdirde çekinme
nin sebepleri derhal ya-zı ile o yer Sulh Ceca
Yargıçlığına bildirilir. Yargıç en geç 24 saatte
neşir ile alâkası bulunup bulunmadığına ve
müddetin geçip geçmediğine karar verir veya
münasip göreceği değişikliği yapar. Yargıç ka
rarının yerine getirilmesi mecburidir).
BAŞKAN — Kabul edilen hususa, uygundur,
redaksiyon için..
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim; bu kısım için söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim cevabın neşrinin çıkarılması hususunu dermeyan eden 4 ncü kısımda üç, dört unsurun tek
nik bakımından bulunması lâzımdır, cevap hak
kının selâmeti için bir tanesi cevaba cevap ieabeden yazı ile ilgili bulunup bulunmadığını,
ikincisi ilgili olan hakareti mutazammm keli
meleri ihtiva edip etmediği noktasıdır. Üçüncü-sü de üç aylık bir müruruzaman müddeti kabul
ettik. Cevap hakkı için bu üç aylık müruru za
manın geçmemesi icabeder. Şimdi cevap hakkı
nı kullanmak için, maslahatın icabına göre ben
ce bu üç şartın bulunması zaruridir. Ben üç şar
tın hem bulunmasını sağlıyan, hem de hâkimin
bu hususta karar vermesini kolaylaştıran ve
hükme bağlıyan bir madde hazırladım, önerge
olarak Yüksek Başkanlığa şimdi tevdi edece
ğim. Önergeyi okuyacak olursam şimdiye kadar
gelmiş olan maddelerden daha vâzıhdır, gibi
geliyor bana.
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! 24 saatte cevabın, cevabı ve düzeltmeyi gerekti
ren yazı ile kısmen veya tamamen ilgisi bulunup
bulunmadığını, hakareti mutazammm kısımları
ihtiva edip etmediğini, neşren çıkma hakkını ve
ren üç aylık müddetin geçip geçmediğini tetkik
eder ve bu hususları gereklilere vererek icabeder
değişiklikleri yapar ve gerekiyorsa yazının nşredilmemesine karar verir. Yargıcın kararının yeri
ne getirilmesi mecburidir ».
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Şu ilgisi olup
olmadığı yerine aynı maddenin birinci fıkrasını u
« cevap hakkı olup olmadığı şeklinde » konulan
metin daha sarih olur.
BAŞKAN — Bu şekilde mi olsun ?
SITKI YIRCALI (Devamla) — Bahadır Dül
ger arkadaşımız bu kısmı değiştirsinler.
BAŞKAN — O halde Bahadır Dülger arka
daşımızla birlikte bu kısmı siz düzeltebilirsiniz.
I
Arkadaşlar vakit kaybetmemek için, takriI rin tam metni hazırlanıncıya kadar 20 nci mad
denin müzakeresine geçelim. (Muvafık sesleri).
Söz Fethi Çelikbaş'mdır.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim,
bendenizin teklifim sırası gelin.ce konuşacağım.
I
BAŞKAN — O halde biz devam ederken zaI ti âliniz de takip buyurursunuz, biz de meşgul
oluruz.
I
I

Altıncı Bölüm
Ceza Hükümleri

I
I
I
I
I
I
I

YİRMİNCİ MADDE — Dördüncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları
göstermiyen tabi 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Bu hususları hakikata aykırı olarak gösteren1er 15 günden 3 aya kadar hapse veya 100 liradan
550 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm
edilirler.
^

I

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum.
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde
kabul edilmiştir.

önergemi okuyorum:
« Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
eden ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerekti
YlRMÎ BİRİNCİ MADDE — 9 ncu ve 11
ren yayınla ilgisi bulunmıyan veya hakareti ta- I nci maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler
zammun eden hususlar mevcutsa veya neşrinden
15 günden 3 aya kadar hapse veya 200 liradan
itibaren üç ay geçmişse dercinden çekinilebilir.
1000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm
Bu takdirde çekinmenin sebepleri derhal yazı ile
edilirler
\
o yer sulh ceza yargıcına bildirilir. Yargıç en geç 1
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum.
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Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir.
YİRMÎ İKİNCİ MADDE — Hakikate aykırı
beyanname veren kimse üç aydan altı aya kadar
hapse ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para
cezasına mahkûm edilir.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Madde
yi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Onuncu mad
dede yazılı değişiklikleri zamanında bildirmiyenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — On ikinci
madde hükmünü yerine getirmiyenler hakkında
yayınlanan her nüsha için 10 liradan 25 liraya
kadar hafif "para cezası hükmolunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
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tiği her nüsha için 100 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 19 ncu
maddede yazılı mecburiyete riayet etmiyenler
hakkında 200 liradan 1 000 liraya kadar ağir
para cezası hükmolunarak neşrinden imtina edi
len cevap ve düzeltmenin de aynı mevkutede 19
ncu maddede gösterilen şekil ve şartlar dairesin
de yayınlanmasına karar verilir. Kararın cevap
ve düzeltmenin yayınlanmasına taalluk eden kıs
mı derhal yerine getirilmek üzere mevkute ida
resine tebliğ olunur.
Bu hükmün yerine getirilmesi halinde neşrin
geciktiği her nüsha için 150 lira ağır para cezası
hükmolunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edlmiştir.

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — 16 ncı mad
denin ikinci bendinde yazılı mecburiyete aykırı
hareket edenler üç aydan bir seneye kadar hapis
ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır. para ce
zasiyle cezalandırılırlar.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

OTUZUNCU MADDE — Ceza dâvasına ait
talep ve iddianemelerle kararların ve diğer her
türlü vesika ve evrakın aleni duruşmada okun
masından hazırlık ve ilk soruşturmalarda takip
sizlik ve muhakemenin men'i kararı verilmesihden önce neşri yasaktır.
Tahkikatın gidişi veya mahkemenin karar ve
muameleletri üzerinde tesir yapabilecek her türlü
yayında bulunulması, Cümhuryet Savcısının ta
lebi üzerine hazırlık soruşturmasında sulh ceza
yargıcının ve ilk soruşturmada sorgu yargıcınin
ve yargılama sırasında mahkemenin vereceği ka
rarla yasak edilebilir.
Ceza dâvasının başlamasiyle hüküm kesinle
şinceye kadar yargıç ve mahkemenin hüküm ve
kararlariyle muameleleri hakkında mütalâa serdi
yasaktır.
Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
ler bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar.
BAŞKAN —Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 18 nci mad
dede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ edildiği
tarihten başlamak üzere, günlük gazetelerde üç
gün içinde, diğer mevkutelerde bu müddet gö
zetilmek şartiyle çıkacak en geç ikinci nüshasın
da yerine getirmiyenler hakkında; neşrin gecik

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Rızaları hilâ
fına şahısların hususi veya aile hayatları hak
kında ima tarikiyle dahi olsa yayında bulunanlar,
suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine, iki aya
kadar hapis veya 200 liradan 2 000 liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilirler.

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - , On üçüncü
maddede yazılı şartı haiz olmıyan kimseleri ça
lıştıranlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır para
cezasiyle cezalandırılır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
YİRMİ ALTINCI MADDE — 15 nci mad
de hükmüne riayet etmiyenler 200 liradan 500
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır
lar.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, bi
raz kanunun süratine ağırlık gelecek ama, özür
dilerim. Basın kanunlarında bizim memlekette
iki fonksiyon arıyoruz.
Birincisi; basın serbest olsun. İkincisi de,
basın kontrol vazifesini, yani efkârı umumiye
olarak Hükümeti murakabe edebilsin.
Allah razı olsun bu kanunu getirenlerden
ve yapanlardan.. Çünkü bu kanun sayesinde
basın serbest olacaktır. Ancak basın efkârı
umumiyede mürakebesini, mefluç ve mevcut
olmıyan objektif murakabeyi yapamıyacaktır.
Çünkü elimizdeki Ceza Kanunu, Avrupai.anlamiyle bu murakabeyi yapmaktan bizi alıkoya
caktır. Ceza Kanununun o maddesini düzeltme
den bu murakabeyi bugünden sonra da bilfiil
yapmaya imkân yoktur. Bu elimizdeki kanuna
eski basın kanunundan sızma bir maddedir.
Meselâ arzedeyim:
Bugün murabaha nizamnamesine göre tefe
cilik yasaktır ve bir suçtur. Biz bu murakabe
yi şahsan yapmakta olduğumuz halde bunu ga
zeteye yazamayız. Bu adam hâkime müracaat
etti mi, hâkim sizi çağırır, sen bu adama tefeci
dedin mi, demedin mi, sen bu adama tefeci di
ye yazdın mı yazmadın mı der. Yazdım derse
niz mahkûm olursunuz, ispat hakkı filân gibi
böyle bir şey yoktur. Bir adam hırsızdır, bir
fabrikatördür de. Yüksek vergi hırsızlığı da
yapmaktadır. Siz de muhabirsiniz. Vesaikle
tesbit edebilirsiniz, vergi kaçakçılığı da yap
maktadır, kumarhane, bar hayatına müptelâ
dır. Kumarhane ve bardaki hususi hayatını
fotoğrafla tesbit eder gazetenize basabilirsiniz
de. Bu da bir nevi murakabedir. Bu maddeyi
koydunuz mu efendinin hususi hayatıdır, ken
di ailesini ihmal ederek, hırsızlık yaparak bu
suçları işlemiştir derler. Buna dair olan kanun
tasarısının bu maddesini okuyorum (rızası hi
lâfına şahısların hususi veya aile hayatları hak
kında, ima tarikiyle dahi olsa, yayında bulu
nanlar, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine,
iki aya kadar hapis veya 200 liradan 2 000 lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler.) Bu madde içindeki «aile hayatına» hiçbir
diyeceğim yoktur. Dünyanın her yerinde aile
hayatı mukaddestir, şudur budur, fakat şahıs
ların hayatı bilhassa ailelerinin dışında geçen
hayatları, demokratik bir cemiyette
efkârı
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umumiyenin temsilcisi olan bir basın tarafın
dan kontrolünün elde bulundurulması zaruri
dir. Bunu arzetmek istiyorum.
(Gürültüler)
Müsaade buyurun, bunun dışında bizim bahse
debileceğimiz konular vardır. Bilhassa ihtilas,
irtişa yapan memurlardan bahsedilebilir ve biz
bahsederiz. Niçin? Çünkü bize ispat hakkı ve
rilmiştir.
İrtikâp ve irtişa yapan memurlar orada
burada para yiyorsa bu adam fazla para har
cıyor binaenaleyh para çalıyor diye yazabi
liriz. Çünkü mahkeme bize bunları ispat hak
kı veriyor. Bunun dışında memurlar hakkında
bir şey yazamayız. Af buyurun, büyük bir me
mur bir umumhane işletiyorsa biz bunu yaza
mayız. Dünyanın her tarafında yazılır fakat
biz yazamayız. Adam kumarhane işletiyor, ba
kara oynatıyor dedik mi, bakara oynatmak ka
nunen bir suçtur, dâva etti de hâkimin huzu
runa çıktınız mı hâkim, sen bu adam hakkında
bu yazıyı yazdın mı yazmadın mı diye soracak.
Yazdım dediniz mi mahkûm olur hapse girer
siniz. Çünkü size ispat hakkı vermez. îspat
hakkı, rüşvet, irtikâp ve ihtilasta verilmiştir.
Bunlar vilâyet gazetelerinde çok mühimdir. İs
tanbul gazetelerinde şöhretli yazarlarımızın
yazdığı şeyleri vilâyet gazetelerinde yazamaz
sınız. Size basit bir misal vereyim: Sayın Ah
met Emin Yalman iki makalesinde iki defa
Cumhurbaşkanına diktatör dedi. Böyle olduğu
halde hakkında takibat yapılmamıştır. İdare
ye karşı ağır sözler sarfedilmiştir. Kanunen
suç olduğu halde Hükümet gözünü yumarak
bir şey yapmamış.
Fakat diğer Konya Gazetesinde, Adana Ga
zetesinde, IstanbuPdakiler yazıyor ben de ya
zayım derseniz mahkemelerde, hapishanelerde
sürünürsünüz. Nitekim sürünen arkadaşlarımız
vardır, niçin böyle oluyor diye çıldırmışlar
dır. Onun için çok teknik, çok esaslı noktalar
dır. Bir kısmını şimdi burada arzettim. İlerde
bir madde daha gelecek müsaadenizle gerisini
orada arzedeyim.
Bununla basının serbestisi temin ediliyor
fakat basın murakabesi temin edilmemiştir. Bi
naenaleyh şimdiden ket vurmıyalım, aile ha
yatları divelim. hususi hayatlarını koymıyalım.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Basının
serbest olmasını ve basma geniş imkânlar veril
mesini isterken biz, şahısların aileleri, hususi
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hayatları, şeref ve haysiyetleri mevzuunda fev- | tinde çalışan insanların hususi hayatları, divarla
veyahut uçurumla umumi hayattan ayrılamaz.
kalâde titiz davranmak fikrindeyiz. Ve bunun
Hepimiz memleket hizmetinde vazife kabul etti
üzerinde ısrarla duruyoruz. Basın serbesttir de
ğimiz zaman hususi hayatımızı en ince tarafına
mek şahısların şeref haysiyetleri her an zedele
kadar milletin önüne sermeye mecburuz. Haka
necek demek değildir arkadaşlar. Biz bunu böy
ret, iftira ve sair suçlar hakkında Ceza Kanu
le anlıyoruz (Bravo sesleri, alkışlar)
nunda
kâfi müeyyideler vardır. Bunları, basınla
Binaenaleyh Sayın arkadaşımız Dr. Cezmi'yapıldığı zaman, şiddetlendirmek mümkündür.
nin 31 nci madde hakkındaki ifadelerini biz hiç
Meselâ eski bir Cumhurbaşkanının oğlu hakkında
bir zaman ve hiçbir surette basın hüriyeti ile alâ
neler yazıyorlar? Eğer bu yazılanlar ileri bâzı mem
kalı ve basının takibetmek ve âmme namına teftiş
leketlerde olsaydı o aile gazetleri dâva edebilir,
etmek haklarına bağlı ve onlara bağdaşır bir teklif
şimdiye
kadar yazılanların eğer aslı yoksa müseb
olduğunu kabul etmiyoruz, zannetmiyoruz. Biz şa
bipleri ağır suçlarla mahkûm olabilirlerdi. Ma
hısların hususi hayatlarını, aile hayatlarını do
demki bir demokrattik rejime giriyoruz, hâdi
kunulmaz, üzerinde kalem yürütülmez, teşhir
seleri bu şekilde mütalâa etmek daha doğru olur
edilmez mukaddes varlıklar olarak muhafaza
kanaatindeyim. Bir kimsenin resmî hayatı ile
etmek dâvasmdayız. (Alkışlar). Zaten umumi
hususi hayatı birbirinden ayrılamaz kanaatin
ceza prensipleri de bunu âmirdir. Ama bu; âm
deyim.
me hayatına karışmış olan şahsiyetlerin siyasi
icraatından mütevellit olan faaliyetlerini tenkid
BAŞKAN — Cemzî Türk!
etmez, teftiş ve murakabe etmek hakkını gaze
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, dâva
tecilerden silmez.
bugünün demokratik memleketlerde yerinde tees
Binaenaleyh, biz bir şahsın âmme hizmetle
süs etmiş normal hayat için elzem olan hava
rini yaparken olan faaliyetleriyle hususi haya
gibi teneffüs edilir bir basın davasıdır. Bir
tına, aile hayatına taallûk eden hayatlarını ta
Avrupa gazetesini elinize aldığınız zaman bu
mamen birbirinden ayırmak, aile ve hususi ha
haklı olan dâvanın ne kadar yerinde olduğunu
yatını mukaddes ve tecavüz edilmez varlık ha
size göstermeye yeter. Sayın ve sevgili Bahadır
linde tutmak isterken âmme hizmetleri ile alâ- | arkadaşıma nasıl oldu da anlatamadım, üzüldüm.
kah şahsiyetleri her türlü teftiş ve murakabeye
Sayın Nadir Nadi arkadaşıma teşekkür ederim.
tâbi kılmak hususunda müttefikiz. Binaenaleyh
Arkadaşlar; ben, insanların şeref ve haysiDr. Cezmi arkadaşımızın tekliflerinin kabul
yatleri ile oynıyalım, demiyorum; dikkat edin.
edilmemesini biz temenni ediyoruz.
Namuslu insanların şeref ve haysiyetleri kadar
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
üstün tutulacak, aziz tutulacak hiçbir şey yok
dim; bendeniz de Dr. Cezmi Arkadaşımızın fi
tur. Ona ne dil, ne de kalem uzatamayız. in
kirlerine iştirak ediyorum. Artık öyle bir devir
sanların aile hayatı hattâ bir çürük yumurtadan
açmışızdır ki, şahsi hayatımızla ve aile hayatı
da kokmuş olsa da ona ne dil, ne kalem uzatmak
mızla oynar, ne şekilde olursa olsun, ne isterse
doğru değildir. Bu cemiyet içinde bir veba mik
onu yazar. Bunda bir suç unsuru varsa Ceza
robundan da daha kötü roller oynıyan, bilhassa
Kanunu maddelerinin koyduğu... (Bir tanesini
malî işlerde, içtimai işlerde büyük suçlar işliyazamaz sesleri). Rica ederim. Ama bu takdir
yen insanlar, ispat hakkı vermek suretiyle, hü
de bu maddeyi koyarsanız.. (Okuyun, maddevi
cum hakkını veriniz, diyoruz. Bu, bütün dün
iyice okuyun).. «Rızaları hilâfına şahısların ha
yanın demokratik memleketlerinde böyledir, ba
yatları hakkında ima tarikiyle» bukadar lastik
sma tabii bir hak olarak verilmiştir. Bahadır
li tâbir olur mu?. Bana imkân verirseniz hiç
arkadaşımız, işin bu safhasına belki bu derece
bir kimse hakkında hiçbir şeyden bahsedilemez.
vâkıf değildirler; dünkü Basın Kanununda şöyle
bir madde vardır : Bir boşanma dâvasını bütün
BAŞKAN — Buyurun, Nadir Nadi Bey.
incelikleriyle, hususiyetleriyle istediğiniz gibi
Ni\DÎR NADÎ (Muğla) — Efendim, Cezmi
yazabilirsiniz. Bir ailenin boşanması ne alâka
Türk arkadaşımızın mütalâasını gayet yerinde
dar eder basını, ne alâkadar eder efkârı umumibuluyorum.
yeyi? Fakat bir hırsızlık, bir .faizcilik, irtikâp,
Şahısların hususi hayatları şüphesiz masun
dur. Fakat umumi hayatta, memleket hizme- I irtişa dâvasını, ağır cezaya intikal etmiş cürüm-
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lerin cinayetlerin safahatini yazabilmek için
mahkemeden izin alacaktınız. Tâbirimi mazur
görün, bu ne perhiz bu ne lalına turşusu?
Dâva haklıdır. Eğer bu dâvayı size anlatmı
yorsam bu benim avukatlığımın noksanlığınıdandır. Bunu tetkik ediniz. Bu maddenin bu kıs
mını bilhassa şahsi hayat kısmını buraya sokma
yınız. Şeref meselesidir.
Komünistlere komünist diyemiyoruz, hırsız
lara hırsız diyemiyoruz. Hep bunları burada
Sinan Tekelioğlu'nun ağzından dinlemek için
Meclis kürsüsünü bekliyoruz. (Gülüşmeler).
Basın, suiistimalleri de çıkaracaktı, her şeyi
teşhir edecekti. Hâdiseleri, fotoğrafları, yerleri,
vakaları, hattâ paraları da nerelerde yediklerini
hepsini gösterecekti. Neden gösteremedi, arka
daşlar neden korkuyoruz?
Ben Daladye'nin kaç odalı evde oturduğunu
biliyorum, Başbakan olduktan sonra metresini
değiştirip değiştirmediğini biliyorum. Puankare'nin ailesini, bütçesini biliyorum, fakat Saıacoğ'lunun 150 bin liraya arsa sattığını ancak
buraya geldikten sonra Öğreniyorum.
En objektif hakikatleri bile yazamıyorlar, is
pat hakkı verilmediği için, rica ederim, dünyanın
bütün, memleketlerinde verilen bir hakkı Türk
basınından esirgemiyelim. 25 gün sonra yeni bir
inkilâp mı yapacaksınız arkadaşlar?
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşla
rım; elbette, biliyoruz ki, bu memlekette va
tandaşların haysiyeti, şerefi, vatandaşların aile
hayatı, onların hususiyetleri her türlü tecavüz
den masundur. Bu, insan haklarının temel taş
larından biridir.
Fakat arkadaşlarım, insanların hayatta iki
türlü hüviyeti vardır: Bunlardan biri, günlük
hayattır. Diğeri âmme içinde geqen hayattır.
Ben farzediniz ki, kıyıda, kenarda kalmış genç
bir kimseyim. Hovardalık ederim, herkes gü
ler bana ve hattâ
beni beğenirler, huvarda
adamdır derler. Fakat yarın Belediye Reisi
veya bir Milletvekili olduğum zaman da huvardalık yaparsam kötü adamdır, damgasiyle dam
galanırım. Arkadaşlar, ben filân yerde bir şahıs
olarak yaşadığım zaman şu işi yapar, kumar
oynarım, şunu bunu yaparım. Bana zengindir,
eğleniyor, para harcıyor derler, ama âmme ha
yatına girdiğim, Milletvekili olduğum zaman
şurada, burada, bir baş memur olduğum zaman
ve âmmeyi ilgilendiren bir adam olduğum za-
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man veya anonim şirkette iken bunu yapmaya
kalktığım zaman bunlar artık benim ma
lım olamaz. Ozaman birçok şeylere imsak et
mek birçok şeyler üzerinde titizlikle durmak
mecburiyetindeyim. Ozaman tamamen kendi
min malı değil, aynı zamanda iç hayatımda da
eğlencemde de, hovardalığımda da bütün bir
memleket ve milletin malı olurum arkadaşlar.
(Alkışlar) işte ozaman da umumi efkârla bera
ber, milletlo beraber, halkla beraber gazeteci de
benim peşimdedir. Eğlencemde de peşimde ol
ması, hovardalığımda da peşimde olması, iç ha
yatımda da evimin tezyinatında da, oturduğum
binanın, yaptırdığım asansörün, kullandığım
otomobilde de onun gözü, sözü, eli olması lâ
zımdır. (Bravo sesleri alkışlar) Arkadaşlar,
Fransa'da, Staviski'yi adliye, zabıta, yüzlerce
emniyet memuru ortaya çıkarmamıştır, gazete
ciler çıkarmıştır. Arkadaşlar, hattâ Hürriyeti
Seçtim diye ortaya çıkan, biliyorsunuz Fran
sa'da, birtakım iddialar ortaya atan insanlar
nihayet iddiaları ispat ederek bir hakikati mey
dana çıkarmışlardır. Arkadaşlarım, âmme ha
yatının idaresinde vazife almış insanlar, bütün
hayatlarında, hayatların bütün safhalarında
uyurken, uyanıkken, gezerken, eğlenirken dahi
millete mal olduktan sonra milletin kontrolüne
de tâbi olmak mecburiyetindedir. Millet, kont
rolünü teker teker yapacak değildir, onu da
ancak basın vasıtasiyle yapar. Eğer bu şekilde,
umumi de olsa hususi de olsa bütün müessese
lerimizin kontrolünü ele almazsak, basın hür
riyetini buraya teşmil etmezsek başka türlü hâ
kimiyetlerin kurulmasına vesile hazırlamış olu
ruz. (Bravo sesleri alkışlar) Arkadaşlar bütün
bunlara (Çare olarak basma bu hürriyeti vermek
mecburiyetindeyiz. Eğer ispat edilirse, başka
memleketlerdeki gibi ispat edebilecek durumda
iseler, nihayet biraz evvel Cezmi Türk arkada
şımızın işaret ttiği gibi, onların sadece kendi
hususiyetlerine ait olan kısımlar dışında onları
başka memleketlerde olduğu gibi tamamen mil
lete maletmek lâzımdır. Fakat biz eğer oraya
kadar gitmek istemiyorsak bile ispat edebilecek
bir durum olduğu takdirde bu gibi neşriyata
gitmekte herhalde demokrasi bakımından fay
da vardır. Böyle olmadığı takdirde, bilhassa
yarın kapalı kalması, uzun senelerden sonra
meydana çıkması ihtimali olan, yarın şu veya
bu niyetlerle şu veya bu yola götürülmesi im-
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BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Hayır,
kânı bulunan birtakım fesat yuvalarının taazzi ı
kendi fikrimi söylüyorum, konuşuyorum.
etmesine meydan verilmiş olur. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Soldan, alkışlar).
NADÎR NADÎ (Muğla) — Efendim, arka
daşım Bahadır Dülger'in bahsettiği Batı mem
SAFFET GÜROL (Konya) — Yani bu mad
leketlerinde suçlu olan insanlar mahkeme kara
de kalsın beyefendi*?.
rı verilmeden önce, adlarının yazımlamasına
SITKI YIRCALI (Devamla) — Onu arka
dair olan hüküm hususi şahıslara aittir. Bu za
daşların reyleri tâyin eder.
ten
isviçre'de muteberdir. Meselâ manavdan bir
BAHDIR DÜLGER (Erzurum) — Sayın ar
elma çalan kızın adı yazılmaz (X) diye kayde
kadaşlarım; gerek Cezmi Türk ve gerek Sıtkı
dilir. Fakat bir gazete cemiyet menfaatlerini
Yırcalı arkadaşımızla beraberim, yani. âmme
alâkadar eden bir insanın hususi hayatına ait
hayatına karışmış olan kimselerin haksızlık yap
bir iddiayı ileri sürerse, o gazeteye ispat hakkı
malarına, emsalini birçok defalar gözümüzle
isviçre'de tanınmıştır. İspat etmek şartı ile ad
gördüğümüz gibi, suiistimaller yapmalarına mü
liye nazırı der, cumhurbaşkanı der, hasılı her
samaha etmek tarafını asla tutmuyoruz, kati
şeyi söyiiye'bilir. Hattâ demokratik zihniyeti
yen böyle bir fikrimiz yoktur. Asıl murakabe
düşününüz ki, bu hüküm bile bundan beş altı
cemiyetinin, basının teftiş kabiliyetinin ve kuv
ay evvel bir tadil geçirmiştir. Beş altı ay evve
vetinin fevkalâde, daha ziyade olması hususun
line
gelinceye kadar gazetelere ispat hakkı tanı
da hepimizce fikir birliği vardır. Evvelâ buna
nıyordu.
İleri sürülen iddialar hakikata aykırı
işaret etmek isterim.
ise yine gazete mahkûm edilmiyor. Son zaman
Arkadaşımız Cezmi Türk dediler ki, namus
larda
gazete, ileri sürdüğü iddialar hakika
lu adamlar için biz hiçbir şey yapmayız. Fakat
ta
aykırı
ise bile hâkim üzerinde gazetenin
namussuz olanlar için birtakım teşhir hakları
hüsnüniyetle
yazdığına dair bir his olursa bun
verilmelidir. Bir adamın namusluluğunun veya
dan
dahi
beraet
edebilir. Düşününüz, halk mu
namussuzluğunun kıstasını bir gazeteci eline
rakabesinde ne kadar ileri gitmişlerdir. Halk
verebilir miyiz? (Delilin kuvvetine bağlı, yalan
mümessili
ispat ederse beraet ediyor, ispat ede
yazarsa mahkeme var sesleri) Arkadaşlarımıza
mezse,
fakat
hüsnüniyetle olduğunu ispat eder
şunu söylemek isterim. Avrupa memleketlerin
se
yine
beraet
ediyor.
de, suç işliyen insanların isimleri mahkemede
katı karara ba-ğlanmadıktan sonra isim olarak
BAŞKAN — Aziz Uras.
gazete sütunlarına geçmez, X harfiyle ifade
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, Yırolunur. (Nerede? Sesleri) İsviçre'de. Sonra şu
cab. arkadaşımla diğer arkadaşlarımın söyledik
nu da söyliyeyim şu maddenin konması bütün
lerinin derin mânası vardır. Ben de bu memle
fenalıkların membaı olmuş değildir. Asıl madde,
kette âmme hizmetini üstüne almış adamların
madde tâyini suretiyle hakaret suçu, ifadesi
ayrıca yani kanun müeyyidelerinden ayrı ce
olan ve Ceza Kanununda bulunan maddedir.
miyetin doğrudan doğruya otokratik müessesesi
Biz burada Ceza Kanununun tadilini yapmıyo
olan basının betahsis murakabesi altına girme
ruz, Matbuat Kanununun tadilini yapıyoruz,
sine taraftarım. (Bravo sesleri)
Bu bir Ceza Kanunu değildir. Asıl madde bi
Hattâ o kadar ki, bu yalnız umumi menfaate
zim ispat hakkından mahrum eden madde, Ce
değil, şahsın da lehinedir. Çünkü isnat; üstünza Kanununda bulunan maddedir. Hükümet Ce
görü ve kapalı imalarla değil, kareman ve açık
za Kanununu tadil etmek yolundadır, tadil ede
ça ortaya konur. Hangi şahsa hangi madde üze
cektir. Bu tadil geldiği zaman madde tâyini su
rinde o adama isnat yapılıyorsa açık ve alenî
retiyle yapılmış olan hakarette ispat hakkının,
görülür. Ama arkadaşlar bunun altında mühim
hakareti yapan insana tanımakta, istediğimiz
bir müeyyide olmalıdır. Şayet bu isnadı ispat
kadar direniriz. Bu maddenin yeri o zamandır.
edemediği takdirde bunun yakasını cemiyet
Hepimizin hakkı vardır. Fakat onun yeri bu
ve kanun hepinizin dilediği şekilde tutmalıdır.
madde değildir arkadaşlar.
Zannederim hepimiz bunda müttefikiz. (Bravo
sesleri)
SAFFET GÜROL (Konya) — Komisyon
sözcüsü gibi konuşuyorsun be kardeşim, men
SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Arkadaşlar,
sup olduğun aileye hücum ediyorsun.
| mübahaseyi tavzih maksadiyle memuriyetime
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ait bir hâtıra arzetmek istiyorum. Londra'da [ ağır müeyyideler koymuştur. Hattâ bu 31 nci
Makdonalt Kabinesinde Nazır olan Toomas'm I madde şu şekli ile o kadar ağır bir vaziyette
sevkedilmiştir ki, şimdi Cihad Baban hatırlattı.
hazırladığı bütçe hakkında bir dedikodu çık
Eğer her hangi bir şekilde biri çıkıp da şu adam
mıştı. Gazeteler bunun hakkında hiçbir şey
sekiz tane kız yetiştirdi, hepsini de güzel güzel
yazamadılar. Fakat Toomas'a hücum etmek
evlendirdi, ne mükemmel dediği zaman bayan
için mahkemeden karar aldılar. Resmî bir
da kızıp benim yaşımdan bahsediyor diye dâva
adamdı, mâruzâtım bu kadardır.
açarsa, hususi hayatından bahsettiği için bu su
BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde takrirler
retle cezalandırılabilir. Çünki ^«hususi hayat»
var okutuyorum.
diyor, mutlaktır.
Yüksek Başkanlığa
BAŞKAN —• Arkadaşlar şimdi bu takrirleri
31. maddenin (Şahısların hususi) tâbirinin
reyinize
arzedeceğim. En ileri bir teklifi evve
kaldırılmasını teklif ve arzederim.
lâ
reyinize
koyuyorum: Eğer bu teklif kabul
Seyhan Milletvekili
edilirso
diğer
teklifleri koymaya mahal kalmıCezmi Türk
yaeaktır. O teklif de 31 nei maddenin tamamen
Başkanlığa
kaldırılması teklifidir.
31 nei maddenin tasarıdan tamamen çıkarıl
31 nci maddenin tamamen kaldırılmasını ka
masını teklif ediyorum.
bul edenler işaret buyursunlar.. Kabul etmiyenZonguldak Milletvekili
leı*.... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) Diğer tak
Fehmi Açıksöz
rirleri tabiî reye koymaya sebep kalmadı.
Başkanlığa
31 nei maddenin tasarıdan çıkarılmasını tek
lif ederim.
Balıkesir Milletvekili
Sıtkı Yırcalı
Yüksek Başkanlığa
31 nei maddede mevcut (ima tarikiyle dahi
olsa) kaydının, iltibasa mahal vereceği kuvvet
le melhuz olduğundan, metinden çıkarılmasını
teklif ederiz.
Bursa Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Selim Rağıp Emeç
Bedri Nedim Göknil
Yüksek Başkanlığa
Basın Kanunu tasarısındaki 31 nci maddenin
basın hürriyetini takyit eder mahiyette oldu
ğundan kaldırılmasını teklif ederiz.
Malatya Milletvekili
Sivas Milletvekili
Nuri Ocakcıoğlu
ilhan Dizdar

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Ekseri
yet yoktur, sayınız.
BAŞKAN —• Ekseriyetin ölçümü Riyaset
Divanına aittir. (Ekseriyet var sesleri;
Arkadaşlar bir noktayı arzedeyim, müsaade
buyurursanız.
Demin 30 ncu maddeyi okurken geçti, dağı
tılan lâyihaların bâzılarında hatalı yazılmış, bu
şekilde de kabulünüze iktiran etmiştir. «Mahke
menin» kelimesi «muhakemenin» diye yazılmış.
Bâzılarında bu, tashih edilmiştir, bâzılarında
tashih edilmemiştir, ibare şöyle olacaktır: «Tah
kikatın gidişi veya mahkemenin karar ve mua
meleleri..» Bunu işaret etmeyi bilhassa lüzum
lu görüyorum, zapta geçsin diye.
Arkadaşlar bir maddeyi kaldırdığımıza göre,
madde numaralarını birer noksanı ile okuyaca
ğız. 32 nci madde 31 olacak ve böylece diğer
maddelere de numaraları verilecektir.

OTUZ BlRlNCl MADDE — Yabancı memBAŞKAN — Sıtkı Yırcalı.
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar, I leketlerde çıkan basılmış eserlerin Türkiye'ye
bâzı arkadaşlar bu madde kalkarsa bunun kar
sokulması veya dağıtılması Bakanlar Kurulu
şılığında müeyyide ne olacaktır? Diyorlar. Ce
karariyle menolunabilir.
za Kanununun gerek hakaret, gerek iftiraya ta
Bv gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kuru
allûk eden maddeleri o kadar açıktır ki, eğer bi
lundan acele karar alınmak üzere, içişleri Ba
zim her hangi bir şekilde hususiyetimize taal
kanlığınca karardan evvel dağıtılmaları menolûk eden karımızın, kendimizin, çocuğumuzun,
lunabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplatevlâdımızın hayatına taallûk eden meseleler ol
tırılabilir.
duğu halde bunlar hakkında Ceza Kanunu çok I
Menedilmiş olmasına rağmen bunları Tür-
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MADDE 32. — İntihar vakaları hakkında
haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir al
tında bırakacak mahiyette olan tafsilât ve va
kaya mütaallik resimlerin neşri yasaktır.
Bu madde hükmüne muhalif hareket edenler
100 liradan 1 000 liraya kadar ağı rpara cezasiyle cezalandırılırlar.
BAŞKAN — Bunun bir madde olarak ka
nuna ilâve edilmesi teklifinde bulunuyorlar.
Hükümet tasarısında bu vardı. Adalet Komis
yonu bu maddeyi kaldırmıştır. (Bir kere daha
okunsun, sözcü izah etsin sesleri) Hükümetin
noktai nazarı malûm, sözcünün bir diyeceği
var mı?

gelmediği içindir ki Basın Kanununda bu hü
küm yer almış bulunmaktadır. Hükümet tasa
rısındaki bu hükümle karma komisyonun bu
hükmü çıkarırken sevketmiş olduğu mucip se
bepleri okumak hakikatin anlaşılması için kâfi
gelecektir. Hükümet tasarısındaki mucip se
bepleri evvelce okuduğum için tekrar etmiyeceğim. Bu ilmî bir metodla sevkedilmiş bir
esbabı mucibedir. İstatistiklerin tetkiki, bu ka
bil hâdiselerin basında tafsilâtiyle yer alması
nın bâzı zayıf iradeli kimseleri intihara teşeb
büse sevkettiğini rakamların göstermesi dola
yısiyle Hükümet bugünkü rejimi değiştirmekle
beraber tafsilât verilmemesi lüzumunda ısrar
etmiştir. Bugünkü rejim hakikaten garipti. Fa
kat bu rejim ortadan kaldırılırken bâzı cinayet
vakalarında olduğu gibi intiharları
tafsilâtlı
resimlerle, uzun uzadıya yazmanın hakikaten
bir kısım gençlerde ve bilhassa iradesi zayıf
olan kimselerde ne kadar tahrip edici tesirler
tevlit edebileceği izahtan müstağnidir. Bunun
karşısında acaba matbuatın ne istifadesi ola
bilecektir? Eğer bu kadar mühim tahribat kar
şısında memleketin içtimai bünyesi bakımın
dan biraz faydalı olacağına şahsan kaani olsay
dım, bendeniz Hükümet tasarısındaki bu hük
mün ilâvesi teklifinde bulunmazdım. Karma
Komisyonun esbabı mucibesindeki hüküm şu
dur : «Tasarıdaki intihar vakalarının neşri hak
kındaki tahdit ile 34 ncü maddede kanunen
evlenmeleri menedilmiş olanlar arasındaki cin
si münasebetlerin neşrini meneden hüküm de
haberleşme serbestisine aykırı görülerek tasa
rıdan çıkarılmıştır.»

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
ENGÎNÜN (Edirne) — Efendim, Ceza Kanu
numuzun 454 ncü maddesinde: Bir kimseyi in
tihara ikna eden ve yardım eden kimse, diye
rek ceza tâyin edilmiştir. Bu gibi fiili işliyenler için gazetenin yazdığı bir ikna olamaz, hat
tâ bir teşvik de olamaz. Ancak dolayısiyle bir
örnek vermiş olabilir. Bu itibarla eğer bu tec
ziye, edilecek bir fiil ise ilerde Ceza Kanunu
üzerinde yapılacak tetkikat sırasında 454 ncü
maddeye veya onun yerine kaim olacak mad
deye bu husus, bir fıkra halinde geçirilebilir.
Bu itibarla buradan çıkarılması muvafıktır.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, Ceza Kanununun, sözcü arkadaşı
mız tarafından okunan hükmü maksada kâfi

Arkadaşlarım; haberleşme serbestisi bu mâ
nayı tazammun etmemektedir. Tafsilâtiyle,
uzun resimler koymak suretiyle bir intiharı saf
ha safha efkârı umumiyeye arzda haberleşme
ile ne alâkası vardır?
Yine karma komisyonun Hükümet tasarı
sından çıkardığı bir hüküm de 34 ncü madde
dir.
34 ncü maddeyi de Hükümet şu mucip se
beple
sevketmiştir; kanunen evlenmeleri me
nedilmiş kimseler arasındaki cinsi münasebetle
re mütaallik yazılar ve haberler yaratacakları
kötü tahrik ve taklit hisleri göz önüne alınarak
yasak edilmiştir.
Bendeniz buna bir ilâve daha yapmak isti
yorum. Birçok aile babalarında, kadınlarda, ço-

kiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya bu
gibi eserleri kısmen veya tamamen iktibas ede
rek yayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve
500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Şimdi bir takrir vardır, onu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Hükümet tasarısındaki 32, 34 ve 36 ncı
maddelerin kanuna ithali hususunu arz ve tek
lif ederim.
Burdur Milletvekili
Fethi Çelikbaş
BAŞKAN — Takrirde mevzuubahis olan
Hükümet teklifinin 32 nci maddesini okutuyo
rum.
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Arkadaşlar, istikbale bakmak lâzımdır, yok
cuklarda hakikaten birbiri ile evlenmesi yasak !
sa geçmişteki hâdiseler artık bu memlekette te
olanların cinsi münasebetlerine dair olan ha
kerrür etmiyecektir.
berler çok kötü tesir yapmaktadır. Âdeta insan,
Demin konuşan arkadaşların sözlerinden de
insanlığından iğrenmektedir. Bunun da haber
anlaşılmıştır ki, memleket basını umumi hiz
leşme hürriyeti ile alâkası yoktur. Nihayet
mete iştirak eden, bütün vatandaşların fiilî bir
memleketimizin içerisinde bulunduğu şartlar
murakıbı olarak kabul edilmiş ve hattâ kaldır
bakımından, üzerinde Büyük Meclisin hassasi
dığınız madde ile hususi hayatlar üzerinde dahi
yetle durması lâzım gelen mühim bir hüküm
müessir murakabe istiyen bir Meclis olarak böy
Karma Komisyonda çıkarılmış bulunmaktadır.
le akla gelmiyecek, fakat bir vehim içinde bu
Bu hüküm şu kısa mucip sebeple konulmuştur:
lunanların, endişe edenlerin de kendilerini kur
Hükümet tasarısının 36 ncı maddesine ait mu
tarmalarını
arzetmek isterim. Bu memlekette
cip sebepler:
bu tekerrür etmiyecektir. Fakat en ufak bir en
«Bu madde hükmü, zararlı ideolojileri yay
dişe
karşısında memleketin emniyeti bakımın
mak maksadiyle dışardan yapılacak maddi
dan
bugünkü
dünya şartları Türkiye'nin jeopo
yardımları öğrenip karşılıyabilmek için ittihaz
litik
bakımdan
bu hususta biraz daha tedbirli
edilmiş bir tedbir mahiyetinde olup memleket
olmayı
icabettirir.
Hükümet tasarısı, bu mevzu
emniyetini ve müstakar rejimi korumaya ınâtıu
da örnek olduğunu iddia etmektedir.
bulunmaktadır.
Arkadaşlar, Amerika gibi bir Devlet böyle
Metnin tanziminde ileri Garp demokrasileri
bir
tedbir almış olursa bizim bir ihtiyati ted
basın mevzuatı ezcümle yeni Fransız Basın Ka
bir
almamaklığımız
bilmiyorum, tarih bakımın
nunu tasarısı ile Birleşik Amerika Devletleri
dan bizleri nasıl bir duruma sokacaktır! Şu
kanunları örnek tutulmuştur.»
halde Hükümet tasarısında yer alan bu hüküm
Arkadaşlar, biz basma mümkün olan hürülerin Hükümt tasarısından esbabı mucibeleri ile
yeti temin ederken memleketin bugünkü basını
beraber bu kanunun metnine ithal edilmesi hu
mız için değil; fakat muhtemel tedbirlerle vaka
susunda yaptığım teklifi kabul buyurmanızı ri
yı önleme bakımından, biz Hükümet tasarısın
ca edeceğim. (Alkışlar).
daki bu hükmü de nazarı dikkate almaya, mec
NADÎR NADÎ (Muğla) — Efendim, arka^
buruz. Bu hükmün bulunduğu ilk muhtelit ko
daşmıızm intihar vakalarına ve yakın akrabalar
misyonun esbabı mucibesi şudur: Hükümet ta
arasındaki cin,si münasebetlere dair ileri sürdüğü
sarısındaki 36 ncı maddenin tatbik sahasında
yasaklama hükümlerinin konmaması için, biz ko
hiçbir netice vermiyeceği derpiş edilmiş ve mad
misyonda, sırf basmı, yasaklayıcı tedbirlerden
de üzerinde idari bir izaça yol açacak böyle bir
kurtarmak bakımından ve bunların konulması
hüküm tasarıdan çıkarılmıştır.
takdirinde umulduğu gibi büyük bir fayda olaArkadaşlar, yepyeni bir devre açılmış bu
mıyacağı kanaatini-izhar ettik. Bu intihar hâdi
lunmaktadır. Bundan sonra memlekette idari
selerinin sirayeti tezi Fransız sosyologu Emil
tedbirlerle matbuatın izaç edileceğine, basın
Dürkhaym tarafından bundan 30 - 40 sene evvel
mensubu arkadaşların akıllarından dahi geçir
ileriye sürülmüştür. Emil Dürkhaym, intiharın
memelerini, Büyük Millet Meclisine tercüman
sosyal bir hâdise olduğunu iddia etmiştir ki, maa
olarak ifade ederim. Basın mensubu olan arka
lesef doğrudur. Fakat arkadaşlar, bunu Fransa'
daşlar geçmiş hâdiselerin tesiri altında bu mad
da, Emil Dürkhaym tatbik etmeye lüzum gör
deyi kaldırmışlardır. Biz onların bu endişelerini
memiştir. Kitabının intişarından çok uzun zaman
haklı görebiliriz; ama arkadaşlar bundan son
sonra İtalya'da Musolini bunu yasak etmiştir.
ra bu Meclisin murakabesi altında hiçbir Hükü
Macaristan da bilâhara aynı usule baş vurmuş
met ve hiçbir idare, basını izaç edemiyecektir.
tur. Fakat Maristan birkaç yıllık istatistik etüd
lerinden sonra gazetelerde yazılmamasmdan do
Unutmamak lâzımdır ki, bizzat Hükümet bu
layı intihar vakalarının azalmadığını ve bunun
kanun tasarısının müstaceliyetle ve tercihan
görüşülmesini teklif etmiştir, arkadaşlar. Böy
büsbütün ayrı sosyal âmillere dayandığını, sefa
le bir idareden nasıl basının sonradan izaç edi
let, içtimai buhran, ideal noksanlığı gibi bir
lebileceği endişesi yer alabiliri
takım sebeplere dayandığını görmüş ve bu yasağı
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kaldırmıştır. Musolini'den sonra da aynı yasak
İtalya'da da kaldırılmıştır.
Bizce ehemmiyeti yoktur. Azalır da, çoğalır
da. Mesele prensip meselesidir.
Yakın akrabalar arasındaki cinsi münasebet
lerin de nasıl sâri olduğunu ben takdirden âcizim.
3(> ncı maddedeki siyasi, iktisadi, ticari mev
kutelerin sermayelerinin ve gelir kaynaklarının
bildirilmesi bahsini, eğer aldanmıyorsam, Hükü
met bunun Fransızların hazırladığı Basın Ka
nunu projesinden almıştır. Bu kayıt burada
kalabilir. Ben komisyonda müdahale etmedim
Arkadaşların bilhassa ileri sürdükleri mülâhaza
lar zannedersem şundan ileri geliyor: Fransa'da
biliyorsunuz, gazeteler anonim şirketler halinde
çalışıyorlar. Anonim şirketler halinde idare edi
len bir müessesenin bu şekilde kontrolünde bir
tayda mülâhaza olunabilir. Çünjkü anonim şir
kettir. Sermayesi muayyendir, defterleri şu,
su esaslara göre tutulur, şu şekilde olur ve kontrola tâbidir. Bizim memleketimizde anonim şir
ketler çok azdır. O bakımdan bu maddenin konmasiyle her hangi bir şekilde basın hürriyetinin
alâkası olduğunu ben zannetmiyorum, mama
fih takdir Yüksek Heyetinizindir.
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar; Hü
kümet tasarısı, Karma Komisyonda görüşülür
ken ben bulunmadım. Ben bu tasarıyı burada
okudum. Fakat bu maddelerin çıkarılması doğ
rudur, niçin? Bunu kısaca arzedeyim : 1881 sa
yılı Kanun, zannederim, 1931 senesinde çıkmıştı.
Ben de dinleyici olarak şurada dinledim. Mem
lekette 1923 de doğmuş olan demokrasi hayatı, ka
ra ile kızıl ortası bir rejime girmekte idi. Ben de
bunu bütün gençler gibi titizlikle takip ettim,
hattâ bu hususta gazetelere yazı yazdım. Doğ
makla olan Türk demokrasisine bağın yordum;
biz Moskova ve Roma'ya değil Lozan'a gitmek is
tiyoruz dedim, kimse dinlemedi. îlk iş olarak
Basın Kanununu getirdiler ve matbuatı baskı
altına aldılar. Maksatları sırf gazetelerin maddi
kaynaklarını öldürmekti. Kulakları çınlasın Fa
zıl Ahmed Aykaç baykuş gibi haykırıyordu. Tan
rı rahmet eylesin; Halil Menteşe de Puissance
publique lâzımdır diye müdaffa ediyordu. 1881
sayılı Kanun, Recep Peker ve sonra Nihat Erim
Beyin himmetleriyle bugünkü şekle geldi. Bu
gün şu anda gazete müvezzileri dahi polis neza
reti altındadır. Yani gazete müvezziliği yapmak
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dahi tehlikeli bir iştir, isterseniz elinizdeki Ba
sın Kanununa bir bakınız.
Sonra, bu intiharlar, Türkiye'de sayın ar
kadaşımın dediği gibi midir acaba? Çok arzu
ederdim ki, 1931 den bu tarafa olan rejimle,
1931 den önceki rejimdeki intihar vakalarına
dair bir rakam görelim ve mukayese yapmak
imkânını elde edebilelim.
Arkadaşlar; Türklerin bâzı hususiyetleri var
dır, bizim ordumuzda da vardır. Meselâ bir numa
ralı antidemokratik kanun sayılan Askerlik Kanu
nu mucibince erin muvafakatini almadan hasta
neye yatırırız fıtık ameliyatı, emeroit ameliyatı
yaparız. O kanunlar tadile gelecek inşallah. Niçin
bunu yapıyoruz? Çünkü Türk Milleti, Türk as
keri temaruz eder zannedilmiş, asker adedi
azalır diye karakuşi kanun çıkarmışlar. Dün
yada temaruzu az Türk Ordusu kadar bir ordu
yoktur, çünkü dünyada Türk Milleti kadar dü
rüst bir millet yoktur. Çünkü Türk Milleti, ken
di melali sükûtu içinde, gayet neşeli, içi neşe
ile dolu insanlardır. Bizde intihar bütün mil
letlerden azdır. İstatistik olarak, vaka olarak
getirsinler, hele italyan gibi milletlerle kabili
mukayese olmıyacak kadar azdır. Musolini infi
sah halindeki milletini bundan korumak için
paymış olabilir. Sayın Fahrettin Kerim üstadı
mızın bu memlekete getirdiği fantazilerden bi
ridir. Halk Partisi kadroculuğu buna Durhaım'dan gelmiş bir ilim diye almışlardır.
Sayın arkadaşım; bu memleketteki intihar
ların azaldığının veya arttığının ihticaca salih, rölevelerine inanılır bir istatistikle benim
karşıma çıkarsa o vakit susarım. Fakat bugün
için gördüğüm, intihar vakalarını dünyanın her
tarafında olduğu gibi gazeteler de yazsın, za
ten gazeteciler aklıkları itiyat icabı, bunu ya
zarlar.
Sonra, intihar vakalarından her vatandaşın
haberdar olması lâzımdır. Cemiyetin iniş ve çı
kışları, açlıkları, iktisadi vaziyetleri, sinirliliği
artıp artmadığı bunlardan anlaşılacaktır. Çün
kü memlekete şefler değil, her vatandaş teker
teker sahiptir. Bu bakımdan 34 ncü maddenin
bahsettiği basit bir şeydir.
Sonra şunu da arzedeyim ki, benden iyi bilir
sevgili arkadaşım, ahlâkta bir prensiptir, tersi
ne örnek de bir terbiye sistemidir. Ahlâksızdan
ahlâklılık, yalancılan doğruluk, fena sarhoştan
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Arkadaşlar diyor ki; gazetelerde intiharlar
içki aleyhtarlığı ve kumarhanelerde sabahlıyan- 1
hakkında
tafsilâtlı haberler verilmesin. Werther
l a n görmekle kumar düşmanlığı edinilir ve bü
romanı fi tahitinde intiharlara sebep olmuş ha
tün bunlardan ders alınır ve çekilinir.
kiki bir vakadır. Bu roman Türkçeye bütün taf
Arkadaşlar; 36 ncı maddede, sevkili arka
silâtı ile tercüme edilmiş duruyor. Ben şahsan
daşımın söylediği gibi, hakikaten Podin'in ta
Anna Karenin isminde bir roman tercüme ettim.
kibatına girişildiği, matbaaları dolaştıkları,
Roman kahramanının nasıl in,tihar ettiği orada
Fransa'da şunu yaptıkları bir vakıadır. Fakat
uzun boylu tasvir ediliyor. Binaenaleyh, edebi
Allaha şükür ki, bizim matbuatımızda böyle bir
yatta, ilimde ve sairede intihar hâdiseleri bütün
şey olmamıştır ve bizim matbuatımız kadar dün
tafsilâtiyle tesir edecek şekilde büyük eserler
ya üzerinde temiz bir matbuat daha yoktur.
Mecmualarda okuduğumuz matbuat faciaları I halinde önümüze konuyor. Yalnız bugün vâki
olan intihar hâdiselerinin mevkutelerde neşredil
ve suiistimalleri bizde geçmemiştir ve geçmiyemesini
menedecek âmir maddeler koymayı düşü
cektir. (Alkışlar) Yalnız Devlet eliyle, kanun
nüyoruz. Bunu tezadlı olarak görüyorum, hem
yoliyle Ulus'a devredilen servetler müstesna.
de hürriyeti tahdit edici bir hüküm olarak Mat
Bu kanunu Devlet getirirse, partilerin parası
buat Kanununda bu maddenin yer almaması fik
gazeteler partilere müdahalesi olmalı idi. Ar
rindeyim. (Alkışlar).
kadaşlar, bunu yapan halen bugün bâzı mem
leketler vardır. Sizi temin ederim, işin tekniği ]
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim inti
içinde olduğum için, elimde sahibi tarafından
har hâdisesi hakikaten çok korkunç bir hâdise
bana emanet edilmiş küçük bir gazete olduğu
dir. Bunu tasarıya almak hatadır. Bunun gaze
için arzedeyim. Yeni çıkan Gelir Vergisi bunu
teye intikal etmesi daha büyük hatadır. Çünkü
etrafiyle istemektedir, varidatınızı da, sarfiya
zayıf düşünceli insanlar bunu tetkik ederken
tınızı da istiyor. Nereden ne aldı, nerelere ne
her hangi bir ufak hâdise karşısında kendi ha
verdin diye. Maliye Vekili Beyin hesap mütehas
yatlarına kastederler. Onun için en ziyade in
sısları bizlerden daha iyi takip eder, emin olu
tihar hâdisesi kadere inanmıyanlar
tara
nuz. (Alkışlar)
fı rıdan olabilir. Kadere inananlar herşeyi hoş
görürler, hoşa hoş, nahoşa da hoş demek lâzım
BAKÎ ERDEM (Siird) — Efendim; bende
gelir. Onun için bu intihar hâdisesi o kadar
niz kısaca Hükümet tasarısındaki 32 nci madde
korkunç bir hâdisedir ki Allah cümleyi korusun.
nin lehinde konuşacağım. Onun için ufak bir hâ
En kâmil bir insan kendi kendine kıyıyor, öldü
diseyi arzetmek istiyorum.
rüyor hayatına kastediyor. Fakat nesil üzerinde
nuşacağım. Onun için, ufak bir hâdiseyi arzetmek
kötü
bir örnek oluyor. Onun için daima insan ha
istiyorum.
yatta basma ne gelirse gelsin sabır etmelidir.
Meşhur âlimlerden « Goethe » bir roman yaz
Mukabil bir kuvvet tarafından tazyik altında
mıştı; ismi : Werther. Mevzu; sefalet içinde kıv
kalan bir insan, karşısmdakinderi intikamını ala
ranan, her şeyden ümidini kesmiş bir gencin bü
madığı için nefsinden intikam alıyor. Fakat biz,
tün gayretine rağmen sonunda intiharı tercih
herşey Allahtandır, takdir böyledir diyecek olur
etmiş olmasıdır. Bu eser edebiyat bakımından
sak, hoşa hoş, nahoşa da hoş dersek böyle olmaz.
gayet güzel ve yüksektir. Fakat o zamanlar ro
Binaenaleyh birşey gazeteye intikal ederse onu
manı okuyanlar arasında, tesbit edildiğine göre,
okuyanlarda bir itiyat hâsıl olur. Adam sen de,
zayıf karakterli gençler arasında intiharı tercih
mademki
ben bu hâdsenin altından kalkamıyo
edenler kaydedilmiştir. Binaenaleyh bu gibi za
rum,
iyisi
mi kendimi öldüreyim de kurtulayım
yıf karakterli olan insanlar üzerinde tesir yaptı
der.
Onu
çok
gizli tutmak lâzımgelir.
ğından maddenin kanuna konulması taraftarıyım
efendim.
ikinci olarak, yakın akrabalar arasında vuku
BHADIR DÜLGER (Erzurum) — İntihar
bulan hâdiseler intihardan daha berbattır. Hattâ
ların tafsilâtiyle yazılmaması meselesi nedir? Hü
bendeniz bâzı havadisi okurken çoluk çocuğum
kümet tasarısının esbabı mucibesi, bâzı arkadaş
duymasm diye derhal o gazeteyi yakarım. (Al
larımızın ruhunu okşar gibi görünüyorsa da bu
kışlar). Allah vermesin, bundan tüyler ürperir.
cemiyet içinde cari olan hakikatlar noktasından
Bunlar öyle şeyler ki, aileyi tamamen söndürür.
biraz sakat görünüyor. Mesele şudur:
Bundan Allah korusun.
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Bunu nasıl oluyor da münevver matbuatımız, I de yazılı şekil veçhile, rey vermenizi rica ede.
münevver kütle yazıyor diyorum. Düşünmüyor
ceğim.
ki onların da çolukçocuğu vardır. Evlâdüayali
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
vardır. Bu nasıl olur? Türk milletinde bir ailede
dır, onu okutacağım. Ondan sonra, takrirler üze
baba ile kız arasında, kardeşle kardeş arasında
rindeki kararınızı alacağım.
her hangi bir münasebet olsun, bundan töyler
Yüksek Başkanlığa
ürperiyor. Allah göstermesin. Bu gibi havadis
Maddenin
müzakeresi
kâfidir. Yüksek Mecli
bizim basınımızda yer almasın, hattâ bir arkada
sin
takdirine
arzını
rica
ederim.
şımızın dediği gibi, kanunumuzda bile yer alma
Erzurum
Milletvekili
sın. Daha iyi olur ve unutulsun. Bu çok tehlike
Memiş Yazıcı
lidir. istirham ederim. Bu husus ne matbuata in
tikal etsin, ne de kanuna. Kanunda müeyyidesi
BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyunu
olabilir. Fakat bundan maksadım kanunda dahi
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
gizli tutulsun, daha doğru olur (Alkışlar).
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir.
F E T H Î ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaş
Takrirleri okutuyorum :
lar, nihayet salahiyetli bir arkadaşımız sifatiy
(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm Hü
le Sayın Nadir Nadi, intihar hâdiselerinin tafsikümet tasarısındaki 32, 34 ve 36 ncı maddele
lâtiyle yazılmasının hakikaten cemiyette zayıf
rin kanuna ithaline dair olan önergesi tekrar
iradelilerin intihara teşebbüs etmelerinin ilmî bir
okundu).
hakikat olduğunu ifade ettiler. İçtimai hâdiseleri
Yüksek Başkanlığa
tek bir şeyle izah edecek kadar, içtimai hâdisele
Basın
Kanununun
Hükümet tasarısının 32
rin muğlaklığını iddia edenlerden değilim. Ayrı
ve 34 ncü maddelerinin birleştirilerek ve aşağıca Cezmi arkadaşımın dediği gibi, intihar hâdise
ki şekilde bir madde olarak kabulünü teklif ede
lerinin çoğalmasında, bu gibi neşriyatın yanında
rini.
daha birçok sebepler de vardır, fakat inkâr edile
Ankara Milletvekili
mez ki, bu da intiharı artıran sebeplerden birisi
Dr. Talât Vasfi ö z
dir.
Madde 33. — İntiharlar ve evlenmeleri ya
Evlenmesi kanunen memnu olanlar arasında
sak olanların cinsî münasebetlerine dair haber
ki cinsî münasebetlerin yazılması keyfiyetine ge
çevresinin aşan tafsilât ve resimlerin neşri yasak
lince:
tır. Aksine hareket edenler 50 - 100 liraya ka
Arkadaşlar, bunun kanunda dahi yer alma
dar para cezasiyle cezalandırılır.
sının ne kadar hicapaver olduğundan bahsetti
ler. Kanunun bir vazifesi de birtakım kötülük
(Para cezası çok az sesleri).
leri, önleyici tedbirlerle bertaraf etmektir, zan
BAŞKAN — Efendim, Fethi Çelikbaş arka
nederim. Biz bu kanun maddesini burada ka
daşımızın
teklifini reyinize koyacağım. Bu,
bul etmek suretiyle, birçok kereler bu iğrenç ve
ikinci
takriri
de ihtiva eder. Fethi Çelikbaş'm
müstekreh hâdiselerin yazılmasına mâni olmak
takriri
Hükümet
tasarısının 32, 34 ve 36 ncı
istiyoruz. Nihayet eğer kanunda böyle bir hü
maddelerinin hu tasarıya ithalini istiyor. Hükü
küm yer almasın denecek olursa, bu takdirde
met tasarısındaki bu maddeler komisyon tara
Ceza Kanununun buna ait bütün hükümlerinin
fından
kaldırılmıştır. Bunları oyunuza sunaca
kaldırılması lâzımgelir. Bu suretle en acı, en
ğım
;
(Ayrı
ayrı oya koyunuz sesleri) Ayrı ayrı
feci hâdiseleri dahi kanunlarda müeyyidelere
izah edip reyinize sunacağım.
raptetmek içtimai hayatın selâmeti bakımından
|
32 nci madde intihar vakalarına aittir. Bu
bir zarurettir.
maddenin
bu kanunda yer almasını kabul eden
Üçüncü hususa gelince; arkadaşlar buna iti
ler...
Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
raz etmediklerini söylediler ve esasen de arzet34 ncü madde, kanunen evlenmeleri menetim. Bu tatbikatta belki güçtür. Bunun tetkik
diimiş kimseler arasındaki cinsî münasebetlere
edileceğini ifade ettiler. Bir ihtiyati tedbirde
mütaallik halber ve yazılar hakkındadır. Bu
bulunmak arzusiyle, elbette bunun için sevkedilmiştir. Bu itibarla üçündü maddeye teklif im- I maddenin de kanuna alınmasını oyunuza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I olmak üzere konmuştur. (Mesele değişti, bu
edilmiştir.
! mevzuu konuşalım sesleri).
36 ncı madde, gazetelerin hesaplarına müta- I
BAŞKAN — Arkadaşlar; evvelce kifayet
alliktir.' (Okunsun sesleri) Arkadaşların ekseri
kararını siz verdiniz. Hükümet tasarı üzerin
yeti maddenin okunmasını istiyorlar, okuyoruz.
de her zaman konuşmak hakkını haizdir. (Son
söz milletvekilinindir sesleri) Müsaade buyuMADDE 36. — Siyasi, iktisadi, ticari mev
I
run, şimdi de Maliye Bakanı kendi cephesinden
kutelerin sermayeleri ve devamlı veya geçici
bunu izah etsin, ondan sonra reyinize arzedebütün gelir kaynaklariyle basılan nüshalarının
yim.
adedi ve bir nüshasına 50 den fazla abone yazıl
mış olanların isim, adres ve tâbiiyetleri ve umu
mi abone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile
olan hukuki münasebetleri noterlikçe tasdik
edilmiş bir deftere kaydedilir.
Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan
veya yanlış malûmat geçerildiği veyahut savcı
lıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi
gereken hususlar gizlendiği takdirde mevkute
nin sahibi veya onun mümessili üç aydan bir
yıla kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir.
ilmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan
mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, ikti
sadi ve ticari mahiyette neşriyata girişenler bir
ve ikinci fıkralar hükümlerine tabidirler.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum.
•BAŞKAN — Kifayeti müzakere kabul edil
miştir.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hükümt
tasarısında yer almıştır. Bir arkadaşım Hükü
metin Gelir Vergisi Kanununun tatbikatiyle
buna imkân elde ettiğini söylemiştir. Hükümet
bu noktai nazarda ise öğrenmek istiyorum, ozaman takririmi geri alacağım, bu noktai nazar
da değilse, İsrar edeceğim.

MALİYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa)
— Efendim, Gelir Vergisi Kanunu ile birlikte
meriyete giren Vergi Usulü Kanununda, mü
kelleflerden bir kısmına defter tutma mecburi
yeti tahmil edilmiştir. Yalnız bu mükellefiyet
başka bir noktai nazardan, yani mali noktai na
zardandır. Mükellefin vereceği beyannameyi
hazırlamak ve kendisinin mali mevzuat muva
cehesinde kontrolünü yapabilmek için müeyyi
de, kazancının olup olmadığına göredir. Mat
buat Kanununda, mevzuubahis edildiği gibi,
defter tutulması ayrıca bir ceza müeyyidesi
altına alınmış değildir. Tamamen başka bir
mahiyettedir.
ClHAD BABAN (izmir) — Adalet Baka
nından bir noktanın tavzihini rica ediyorum.
Hükümet tasarısındaki bu madde için Hükümet
adına Adalet Bakanı ne demektedir? Bu bir.
ikincisi; bu madde kendilerinin derpiş ettiği
hususu temin eder mi, etmez mi ?
BAŞKAN — Adalet Bakanının noktai na
zarı vazıhtır zannederim. Demin, buyurduğunuz
hususlar üzerinde söz söyledi, onun dışında ka
lan bir nokta var rai? Lütfen buraya teşrif edi
niz, maksadını izah buyurunuz.
ClHAD BABAN (İzmir) — Efndim, bu
maddenin neden vazedilmiş olduğunu, hangi
esbabı mucibeye dayandığını Adalet Bakam
izah etti, fakat bu madde üzerinde Hükümet
ısrar edip etmediğini açıklamadılar.
Bendeniz şuna kaniim ki; madde, kanunda
kalsa dahi Hükümet, daha doğrusu Adalet Ba
kanının burada izah ettiği şekilde vaziyeti tav
zih edecek kudret ve kuvvette değildir. Abone
lere bakmakla bir gazetenin komünist olması,
Rus'lardan para alması anlaşılamaz, maksada
kifayet etmez. Bu hükümde Hükümet İsrar edi
yor mu, etmiyor mu?

ADALET BAKANI HALlL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Bu maddenin tasarıda yer alması vergi
mülâhazası ile değildir. Bu, doğrudan doğruya
komünistlik propagandası yapan ve komünist
lerin sermayesiyle teşekkül etmiş olan bâzı varakpareler hakkında Hükümetin murakabesini
temin edebilmek için konmuş bir hükümdür.
öyle gazete ve mecmualar çıkıyor ki, bunları
yalnız propaganda için çıkarıyorlar ve serma
yelerinin nereden geldiği de muayyen değildir.
Binaenaleyh hükümet şüphelendiği takdirde
bunlar hakkında savcılık gereken tahkikatı
yapsın. Hazırlık tahkikatına takaddüm eden
ADALET BAKANI HALlL ÖZYÖRÜK (Iztahkik safhalarında kolaylaştırıcı bir hüküm I mir) — Ediyor efendim,
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BAŞKAN — Hükümet kalmasında İsrar
ediyor.
CÎHAD BABAN (îzmir) — Şu halde bu ci
heti daha ziyade tavzih ederek bizi tatmin et
sin.
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Bu hususta söyliyeceğim başka bir şey
yoktur.
BAŞKAN — Adalet Bakanı bu hususta
başka sözü olmadığını ifade ediyor.
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Müsaade,
buyurun, yalnız bir sual soracağım.
Dediler ki başka yerden gizli maksatla pa
ra alan gazeteleri tesbit için.
Arkadaşlar, madde sarihtir, diyor ki; Abo
nelerinin adreslerini yazacaktır. Gizli maksatla
para alacak adam, abonesinin içine onların ad
resini kor mu Veya abonelerinin sayısını tam
olarak gösterir mi?
Bu hususu lütfen izah etsinler.
BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı.
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (îz
mir) — Madde Hükümet tasarısında şöyle yer
almıştır: «Siyasi iktisadi, ticari mevkutelerin
sermayeleri ve devamlı veya geçici bütün gelir
kaynakları..» Mesele buradadır. Gelir kaynak
larını anlamak istiyoruz. Nereden geliyor pa
rası? Nasıl sarf ediliyor. Ve kimler abonedir,
nerelere gönderilmektedir. Bunların hepsi bi
rer delildir.
KEMAL ÖZÇOBAN — Sayın Başkan mü
saade ederseniz değiştirgelerin aleyhinde ko
nuşulabilir.
BAŞKAN — Değiştirgelerin lehinde ve
aleyhinde konuşmalar yapıldı.
Şimdi efendim, bu maddeye mütedair olan tak
riri de heyeti umumiyetinize sunuyorum. Hü
kümet tasarısında mevcut olan 36 ncı madde
nin kanunda yer almasını kabul buyuranlar..
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir efendim.
Şimdi kanuna alınması, kabul edilen madde
leri okutup reyi âlinize sunacağım.
OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — întihar vakala
rı hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyan
ları tesir altında bırakacak mahiyette olan taf
silât ve vakaya mütaallik resimlerin neşri ya*
saktır.
Bu madde hükmüne muhalif hareket eden
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ler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
BAŞKAN — Bu maddeyi kabul buuranlar..
Kabul etmienler.. Kabul edilmiştir.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunen ev
lenmeleri menedilmiş kimseler arasındaki cin
si münasebetlere mütaallik haber ve yazıların
neşri yasaktır.
Hilâfına hareket edenler hakkında 100 lira
dan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
BAŞKAN — Bunu kabul buyuranlar.. Kabul
etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Siyasi, ik
tisadi, ticari mevkutelerin sermayeleri ve de
vamlı veya geçici bütün gelir kaynak'ariyle ba
sılan nüshalarının adedi ve bir nüshasına 50
den fazla abone yazılmış olanların isim, adres
ve tâbiiyetleri ve umumi abone yekûnu ve basıl
dıkları matbaa ile olan hukuki münasebetleri
noterlikçe tasdik edilmiş bir deftere kaydedilir.
Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan
veya yanlış malûmat geçirildiği veyahut savcı
lıkça talep vekuunda defter ve ihtiva etmesi ge
reken hususlar gizlendiği takdirde mevkutemin
sahibi veya onun mümessili üç aydan bir yjıla
kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kac|ai'
ağır para cezasına mahkûm edilir.
îlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette o^an
mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, iktisa
di ve ticari mahiyette neşriyata girişenler bir
ve ikinci fıkralar hükümlerine tabidirler.
BAŞKAN — Bu maddeyi kabul buyuranljar.
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
j
Efendim şimdi geçiyoruz basın suçlarırjda
dâva süresine.
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Ger|de
19 ncu madde kaldı.
*
BAŞKAN — 19 ncu madde hakkında öner
geler vardı. Henüz tamamlanmadı daha evjvel
komisyona gönderilen 16 ncı madde komisy|m,ca formüle edilerek gelmiştir, onu okuyalım | da
on dakika fasıla verelim.
|
Dördüncü Bölüm
Basında mesuliyet

j

ON ALTINCI MADDE — Basın yoliyle| iş
lenen suçlardan dolayı eeza mesuliyeti:
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü-
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cüda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan kim- I dir? Diye tarif ederken, suçun matbualara değil,
se ile beraber bu mevkutenin mesul müdürüne
her türlü vasıtalarla teksir edilmiş, diye birşey
tereddüp eder.
koyduk buraya. Yarın başka vasıtalarla, bizim,
aklımıza gelmedik vasıtalarla girer. Binaenaleyh
2. Mevkutelerde müstiear adla veya imzasız
buraya mütercim, muharrir, resim yapan, gibi
yahut remizli imza ile neşredilen yazı veya re
tâbirleri koymak hatalı olur.
sim sahiplerinin adlarını mesul müdür bildirme
ye mecbur değildir. Ancak, suç teşkil eden ya
Bunu'düşünerek komisyonda uzun uzun mü
zı veya resim Türk Ceza Kanununun ikinci ki
nakaşadan sonra buraya fail tâbirinin konulma
tabının birinci babının birinci faslında yazılı
sını uygun bulduk.
cümlelere taallûk ediyorsa mesul müdür bunla
BAŞKAN — Şimdi 16 ncı maddeyi okunan
rın sahiplerinin sarih hüviyetlerini istek tari
şekilde reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
hinden itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet sav
E tm iyeni er... Kabul edilmiştir.
cısına bildirmeye mecburdur.
Efendim, bir de 19 ncu maddenin formüle
edilmiş şeklini okuyalım. Ondan sonra ara ve
.'>. Mesul müdür suç teşkil eden haber, verelim^ Devam, devam sesleri). Nasıl tensip eder
saika veya yazıyı bu mahiyetini bilmeden neş
seniz.
retmiş ise bunların mesuliyeti yalnız haber, be
yan, vesikayı verene veya yazıyı yazana aittir.
Demin 19 ncu madde üzerin-de bir takrir ha
zırlanıyordu,
o takrir hazırlanmcıya kadar di
Mesul müdür mevkutenin sahibi tarafından
ğer
bir
maddenin
müzakeresine geçmiştik. Şimdi
rızası hilâfına neşredilen yazı ve resimlerden
o
takrir
hazırlanmıştır,
okuyoruz.
mesul değildir. Bu takdirde ceza mesuliyeti ya
zı ve resimleri neşrettirene aittir.
4. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eser
lerle, işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suç teş
kil eden eserin müellif, muharrir, mütercim ve
ya tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu
kimse aleyhinde Türk mahkemelerinde dâva
açılmadığı veya kendisinin malûmatı veya mu
vafakati dışında neşrolunduğu hallerde naşire,
ve naşir de belli olmazsa tabie, bu da bilinme
diği takdirde bilerek satana, dağıtana aittir.

ÖMER BİLEN (Ankara) — Aşağıdaki «fail»
kelimesi yerinde kullanılmıştır.

T. B. M. Meclisi Başkanlığına
19 ncu maddenin 4 ncu fıkrasının aşağıda gös
terildiği şekilde tadilini teklif ederim :
Erzurum Milletvekili
Bahadır Dülger
(Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
eden ifadeler, veya cevap ve düzeltmeyi gerek
tiren, yayın ile ilgisi bulunmıyan hususlar mev
cut ise veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş ise
dercinden çekin ilebilir. Bu takdirde çekinmenin
sebepleri derhal yazı ile o yer sulh ceza yargıçlı
ğına bildirilir. Yargıç en geç 24 saatte cevap sa
hibinin bu maddenin birinci fıkrası hükümle
rine göre cevap hakkına sahip olup olmadığını,
suç teşkil eden ifadeleri ihtiva edip etmediğini,
neşirden çekinme hakkını veren üç aylık müd
detin geçip geçmediğini tetkik eder ve bu husus
larda gerekli kararları vererek icabeden değişik
likleri yapar ve gerekiyorsa yazının neşredilmemesine karar verir.Yargıcın kararının yerine yar
gıcın kararı kesindir.)

BAŞKAN — Tersim edeni kastediyor.
Mevkute tarifine girmiyen basılmış eserler
le, işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suç teşkil
eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya
tersim edenine ve bunlar belli olmadığı takdirde»
demek doğru olacak gibi geliyor bana.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, kanunun baş tarafında basılmış eser ne- |

BAŞKAN — Bahadır Dülger.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, cevap hakkını tanırken hâkimin takdir hakkiyle birlikte tanılıyordu...
BAŞKAN — Anlaşılıyor. îbare noksanı var
mıdır, yok mu dur? Esas üzerinde görüşme ya
pacak değiliz. Teklifiniz tamamdır. «Mecburi»
kaydını koymuştuk, «kesin» diyorsunuz, burada

MAHMUT GÜCBÎLMEZ (Bolu) — Efen
dim, orada «mütercimine, müellifine» diye tek
lif yaparı arkadaşlar «faili» tâbirinin yerine
daha vazih bir teklif yapmak istemişlerdi. Hal
buki burada aşağıda yine aynı tâbir kullanılmış
tır, «ancak faili belli olmadığı takdirde...» deni
yor. Yani yine maddeye verilmek istenilen vu
zuh verilememiştir. Bunu bir defa gözden geçir
mek lâzımdır.
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bir noksanlık var mı, yok mu diye tetkik ediyo
ruz.
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Yargı
cın kararını neşretmesi diye bir kayıt vardır. Yar
gıç kararı olduğu için bu karar hakkında kanuni
yollar da açıktır.
Binaenaleyh, « mecburidir » tâbiri yerine
« yargıcın kararı kesindir » diye korsak daha sağ
lam olur ve bütün itiraz yolları kapanmış olur.
Onun için « yargıcın kararı kesindir •» tâbirinin
buraya konması karara karşı kanun yollarının
bu suretle kapatılarak yargıç kararının derhal
tatbik edilmesini sağlamak istedik. Eğer muva
fık bulunursa fıkra bu şekilde kabule iktiran et
sin.
BAŞKAN — Bir takrir
okutuyorum.

daha

var, onu da

Yüksek Başkanlığa
19 ncu maddenin dördüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde düzeltilmesini teklif ederim.
Bolu Milletvekili
Mahmut Güçbilmez
Fıkra 4. : Gönderilen cevap ve düzeltmede
suç teşkil eden ifadeler veya cevap düzeltmeyi ge
rektiren yayın ile ilgisi bulunmıyan hususlar
mevcut ise veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş
ise dercinden çekinilebilir. Ru takdirde çekinme'nin sebepleri derhal yazı ile o yer sulh ceza yar
gıçlığına bildirilir. Yargıçlık en geç yirmi dört
saatte neşir ile alâkalı bulunup bulunmadığına
ve müddetin geçip geçmediğine karar verir veya
münasip göreceği değişikliği yapar. Yargıçlık
kararının yerine getirilmesi mecburidir.
BAŞKAN — Redaksiyon
meselesidir, her
ikisi de aynı şeydir.
MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Bir sa
niye lütfedin efendim, Şimdi arkadaşlar (bu
takrirde çekinmenin sebepleri) diye başlıyan kı
smı aynen bırakılmıştır. Değişen bundan • sonra
ki kısımdır. Orada « yargıçlığın kararının yeyerine getirilmesi mecburidir » deniliyor. Bu
tâbir için bir yer kabul buyurmuştunuz. Ona gö
re ayar edildi. Arkadaşımızın endişesini mucip
olan kesinlik mefhumu bu mecburiyette münde
miçtir. Başka yolu yoktur. Bu itibarla metin
kâmildir zannediyorum.
i
BAŞKAN — Üçüncü takriri okutuyorum. On
|
dan sonra reyinize arzedeceğim.
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Başkanlığa
19 ncu maddenin (B) fıkrasının aşağıdaki se
kinde değiştriilmesini teklif ederim.
« Cevap ve düzeltme taallûk ettiği yazının ce
vap verenle ilgili miktarından uzun olamaz.
Ancak yirmi satırdan az olan yazıların cevabı
yirmi satır olabilir ».
Balıkesir Milletvekili
Sıtkı Yırcalı
BAŞKAN — Efendim; takrirleri okuttum.
Yalnız tekrar okumak zarureti vardır, birer bi
rer okutup reye arzedeceğim.
BAHADIR
DÜLGER (Erzurum) — Ben
takririmi geri alıyorum. Mahmut Güçbilmez ar
kadaşımın takririne iltihak ediyorum.
BAŞKAN — Evvelce okunan, Mahmut Güç
bilmez'in takririni reyinize sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Şimdi bir de Sıtkı Yırcalı'nm takriri vardır,
onu tekrar okuyacağız.
(Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN —• Demin kabul buyurduğunuz
4 ncü fıkraya aitti. Bu önerge ondan bir evvel
ki 3 ncü fıkraya aittir. Bu takriri reyi âlinize
arzediyorum.
MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Burada
« cevap ve düzeltme » kelimelerinden sonra bir
« virgül » yoksa mâna karışır bu bir gramer
meselesidir. Yoksa bir virgül konulsun.
BAKSAN — Evet, bir virgül koyuyoruz.
Takriri bu şekilde kabul edenler ... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Şu hale göre maddeyi yeni şekliyle okuyarak
heyeti umumiyesini reyinize arzedeceğim.
Beşinci bölüm
Oevap ve düzeltme hakkı
ON DOKUZUNCU MADDE — Bir şahsın
haysiyet ve şerefine dokunan veya menfaatini
bozan yahut kendisi ile ilgili hakikata aykırı
hareketler, düşünceler ve sözlerle açık veya ka
palı şekilde bir mevkutede yapılan yayından
dolayı o şahsın imzasiyle gönderilecek cevap ve
düzeltmeyi mevkutenin mesul müdürü metnine
hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın aynen ve
tamamen neşre mecburdur.
Cevap ve düzeltmenin günlük gazetelerde almdığını takip eden üç gün ve diğer mevkutelerde.
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bu müddet gözetilmek şartiyle en geç ikinci çı- I sonra tasvibinize arzediyorum. Kabul' edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
kaçak sayıda aynı sahife ve sütunda aynı punto
harflerle yayınlanması mecburidir.
Şimdi Birleşim mi, edelim; yoksa on dakika
Cevap ve düzeltme, taallûk ettiği yazının ce
ara mı verelim? (Devam sesleri) Ekseriyet de
vap verenle ilgili miktarından uzun olamaz.
vam etmemizi istiyor, devam ediyoruz.
Ancak yirmi satırdan az olan yazıların cevabı
Yedinci bölüm
yirmi satır olabilir.
Basın
suçlarında
dâva süresi
Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
eden ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerekti
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunda ya
ren yayın ile ilgisi bulunmıyan hususlar mevcut
zılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan
ise veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş ise der
suçlardan dolayı günlük mevkuteler hakkında
cinden çekini! ebilir. Bu takdirde çekinmenin se
üç ay ve diğer basılmış eserler hakkında altı
bepleri derhal yazı ile o yer sulh ceza yargıçlı
ay içinde açılmıyan dâvalar dinlenmez. Bu süre
ğına bildirilir. Yargıçlık en geç yirmi dört sa
suçun işlendiği tarihten başlar.
atte neşir ile alâkası bulunup bulunmadığına
Kamu dâvasının açılması izin veya karar
ve müddetin geçip geçmediğine karar verir veya
alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya kara
münasip göreceği değişikliği yapar. Yargıçlık,ka
rın alınması için müracaat tarihi ile izin veya
rarının yerine getirilmesi mecburidir.
kararın verildiği tarih arasında geçen müddet, dâ
Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve tüzel
va süresi hesabına katılmaz. Bu müddet üç ayı
kişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzelt
geceme?:.
meler hakkında da yukarıki fıkralar hükümleri
Basın yoliyle işlenen ve takibi şikâyete bağ
uygulanır.
lı olan suçlarda ilk fıkrada yazılı süre, suçun
Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen
kanun ile belli zamanaşımı haddini geçmemek
bir kimsenin bu hakkını vârisleri kullanabilir.
şartiyle, işlendiğini öğrenildiği tarihten başlar.
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız (Yargıç
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen
lık) mı (Yargıç) mı hususunda ihtilâf olduğunu
var mı? Maddeyi tasvibi âlinize arzediyorum.
tahmin ediyorum. Hükümetin teklifi de böyle
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
idi, müsaade ederseniz (Yargıçlık) şeklinde bıra
Sekizinci bölüm
kalım.
Basm dâvalarında uygulanacak usul hükümleri
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — (Yargıç) ol
OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanunda
ması lâzım.
yazılı
olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan
BAŞKAN — Yargıca sokakta sunamaz, yar
suçlardan
ağır cezayı gerektirenleri, bu nevi dâ
gıçlığa sunar.
valara
bakmakla
görevli mahkemelerde ve di
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhğerleri
asliye
ceza
mahkemelerinde görülür.
teretm arkadaşlar şurada gözden kaçmış bir fık
Üç ve daha fazla tek yargıçlı asliye ceza
ra var, zannederim'mürettip hatası olacak. Deni
mahkemesi
bulunan yerlerde bu mahkemelerin
yor ki; «cevap ve düzeltmenin günlük gazeteler
görevine
giren
dâvalar, mezkûr mahkemeler yar_
de alındığım takip eden üç gün ve diğer mevku
gıçlarmdan
en
yüksek dereceli üç yargıcın
telerde bu müddet gözetilmek şartiyle en geç
iştirakiyle
kurulacak
toplu mahkemede görü
ikinci çıkacak sayıda». Haftalık gazeteletrde ya
lür. Derecede eşitlik halinde kıdeme bakılır.
hut aylık veya 15 günlük bir mecmuada üç gün
lük birşey içinde ikinci nüshayı neşretmesi müm
kün olamaz.

Bu suretle kurulacak toplu mahkmede yar
gıçların yüksek derecelisi ve derecede eşitlik ha
linde kıdemlisi başkanlık eder.

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Üç günden
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — (En
daha fazla bir müddet zarfında çıkacak olursa
yüksek dereceli) denilmesini teklif ediyorum.
o zaman ilk çıkacakta, ondan aşağı olursa üç
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Söz is
günde...
tiyorum
efendim.
BAŞKAN — Maddeyi bu okunduğu şekilde
BAŞKAN — Bu maddeye ait olan takriri
yani «Yargıçlık» ı «Yargıç» olarak düzelttikten j
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okutayım, ondan sonra izahını yaparsınız efen- II ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul
dim.
edilmiştir.
MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Gerek
Başkanlığa
evvelki
metinde, gerek arkadaşımın kabul edi
36 ncı maddenin ikinci fıkrasının aşağıda I
len
metninde
en yüksek yargıç tâbiri vardır.
yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini teklif ede
Aşağıda en son fıkrada ise «Yüksek dereceli»
rim.
tâbiri vardır. Orada da «En» kelimesinin eklen
Zonguldak Milletvekili
mesi lâzımdır.
Fehmi Açıksöz
Üç ve daha fazla yargıç bulunan yerlerde
asliye ceza mahkemelerinin görevine giren dâ
valar en yüksek dereceli üç yargıcın iştirakiyle
kurulacak toplu mahkemede görülür. Derecede
eşitlik halinde kıdeme bakılır.
BAŞKAN — Buyurunuz.
PEHMÎ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Eski Ba
sın Kanununa göre basın dâvaları tek yargıçlı
mahkemelerde görülüyordu.. Şimdiki bu 36 ncı
maddenin ikinci fıkrasiyle üç asliye ceza mah
kemesi ve daha fazla asliye ceza mahkemesi
olan yerlerde üç hâkimden müteşekkil mahke
melerde bu dâvalar görülecektir. Bu daha ziya
de istanbul, Ankara, İzmir'de tatbik edilebilecek yurdun diğer taraflarında işlenecek matbu
at suçları tek yargıç tarafından değil üç yargıç
tarafından yapılması için bu değiştirgeyi vermiş
bulunuyorum. Fakat her yerde üç yargıç bulunmıyabilir. O zaman çifte yargıçlı mahkeme
leri bulunan yerlerde üç kişilik hâkimden han
gisi basın suçuna bakabilir? Ağır cezalık olan
lara zaten ağır ceza mahkemesinde bakılacak
tır. Asliyelik olanlar da îzmir, İstanbul ve An
kara gibi üç ve daha ziyade asliye ceza mahke
mesi olan yerlerde olduğu gibi, üç yargıç tara
fından bakılmasını temin etmek basın suçların
da mademki, bir teminat sayılıyor, bu teminatı
vermek bakımından faydalı olduğu kanaatinde
yim. Takdir Heyeti Âliyenizindir.
BAŞKAN — Bunun üzerinde Adalet Baka
nının bir noktai nazarı var mı?
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖEÜK (İz
mir) — Hükümet tasarısının aynıdır.
BAŞKAN — Bu takrirle aynı mıdır?
Taşralarda üç yargıçlı mahkemelerde matbu
at dâvaları görülsün diyor.
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (iz
mir) — Bu takriri kabulde bir mahzur görmü
yorum..
BAŞKAN — Şimdi takriri reyi âlinize arzediyorum. Bu takriri böylece kabul edenler işa-

I

m

BAŞKAN — Bu şekilde bir teklif vardır.
Zannederim mâkuldür, ikinci fıkraya da «En»
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi okutup reyinize arzedeceğim :
Sekizinci Bölüm
Basın dâvalarında uygulanacak usul hükümleri
OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanunda
yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan
suçlardan ağır cezayı gerektirenleri, bu nevi
dâvalara bakmakla görevli mahkemelerde ve
diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.
Üç ve daha fazla yargıç bulunan yerlerde
I
asliye ceza mahkemelerinin görevine giren dâ
valar en yüksek dereceli üç yargıcın iştirakiyle
kurulacak toplu mahkemede görülür. Derecede
eşitlik halinde kıdeme bakılır.
Bu suretle kurulacak mahkemede yargıçların
en yüksek derecelisi ve derecede eşitlik halinde
kıdemlisi başkanlık eder.
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I
I
I
J
j
|

OTUZ YEDÎNCİ MADDE — Cumhuriyet
savcılarının, gerekli görürlerse yapacakları hazırlık soruşturmasını kanuni ve zaruri sebepler
dışında en çok bir hafta içinde bitirmeleri lâzımdır. İlk soruşturmaya tâbi suçlarda bu soruşturma diğer işlerden önce ve en kısa zaman
da yapılır ve sona erdirilir.
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.

|

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bir suçta
müşterek olanlardan biri aleyhinde kamu dâva
sının açılması veya mütekabil bir dâvanın gö| rülmesi önce izne veya karar alınmasına bağlı
i ise bunlar hakkındaki dâva ve soruşturmalar
diğerlerinden ayrılır.
j
BAŞKAN — Maddeyi kabul
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Basın Ka
nununa giren veya basın yoliyle işlenen suçlara
ait dâvalar acele işlerden sayılır ve mahkemelerin senelik tatil sürelerinde de görülür.
Sanığın ikametgâhı itibariyle mahkemeye
çağrılabilmesi için gerekli zaman gözetilerek,
duruşma için en yakın gün tâyin edilir.
Duruşmalar için en az gerektirdiği müddet
ten fazla bir zamana bırakılamaz.
Basın yoliyle işlenen suçlarda Ceza Muhake
meleri UsulU Kanununun 200 ncü maddesindeki
tevkif mecburiyetine mütaallik olan hüküm uy
gulanmaz.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Btmiyeni er... Ka'bul edilmiştir.
KIRKINCI MADDE — Basın Kanununa gi
ren veya basın yoliyle işlenen suçlara mütaallik
dâvalara Yargıtayda diğer işlerden önce bakı
lır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
KIRK BİRİNCİ MADDE — Kanuni tebliğ
muamelelerinde mevkutenin idare yeri, sahibi
ile mesul müdürünün kanuni ikametgâhı sayı
lır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Son Hükümler
GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte neşredilmekte olan bir mev
kutenin sahip veya mesul müdürü beş ve altın
cı maddelerde yazılı şartları haiz olmasalar da
bu sıfatlarım muhafaza edebilirler. Ancak bu
takdirde beş gün içinde yeniden beyanname
vermek ve beşinci maddenin üç numaralı ben
dinde yazılı şartı yerine getirmek mecburiye
tindedirler .
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler..
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun. (Kabul edildi ses
leri)
Efendim, reye koydum, fakat henüz neti
ceyi kabul edildi, diye tebliğ etmedim. Binaen
aleyh arkadaşın da söz istediğini gördüm, söz
veriyorum.
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Her halde
bizim de gözümüz var.
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BAŞKAN — O halde zatıâliniz buyurun ri
yaset ediniz.
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim beşin
ci madde görüşülürken bir fıkra ilâvesini arzetmiştim.
Bendeniz buraya (hükümlü komünist olma
mak) kaydını koydurmak istemiştim. Bunun
üzerine sayın Adalet Bakanı ağır hapis kaydı
varken hükümlü komünist kaydını koymaya
lüzum yoktur, buyurdular. Sonra 36 ncı mad
dede hesaplardan bahis açılırken o vakit, bize,
Türk basınına lâyık olmıyan bir tâbirle hitap
ettiler. Bunların hesaplarını da görmek lâzım
dır, buyurdular. Komünistlerden para alınıp
aluımadığım anlamak içi:? dediler., ki arkadaş
lar sizin ekseriyetiniz de bu sözlere reaksiyon
vermediği için sizlere de gücendim. Hükümet
tasarıları nedense fazla sempati görüyor. Sayın
A d a. 1 et Bakanı eğer gazetelere komünist..
BAŞKAN — Böyle bir şey yoktur. Gazete
ler deyince bugün çıkmış olan gazetelerdir.
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — O halde sayın
Adalet Bakanından soruyorum: Beşinci mad
deye komünistlerin girmemesi lâzım gelir. Ge
çici birinci madde ile beşinci maddenin bütün
hükümleri birden refedüp kabul ediyorlar.
Diyorlarki: Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
te neşredilmekte olan bir mevkutenin sahip ve
ya mesul müdürü 5 ve 6 ncı maddelerdeki şart
ları haiz olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza
edebilirler.
Demek ki bugün bir gazetenin sahip veya
yazı işleri müdürü devlet memuru, asker ve or
du mensubu olabilir. Mahcur veya âmme hiz
metlerinden menedilmiş olabilir. Ağır hapis,
beş seneden fazla hapis cezalarına hükümlü
olabilir. îşte bu beşinci madde ile bunu kabul
ediyorsunuz.
BAŞKAN — Beşinci maddede beş günlük
bir mühlet veriyor, bu vasıfları haiz olup olma
dığını bir beyanname ile bildirecek.
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu, bizde şu
mahiyette adamlar var, haberiniz olsun demek
tir. Bu maddenin kaldırılması için cebimde bir
takrir vardır, fakat vermiyeceğim. Yalnız şu
nu arzedeyim, sayın Adalet Bakam elleri altın
daki hapishaneleri hükümlü kızıllara dershane
olmaktan kurtarsınlar.
ADALET BAKANT HALİL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Yalnız her hangi bir mülâhaza ile söz
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söyleyip her hangi bir noktai nazarla aharı
töhmet altında bırakmak doğru değildir.
Bizim matbuata karşı olan hürmetimiz, itimadımız her zaman aynıdır ve aynen muhafa
za etmişizdir, daima hürmetkar bulunmuşuzdur.
Hususi toplantılarda pekâlâ konuşuldu. Arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Noterlikten tasdikli defterlerin indelhace savcılığa gösterilmesi
keyfiyetinin, birtakım türedi gazetelerin kontrolünü temin için olduğunu açıkça ifade ettim.
Yoksa belli başlı gazeteler hakkında böyle bir
tedbirin tatbik edilmesi hiçbir savcının hatırmdan geçmez. Ve böyle bir maksadı hiçbir zaman hatırımdan geçirmedim ve söylemedim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Geçici birinci maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
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6. — Matbaalar Kanunu tasarısı ve İçişleri
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
j misyon raporu (1/41) [1]
J
|
i
|
j
i

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı bütün arka
daşlara dağıtılmıştır, öncelikle görüşülmesi de
evvelce kabul edilmişti. Tasarının tümü hakkın
da söz istiyen var mı . Maddelere geçilmesini
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Maddele
rin müzakeresine geçilmesi kararlaştırılmıştır.
Matbaalar Kanunu

MADDE 1. — Matbaa kurulması izne bağlı
değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel kuru
I lacağı yerin en büyük mülkiye âmirine bir be
! yanname verilir.
Bu beyanname, matbaayı açacak olan kimse
ve varsa ortak veya mümessilleri taraflarından
! imzalanır ve bunların adları, soyadları, tâbii
yetleri, ikametgâhları, matbaanın yeri ve hangi
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
dillerde, hangi tabı sistemiyle çalışacağı yazılır
lüğe girmesinden evvel işlenip de.37 nci mad
ve gerekli vesikalar eklenir.
dede günlük mevkuteler hakkında dâva ika
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
mesi için gösterilen mehlin geçtiği hallerde
var mı?. Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
1881 sayılı Matbuat Kanunu gereğince altı ay
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
lık mehil bitmemiş ise yürürlük gününden iti
tir.
baren bir ay içinde dâva açılabilir.
MADDE 2. — Beyanname muhteviyatında
BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi reyinize
her hangi bir suretle vukua gelecek değişiklik
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
ler, bu değişikliklere, taallûk eden vesikalarla
bul edilmiştir.
birlikte beş gün içinde birinci maddede yazılı
KIRK İKİNCİ MADDE — 1881 sayılı Mat- i mercie bildirilir.
buat Kanunu ve tadilleri kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?. Maddeyi
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
tasvibinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
| yenler.. Kabul edilmiştir.
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ya- I
MADDE 3. — Bu kanun hükmüne göre be
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
I yanname vererek matbaa açanlara (Tabi) denir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar..
BAŞKAN — Söz istiyen?. Kabul buyuranlar.
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir..
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun
MADDE 4 . — Tabiler, bastıkları eserlerden
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
|
ikişer nüshasını basmanın sona erdiği günün
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
çalışma saati içinde, bulundukları yerin Cumhu
yenler.. Madde kabul edilmiştir.
riyet Savcısı ile en büyük mülkiye âmirine ver
Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka
meye mecburdurlar.
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine
(Şiddetli ve sürekli alkışlar)
taallûk eden ve ticaret ve sanat işlerine mün
Şimdi yedi maddelik bir Matbaalar Kanunu
hasır bulunan davetiyeler, ilân, formül, sirkütasarısı vardır. Onun da ivedilikle ve öncelikle
müzakeresi kabul edilmiştir. Müzakeresine ba.ş[1] 56 sayılı basmayazı tutanağın sonundddır.
lıyoruz.
I
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ler, kartvizitler ve yalnız seçim yerini ve za- I milletvekilleri hakkındaki Tutanakları İncele
manim gösteren kâğıtlarla adayların adlarını
me Komisyonu raporlarının gündemdeki diğer
bildiren rey puslaları gibi basılar hakkında
maddelere tercihan ivedilik ve yeğlikle konu
uygulanmaz.
şulmasını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Kabul buyuranlar.. Kabul etmiKonya Milletvekili
Eskişehir Milletvekili
yenler.. Kabul edilmiştir.
Saffet Gürol
Abidin Potuoğlu
BAŞKAN — Bu takriri kabul buyuranlar...
MADDE 5. — Basın Kanunu gereğince mev
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi tu
kutenin çıkarılması için lüzumlu beyannamenin
verildiği anlaşılmadıkça mevkutelerin matbaa- I tanaklara geçiyoruz efendim.
larda basılması yasaktır.
7. — Ordu Milletvekillerinin seçim tutanak
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?. Kabul bu
ları hakkında Tutanakları inceleme Komisyonu
yuranlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
raporu (5/10) [1]
MADDE 6. — Bu kanunun birinci madde
(Rapor okundu)
sine göre beyanname vermeden matbaa açanlar
la ikinci, dördüncü ve beşinci maddeleri hü
BAŞKAN — Komisyonun bu raporunu reyi
kümlerine aykırı hareket edenler Türk Ceza
âlinize arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
Kanununun 533 ncü maddesinde yazılı olan ce
ler... Kabul edilmiştir.
za ile ccezalandırılırlar.
Şimdi Ordu Milletvekilliğine seçilen arka
BAŞKAN — Madde hakkında bir mütalâa
daşların birer birer isimlerini okuyarak intihap
var mı?. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler..
mazbatalarının tasdiki hususuna geçiyorum:
Kabul edilmiştir.
Refet Aksoy'un seçim tutanağını kabul eden
ler..." Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Hakikata aykırı beyanname
Hüsnü Akyol'un seçim tutanağmı kabul
veren kfanse Türk Ceza Kanununa göre daha
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ağır bir suç teşkil eden haller hariç,olmak üzere
Feyzi Boztepe'nin seçim tutanağını kabul
üç aydan iki seneye kadar hapis ve (500) lira
dan (5 000) liraya kadar ağır para cezasiyle I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
cezalandırılır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur?. Reyinize arzediyirum. Kabul edenler..
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.
Kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kanunun tümü
kabul olunmuştur.
Efendim, bir takrir var. Seçim tutanakları
nın müzakere edilmesine dairdir.

Naşit Fırat'ın seçim tutanağını kabucl eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yusuf Ziya Ortaç'in seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Zeki Mesut Sezer'in, seçim tutanağını k«bul edenler... Etmiyenler... kabul edilmiştir.
Hamdi Şarlan'in seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Atıf Topaloğlu'nun seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
8. — Burdur Milletvekilliğine seçilen Meh
met Erkazancı'nın seçim tutanağı hakkında, Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/11) [2]
(Rapor okundu)
' BAŞKAN — Tutanakları İnceleme

Komis-

[1] 39 sayılı basmayazı tutanağın sonundaBaşkanlığa
dır.
Bugünkü gündemin içtüzük gereğince bir
defa görüşülecek işler kısmında bulunan Ordu,
f2] 40 sayılı basmayanı tutanağın sonundaBurdur, Urfa, Muş, Sivas, Konya, Sinob, Bitlis 1 dır.
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yonu raporunu oyunuza sunuyorum... Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi Mehmet Erkazancı'nın seçim tutana
ğım tasvinize arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
9. — Urfa Milletvekilliklerine seçilen Nec
det Açanal, Feridun Ayalp, Ömer Cevheri, Fe
ridun Ergin, Celâl öncel ve Reşit Kemal Timuroğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanak
ları inceleme Komisyontu raporu (5/16) [1]
(Rapor okundu)
BAŞKAN — Komisyon raporunu reyinize
arzediyorum, efendim. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi bu arkadaşların isimlerini teker teker
okuyup secim tutanaklarını tasvibinize arzedeceğinı.
Necdet Açanal'in seçim tuctanağmı kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Feridun Ayalp'in seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ömer Cevheri'nin seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Feridun Ergin'in seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Celâl öncel'in seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Reşit Kemal Timuroğlu'mm seçim tutanağı
nı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
10. — Muş Milletvekillerinin seçim tutanakları
hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/14) [2]
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Elendim, raporu reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Şimdi bu arkadaşların isimlerini sayarak se
çim tutanaklarını tasvibinize arzediyorum :
Hamdi Dayı'nın seçim tutanağını kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul'edîlmiştir.
[1] 43 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

[2] 44 sayılı basmayazı

sonunda-
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*
Ferit Kılıçlar 'in seçin> tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
11. — Sivas Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu
raporu (5/15) [1]
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Komisyon raporunu tasvibinize
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Şimdi efendim, Sivastan seçilen Milletvekili
arkadaşlarımızın isimlerini zikrederek seçim tu
tanaklarını tasvibinize arzediyorum :
Nâzım Ağaeıkoğlu'nun seçim tutanağını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ercüment Damalı'nm seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İlhan Dizdar'm seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İbrahim Duygun'un esçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şevki Ecevit'in seçim tutanağını kabul
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Nurettin Ertürk'ün seçim tutanağını
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Halil îmre'nin seçim tutanağını kabul
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Rifat öçten'in seçim tutanağını kabul
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sedat Zeki örs'ün seçim tutanağını
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bahattin Taner'in seçim tutanağını
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mahir Türkay'ın seçim tutanağını kabul
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hüseyin Yüksel'in seçim tutanağını
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

eden
kabul
eden
eden
kabul
kabul
eden
kabul

12. — Konya Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyom raporu (5/12) [2]
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Raporu tasvibinize

arzediyo-

[1] 45 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

[2] 46 sayılı basmayazı tutanağın
clır.

sonunda-

dır.
dır.

tutanağın

— TT8 —
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rum. Kabul edeni er. v Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi Konya'dan seçilen Milletvekili arka
daşlarımızın isimlerini okuyarak reyinize arzediyorum.
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun seçim tu
tanağını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Rifat Alabay'm seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kemal Ataman'm seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler..; Kabul edilmiştir.
Hidayet Aydmer'in seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ziya Barlas'm seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Remzi Biran'm seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sıtkı Salim Burçak'm seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Abdi Çilingir'in seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ömer Rıza Doğrul'un seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ziyat Ebüzziya'nm seçim tutanağım kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ali Rıza Ercan'ın seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Saffet Gürol'un, seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tarık Kezbek'in seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muammer Obuz'ım seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hikmet ölçmen'in seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Murad Alî Ülgen'in seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ümran Nazif Yiğiter'in seçim tutanağını ka
bul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
13. — Sinob Milletvekillerinin seçim tutanak
ları, hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu
raporu (5/13) [1]
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Bu raporu kabul buyuranlar ...
[1] 47 say üt
dır,

basmayazı tutanağın

sonunda-
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Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
İsimleri teker teker okuyorum ve seçim tuta
naklarını oyunuza sunuyorum :
Cevdet Kerim încedayı'nın seçim tutanağını
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Nuri Sertoğlu'nun seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Server Somuncuoğlu'nun seçim tutanağını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ali' Şükrü' Şavlı'nm seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhit Tümerkan'm seçim tutanağını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14. — Bitlis Milletvekilleri
Muhtar Ertan
ve Salâhattin
İnan'ın seçim tutanakları
hak
kında Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı tez
keresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu ra
poru (3/63) [1]
(Rapor okundu).
BAŞKAN — İnceleme Komisyonu raporunu
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar lütfen
işaret etsinler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur.
Şimdi seçilen arkadaşlarımızın isimlerini ve
tutanaklarını birer birer oyunuza arzedeceğim.
Muhtar Ertan'm seçim tutanağını kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Salâhattin înan'm seçim tutanağını Kabul
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil-.
mistir.
15. — Pasaport Kanunu tasarısı
Komisyon raporu (1/47) [2]

ve Geçici

IÇÎŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDÎN NASUHÎO&LU (Edirne) — Efendim, gelen kâğıtar ara
sında yeni Pasaport Kanuniyle, ecnebilerin Tür
kiye'de ikamet ve seyahatlerine müteallik iki
kanunumuz vardır.
Geçen hafta kabul buyurmuş olduğunuz ka
nunlarla memlekete çok geniş ferahlık verdiniz.
Şayet bu kanunlarda öncelik ve ivedilikle kabul
edilecek olursa tatbikat bakımından ayrı bir mev
zuda ayri'bir ferahlık hâsıl olacaktır. Bunların
öncelik ve ivedilikle kabulünü rica ediyorum.
(Yarma sesleri) (Devam devam sesleri).
[1] 48 sayılı basmayazı tutanağın
[2] 57 sayılı basmayazı tutanağın
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BAŞKAN — Çabuk bitirip ondan sonra tatil j usulüne uygun veya muteber olmıyan pasaport
veya vesikalarla Türkiye sınırlarına
gelerek
yapacağız.
Türk vatandaşlığını iddia edenler.
önergeyi okuyoruz.
A) Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet
Yüksek Başkanlığa
cüzdanlarını veya hüviyet varakalarını ibraz
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
ettikleri ve bunların kendilerine ait bulunduğu
Pasaport Kanunu tasarısı ile Yabancıların Tür
tahakkuk eylediği takdirde;
kiye'de tkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun
B) Nüfus hüviyet varakasından başka ve
tasarısının bugün gündeme alınarak öncelikle
sika veya delil gösterenler ise, bu vesika veya
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. ı delillerin kıymeti polisçe takdir edilerek Türk
İçişleri Bakanı
vatandaşı olduklarına kanaat getirilmesi halin
Rükrieddin Nasuhioğlu
de Türkiye'ye kabul olunurlar.
Yukardaki (B) fıkrasında bahis mevzun
BAŞKAN — Bu teklifi reyinize arzediyorum.
kimseler vatandaşlıkları en seri vasıta ile usu
Gündeme acınmasını kabul buyuranlar... Etmilü
veçhile sabit oluncaya kadar icap ederse en
yenler.. Gündeme alınması kabul edilmiştir.
yakın
idare merkezine gönderilerek mahallî
öncelikle müzakeresini kabul buyuranlar...
mülkiye
âmirinin göstereceği yerde oturtulabi
Etmiyenler... öncelikle müzakeresi kabul edil
lirler.
miştir.
Türk vatandaşlığı sabit olmıyanlar geri çev
İvedilikle müzakeresini kabul edenler... Etmirilirler.
yenCer... İvedilikle müzakeresi kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı?
yenler.. Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmştir.
Pasaportsuz veya Vesikasız Gelen Yabancılar
MADDE 4. — Pasaportsuz, vesikasız veya
usulüne uygun veya muteber olmıyan pasaport
Giriş kapıları
veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen ya
MADDE 1. — Türk vatandaşları ve yaban
bancılar geri çevrilirler.
cılar, ancak Bakanlar Kurulunca tâyin olunan
Bunlardan, pasaport veya vesikalarını yol
yerlerden Türkiye'ye girip, Türkiye'den çıkabi
da kaybettiklerini iddia edenlerin, İçişleri Ba
lirler.
kanlığınca yapılacak soruşturma sonuna ka
dar, icabederse en yakın idare merkezine gön
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
derilerek haklarında verilecek kararlara göre
yenler... Kabul edilmiştir.
işlem yapılmak üzere mahallî mülkiye âmirinin
Pasaport veya vesika mecburiyeti
göstereceği yerde oturtulabilmek kaydiyle ka
MADDE 2. — Türk vatandaşları ve yaban
bulleri caizdir.
cılar Türkiye'ye girebilmek ve Türkiye'den çı
Hükümetin müsaadesiyle gelen göçmenler
kabilmek için muteber ve usulüne uygun pasaport
kaydiyle ellerinde Türk konsolosluklarının ve
veya pasaport yerine kaim olan bir vesika ibra- I
ya göçmen şevki için yabancı memleketlere
zma mecburdurlar.
Hükümetçe gönderilen memur veya heyetler
Kanunlar ve Milletlerarası anlaşmalarla tes- I
tarafından verilmiş bir vesika bulunmak şarbit edilenlerden başka yabancılar için ne gibi ve- j
tiyle pasaportsuz da olsalar Türkiye'ye kabul
sikaların pasaport yerine kabul edileceği hususolunurlar.
sunda İç ve Dışişleri Bakanlıkları müştereken
Umumiyetle mültecilerin ve iskân hakkında
karai* almaya yetkilidirler.
ki mevzuat dışında olarak yurt tutmak maksaBAŞKAN — Maddeyi kabul edetnler... Etmi
diyle gelen yabancıların, pasaportları olsun ol
yenler... Kabul edilmiştir.
masın Türkiye'ye kabulleri İçişleri Bakanlığı
nın kararma bağlıdır.
Pasaportsuz veya Vesikasız Gelen Türk VaBAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
•
tandaşları
MADDE 3, — Pasaportsuz veya vesikasız, I yenler.. Kabul edilmiştir.

Pasaport Kanunu
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Giriş vizesi mecburiyeti
MADDE 5. — Bu kanunda derpiş edilen
istisnalar dışında yabancıların Türkiye sınır
larından içeriye girebilmek için yetkili Türk
makamlarından vize almaları mecburidir. Vize
siz olarak Türkiye sınırlarına gelenlerin mem
lekete kabulü ilgili emniyet makamlarının mü
saadesine bağlıdır.
18. nci maddede yazılı pasaportların (A)
nev 'inden olanların giriş vizesine tâbi değildir.
Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek için
vize almak mecburiyetine tâbi değildirler.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. kabul edilmiştir.
Vize muafiyeti
MADDE 6. —- Başka memleketlere gitmek
üzere yola çıkmış olan veya sırf Turizm veya
tenezzüh maksadiyle münferit veya müşterek
pasaportlarla seyahat eden yabancılar vizesiz
olarak Türk liman ve hava istasyonları şehirle
rine mahallî emniyet makamlarının müsaadesi
ile inip gezebilirler ve oralarda geceliyebilirler.
Hava yoliyle Türkiye'den Türk hava lima
nından ayrılmıya lüzum kalmıyacak şekilde
transit geçecek yabancılar için vize mecburiye
ti yoktur.
Bir uçakla gelerek diğer bir uçağa aktarma
olacak yolcuların geldikleri uçağın varışı ve
gidecekleri ilk uçağın hareketi arasındaki za
man zarfında vizesiz olarak hava alam şehrine
çıkmalarına müsaade olunabilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Çıkış vizesi
MADDE 7. — Türkiye'den çıkış vizeye tfıbi
d eğil cliı*.
Ancak, 18 nci madde gereğince ita olunan
pasaportlardan (B) nev'inden olanların hâmille
ri bu pasaportu veriliş tarihinden itibaren bir
ay zarfında Türkiye'den çıkış suretiyle kullan
madıkları takdirde çıkış vizesi alacaklardır.
Yurt dışına çıkmaları mahzurlu görülenler
den, vergiden borçlu olanların ve adliyece ve
askerlikçe ilişiği bulunanların isim ve hüviyet
leri ilgili daireler tarafından polis makamları
na bildirilir. İlgili polis makamları tarafından
da liman, tren ve hava yolları istasyonları ve
bütün hudut zabıtasına yayınlanır ve hudut pr>-

I
I
I
I
I
I
I
I
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lisi bu gibilerin yurt dışına çıkmalarına mani
olur.
1.9 neu ve 20 nei maddelerde derpiş edilen
vesikalar ve bunların yabancıların hâmil bulunacakları muadilleri hiçbir hal ve kârda çıkış
vizesine tâbi değildirler.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Eüııiyenler.. Kabul edilmiştir.

I
Türkie'ye girmeleri memnu kimseler
I
MADDE 8. — 1. Serseriler ve dilenciler,
I
2. Delilikle veya bulaşık hastalıkla malûl
I olanlar (Bu gibilerden umumi sihhati ve asayişi
L tehlikeye sokıuıyacak halde olup kendi vasi taI lariyle veya kanuni veli veya vâsilerinin madI di himayeleri altında olarak tedavi veya hava
I değiştirme için gelenler bu hükümden istisna
I edilebilirler,
I
3. Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduI ğıı, mücrimlerin iadesine mütaallik anlaşma veI ya andlaşmalarla iadeye esas olarak kabul ediI len suçlardan birinden sanık veya hükümlü buI limanlar,
I
4. Türkiye'den smırdışı edilmiş olup da avI detine müsaade edilmemiş bulunanlar,
|
5. Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve
I umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak
I istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etI mek maksadiyle geldikleri sezildiler,
I
6. Fahişeler ve kadınları fuhşa sevkedeI rek geçinmeyi meslek edinenlerde Beyaz Kadın
I Ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılar,
I
7. Türkiye'de kalacaklarını beyan tttikleri
I müddetçe yaşamalarına ve tekrar gitmelerine
i yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye'de kenI dilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu
I veya Türkiye'de yabancılara kanunla menedilI nıemiş işlerden birini tutacaklarını ispat edemiI yenler.
BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler.. EtmiI yenler.. Kabul, edilmiştir.
I
I
I
I
I
I
I

Mukabele bilmisil
MADDE 9. — Bakanlar Kurulu, hâkimiyetleri veya idareleri altında bulunan memleketlere Türk vatandaşlarının girmelerini kayıt ve
şartlara tâbi kılan veya meneden devletler tebaaları hakkında münasip görülecek kayıt ve
şartları koymaya veya bunların memlekete girmelerini menetmeye ve bu kanunda derpiş
edilen bilcümle malî hükümlere nispetle Türk
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vatandaşları hakkında daha az müsait hüküm
ler tatbik eden devletler tebaaları hakkında mu
kabele bilmişi! tedbirleri almaya yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Ka
bul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir.
İstisnai pasaport ve vize kolaylıkları
MADDE 10. —- Hükümet yabancı devletlerle
pasaport ibrazı ve vize alma mecburiyetinin
kaldırılması veya vizelerin harçtan muaf tutul
ması da dâhil olmak üzere pasaport ve vize iş
lerinde istisnai kolaylıklar gösterilmesine mütaallik karşılıklı anlaşmalar yapmaya ve lüzum
göreceği hallerde bâzı devletler tebaaları için
vize mecburiyetini tek taraflı olarak da kaldır
maya yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Ka
bul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir.
Harbde ve fevkalâde hallerde istisnai tedbirler
MADDE 11. — Bakanlar Kurulu, harb halin
de veya diğer olağanüstü hallerde memleketin
bir bölgesine veya umumuna şâmil olmak üzere
bütün veya bâzı yabancılar için pasaport ve vi
zeye mütaallik kayıt ve şartlar koyabilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Kabul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir.
Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları
ve bunları vermeye yetkili makamlar
MADDE 12. — Türkiye Cumhuriyeti namına
verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya
mahsus vesikalar şunlardır:
A) Pasaportlar :
I - Diplomatik Pasaportlar;
II - Hususi damgalı pasaportlar;
III - Hizmet damgalı pasaportlar;
IV - Umuma mahsus pasaportlar; (Münferit
veya müşterek olur).
V - Yabancılara mahsus pasapotlar :
B) Vesikalar :
I - Pasavanlar veya benzeri belgeler;
II - Tayfa vesikalariyle kara ve hava nakil
vasıtaları memur ve mürettebatına mahsus vesi
kalar.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Kabul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir.
Diplomatik pasaportlar
MADDE 13. — Diplomatik pasaportlar, Dış
işleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Tür-

-
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kiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri
tarafından verilir.
Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev ve
ya seyahat için gidenlere görevlerinin veya se
yahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mah
sus olmak üzere veya azamî iki sene için, daimî
görevle gidenlere de âzami dört sene için mute
ber olmak üzere verilip icabında aynı müddetler
için üç defa temdit olunur.
Diplomatik pasaportlar : Büyük Millet Mec
lisi azasına, Yargıtay, Daniştay, Sayıştay Başkan
larına, Genel Kurmay birinci ve ikinci Başkan
larına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgeneralle
re, Oramirallere Eski Devlet Başkanlarına,
eski Başbakanlar ve Dışişleri Bakanlarına,
Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibine, Dışişleri Ba
kanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlı
ğı Dairesi erkânından resmî bir vazife ile gön
derilenlere Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilcilik
leri nezdine memur edilen müşavirlere, ataşele
re ve muavinlerine, Hükümet adına; Milletler
arası resmî müzakereler icrası, mukavelename
ler akdi için veya Milletlerarası toplantılarla
kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderi
lenlere ve yabancı Devletler veya Milletlerarası
teşekküller öezdinde daimî veya muvakkat va
zife görmek üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere
verilir.
Diplomatik pasaport alabilecek durumda bu
lunan veya alan kimselerin sıfat veya vazife
leri devam ettiği müddetçe, karılarına dahi dip
lomatik pasaport verilmesi veya bunların koca
larının pasaportlarının refakat hanesine kayıt
edilmesi caizdir.
Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve
vazifeleri devam ettiği müddetçe, yanlarında
yaşayıp evli bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan
kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp re
şit bulunmıyan erkek çocuklarına dahi diploma
tik pasaport verilir veya bunlar baba veya
analarının pasaportlarını refakat hanesine kay
dedilir. Diplomatik pasaportların refakat ha
nesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibiyle bir
likte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu
kullanamazlar.
Diplomatik pasaportların, sahiplerinin, veya
varsa refakat hanesinde kayıtlı bulunanların bi
rer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lâzımdır.
Dilomatik pasaportlar hiçbir borç veya res
me tâbi değildir.

777

-

B : 23

14. 7 . 1950

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim,
her halde unutulmuş olduğunu tahmin ediyo
rum. Burada eski Başbakana ve Dışişleri Baka
nına verdikten sonra evleviyetle Büyük Millet
Meclisi Başkanına da vermek lâzımgelir. Ayrı
ca 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıktıktan
sonra ve üniversiteler muhtariyet kazandıktan
sonra üniversite rektörlerine, dekanlarına Sa
yıştay, Danıştay, Yargıtay başkanlarına da ve
rilmesi doğru olur. Bunlar da protokol hüküm
lerine tabidirler.
Bu itibarla bendeniz Yargıtay, Sayıştay, Da
nıştay başkanlarına kaydından sonra üniversi
te rektör ve fakülte dekanlarına, ayrıca «Eski
Devlet başkanlarına» ibaresinden sonra da,
«Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanla
rına» tâbirinin de eklenmesini rica edeceğim.
BAŞKAN — Hükümetin noktai nazarı ne
dir?
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASUHlOĞLU (Edirne) — Türkiye Büyük Millet
Meclisi eski reislerine» fıkrasına iştirak ediyo
ruz. Yalnız üniversite rektörlerinin, dekanları
nın seyahatlerinde diplomatik vazife almadık
tan sonra diplomatik pasaportla seyahat etme
lerine lüzum yoktur. Yüksek Heyetiniz kabul
ederse biz de kabul ederiz.
BAŞKAN — Buyurun Remzi Bey.
REMZt OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, bir dakikanızı alacağım. Bura
da «Diplomatik pasaport alabilecek insanlar sa
yılıyor ve şöyle deniliyor :«Diplomatik pasaport
alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği
müddetçe, yanlarında yaşayıp evli bulunmıyan
ve iş sahibi olmıyan kız çocuklarına ve yine
yanlarında yaşayıp reşit bulunmıyan erkek ço
cuklarına dahi diplomatik pasaport verilir.»
Arkadaşım Fethi'nin izah ettiği gibi, bâzı
şeyler unutulmuş. Bir aileden olan çocuklara
diplomatik pasaport vermemek biraz garip gö
rülecektir. Kaldı ki, bunlar refakat hanesinde de
alabilir. Bu itibarla bu kaydın kaldırılmasının
yerinde olacağı kanaatindeyim.
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar,
diplomatik pasaportlarda olduğu gibi, refaka
tinde gidecekler, eğer bu hakkı haiz olmazlar
sa diplomatik pasaportta refakat kayıt olmaz
lar. O bakımdan bu gibi reşit olmıyan çocuklar ı
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babalariyle gidecektir. Fakat diplomatik pasa
portlara kayıtlarının yapılması için bu kanuni
hükmün mutlaka bulunması lâzımdır.
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum.
T. B. M. M. Başkanlığına
13 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki «Sa
yıştay Başkanları» ndan sonra «Üniversite rek
törleri ve fakülte dekanları» ibaresinin ayrıca
eski T. B. M. M. Başkanları kaydının ilâvesini
arz ve teklif ederim.
Burdur Milletvekili
Fethi Çelikbaş
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARÎF HİK
MET PAMUKOĞLU (Giresun) — Diplomatik
pasaport işi suiistimal edilmemelidir. Bu, had
dizatında o kadar geniş tutulmuştur ki, bende
niz bunun tahdidine dahi taraftarım. Çünkü
konferanslar ilmî yetkisi bulunan her şahıs,
profesör, dekan, her hangi bir ilim adamı işti
rak edebilir. Eğer heyeti umumiyesine şâmil
bir vaziyete sokarsak diplomatik pasaportun
mânası kalmaz. Bir de bu sıfatı taşıyanların is
tifade ettikleri imtiyaz ve muafiyetler mevzuubahistir. O itibarla metinde tasrih edildiği şe
kilde kalmasını rica ederim.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaş
lar, takdir Muhterem Heyetinizindir. Bendeniz
Büyük Meclisin kabul ettiği bir kanundan son
ra memlekette hâsıl olan duruma dayanarak
üniversite rektörlerini ve fakülte dekanlarını
arzettim, yoksa bütün profesörleri değil. (O da
ayni şey sesleri).
Takdir sizindir. Ayrıca B. M. M, Eski baş
kanı için tereddüt hiç caiz değildir. Eski Başba
kan dâhil olur da eski B. M. M. Başkanı nasıl
çıkar? Nasıl takdir ederseniz öyle olsun.
GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ ARİF HİKMET PA
MUKOĞLU (Giresun) — Dekanlarla rektörle
rin diplomatik pasaport alabileceğine dair bu
husustaki mevzuatta hiçbir kayıt yoktur. Bu
nun ilmî sebebini anlıyamadım.
BAŞKAN — Verilen takriri reyinize arzedeceğim. (İkiye ayırın sesleri) İkiye ayırıyorum.
Bir defa eski Meclis başkanlarının
diplo
matik pasaporttan istifade etmelerini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim.
Rektör ve dekanların diplomatik pasaporttan istifadesini kabul edenler... Etmiyenler....
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Kabul edilmemiştir. («Ayrı ayrı koyun») sesle
ri) Oldu artık. İkisi de aynı kategoridedir.
ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Diplomatik pa
saportla seyahat eden bu zevat karılarını da
yanlarında götürürlerse onlara da diplomatik
pasaport verilmesine dair bir kayıt vardır. Ben
bunun lüzumuna kani değilim. Bunu lütfen
izah buyursunlar.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF HİKMET
ÎPAMUKOĞLU (Giresun) — Efendim, Bakanlar
Kurulunun kararı ile bu hususta Devletler hu
kuku esasında da imtiyaz ve muafiyetlere taal
lûk eden hususlar tesbit edilmiştir. Bunlar mat
bu bir liste halinde bu kanuna eklenmiş bulun
maktadır.
Bir kimseye bir diplomatik pasaport veril
diği takdirde belki de o zatın oradaki vazifesi
bir sene, iki sene sürebilir. Bu da vazifenin
mahiyetine bağlıdır. Tabiî bu zat ailesini de
götürecektir. Ona diplomatik pasaport verilip
de ailesini bundan mahrum bırakmanın mânası
anlaşılamaz.
Bütün dünyadaki tatbikat da böyledir.
BAŞKAN — Efendim, şimdi kabul buyur
duğunuz takrir veçhile maddede ufak bir tadil
yaptık. Onu arzediyorunı.
Bu 13 ncü maddedeki üçüncü fıkraya eski
Devlet başkanlarına ibaresinden sonra «Türki
ye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarına»
fıkrasını ilâve ediyoruz.
Şimdi maddenin heyeti umumiyesini bn ilâve
ile reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hususi pasaportlar
MADDE 14. — (A) Hususi damgalı pasa
portlar :
Cumhurbaşkanlığı dairesi erkânına, Dev
let bareminin birinci, ikinci ve üçüncü de
recesinde bulunan subaylarla, mülki ve as
kerî memurlara, Diplomatik pasaport itasını ge
rektiren vazifelerden gayrı her hangi bir resmî
vazife ile veya kendi hesaplarına dış memleket
lere gittikleri zaman verilir.
Bunlardan memurluktan çekilmiş olanlara
dahi, başka bir vazife almamış veya iş tutma
mışlar ise bu nevi pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durum
da bulunanların karılarına da aynı nevi pasa
portun itası veya bunların kocalarının pasapor-
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tunun refakat hanesine yazılması caizdir. Hu
susi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu
sırada vefat edenlerin dul karılarına, başkası
ile evlenmemiş ve para getiren bir iş tutamamışlarsa, aynı neviden pasaport itası caizdir.
Hususi damgalı pasaportların refakat hane
sine, pasaport sahibinin yanında yaşayıp evli
bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan kız çocuklariyle yine yanında yaşayıp reşit bulunmıyan er
kek çocuklarının kaydı caizdir.
Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasa
port sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o
pasaportu kullanamazlar.
Hizmet pasaportları
B) Hizmet damgalı pasaportlar:
Bu kanun gereğince kendilerine diplomatik
veya hususi damgalı pasaport verilmesi müm
kün olmıyan kimselere Hükümetçe, hususi ida
relerce veya belediyelerce, resmî vazife ile dış
memleketlere gönderildiklerinde veya dış mem
leketlerde vazifeye alındıklarında verilir.
Hususi ve hizmet pasaportları hakkında müş
terek hükümler
C) Hususi ve hizmet demgalı pasaportlar:
Talep edenin mensup bulunduğu makamın
en yüksek âmirinin yazılı işarı üzerine Dışişleri
Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, ay
nı şart dâhilinde ve Dışişleri Bakanlığının ve
receği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçilik ve elçiliklerince verilebilir. Yukardaki (A) fıkrasında yazılı zevceler ve ço
cuklara hususi damgalı pasaport itası veya
bunların refakat hanesine kaydı için de aynı
yazılı işara lüzum vardır.
Hususi damgalı pasaportlar bir sene için;
hizmet damgalı pasaportlar, pasaport sahibinin
görevinin müddetine göre tesbit edilecek süre
için muteber olmak üzere tanzim edilir. Bu pa
saportlardan müddeti bitenlerin, bu fıkrada
yazılı işarın vukuu şartiyle ve Dışişleri Bakan
lığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cum
huriyeti büyükelçilik ve elçilikelrince aynı
müddetler için üçer defa temdidi caizdir.
Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa re
fakat hanesinde kayıtlı bulunanların, birer kıta
fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lâzımdır.
Bu pasaportlar hiçbir harç ve resme tâbi
değildir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
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var im? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Umuma mahsus münferit pasaportlar
MADDE 15. — Valiler, yahut emirleriyle
illerde emniyet müdürleri ve ilçelerde kayma
kamlar yabancı memleketlerde Türkiye Cum
huriyeti konsoloslukları tarafından Türk vatan
daşlarına verilir.
Pasaport sahibi talebttiği takdirde reşit olmıyan ve iş sahibi bulunmıyan kız veya erkek
çocukları pasaportun refakat hanesine kaydolu
nur. Pasaport, sahibinin karısı için de aynı şekil
de işlem yapılır.
Refakat hanesine yazılı olanlar, adına pasa
port verilmiş bulunan kimselerin beraberinde bu
lunmadıkça o pasaportla seyahat edemezler. Bu
pasoportlann sahiplerinin ve varsa refakat hane
sinde kayıtlı olanların! yönetmeliğine göre birer
kıta fotoğrafisini ihtiva eylemesi lâzımdır.
Muteberlik müddetleri
Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağı
da ve 23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı istis
nalar mahfuz bulunmak şartiyle ve alâkadar,
aşağıda gösterilen daha kısa müddetler için veril
mesini talep etmediği takdirde, iki sene muteber
olmak üzere tanzim edilir.
Askerliği tecilli olanlara, subay, mülki veya
askerî memur olup mensup oldukları makamlar
dan mezuniyet almak suretiyle yabancı memle
ketlere gidenlere iki senelik pasaport verilmez.
Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete
celbedîlenlere konsolosluklarca yolun uzunluğuna
ve seyahat şartlarına göre üç veya altı ay mute
ber pasaport verilir.
Harçları
Umuma mahsus münferit pasaportlar aşağıda
ki harçlara tâbidir :
tki sene muteber olanlar
15, lira
Bir sene
»
»
8 »
Altı ay
»
»
4 »
Üç ay
»
»
2 »
23 ncü maddenin son fıkrası gereğince verilen
yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber pasaport
lar
2 lira
Refakat hanesine kayıt olunanlar için ayrıca
harç alınmaz.
Yabancı memleketlerde muvakkat olarak ça
lışmak üzere giden işçilere, kendilerini istihdam
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edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek hiz
metçilere, bu sıfatları sabit olmak şartiyle bir lira
harç mukabilinde pasaport verilir.
Harçtan muaflık
Yabancı memleketlere münhasıran tahsil için
gideceklere verilecek pasaportlardan harç alın
maz.
Yabancı memleketlerde yoksul kalmış olduk
ları sabit olan Türk vatandaşlarına Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarmca, sırf Türkiye'ye
dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş
tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde sahibi
tarafından bulunduğu memleketten hareket et
mek suretiyle kullanılmak üzere harçsız pasaport
f
verilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Umuma mahsus müşterek pasaportlar
MADDE 16. — Toplu bir halde yolculuk et
mek istiyen ve en az sekiz kişilik bir kafile teş
kil eden Türk vatandaşlarına, istedikleri takdir
de umuma mahsus müşterek pasaport verilir. Bu
nevi pasaportu itaya valiler yahut emirleriyle il
lerde emniyet müdürleri, ilçelerde kaymakamlar
yetkilidirler.
Muteberlik müddeti
Bu pasaportlar verildikleri tarihten itibaren
bir sene için muteberdir. Alâkadarlar talep et
tikleri takdirde altı ay muteber olmak üzere de
tanzim edilir. Yabancı memleketlerde müddeti
bittiği takdirde İçişleri Bakanlığının muvafa
kati ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarmca
bir seneden az bir süre için istisnai olarak muteberliğinin uzatılması caizdir.
Bu pasaportlar umuma mahsus münferit pa
saportlar gibi, kafileyi teşkil edenlerin fotoğrafilerini havi bîr listenin ilâvesi suretiyle tanzim
olunur.
Bu pasaportla seyahat halinde kafileden! ay
rılanlar ayrıca pasaport almaya mecburdurlar.
Harcı
Müşterek pasaportlar, bu pasaportlara kayıtlı
bulunan her şahıs başına.
B'r senelik olduğu takdirde 4 lira.
Altı aylık olduğu takdirde 2 lira harca tâ
bidir.
Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya
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sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bu I gitmek istiyen Devlet memurlarına, il özel ida
releriyle Belediye memurlarına ve bu makam
lunduğu sabit olanlarla Millî Eğitim Bakanlığı
lara merbut müesseseler hizmetindeki memur
nın müsaadesiyle ilmî tetkiklerde bulunmak veya
ve müstahdemlere pasaport verilmesi için bun
yabancı memleketlerde yapılacak spor temas ve
ların mensup oldukları makam veya müessese
müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halinde
den verilmiş resmî müsaade vesikası ibraz et
gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara
meleri lâzımdır.
verilecek pasaportlar hiçbir harca tâbi değildir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istîyen var
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden I var mı?.. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
! edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Umuma

mahsus

pasaportların alınması için
şartlar
MADDE 17. — A) Umuma mahsus gerek
münferit, gerek müşterek pasaport almak istiyen kimselerin bir dilekçe ile mahallin en bü
yük mülkiye amirliğine başvurarak kendileri
nin ve varsa beraberlerinde götüreceklerinin,
hüviyetlerini ve Türk vatandaşı olduklarını
nüfus hüviyet cüzdanı ibraz etmek suretiyle
ispat etmeleri lâzımdır.
Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukla
rı konsolosluğa müracat edenlere konsolosluk
kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport
verlir. Başka bir konsolosluğa müracaat eden
lerin tâbiiyet ilmühaberi veya eski pasaportla
rından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etme
meleri takdirinde bu konsolosluk pasaportun
itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına ta
lik edebilir.
Askerlik hizmeti çağında olanlar
B) Türkiye'den yabancı memleketlere git
mek istiyen muvazzaf veya ihtiyat askerlik hiz
meti çağında bulunan Türk vatandaşlarının
gitmelerin^ bir mâni bulunmadığını askerlik
şubesinden verilmiş resmî vesika ile ispat et
meleri lâzımdır. Harbe hazırlık, seferberlik ve
ya ihtiyat subay ve efradını celp suretiyle ya
pılan manevra hali olmıyan zamanlarda resmî
ve muntazam terhis veya ihraç tezkerelerinin
ibrazı kâfidir.
Reşit olmıyanlar ve muhcurlar
C) Reşit olmıyanların ve mahcurların yal
nız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri
için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini
havi resmî bir makamdan tasdikli vesika ibraz
eylemeleri lâzımdır.
D)

Devlet memurları
Kendi hesabına yabancı
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«Yabancılara mahsus» damgalı pasaportlar
MADDE 18. — Tâbiyetsiz bulunan veya tâ
biiyet durumlarının muntazam bulunmaması ha
sebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen
tâbiiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tâbi tutulmasmda İçişleri Bakanlığınca zaruret görülen kimselere icabında mezkûr Bakanlığın alacağı kararla «yabancılara mahsus» damgasını
taşıyan ve Türk vatandaşlığını iktsap bakımmdan her hangi bir mânayı veya hâmili lehine her
hangi bir hak iktisabını tazammun etmiyen bir
pasaport verilir.
Bu pasaport iki nevidir:
A) Türkiye'ye yalnız bir giriş veya Türkiye'den yalnız bir çıkış için muteber olan pasaportlar.
Giriş için verildiği takdirde Türkiye'ye girişin vukuu; Türkiye'den çıkış için verildiği takdirde de üzerindeki şerhte tasrih edilen memlekete vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak
olan bu pasaportların sahipleri tarafından itası
tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu mem
leketi terk etmek suretiyle kullanılması şarttır.
Aksi takdirde yenilenmesi gerektir.
B) îçşleri Bakanlığının takdrine göre üç
veya altı ay muteber olmak üzere bir gidiş ve
gelişe münhasır pasaportlar.
Her iki neviden pasaportlar, İçişleri Bakan
lığı ve yabancı memleketlerde, İçişleri Bakanlı
ğının talebi veya tasvibi üzerine Dışişleri Ba
kanlığınca verilecek talimata istinaden, Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluk makamları tarafından
verilir.
Yukardaki (A) fıkrasında yazılı neviden pasaporalarm ylürürlüğünü kaybetmesi tarihinden
itibaretn iki ay geçmiş ise bunların yenilenmesi
işlemi İçişleri Bakanlığının kararma bağlıdır.
Pasaport sahibinin tâbiiyet bakımından aynı
durumda bulunup reşit olmıyan ve iş sahibi bu-
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turimıyan kıs veya erkek çocuklarının o pasapor- I kara sularına ve liman şehirlerine girilip çıkıl
ması caizdir.
tun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasiyle
tâbiiyet bakımından aynı durumda bulunan kaKara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları
nsj hakkında da aynı işlem yapılabilir.
memur ve müstahdemleri, idarelerinden ve şir
Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport
ketlerinden aldıkları ve ilk geldikleri zaman
sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasa
mahallî emniyet müdürlüklerine tasdik ettire
portu kullanamazlar.
cekleri fotoğraflı vesikalarla, vazifede bulun
Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refa
dukları müddetçe, Türkiye hava ve kara istas
kat hanesinde kayıtlı olanların birer kıta fotoğyon şehirlerine girip çıkabilirler.
rafsini ihtiva eylemesi lâzımdır.
Bu vesikalar pasaport ve vize harcına tâbi
değildir.
Harcı
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
Yukardaki (A) fıkrasında yazılı neviden olan
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar beş lira harca tâbidir. Bu harcı ödiyemiyelar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
cek durumda olduğu, anlaşılanlar bu harçtan mu
Pasaport yerine kaim olan vesikaların itası şartları
aftırlar.
MADDE 21. — 19 ncu ve 20 nci maddelerde
Yukardaki (B) fıkrasında yazılı neviden
yazılı vesikaların itası hususunda 17 nci madde
olanlar sekiz lira harca tâbidir.
nin a, b ve c fıkraları hükümleri tatbik olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı var
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
mı?. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
| yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Pasavanlar ve benzeri belgeler
MADDE 19. — Pasavanlar veya benzeri bel
Pasaport veya vesika itası memnu olan haller
geler, Türkiye Cumhuriyeti ile hemhudut mem
MADDE 22. — Genel emniyet nezaretinde
leketlerin hudut mmtakaları dâhilinde pasaport
bulunanlara, yabancı memleketlere gitmeleri
yerine kullanılmak üzere Türk vatandaşlarına
mahkemelerce men olunanlara, yabancı memle
verilir. Bunların şekli, itâ tarzı, muteberlik
ketlerde geçinmek için müsait sebep ve şartla
müddeti, kimlere verileceği Türkiye Cumhuriye
ra malik olduklarını ispat edemiyenlere, mem
ti ile alâkalı Devletler arasında yapılmış veya
leketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakı
yapılacak anlaşmaların hükümlerine uygun ola mından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığın
rak îç ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken
ca tesbit edilenlere ve vergi borcu olduğu pasa
tesbit edilir.
port itasına yetkili makamlara bildirilenlere
pasaport veya vesika verilmez.
Harcı
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
Bu vesikalar pasaport harcına değil hususi
var mı? Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler..
tarifeleri mucibince resme ve harca tâbidir.
Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
Türk vatandaşlarının seyahatlerinin tahdidi
lar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
veya men'i
Türkiye dışına nakliyat yapan nakil vasıtaları
nın memur ve müstahdemlerine verilen vesikalar
MADDE 20. — Türk kara suları dışına çı
kan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mü
rettebatına pasaport yerine usulü dairesinde li
man reisliğince tanzim olunmuş ve liman poli
since vize edilmiş fotoğraflı tayfa vesikası ve
rilir.
Yabancı gemi mürettebatına salâhiyattar ya
bancı makamlar tarafından usulü dairesinde ve
rilmiş olan tayfa vesikalariyle vazife icabı Türk j

MADDE 23. — Bakanlar Kurulu, harb teh
likesi veya memleket güvenliğine veya sağlık
durumuna dokunan diğer olağanüstü haller
dolayısiyle Türk vatandaşlarının yabancı mem
leketlere gitmelerini kısmen veya tamamen
men edebilir.
Harb tehlikesi, yabancı memleketlerde zu
hur edebilecek dahilî karışıklıklar veya salgın
hastalıklar hasebiyle dış memleketlerdeki pa
saport itasına yetkili Türkiye Cumhuriyeti ma
kamları Dışişleri Bakanlığının talimatı veya
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muvafakatiyle} Türk vatandaşlarına vere
cekleri pasaportları, yalnız muayyen memle
ketlere gitmek için muteber olmak üzere tan
zim edebilirler.
Yabancı memleketlerde bulunan Türk va
tandaşlarından Türkiye'de haklarında adlî ta
kibat yapılmakta bulunanlarla, yetkili Türk
adlî makamlarınca gıyaben mahkûm edilmiş
bulunanlara, Adalet Bakanlığının talebi üzeri
ne veya muvafakatiyle Dışişleri Bakanlığınca
verilecek talimata tevfikan yabancı memleket
lerdeki pasaport itasına yetkili Türkiye Cum
huriyeti makamlarınca, yalnız Türkiye'ye gel
mek için ve veriliş tarihinden itibaren en faz
la bir ay içinde, sahibi tarafından, bulunduğu
memleketten ve bilâhara geçeceği memleket
lerden ayrılmak suretiyle kullanılmak şartiyle
muteber pasaport verilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur; reyinize arzediyorum: Kabul buyu
ranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Vize itasına yetkili makamlar, vizelerin nevi
ve harçları
MADDE 24. — Yabancıların diplomatik
pasaportlariyle, bu kanunda Türk vatandaşları
için derpiş edilen hususi ve servis damgalı pa
saportlara tekabül eden pasaportlarına vize ita
sına yetkili makamlar:
Dışişleri Bakanlığı ve müstaceliyet hallerin
de vilâyetler: Yabancı memleketlerde ise Tür
kiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya bunla
rın bulunmadıkları yerlerde Türkiye Cumhu
riyeti konsolosluklarıdır.
Umuma mahsus pasaportlara vize itasına
yetkili makamlar:
Vilâyetler veya onların müsaadesiyle emni
yet müdürlükleri ve kaymakamlıklarla dış
memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolos
luklarıdır.
BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Giriş vizesinin mahiyeti
MADDE 25. — Türkiye'ye giriş vizesi Tür
kiye sınırlarından içeriye girmeyi sağlamaya
matuf bulunup ikamet müddetine mütaallik bir
şerhi havi bulunmadığı takdirde bu vizeyi hâ
mil bulunan yabancının Türkiye'de ikamet
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edebileceği müddet bakımından her hangi bir
hüküm ifade etmeyip bu husus yabancıların
ikamet ve seyaahtlerine mütaallik mevzuat hü
kümlerine tâbidir.
BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Tâbiiyetsizler
MADDE 26. — Aşağıda yazılı şahıslara
Türkiye için giriş vizesi verilmesi İçişleri Ba
kanlığının müsaadesine bağlıdır:
A) Tâbiiyetsizler (Haymatlozlar);
B) Nansen pasaportu hâmilleri;
C) Seyahat belgeleri (Afidavit, Lesepase
ve saire) ve benzeri vesika hâmilleri.
Bu gibi belgeleri hâmil bulunanlara Türki
ye'den sonra gidecekleri veya geldikleri mem
leketlerin giriş vizesini hâmil bulundukları
takdirde İçişleri Bakanlığının müsaadesi ol
maksızın transit vize verilebilir.
BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
MADDE 27. — Yabancıların diplomatik pa
saportlariyle bu kanunda derpiş olunan hususi
ve servis damgalı pasaportlara tekabül eden
pasaportlarının vizeleri hiçbir harca veya res
me tâbi değildir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Maddeyi kafoul edneler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Giriş vizesi
Tek bir giriş vizesi
MADDE 28. — A) Giriş vizesi Türkiye'ye
tek bir girişi sağlar. İtası tarihinden itibaren
bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek su
retiyle kullanılmadığı takdirde mutebcrliği kal
maz.
Harcı
Münferit pasaportlar için 2 liradır.
(Refakat hanesine kayıtlı olanlar için ayrı
ca harç alınmaz).
Müşterek pasaport için : Bu pasaporta ka
yıtlı bulunan her fert başına 50 kuruştur.
Türkiye Ve dönüş vizesi
B) Yabancılara., Türkiye'den çıkışlarında,
talepleri takdirinde dönüş vizesi de verilir. Bu
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nevi vize yukarda yazılı harç mukabilinde yal
nız münferit pasaportlara verilir.
Türkiye'den ayrılış tarihinden itibaren bir
yıl içinde Türkiye sınırlarından içeri girmek su
retiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği kal
maz.
Mütaaddit ıgiriş vizesi
C) Yabancılara, itası tarihinden itibaren
aşağıda yazılı müddetler zarfında Türkiye'ye
sayısız giriş için muteber vize ita olunur :
Harcı :
Üç ay için
4 Lira
Altı ay için
6 »
Bir yıl için
10 »
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Transit vizesi
MADDE 29. — Transit vizesi başka memle
ketlere gitmek için Türkiye'den geçişi sağla
mak üzere verilir.
A) Tek transit vizesi :
Türkiye'den tek bir geçiş için muteberdir.
MHinferit pasaportlar için 1 lira harea tâbi
dir.
(Refakat hanesinde yazılı olanlar için ayrı
ca 'harç alınmaz).
Müşterek pasaportlar için, pasaportta yazılı
her fert başına 50 kuruş harca tâbidir.
B) Çift transit vizesi :
Türkiye'den bir gidiş ve bir dönüş için ge
çişi sağlar.
Münferit pasaportlar için 2 lira harca tâbi
dir.
(Refakat hanesinde kayıtlı olanlar için, ayrı
ca harç alınmaz).
Müştr,eek pasapprtlar için, pasaportta yazılı
bulunan her fert başına 1 lira harca tâbidir.
Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren
ÜÇ ay içinde Türkiye sınırlarından girilmek su
retiyle kullanılmadığı takdirde muteberliklerini
kaybederler.
Transit vizesi, üzerinde daha kısa bir müd
det (gösteren bir şerîıi veya (Tevakkufsuz tran
sit) damgasını taşımadığı takdirde Türkiye'de
âzami bir ay kalmak imkânını bahşeder.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Harçsız turist vizesi
MADDE 30. — Millî veya Milletlerarası ta
rih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festi
valleri, spor müsabakaları, kongreler ve konfe
ranslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle Tür
kiye'ye gelecek veya başka memlekette vukubulacak aynı mahiyetteki Milletlerarası gösteri
lerde bulunmak veya bunlara katılmak için
Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize ve
rilir.
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerlere
turizm, tedavi veya hava değiştirme maksadiygeleceklere de tesbit edilen şartlara bağlı ol
mak üzere harçsız vize verilir.
Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist)
damgasını taşıyacaktır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Vizesiz gelenlerin ödiyecekleri harç
MADDE 31. — Bu kanunla veya anlaşmalar
la vize harcı ödemekten muaf tutulmamış bulu
nan yabancılardan Türkiye sınırlarına vizesiz
gelipte Türkiye'ye girmelerine müsaade olunan
lar vize harcını iki kat olarak girişlerinde öde
meye mecburdurlar.
Vize itasına yetkili bir Türk makamının bu
lunmadığı bir memleketten gelipte seyahatleri
nin şekli icabı olarak yolda da vize temin ede
medikleri sabit olanlardan yalnız vize harçları
alınır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Çıkış vizesi
MADDE 32. — Çıkış vizesi harca tâbi değil
dir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Cezai hükümler
MADDE 33. — Türkiye Cumhuriyeti sınır
larım pasaportsuz veya pasaport yerine kaim
•olacak bir vesikayı hâmil olmaksızın terkeden
veya buna teşebbüs eden kimseler hakkında 500
liraya kadar hafif para veya 3 aya kadar hafif
hapis cezası verilir veya her iki ceza birlikte
hükmoluöur.
Türkiye'de herhangi bir suçtan sanık veya
hükümlü olupda kendilerini takibattan veya ce
zadan kurtarmak, askerlikten kaçmak, vergi borç-
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MADDE 37. — Bu kanunda tâyin »lunan
lannı ödememek gibi hususi maksatlarla bu fiili 1
işliyen kimseler hakkında 250 liradan 1000 liraya
harçları kendi rızalariyle ödemiyenler hakkında
kadar ağır para veya bir aydan altı aya kadar
Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olu
hapis cezasına veya her iki ceza birlikte hükmonur.
lunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
RIFAT ALABAY (Konya) — Yazılış şek
yenler ... Kabul edilmiştir.
linde yanlışlık var. (Hapis cezasına veya her iki
MADDE 38. — Bu kanunda yazılı cezalar
ceza birlikte hükmolunur) diyor. (Hapis cezası)
sulh ceza mahkemelerince hükmolunur.
olmak lâzımdır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
BAŞKAN — (Hapis cezası) demek doğrudur.
yenler ... Kabul edilmiştir.
O şekilde maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 39. — 5654 sayılı Kanım hariç.
3519 sayılı Pasaport Kanuniyle ekleri kaldırıl
MADDE 34. — Türkiye Cumhuriyeti sınır
mıştır.
larından her nasılsa pasaportsuz olarak girebil
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
miş olan vatandaşlar ve yabancılar 250 liradan
yenler
... Kabul edilmiştir.
1250 liraya kadar ağır para veya bir aydan 6
aya kadar hapis cezasiyle veya her ikisiyle ceza
landırılır.
Bu gibilerden yabaoıcı olanlar cezalarını çek
tikten sonra smırdışı edilirler.
BAŞKAN — Kabul edenler ...
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Hükümet ta
sarısında 50 liradan 200 liraya kadar denildiği
halde burada 250 liradan 1250 liraya kadar ağır
laştırılmıştır, bir yanlışlık olmasın?
GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ A R İ F HİKMET
PAMUKOĞLU (Giresun) — Mahsus çıkardık,
çünkü bu kadar serbestliği verdikten sonra bu
gibi vaziyetler için müeyyide koyduk.
BAŞKAN — Tamam. Maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.

MADDE 40. — Bu kanun yayımı tarihinde
lyürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 41. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir.
Tasarının heyeti umumiyesin.i reyinize arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir efendim.
16. — Yabancıların Türkiye'de ikamet ve se.
yahatleri hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/48) [1]

MADDE 35. — Bakanlar Kurulunca tâyin
BAŞKAN — Şimdi efendim kısa bir kanun
olunan mahallerden başka yerlerden Türkiye'ye
vardır zaten ivedilik takririnde bu da münde
giren veya Türkiye'den çıkanlar usulüne uygun
miçtir. Tümü hakkında söz istiyeıı var mı?...
pasaport veya vesika taşısalar bile 125 liradan
AGAH EROZAN (Bursa) — Pasaport Ka
250 liraya kadar hafif para veya bir aydan altı
nununa mütenazır olarak ecnebilerin ikamet ye
aya kadar hafif hapis cezasiyle veya her ikisiyle |
seyahatma ait olan bu kanun, her tüTİü takyicezalandırılırlar.
datım kaldırmak, gerek turizm ve gerek müte
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
kabiliyet esasına dayanması bakımından, yük
yenler ... Kabul edilmiştir.
sek Heyetinizce kabul edilen takrirde PastfpoB
Kanununa mütenazır olacaktır.
MADDE 36. — Yolcuları, pasaport ve diğer
vesikaların yoklanması için Hükümetçe tâyin
BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığıma
olunan mevkilerin gayrı olan yerlere bilerek nakgöre maddelere geçilmesini oyunuza sımuyyöleden kara, deniz ve hava taşıtlarını sevk ve idare
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
edenler veya bu hususta kılavuzluk yapanlar bir
delere geçilmesi kabul edilmiştir.
aydan iki seneye kadar hapis olunurla-r.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi[1] 58 sayılı Basmayazı tutanağın sonunüadır.
miyenler ... Madde kabul edilmiştir.
•
|
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Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri
hakkında Kanun
Umumi hükümler
MADDE 1. — Türkiye'ye girmesi kanunlar
la memnu bulunmıyan ve pasaport Kanununun
hükümlerine uygun şekilde gelen yabancılar, ka
nunlarla tâyin olunan kayıt ve şartlar dairesin
de Türkiye'de ikamet ve seyahat etmek hakkı
nı haizdir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Yabancıların girmekten ve
ikametten kanunla menedilmiş oldukları yerler
den başka, memleketin muayyen mıntakalarm.
da münferit veya toplu bir halde ikamet veya
seyahatleri Bakanlar Kurulu karariyle menedillebillir.
Bakanlar Kurulu bu gibi tedbirlerin muka
bele bilmisil olmak üzere muayyen Devlet tebaa
larına tatbikma da karar vermeye yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Madde kabul
edilmiştir.
İkamet beyannamesi
Umumi hükümler
MADDE 3. — Türkiye'de bir aydan fazla
kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet
tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldur
mak üzere yetkili emniyet makamlarına bizzat
veya bilvasıta müracaat etmekle Ödevlidirler, Bu
beyanname hiçbir harç ve resme tâbi değildir.
tş tutmak maksadiyle Türkiye'ye gelen ya
bancılar geldikleri tarihten itibaren bir ay zar
fında ve her halde çalışmaya başlamazdan evvel
ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar.
Konferans, konser vermek gibi kültürel faa
liyetlerde bulunmak üzere turneye çıkmış olupda
Türkiye'ye gelen yabancılar, bu faaliyetleri
bir aydan fazla sürmemek şartiyle, bu kayıttan
müstesnadır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Müşterek pasaportla gelenlerin tâbi olacakları
hususi muamele
MADDE 4. — Seyahat maksadiyle veya be
şinci maddede yazılı maksatlarla Türkiye'ye
müşterek pasaportla gelen yabancılar iki ay
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müddet içinde ikamet tezkeresi almakla mükel
lef değildirler. îcabeden hallerde bu müddet
vilâyetlerce iki ay «daha uzatılabilir.
Müşterek pasaportla gelenlerden her birine
kimliklerini gösterir resim ve harçtan muaf bi
rer vesika verilir.
Müşterek pasaportla gelen yabancılardan
grup gittikten sonra Türkiye'de kalacak olan
lar hakkında bu kanunun ve Pasaport Kanunu
nun hükümleri dairesinde muamele yapılır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul denler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
«Turist» damgalı vize ile veya kongre, kon
ferans ve sair kültürel gösteriler için gelenlere
hususi muamele
MADDE 5. — Millî veya milletlerarası, ta
rih kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festi
val, spor müsabakaları, kongre ve konferanslar,
sergi ve panayırlar münasebetiyle veya Bakan
lar Kurulunca tâyin olunacak yerlerde ziyaret,
tedavi veya hava değiştirme maksadiyle «Tu
rist» damgalı giriş vizeleriyle gelecek yabancı
lar bu vizelerinde ikamet bakımından tahdidi
tazammun eden bir şerh mevcut değilse dört ay
müddetle ikamet tezkeresi alınmakla mükellef'
değildirler.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul denler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Triptik vesikalariyle gelenler için hususi
muamele
MADDE 6. — Tiriptik vesikalariyle, Millet
lerarası turizm ve otomobil birliğinin gümrük
lerden giriş karneleriyle gelen yabancı seyyah
lar dört ay müddet için ikamet tezkeresi almak
la mükellef değildirler.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
İkamet tezkeresinin reddolunacağı haller
MADDE 7. — A) Sırf iş tutmak için gele
cek sanat ve meslek erbabı olup da tutacağı iş,
kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasre
dilmiş bulunan;
B) Türk kanun veya örf ve âdetleriyle ya
hut siyasi icabatla telif edilemiyecek durumda
olan veya faaliyette bulunan;
. C) Türkiye'de kalmak istediği müddet zar-
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fında yaşamak için maddi imkânları meşru bir
şekilde temin edemiyeceği sabit olan;
D) Türkiye'ye girmesi memnu olup da her
nasılsa girmiş bulunan;
E) Türkiye'de oturduğu müddetçe huzur
ve asayişi ihlâl eden;
Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkamet müsaadesinin süresi
MADDE 8. — Yabancılara verilecek ikamet
müsaadesinin süresi mevzuatın ve yabancı dev
letlerle akdedilmiş bulunan anlaşmaların hüküm
leri dairsinde ve mümkün mertebe, müracaat
sahibinin talebi nazarı itibara alınmak suretiyle
tesbit olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkamet tezkerelerinin müddet ve harçları
MADDE 9. — İkamet tezkerelerinin müd
deti en fazla iki seneliktir. İkamet tezkereleri
şahsi olmakla beraber karı koca ve bunların 18
yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için,
yahut çocukların baba veya analarınınkinin refa
kat hanesine kaydı suretiyle müşterek ikamet
tezkeresi verilmesi caizdir. Bunlardan iş sahibi
olanların şahsi ikamet tezkeresi almaları mecbu
ridir.
İkamet tezkerelerinin altı aya kadar olanları
3, bir seneye kadar olanları 5 ve iki seneye kadar
olanları da 8 lira harca tâbidir.
On sekiz yaşını doldurmıyan ve müstakil bir
iş sahibi bulunmıyan çocuklardan yukarda yazılı
harçların yarısı alınır.
Aşağıda yazılı yabancılara bir senelik ika
met tezkereleri harçsız olarak verilir :
A) Türk okullarında okuyan öğrenciler;
B) Sırf ilmî araştırma ve çalışmalarda bu
lunmak maksadiyle gelenler;
C) Türk soyundan olanlar;
D) Sırf gazete muhabirliği yapanlar;
E) Hükümet, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ve belediyeler tarafından istihdam edilecek uz
manlar;
F) Malî durumlarının bozuk olduğuna ika
met tezkeresini vermeye yetkili makamlarca ka
naat getirilen mülteciler.
Türkiye'de yabancı konsolosluk müstahdem-
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leriyle bu konsoloslukların meslekten memurları
yanlarında oturmak suretiyle hizmetlerinde bu
lunan yabancılara da, mütekabiliyet şartiyle,
harçsız ikamet tezkeresi verilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkamet tezkerelerinin yenilenmesi
MADDE 10. — Türkiye'de ikametlerini uzat
mak istiyen yabancılar ikamet tezkerelerini yeni
lemek için bu tezkerelerde yazılı müddetin sona
ermesinden itibaren 15 gün içinde 3 ncü mad
dede yazılı makamlara bizzat veya bilvasıta mü
racaatla yenisini almaya ödevlidirler.
Tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden
evvel müracaat da caizdir.
Her iki halde de yeniden verilecek ikamet
tezkereleri harç bakımından 10 ncu madde hü
kümlerine tâbidir.
Medeni hallerinde ve Türkiye'de ikamet se
beplerinde değişiklik olmıyan yabancılar yenile
me muamelesi için 3 ncü maddede yazılı beyan
nameyi vermezler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
İkamet tezkerelerini kaybedenler
MADDE 11. — İkamet tezkerelerini kaybe
denler derhal ilgili makama müracaatla yenisini
almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri ika
met tezkerelerinin müddeti süresince muteber ol
mak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir. Kay
bolan tezkere harca tâbi bulunuyorsa bunların
yerine verilecek yeni ikamet tezkerelerinden 9
ncu maddede yazılı harçların yarısı alınır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Medeni hallerinde değişiklikler olanlar
MADDE 12. — Yabancılar medeni hallerin
de husule gelecek değişiklikleri bu değişikliğin hu
sulünden itibaren 15 gün içinde bulundukları
mmtaka zabıta makamlarına imzalı' bir beyanna
me ile haber vermeye ve keyfiyeti ellerindeki ika
met tezkerelerine kaydettirmeye mecburdurlar.
Bu beyannameler her türlü harç ve resimden
muaftır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
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Muvakkaten Türkiye'den ayrılanların ikamet
tezkereleri
MADDE 13. — İkamet tezkerelerinin müd
deti dolmadan avdet etmek üzere Türkiye dışına
giden yabancılardan bu tezkerelerini mahallî
zabıta makamlarına bırakanlara dönüşlerinde
ikamet tezkereleri müddeti bitmemiş ise iade olu
nur.
İkamet tezekerelerini bırakmamış olanlar ye
nisini almakla mükelleftirler.
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) —
Efendim, sözcüden birşey sormak istiyorum:
Şimdi bir yerde ikametgâhı olup da sayfiye
gibi bir yere iki üç ay için taşınmış olan bir kim
senin vaziyeti ikametgâh değiştirmek midir? Po
lise bunun için haber verecek midir? Yoksa ika
metgâh değiştirmiş sayılmıyacak mıdır. Kanunu
Medeniye göre.
KOMİSYON ADİNA ARİF HİKMET PAMUKOĞLü (Giresun), — Efendim, kastımız za
ten malûmdur, memleketimize mümkün mertebe
ikamet ve seyahatleri kolaylaştırmaktır, bu hu
sustaki toplanan konferanslar mukarreratı ile,
en medeni memleketlerdeki mevzuatı bizim de
vaz'etmemiz gayesine matuftur.
Bu itibarla ikametgâh tâbirini mahsus kul
landık. Bundan evvel memleketimize gelen bir
cnebi bulunduğu yerin, meselâ bir kazada oturuyorsa ve diğer bir kazaya gidecekse hem o
oturduğu yerin ve hem de gittiği yerin polisine
keyfiyeti ihbar mecburiyetincfe idi. İşte bundan
kurtarmak için ve demokratik esaslarla hareket
etmiş olmak için ikametgâh tâbirini kullandık.
Yani iki hususu göz önünde tuttuk: Biri/objek
tif, diğeri süpjektiftir. Birisi meselâ İstanbul'da
oturuyordu kalkmış Afyon'da oturmaya gitmiş,
eski yerini, terketmişse tabiî ihbar mecburiyeti
vardır. Ama kendisinin İzmir'de ikametgâhı var
dır da Ankara 'ya gelmiştir, bunu ihbar ede
cek değildir, böyle bir mecburiyeti yoktur. Yal
nız hangi otelde veya handa oturuyorsa onu
bildirmeye mecburdur. Bu mecburiyeti kendisi
ne yüklemiş bulunuyoruz. Bu, zaten diğer dev
letler mevzuatında da aynen böyledir, aynen
ipkasını rica ediyoruz.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Bir sual soracağım, kısaca cevap verir
seniz çok memnun olurum.
Sayfiye münasebetiyle

istanbul'da

oturan
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bir kimse Pendik'e, adalardan birine veya Mu
danya'ya gitmişse iki ay orada oturmuşsa onun
ikameti İstanbul'dadır. 'Binaenaleyh İni adam
İstanbul'da Kanunu Medeni, ahkâmına göre ika
metgâhını muhafaza ettiği müddet zarfında se
yahat maksadiyle arasıra Mudanya'ya da gider
se polise haber verecek midir?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF HİK
MET PAMUKOÖLU (Giresun) — İkametgâhı m
Medeni Kanun hükmü çerçevesi dâhilinde nakletmemişse böyle bir mecburiyet yoktur.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Türkiye içinde ikamet ve seyahat şartları
İkamet değişimi.
MADDE 14. — İkamet tezkeresi hâmili ya
bancılar ikametgâhlarını değiştirdiklerinde key
fiyeti 48 saat zarfında gerek çıktıkları, gerek
naklettikleri yerdeki polis veya jandarma kara
koluna bizzat veya bilvasıta veya taahhütlü
mektupla haber vermeye mecburdurlar.
Otel, pansiyon gibi yerlerde oturan yaban
cılar için bu ihbar mecburiyeti bu yerlerin sa
hibi, müsteciri veya idarecilerine aittir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul, edilmiştir.
İş tutan yabancıların mükellefiyeti
MADDE 15. — Yabancılar, Türkiye'de an
cak kanunun kendilerine menetmediği işleri tu
tabilirler.
Türkiye'de serbest olarak veya memur, müs
tahdem ve işçi sıfatiyle çalışacak yabancılar
keyfiyeti işe başladıklarından itibaren en çok
on beş gün zarfında ikamet ettikleri yerin polis
veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvası
ta haber vermeye ve ikamet tezkereltrine kay
dettirmeye mecburdurlar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenle?.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Yanlarında yabancı çalıştıranların mükellefiyeti
MADDE 16. — Evlerinde veya idareletri al
tında bulunan yerlerde bir yabancıyı herhangi
bir sıfatla çalıştıran hakiki veya hükmi her şahıs
o yabancının adını ve soyadını tâbiiyetini, mesle
ğini,, taşıdjğı ikamet tezkeresinin tarih ve sayı
sını ikametgâh adresini ve gördüğü işle aldığı
maaş ve ücret miktarını gösterir imzalı bir be-
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yannameyi yabancının işe başlamasını takip ı len sınırdaşı kararını almaya İçişleri Bakanlığı
yetkilidir.
eden en çok on beş gün içinde en yakın polis ve
ya jandarma karakoluna vermeye mecburdur
İçişleri Bakanlığı, lüzum göreceği sınır ve
lar..
sahil illerine memleketin umumi güvenlik ve
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi re
nizamı noktasından derhal çıkarılmaları lâyinize arzediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler...
zımgelen yabancıları istizan etmeden smırdışı
Kabul edilmiştir.
etmek yetkisini verebilir. Bu iller bu yetkiye
göre işlem yaptıkları takdirde keyfiyeti mucip
Siyasi mülteciler
sebepleriyle birlikte İçişleri Bakanlığına bil
MADDE 17. — Siyasi sebeplerle Türkiye'ye
dirmeye mecburdurlar.
sığman yabancılar ancak İçişleri Bakanlığınca
Tâbiiyetsiz veya yabancı devlet tebaası olan
müsaade olnacak yerlerde ikamet edebilirler.
çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmıyan
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi re
yabancı göçebelerin smırdışı edilmelerine İçiş
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Btmi
leri Bakanlığı salahiyetlidir.
yenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. EtYabanccılarm hüviyetlerini ispat mecburiyeti
miyenler.. Madde kabul edilmiştir.
MADDE 18. — Yabancılar, hüviyet varakası
MADDE 22. — Türkiye'den smırdışı edi
nı, ikamet tezkerelerini veya pasaport ve kon
lenler
İçişleri Bakanlığının hususi müsaadesi
trol fişlerini her istenişte polis veya jandarmaya
alınmadıkça Türkiye'ye dönemezler, bunlar
göstermeye mecburdurlar.
dan ağır hapis cezasını müştekim bir cürüm
BAŞKAN — Söz istyen yoktur. Maddeyi
den dolayı Türkiye'de mahkûm olmuş ve ceza
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyensı çektirilerek smırdışı edilmiş olanlar bir da>
]er... Kabul edilmiştir.
ha Türkiye 'ye giremezler; ancak İçişleri Ba
kanlığının müsaadesiyle durmadan transit geç
Yabancıların Türkiye'yi terke davet veya sınır
meleri caizdir.
dışı edilmeleri halleri
Muzır şahıslar
MADDE 19. — içişleri Bakanlığınca memle
kette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari
icaplara aykırı sayılan yabanccılar verilecek mu
ayyen müddet zarfında Türkiye'den çıkmaya da
vet olunur. Bu müddetin sonunda Türkiye'yi
terketmiyenler sınır dışı edilebilirler.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Pasaportlarını yenilemiyenler
MADDE 20. — Usulüne uygun olarak Tür
kiye sınırlarına girmiş oldukları halde pasa
portlarını zayi etmiş olan veya pasaportlarının
hükmü kalmamış bulunan yabancılar, kendile
rine ilgili makamlarca resmen ihtar vukubulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde pasaport
veya tâbiiyet ilmühaberi almaya mecburdurlar.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiy eni er.. Madde kabul edilmiştir.

Smırdışı edilenlerin yol masrafları kendile
rine aittir. Bu masrafları ödemekten âciz olan
ların şevkleri Devletçe sağlanır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir.
MADDE 23. — Memleket dışına çıkartılma
larına karar verilip de pasaport tedarik edeme
diklerinden veya başka sebeplerden
dolayı
Türkiye'yi tekredemiyenler İçişleri Bakanlığı
nın göstereceği yerde oturmaya mecburdurlar.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar..
Kabul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir.
MADDE 24. — 12 nci, 15 nci maddelerde 18
veya 19 ncu maddeler hükümlerine makbul bir
sebebe müstenit olmaksızın riayet etmiyenler
5 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile
cezalandırılırlar.

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efen
dim, maddi bir hata yapıyoruz, aynı hatayı 9
ncu maddede de yaptık. Hükümetin teklifinde
Karar almaya yetkili makamlar
kanun- maddeleri başka, komisyonun teklifinde
MADDE 21. — İşbu kanunda derpiş edi- I kanun maddeleri başkadır. Atıf yaparken Hü-
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kümetin kabul ettiği maddelere atıf yapılıyor. I biriyle cezalandırılırlar. Bu suretle mahkûm edi
Binaenaleyh, maddi hata oluyor.
len yabancılar cezaları çektirildikten sonra sınır
BAŞKAN — Komisyon, maddelerin numa
dışı edilirler.
ralarına dikkat edildiğini izah edebilir misi
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
niz1? Numaralarda bir yanlışlık var mı? Maddi
yenler... Kabul edilmiştir.
hata var mı?
MADDE 27. — Bu kanunda yazılı1 cezalar
SÖZCÜ ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Gi
sulh ceza mahkemelerince hükmolunur.
resun) — Efendim; maddi hata varsa düzelti
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiriz.
I yenler... Kabul edilmiştir.
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efen
dim 11 nci madde bu 10 ncu maddeye atfedilÇeşitli istisnai hükümler
miştir. 10 ncu madde kanun tasarısının 9 ncu
Türkiye'de vazifeli diplomasi ve konsolosluk
maddesi olmuştur.
memurları aileleri ve bâzı müstahdemler
SÖZCÜ ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Gi
MADDE 28. — Türkiye'de vazifeli yabancı
resun) — Efendim, Hükümetin 10 ncu madde
devletler siyasi veya konsolosluk resmî memursi 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. Harca
lariyle aileleri efradı 3 ncü, 8 nci, 12 nci ve 14
taallûk eden, harç meselesi hakkındaki tasa
ncü maddelerle 15 nci ve 16 ncı maddeler hüküm
rının 9 ncu maddesi Hükümetin 10 ncu madde
lerinden müstesnadırlar.
si olmuştur. Tasarı elimize yeni geçti, fakat
Bunlardan siyasi temsilcilik memurları ve
düzeltebiliriz. Maddi hatalar, varsa,
tashih
aileleri efradına Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk
edilecektir.
memurları ve aileleri efradına da vilâyetler tara
fından hiçbir harç veya resme tâbi olmaksızın
Zapta geçti değil mi efendim? (Geçti sesle
birer hüviyet varakası verilir.
ri)
BAŞKAN — Şimdi 24 ncü maddeyi reyi âli
Bakanlar Kurulu, bu maddede yazılı ayrıca'nize arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenlıklarm bâzılarını veya hepsini misilleme tedbiri
ler.. Kabul edilmiştir.
olarak kaldırmıya yetkilidir.
Siyasi temsilcilerde yanlarında oturmak sure
MADDE 25. — 20 nci ve 26 ncı maddeler
tiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara müteka
gereğince oturmaya mecbur kılındıkları yer
biliyet şartiyle, Dışişleri Bakanlığının delaletiyle
lerden kaçanlar bir aydan iki seneye kadar
Emniyet Genel Müdürlüğünce birer hüviyet va
hapis cezasiyle cezalandırılırlar.
rakası verilir ve bunlar 3 ncü maddede yazılı ika
BAŞKAN — Burada da rakamda bir hata
met tezkerelerini alamazlar.
var mı acaba? (Yok sesleri)
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASUyenler... Kabul edilmiştir.
HİOĞLU (Edirne) — Efendim, kanunun met
ninde maddi hata yoktur. Yalnız Hükümetin
İstisnai sıfatları zail olanlar
teklifi ile encümen arasında bir fark olmuştur.
MADDE 29. — Bu kanunda derpiş olunan is
Encümen bâzı maddeleri çıkarmıştır. Bundan
tisnai muamelelerden faydalanan yabancılar,
dolayı Hükümetin ileriki maddeleri daha kü
haklarında o suretle muamele yapılmasını icap
çük maddelere gidiyor. 20 rakamı 17 ve 26 da
ettiren hal ve vaziyetlerin zail olmasından iti
23 olacak. Encümenin çıkardığı maddelerden
baren bir ay zarfında 3 ncü madde hükümlerine
dolayı değişmeleri vardır. Maddi hata yoktur.
tâbi olurlar.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
BAŞKAN — 25 nci maddeyi oyunuza arze
yenler... Kabul edilmiştir.
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
Kanundaki müddetlerin değiştirilmesi
MADDE 30. — Bu kanunun 3 ncü, 4 ncü, 5
MADDE 26. — Sınır dışı edildikleri veya
n<ci, 6 ncı, 10 ncu, 12 nci, 14 ncü, 15 nci ve 16
Türkiye'yi terke davet olundukları halde mü
ncı maddelerinde yazılı müddetler Bakanlar Ku
saadesiz gelmeye mütecasir olan yabancılar bir
rulunca icabında değiştirilebilir.
aydan altı aya kadar hapis ve 50 liradan 1000
Bakanlar Kurulu bu değişiklikleri, müteka
liraya kadar ağır para cezasiyle veya bunlardan I
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biliyet veya mukabele bilmisil sebebiyle, muay
yen Devletler tebaasına inhisar ettirebilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Uygulanmaya dair hükümler
MADDE 31. — Bu kanunda yazılı beyanna
me, hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerînin
şekilleri ve muhteviyatı' İçişleri Bakanlığının
teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olu
nur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
MADDE 32. — 3529 ve 3900 sayılı kanunlar
kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 33. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN —t Maddeyi kabul edenler... Kabul
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 34. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü reyinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.
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2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu
ve Seyhan Milletvekili Sedat Barı'nın,
Türkiye
Büyük Millet Meclisinin çdkşmalanna 1 Kasım
1950 gününe kadar ara vermesi hakkındaki öner
gesi (4/68)
BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, oku
nacaktır :
Yüksek Başkanlığa
Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşüle
cek önemli konu kalmamıştır. Milletvekili arka
daşlarımızın memleket içinde dolaşmalarına, in
celeme yapmalarına ve denetleme vazifelerine
hazırlanmalarına fırsat vermek üzere 1 Kasım
1950 Çarşamba gününe kadar çalışmalarımıza ara
verilmesinin Büyük Meclisin kararma arzedilmesini teklif ederiz.
Eskişehir Milletvekili
Seyhan Milletvekili
Abidin Potuoğlu
Sedat Barı
BAŞKAN — Efendim, takriri reyi âlinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul .etmiyen
ler... Takrir ittifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar).
Arkadaşlar; şu iki aya yakın bir zaman zar
fında Türkiye Büyük Millet Meclisinin görmüş
olduğu hizmetlerin dairei intihabiyelerinizde fe
yizli ve mesut neticelerini görmeniz temennisiyle
hepinize iyi seyahatler, sağlıklar diliyorum. (Al
kışlar, bravo sesleri).
1 Kasım 1950 Çarşamba günü saat 15 te tek
rar toplanmak üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 3,07

mmm

B - Son tutanak

özeti

YİRMÎ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM
14 . VII . 1950 Cuma
Birinci Oturum
Aydın ve Manisa Milletvekilliklerine seçi
len Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ile,
Manisa ve Muğla Milletvekilliklerine seçi
len Samet Ağaoğlu'nun, Manisa Milletvekilliği
ni tercih eylediklerine dair olan önergeleri
okundu.
Türkiye Cumhudiyeti Hükümeti ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında

akdedilen Kredi Anlaşmaları hakkındaki Ka
nun tasarısının ivedilik ve yeğlikle görüşülme
sine karar verildi. Maddelerinin görüşülmesi
bitirildikten sonra tasarının kanunluğu, kabul
olundu.
Hans Kroecker, Ekrem özdebir, Hans Bucher, Kemal Usman, Hasan Hayri Sonat, Dr.
Herimann Von Engelmann, Prof. Dr. Hans
Henning Von Der Osten'in mahkûm bulunduk-
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lan cezaların affı hakkındaki Kanun tasarısı
nın ivedilik ve yeğlikle görüşülmesine karar
verilerek maddelere geçildi. Birinci maddesi ka
imi olunduktan sonra istek üzerine tasarı, ko
misyona verildi.
Bâzı suç ve cezaların affına dair olan Kanun
tasarısının maddeleri üzerinde görüşüldü.
Saat 14, 30 da toplanılmak üzere Birleşime
ara verildi.
İkinci Oturum
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki tasarı
nın kanunlıığu, kabul olundu. Birleşime ara ve
rildi.
Üçüncü Oturum
11 atış Kroeeker, Ekrem özdebir, Jlans Bucher, Kemal Uyman, Usan Hayri Sonat, Dr.
llerrnıanu Von Engelmaım, Prof. Dr. Haris
Jlenning Von Der Osten, Teologos Dergos, Antonio
Spampioııti, Edouardo Oastelli,
Spiro
Gioeeoladelli ve Umberto Uiodice'nin hükümlü
bulundukları cezaların affına dair olan tasarı
nın kanunluğu, kabul olundu.
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, istanbul'da
Amerikan Konsolosluğundaki toplantıda yapı
lan bâzı görüşmelerin basına intikal şekli hak
kında açıklamada bulundu.
Türkiye ile İtalya arasında akit ve imza edil
miş olan Dostluk, Uzlaşma, ve Adlî Tesviye
Andl aşma sının onanması hakkındaki Kanun ta
sarısının ivedilikle ve yeğlikle görüşülmesi ka
rarlaştırıldı. maddelerinin görüşülmesi tamam
landıktan sonra tasarının tümü açık oya konul
du.
Basın Kanunu tasarısının ivedilik ve yeğlikle
görüşülmesi kabul olundu. Maddeleri üzerinde
bir müddet görüşüldü.
Açık oya sunulan tasarının kanunluğunun
kabul olunduğu bildirildi. Birleşime ara verildi.
Dördüncü oturum
Basın Kanunu tasarısının maddelerinin gö
rüşülmesi bitirildi ve tasarının Kanunluğu ka
bul olundu.
Matbaalar Kanunu tasarısının da görüşülmesi
tamamlanarak Kanunluğu kabul olundu.
Ordu Milletvekilliklerine seçilen Refet Aksoy;
Hüsnü Akyol,
Feyzi Boztepe;

0:4

Naşit Fırat;
Yusuf Ziya Ortaç;
Zeki Mesut Sezer;
Hamdi Şarlan;
Atıf Topaloğlu'nun;
Burdur MiUetvekilliMerine seçilen Mehmet
Erkazancı'nın;
Urfa Milletvekilliklerine seçilen Necdet Açanal;
Feridun Ayalp;
Ömer Cevheri;
Feridun Ergin;
Celâl Öncel;
Reşit Kemal Timuroğlu'nun;
Muş Milletvekilliklerine seçilen Mamdi Dayı;
Ferit Kılıçlar'in;
Sivas Milletvekilliklerine seçilen Nâzım Ağacıkoğlu;
Ercüment Damalı;
İlhan Dizdar;
ibrahim Duygun;
Şevki Eeevit;
Nurettin Ertürk;
Halil Imre;
Rifat öçtem;
Sedat Zeki ö r s ;
Bahattin Taner;
Mahir Türkay;
Hüseyin Yüksel'in;
Konya Milletvekilliklerine seçilen Ahdürrahman Fahri Ağaoğlu;
Rifat Alabay;
Kemal Ataman;
Hidayet Aydıner;
Ziya Barlas;
Remzi Birand;
Sıtkı Salim Burçak;
Abdi Çilingir;
Ömer Rıza Doğrul;
Ziyat Ebüzziya;
Ali Riza Ercan;
Saffet Gürol;
Tarık Kozbek;
Muammer Obuz;
Himmet ölçmen;
Murad Ali Ülgen;
Ümran Nazif Yiğiter'in;
Sinob Milletvekilliklerine seçilen Cevdet Ke
rim îneedayi;
Nuri Sertoğlü;
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Server Somuncuo^lu;
Ali Şükrü Şavh;
Muhit Tümerkan'ın;
Bitlis Milletvekilliklerine seçilen Muhtar Er
tan; ve
Salâhaddin inan'm seçim tutanaklarına dair
olan Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu ve
seçim tutanakları kabul olundu.
Pasaport Kanunu tasarısının ivedilik ve yeğ
likle görüşülmesi kararlaştırıldı. Maddelerin gö
rüşülmesi tamamlandı ve tasarının Kanunluğu
kabul olundu.
Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahat-
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l a n Hakkındaki Kanun tasansmm ivedilik ve
yeğlikle görüşülmesi kararlaştırıldı. Maddelerinin
görüşülmesi bitirildi ve tasarının Kanunluğu ka
bul olundu.
Dikkate alman önerge gereğince 1 Kasım 1950
Çarşamba günü ve saat 15 te toplanılmak üzere
Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Bursa Milletvekili
Kayseri Milletvekili
H. Köymen
1. Kirazoğlu
Kâtip
Bursa Milletvekili
R. Aybar

Sorular
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğru'nun,
Marşal Plânından alınan ziraat aletleri hakkın
daki yazılı soru önergesi Tarım Bakanlığına
gönderilmiştir. (6/85)
Konya Milletvekili Himmet ölçmen'in, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkında
ki sözlü soru önergesi Bayındırlık Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/86)

(rümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nuıı, Van İlinin 1950 - 1951 ders yılında ilköğ
retim durumu için ne düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/87)
Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'in,
Zonguldak Limanı hakkındaki sözlü soru öner
gesi İşletmeler Bakanlığına gönderilmiştir.
(6/88)

DÜZELTÎŞLER
Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 53 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltisler yapılacaktır.
Sayfa

Satır

6
6
6

9
20
31

8

5

Yanlış
bir uzlaştırma
olacağını
Dilekçe verilmek suretiyle,

Doğru

bir daimî uzlaştırma
olacağı
Başkana dilekçe verilmek suretiyle,
Madde — 18.
Taraflardan biri Ulaştırma Komisyoı - Taraflardan biri Uzlaştırma Komisyolarının
nunun
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Türkiye ile İtalya arasında Akit ve imza edilmiş olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşmasının onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Uj re sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
AiÇik Milletvekillikleri
İki yerden seçilenler

:
:
:
:
:
:

487
245
245
0
0
227
11
4

[Kabul edenler]
AFYON KARAHlSAR
Kemal Özçoban
Avni Tan
Salih Torfilli
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Kemal Eren
Hâmit Koray
ismet Olgaç
Cevdet Topçu
ANKARA
Sadri Maksudi Arsal
Muhlis Bayramoğlu
Salâhattin Benli
Ömer Bilen
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Oiçekdağ
Ramiz Eren
Talât Vasfi öz
Fuad Seyhun
Cevdet Soydan
ANTALYA
Burhanettin Onat
Ahmet Tokuş
AYDIN
Namık Gedik
BALIKESİR
Vacid Asena
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
Müfit Erkuyumcu
Enver Güreli

Ali Fahri İşeri
Arif Kabpsızoğlu
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Muharrem Tuncay
Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
İsmail Aşkın
Keşşaf Mehmet Kurkut
Talât Oran
BİTLİS
Salâhattin İnan
BOLU
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez
Kâmil Kozak
Vahit Yöntem
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Raif Aybar
Selim Ragıp Emeç
Agâh Erozan
Selim Herkmen
Sadettin Karacabey
Hulusi Köymen
Necdet Yılmaz
Ali Canib Yöntem
ÇANAKKALE
Kenan Atananlar
Süreyya Endik
Bedi Enüstün
Ömer Mart
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Kemal Atakurt

Kenan Çığman
Celâl Otman
ÇORUH
Mecit Bumin
Abbas Gigin
Mesud Güney
Ali Rıza Sağlar
Zihni Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Ahmet Başıbüyük
Şevki Gürses
Baha Koldaş
Saîp özer
Hasan Ali Vural
DENİZLİ
Hüsnü Akşit
DİYARBAKIR
M. Remzi Bucak
Kâmil Tayşı
EDİRNE
Arif Altmalmaz
Mehmet Enginün
Cemal Göprülü
Rükneddin Nasuhîoğlu
ELAZIĞ
Abdullah Demirtaş
Mehmet Şevki Yazman
Hâmit Ali Yöney
ERZİNCAN
Nahid Pekcan
Ziya Soylu
ERZURUM
Said Başak
Rıfkı Salim Burçak
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Bahadır Dülger
Sabri Erduman
Enver Karan
Memiş Yazıcı
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Galip Kmoğlu
Cevdet San
Salâhattin ü n l ü
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Doğan Köymen
Arif Hikmet Pamukoğlu
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Cevdet Bay bura
Raşit Gürgen
Vasfi Mahir Kocatürk
Kemal Yörükoğlu
HATAY
Celâl Sait Siren
İÇEL
Halil Atalay
Salih İnankur
Refik Koraltann
Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Tola
Reşit Turgut
İSTANBUL
Enver Adakan
Faruk Nafiz Çamlıbel
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Fuad Hulusi Demirelli I Saim önhon
I Ferit Kılıçlar
Bedri Nedim Göknil
Lûtfi Tokoğlıı
NİĞDE
Fuad Köprülü
j Hüsnü Türkand
Süreyya Dellaloğlu
Fahrettin Sayımer
I
KONYA
Asım Doğanay
Füruzan Tekil
Fahri Köşkeroğlu
Rifat Alabay
Celâl Türkgeldi
Kemal Ataman
* I Hüseyin Ülkü
İZMİR
Halil Nuri Yurdakul
Remzi Birand
Mehmet Aldemir
Sıtkı Salim Burçak
ORDU
Cihad Baban
Refet
Aksoy
Ömer Rıza Doğrul
Tank Gürerk
Feyzi Boztepe
Saffet Gürol
Necdet încekara
Muammer Obıız
1 Naşit Fırat
Vasfi Mente§
Zeki Mesut Sezer
Himmet ölçmen
Halil özyörük
Atıf Topaloğlu
Mıırad Ali Ulgen
Cemal Tunca
RİZE
KÜTAHYA
İzzet Akçal
-Necdet Alkin
KARS
Kemal Balta
I Yusuf Aysal
Fevzi Aktaş
Mehmet Fahri Mete
I Besim Besin
Mehmet Bahadır
1 Ahmet Kavuncu
SAMSUN
Esad Oktay
[] Remzi Koçak
Naci Berkman
Tezer Taşkıran
Tevfik İleri
Süleyman Sırrı NasuhMuhittin özkefeli
KASTAMONU
oğlu
Ferid Tüzel
Galip Deniz
MALATYA
Hasan Fehmi Ustaoğlu
Şükrü Kerimzade
Hikmet Fırat
Hadi Üzer
Muzaffer Âli Mühto
Nuri Ocakçıoğlu
Rifat Taşkın
SEYHAN
Lûtfi Sayman
Hayri Tosunoğlu
Zeki
Akçalı
MANİSA
Hamdi Türe
Remzi Oğuz Arık
Refik Şevket İnce
KAYSERİ
Arif Nihat Asya
Faruk İlker
Fikri Apaydın
Sedat Barı
Adnan Karaosmanoğlu
İsmail Berkok
Tevfik Coşkun
Muzaffer Kurbanoğlu
Emin Develioğlu
Mahmut Kibaroğlu
Nafiz Körez
Ali Rıza Kılıçkale
Cezmi Türk
Kâzım Taşkent
İbrahim Kirâzoğlu
SİİRD
Muhlis Tümay
Yusuf Ziya Turgut
Baki
Erden
MARAŞ
KIRŞEHİR
SİNOB
Abdullah
Aytemiz
Osman Bölükbaşı
Cevdet Kerim İneedayı
Ahmet
Bozdağ
Halil Sezai Erkut
Nuri Sertoğlu
Nedim ökmen
KOCAELİ
Ali Şükrü Şavlı
Ethem Vassaf Akan
MARDİN
SİVAS
Ekrem Alican
Mehmet Kâmil Boran
Ercüment Damalı
Hamdi Başak
Kemal Türkoğlu
İlhan Dizdar
Salih Kalemeioğlu
MUŞ
İbrahim Duygun
Mümtaz Kavalcıoğlu
Hamdi Payı
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Halil İmre
Rifat öçtem
TEKİRDAĞ
İsmail Hakkı Akyüi
Zeki Erataman
Yusuf Ziya Tuntaş
TOKAD
Sıtkı Ataç
Fevzi Çubuk
Ahmet Gtirkan
Hamdi Koyutürk
Halûk ökeren
Mustafa özdemir
TRABZON
Salih Esad Alperen
Mahmut Goloğlu
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu
Tevfik Koral
Cahid Zamangil
TUNCELİ
Hıdır Aydın
URFA
Necdet Açanal
Feridun Ergin
Reşit Kemal Timuroğlo
VAN
İzzet Akın
Ferid Melen
YOZGAD
Niyazi Ünal Alçılı
Faik Erbaş
Yusuf Karslıoğlu
F u a t Nizamoğlu
Hasan Üçöz
ZONGULDAK
Fehmi Açıksöz
Yunus Muammer alakant
Suat Başol
Abdürrahman Boyacıgiller
Cemal Kıpçak
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[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHÎSAR
Abdullah Güler
Süleyman Kerman
Bekir Oynaganlı (î.)
Ali îhsan Sâbis
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Halis öztürk
Celâl Yardımcı
ANKARA
Salâhaddin Âdil
Muhlis Ete (Bakan)
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Osman Talât îltekin

a.)

Hâmid Şevket înee
Seyfi Kurtbek
ANTALYA
Fatin Dalaman
Nazifi Şerif Nabei
Akif Sarıoğlu t
İbrahim Subaşı
Ahmet Tekelioğlu
AYDIN
Şevki Hasırcı
Etem Menderes
A. Baki ökdem
BALIKESİR
Salâhattin Başkan
YaJhya Pelvan (t.)
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
Mustafa Nuri Okcuoğlu
BİTLİS
Muhtar Ertan (t.)
BOLU
Fa'hri Belen (Bakan)
Zuhuri Danışman
îhsan Gülez
BURDUR
Mehmet Erkazancı
Mehmet özbey
BURSA
Halil Ayan (Bakan)
Mithat San
Halûk Şaman

ÇANAKKALE
Nihat îyriboz (Bakan;
Emin Kalafat
îhsan Karasi'oğlu (T.)
ÇANKIRI
Celâl Boynuk
ÇORUM
Hüseyin Ortakcıoğlıı
Hakkı Yemeniciler
DENİZLİ
Fikret Başaran
Ali Çobanoğlu
Mustafa Gülcügil
Fikret Karabudak
Eyüp Şahin
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Ferit Alpiskender (î.)
Yusuf Kâmil Aktuğ
Yusuf Azizoğlu
Mustafa Ekinci
Nazım önen (î.)
EDİRNE
Hasan Osma
ELAZIĞ
Suphi Ergene
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Cemal Gönenç
Şemsettin Günaltay
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Fehmi Çobanoğlu
Emrullah Nutku
Rıza Topçuoğlu
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Ali Fuad Cebesoy (î.)
Hasan Polatkan (Ba
kan)
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Ekrem Oenani (î.)
Samih înal
Süleyman Kuranel (î.)
Ali Ocak
GİRESUN
Ali Naci Duyduk

-

Hayrettin Erkin on
Tahsin İnanç,
Adnan Tüfekçioğlu
GÜMÜŞANE
Halis Tokdemir (î.)
Halit Zarbun (î.)
HAKKARİ
Selim Seven (î.)
HATAY
Abdullah Çilli
Abdürrahman Melek
Tayfur Sökmen
Hasan Reşit Tan kut
Cavit Yurtman

İÇEL

Osman Kapan i
Abidin Tekön
Ekrem Hayri Üstündağ
Zühtü Hilmi Velibeşe
j (Bakan)
KARS
Lâtif Aküzünı
Sırrı Atalar
Abbas Çetin
Veyis Koçıılu
Hüsamettin Tugaç (î.)
Hüsevin Cahit Yalcın

(î.) *
KASTAMONU

I Tahsin Coşkan (1.)

Hüseyin Fırat
!
Aziz Koksal
Şahap Tol
İSPARTA
Said Bilgiç
I
Kemal Demiralay
İSTANBUL
Salamon Adato
îhsan Altınel
|
Ahmet Haindi Başar
I
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı)
Nihad Reşad Belger (Ba
kan)
Mithat Benker (î.)
Salih Fuad Keçeci
Adnan Menderes (Baş
bakan)
Ahilya Moshos (1.)
Mükerrem Sarol
Mithat Sözer
Nazlı Tlabar
Ahmet Topçu
Andre Vahrambayar
Hüsnü Yaman
Sani Yaver
Senihi Yürüten
İZMİR
Halide cdib Adıvar
Avni Başman (Bakan)
Behzat Bilgin
Muhittin Erener
I
Sadık Giz
|

796

-

Sait Kantarel
Fahri Kcçecioğlu
Ahmet Keskin
KAYSERİ
Kâmil Gündeş (1. Ü.)
Mehmet özdemir (I.)
Suad Hayri ürgüblü
KIRKLARELİ
Şefik Bakay (î.)
Mahmut Erini (î.)
Fikret Filiz
Sıtkı Pekkip (1)
Faik Üstün
KIRŞEHİR
Rifat özdeş
KOCAELİ
Ziya Atığ
Yeredoğ Kişioğlu
Mehmet Yılmaz
KONYA
Abdürrahman
Fahri
Ağaoğlıı
Hidayet Aydmer
Ziya Barlas
Abdi Çilingir
Ziyat Ebüzziya
Ali Rıza. Ercan
Tank Kozbek (î.)
Ümran Nazif Yiğiter

(t)
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Asım Gündüz (î.)
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Rı*a Erten
Ahmet İhsan Güasıey
îhsan Şerif özgen (î. Ü.) Abdülkadk' Kala v
Ceydet öztürk
Aziz Uras
Esat Doğan (1.)
MUĞLA
Hüseyin Doğan
Yavuz
Başer
Mehmet Sadık Eti
Cemal Hünal (1.)
İsmet İnönü
Zeyyat Mandalirıci
Mehmet Kartal
Nadir Nadi
Mehmet Kulu (1.)
Abdülkadir özbay (1.) Nuri özsan (Bakan)
Şefik Tugay
NİĞDE
Hadi Arıbaş
MANİSA
Samet Ağaoğlu (Bakan) Necip Bilge (1.)
Ferit Ecer
Semi Ergin (1.)
Fevzi Lûtfi KaraosmanORDU
oğlu (1.)
Hüsnü Akyol (1.)
Sudi Mıhcıoğlu
Yusuf Ziya Ortaç.
Hamdullah Suphi TanHamdi Şarlan
rıöver (1.)
RİZE
Osman Kavrakoğlu
MARAŞ
Salâhattin Hüdayioğlu Ahmet Morgu
Zeki Rıza Sporel
(t)
Ahmed Kadoğlu
Remzi öksüz
Mazhar özsoy
MARDİN
Abdürrahman Bayar

SAMSUN
Haşim Alışan
İsmail Işın
Firuz Kesim
Şükrü Uluçay

[Açık

Yusuf
Reşad
Salim
Sinan

0:4
SEYHAN
Ziya Eker
Güçlü
Serçe (1.)
Tekelioğlu

SttRD
Mehmet Daim Sualp
Şefik Türkdoğan
Cemil Yardım (t.)
SİNOB
Server Somıuncuoğlu
Muhit Tümerkan (1.)
SİVAS
Nâzmı Ağacıkoğlu
Şevki Ecevit
Nurettin Ertürk
Sedat Zeki örs
Bahattin Taner
Mahir Türkay (1.)
Hüseyin Yüksel (1.)
TEKİRDAĞ
Hüseyin Bingüi
Şevket Mocan (1.)
TOKAD
Zihni Betil
Muzaffer önal
Nuri Turgut Topcuoğlu

Milletvekillikleri)

Ayd*n
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Denizli
Eskişehir
Ifctanjml
İzmir
Kn^e!hir
Zonguldak
İki yerden seçilenler 4
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TRABZON
Naci Altuğ
Faik Ahmed Barutçu
Saffet Baştımar
Cemal Reşit Eyüboğlıı
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Hasan Remzi Kulu
URPA
Feridun Ayalp
Ömer Cevheri
Hasan Oral
Celâl öncel
VAN
Kâzım Özalp
YOZGAD
Avni Doğan
Hâşim Tatlıoğlu
ZONGULDAK
Sebati Ataman
Hüseyin Balık
Ali Rıza tneealemdaroğlu (1.)
Rifat Sivişoğlu
Avni Yurdabayrak
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen
Kredi Anlaşmaları hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Uy e sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri
îki yerden seçilenler

:
:
:
:

_87
266
266
0
0
2 06
1 1
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[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Süleyman Kerman
Kemal özçoban
Avni Tan
Salih Torfilli
Ahmed Veziroğlu
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Celâl Yardımcı
AMASYA
Kemal Eren
Hâmit Koray
İsmet Olgac
Cevdet Topçu
ANKARA
Muhlis Bayramoğlu
Salâhattin Benli
Ömer Bilen
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Çiçekdağ
Ramiz Eren
Seyfi Kurtbek
Talât Vasfi Öz
Fuad Seyhun
Cevdet Soydan
ANTALYA
Nazifi Şerif Nabel
Burhanettin Onat
İbrahim Subaşı
AYDIN
Namık Gedik
Şevki Hasırcı
BALIKEStR
Vacid Asena
Salâhattin Başkan

Esat Budakoğlu
Müfit Erkuyumcu
Ali Fahri işeri
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
BİLECİK
İsmail Aşkın
Keşşaf Mehmet Kurkut
Talât Oran
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Salâhattin İnan
BOLU
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez
Kâmil Kozak
Vahit Yöntem
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet Erkazancı
Mehmet özbey
BURSA
Halil Ayan
Raif Aybar
Agâh E rozan
Selim Herkmen
Sadettin Karacabey
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Ali Canib Yöntem
ÇANAKKALE
Süreyya Endik
Ömer Mart

ÇANKIRI
Kâzım Arar
Kemal Atakurt
Celâl Otman
ÇORUH
Mecit Bumin
Abbas Gigin
Mesud Güney
Zihni Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Ahmet Başıbüyük
Şevki Gürses
Baha Koldaş
Hüseyin Ortakcıoğlu
Saip özer
Hasan Ali Vural
DENİZLİ
Hüsnü Akşit
Mustafa Gülcügil
Fikret Karabil dak
Eyüp Şahin
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
M. Remzi Bucak
Nâzım önen
Kâmil Tayşı
EDİRNE
Arif Altınalmaz .
Mehmet Enginini
Cemal Köprülü
ELÂZIĞ
Abdullah Demirtaş
Ömer Faruk Sanac

— 798 —

Mehmet Şevki Yazmar
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Rıfkı Salim Burçak
Fehmi Çobanoğlu
Bahadır Dülger
Enver Karan
Emrullah Nutku
Memiş Yazıcı
Mustafa Zeren
GAZlANTEB
Samih inal
Galip Km oğlu
Salâhattin Ünlü
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
Doğan Köymen
Mazhar Şener
Adnan Tüfekçioğlu
GÜMÜŞANE
Cevdet Baybura
Raşit Gürgen
Vasfi Mahir Kocat ürk
Kemal Yörükoğlu
HATAY
Abdürrahman Melek
Hasan Reşit Tankut
Cavit Y.urtman
İÇEL
Halil Atalay
Hüseyin Fırat
Salih tnankur
Refik Koral tamı
Aziz Koksal

B : 23
İSPARTA
Tahsin Tola
Reşit Turgut
İSTANBUL
Enver Adakan
Salamon Adato
Fuad Hulusi Demirelli
Bedri Nedim Göknil
Fuad Köprülü
Ahilya Moshos
Fahrettin Sayımer
Füruzan Tekil
Celâl Türkgeldi
Andre Vahraanbayar
İZMİR
Mehmet Aldenıir
Cihad Baban.
Sadık Giz
Tarık Gürerk
Vasfi Menteş
Halil özyörük
Cemal Tunca
KARS
Fevzi Aktaş
S i m Atalay
Mehmet Bahadır
Abbas Çetin
Esat Oktay
Tezer Taşkrran
KASTAMONU
Galip Deniz
Şükrü Kerimiade
Rifat Taşkın
Hamdi Türe
KAYSERİ
Fikri Apaydın
tsmail Berkok
Emin Develioğlu
Kâmil Gündeş
İbrahim Kirazoğlu
Mehmet özdemir
Yusuf Ziya Turgut
KIRKLARELİ
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
KOCAELİ
Ethem Vassaf Akan

14. 7 .1960

Ekrem Alican
I
Hamdi Başak
Salih Kalemcioğlu
Mümtaz Kavalcıoğlu
Saim önhon
Lûtfi Tokoğlu
Hüsnü Türkand
Mehmet Yılmaz
KONYA
Rifat Alabay
Kemal Ataman
I
Sıtkı Salim Burçak
Ömer Rıza Doğrul
Saffet Gürol
Muammer Obuz
Murad Ali Ülgen
KÜTAHYA
Necdet Alkin
Yusuf Aysal
Besim Besin
Ahmet Kavuncu
Remzi Koçak
Süleyman Sururi Nasuhoğlu
I
MALATYA
Hüseyin Doğan
I
Mehmet Sadık Eti
I
Hikmet Fırat
Nuri Ocakçıoğhı
Lûtfi Sayman
MANİSA
Şömi Ergin
Refik Şevket înc«
Faruk îlker
Adnan Karaosmanoğlu I
Muzaffer Kurbanoğlu
Nafiz Körez
Sudi Mıhcıoğlu
Kâzım Taşkent
Muhlis Tümay
MARAŞ
Abdullah Aytemiz
Ahmet Bozdağ
Nedim, ökmen
MARDİN
Abdürrahman Bayar
Abdülkadir Kalav
Aziz Uras
I

0:4
Sedat Zeki Örs
Bahattin Taner
TEKİRDAĞ
İsmail Hakkı Akyüz
Hüseyin *Bingül
Şevket Mocan
Yusuf Ziya Tuntaş
TOKAD
Sıtkı Ataç
Fevzi Çubuk
Ahmet Gürkan
Hamdi Koyutürk
Halûk ökeren
Mustafa özdemir
Nuri Turgut Topcuoğlu
TRABZON
Salih Esad Alperen
Faik Ahmed Barutçu
Mahmut Goloğlu
Süleyman Fehmi V-\
laycıoğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Cahid Zamangil

MUŞ
Hamdi Dayı
Ferit Kılıflar
NİĞDE
Necip Bilge
Süreyya Dellaloğln
Asım Doğanay
Fahri KÖşkeroğlu
Hüseyin Ülkü
Halil Nuri Yurdakul
ORDU
Refet Aksoy
Feyzi Boztepe
Naşit Fırat
Zeki Mesut Sezer
Atıf Topaloğlu
RİZE
îzzet Akçal
Mehmet Fahri Mete
SAMSUN
tsmail Işın
Muhittin özkefeli
Ferid Tüzel
Hasan Fehmi üstaoğlu
Hadi Üzer
SEYHAN
Zeki Akçalı
Remzi Oğuz Arık
Arif Nihat Asya
Tevfik Coşkun
Yusuf Ziya Eker
Sinan Tekelioğlu
Cezmi Türk
SİİRD
Baki Erden
Mehmet Daim Süalp
SÎNOB
Cevdet Kerim Incedayı
Ali Şükrü Şavlı
SİVAS
Nâzım Ağacıkoğlu
Ercüment Damalı
İlhan Dizdar
İbrahim Duygun
Şevki Ecevit
Halil îmre
Rifat öçten
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TUNCELİ
Hıdır Aydın
Hasan Remzi Kulu
URFA
Feridun Ergin
Reşit Kemal Timuroğlu
VAN
îzzet Akın
Ferid Melen
YOZOAD
Niyazi Ünal Alçılı
Avni Doğan
Faik Erbaş
Yusuf Karslıoğlu
Fuat Nizamoğlu
| Hasan Üçoz
i

ZONGULDAK
Fehmi Açıksöz
Suat Başol
Abdürrahman Boyacıgiller
Cemal Kıpçak
I Rifat Sivişoğlu

B : 23
14.7.1960
O :4
[Oya hatılmıy anlar]
AFYON KABAHISAB
Abdullah Güler
Bekir Oynaganlı (t.)
Ali ihsan Sâbis
AĞRI
Kasım Küfreti
Halis öztürk
ANKARA
Salâhaddin Âdil
Sadrı Maksudi Arsal
Dağıstan Binerbay
Muhlis Ete (Bakan)
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Q«dikağhı
Osman Talât Iltekin

(î.)
Hâmid Şevket ince
ANTALYA
Fatin Dalaman
Akif Sarıoğlu
Ahmet Tekelioğlu
Ahmet Tokuş
AYDIN
Btem Menderes
A. Baki ökdem
BALIKESİR
Muzaffer Emiroğlu
Enver Güreli
Arif Kalıpsızoğlu
Muharrem Tuncay
Sıtkı Yırealı (Başkan
V.)
BİNGÖL
Mustafa Nuri Okeuoğlu
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Fahri Belen (Bakan)
ihsan Gülez
BURSA
Selim Ragıp Emeç ,
Mithat San
Necdet Yılmaz
ÇANAKKALE
Kenan Atananlar
Bedi Enüstün
Nihat lyriboz (Bakan)
Emin Kalafat

ihsan Karasioğlu (t.)
ÇANKIRI
Celâl Boynuk
Kenan Çığman
ÇORUH
Ali Rıza Sağlar
ÇORUM
Hakkı Yemeniciler
DENİZLİ
Fikret Başaran
Ali Çobanoğlu
DİYARBAKIR
Ferit Alpiskender
Yusuf Azizoğlu
Mustafa Ekinci
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
(Bakan)
Hasan Osma
ELAZIĞ
Suphi Ergene
Hâmit Ali Yöney
ERZİNCAN
Cemal Gönenç
Şemsettin Günaltay
Nahid Pekcan
Ziya Soylu
ERZURUM
Said Başak
Sabri Erduman
Rıza Topçuoğlu
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Ali Fuad Cebesoy (1.)
Hasan Polatkan (Ba
kan)
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Ekrem Cenani (I.)
Süleyman Kuranel (I.)
Ali Ocak
Cevdet San
GİRESUN
Ham d i Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Tahsin inanç
Arif Hikmet Pamukoğlu

GÜMÜŞANE
Halis Tokdemir (I.)
Halit Zarbun (I.)
HAKKARİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Abdullah Çilli
Celâl Sait Siren
Tayfur Sökmen
İÇEL
Celâl Ramazanoğlu
Şahap Tol
İSPARTA
İrfan Aksu
Said Bilgiç
Kemal Denıiralay
İSTANBUL
ihsan Altınel
Ahmet Haandi Başar
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı)
Nihad Reşad Bel ger (Ba
kan)
Mithat Benker (I.)
i
Faruk Nafiz Çamlıbel |
Salih Fuad Keçeci
Adnan Menderes
(Başbakan)
Mükerrem Sarol
Mithat Sözer
Nazlı Tlabar
Ahmet Topçu
Hüsnü Yaman
S ani Yaver
Senini Yürüten
IZMlR
Halide edib Adı var
Avni Başman (Bakan)
Behzat Bilgin
Muhittin Erşener
Necdet Incekara
Osman Kapani
Abidin Tekön
Ekrem Hayri Ustündağ
Zühtü Hilmi Velibeşe
(Bakan)
KARS
Lâtif Aküzüm
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Veyis Koçulu
Hüsamettin Tuga*ç (I.)
Hüseyin Cahit Yalçın

(t)
KASTAMONU
Tahsin Cogkan (I.)
Sait Kantarel
Fahri Kdçeeioğlu
Ahmet Keskin
Muzaffer Âli Mühto
Hayri Tosunoğlu
KAYSERİ
Ali Rıza Kılıçkale
Suad Hayri Ürgüblü
KIRKLARELİ
Şefik Bafcay (I.)
Mahmut Erbil (t.)
Sıtkı Pekkip (I.)
Faik Üstün .,KIRŞEHİR
Halil Sezai Erkul
Rifat özdeş
KOCAELİ
Ziya Atığ
Yeredoğ Kişioğlu
KONYA
A'bdürrahnıan Falhri
Ağaoğlu'
Hidayet Aydıner
Ziya Basrlas
Remzi Birand
Abdi Çilingir
Ziyat Ebüzziya
Ali Rıza Ercan
Tarık Kozbek (t.)
Himmet ölçmen
ümran Nazif Yiğiter

(U

KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Amm Gündüz ($.')
Ahmet îhsan Gürsoy
îhsan Şerif özgen (î. Ü.)
MALATYA
Esat Doğan (I.)
ismet inönü
Mehmet Kartal
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Cemal Hünal (I.)
Mehmet Kulu (1)
Abdûlkadir öz/bay (î.) Zeyyat Mandalinci
Nadir Nadi
Şefik Tugay
Nuri özsan (Bakan)
MANİSA
NİĞDE
Samet Ağaoğlu (Bakan)
Fevzi Lûtfi Karaosman- Hadi Arıbaş
Ferit Ecer
oğlu
ORDU
Hamdullah Suphi TanHüsnü Akyol (î.)
rıöver (I.)
Yusuf Ziya Ortaç
MABAŞ
Salâhattin HüdayioğU Hamdi Şarlan

(t)
Ahmed Kadoğlu
Remzi öksüz
Mazhar özsoy
MARDİN
Mehmet Kâmil Boran
Rıza Erten
Cevdet öztürk
Kemal Türkoğlu
MUĞLA
Yavuz Başer

RİZE
Kemal Balta
Osman Kavrakoğlu
Ahmet Morgil
Zeki Rıza Sporel
SAMSUN
Haşim Alişan
Naci Berkman
Tevfik ileri (Bakan)
Firuz Kesim
Şükrü Uluçay

O :4

SEYHAN
Saffet Baştımar
Sedat Barı
Cemal Reşit Eyüboğlu
Reşad Güçlü
Tevfik Koral
Mahmut Kibaroğlu
Hamdi Orhon
Salim Serçe (I.)
Hasan Saka
SÜRD
URFA
Şefik Türkdoğan
Necdet Açanal
Cemil Yardım (I.)
Feridun Ayalp
SÎNOB
Ömer Cevheri
Nuri Sertoğlu
Hasan Oral
Server 'Somıancfuoğlu
Celâl öncel
Muhit Tümerkan (I.)
VAN
SİVAS
Kâzım Özalp
Nurettin Ertürk
YOZGAD
Mahir Türkay
Hâşim Tatlıoğlu
Hüseyin Yüksel (t.)
TEKİRDAĞ
ZONGULDAK
Zeki Erataman
i Yunus Muammer AlaTOKAD
kant
Zihni Betil
Hüseyin Balık
Muzaffer önal
Ali Rıza încealemdarTRABZON
oğlu
Naci Altuğ
Avni Yurdabayrak

(Açık Millet vekillikleri]
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Denizli
Eskişehir
istanbul
izmir
Kırşehir
Zonguldak
iki yerden seçilenter

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
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S. Sayısı: 40
Burdur Milletvekilliğine seçilen Mehmet Erkazancı'nın seçim tuta
nağı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 1 1 )

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme Komisyonu
Esas No. 5/11
Karar No. 25

10 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Burdur Milletvekili Mehmet Erkazancı hak
kında Ahmet Çınar tarafından vâki itiraza ait
dosya ve bu hususa dair 3 numaralı Hazırlama
Komisyonu raporu komisyonumuzda incelendi.
3 numaralı Hazırlama Komisyonu raporun
da aynen şöyle denilmektedir. «Muteriz Ahmet
Çınar bâzı zabıtların imzasız olduğu ve bâzıla
rının da Millet Partisi müşahitleri tarafından
imzalanmış bulunduğu ve bir bucakta da beyaz
bir kâğıda seçmen listelerinin isimleri bulunmıyan birçok kimselerin birkaç isim yazarak oyla
rını kullandıklarını ve binaenaleyh bu cihetler
den usulsüz olarak yapılan seçimin ve sandık neti
celerinin iptali lâzımgeleceği yolunda ise de 5545
sayılı Kanuna göre sandık başı muamelelerine
karşı yapılacak itirazların evvelemirde sandık ku
ruluna yapılmasını ve sandık kurulunun vereceği
karara kani bulunmıyanların üst kurullara baş
vurabileceklerini âmir bulunmaktadır.
Muterizin ise derecata riayet etmiyerek Yük
sek Seçim Kuruluna başvurduğu ve bu kurulca
da haklı ve kanunî olarak itirazının reddedildi
ği mevcut dosya münderecatından anlaşılmakta
dır. Seçmen listelerinde isimleri bulunmıyan kim
selerin oy kullanmaları işi ise yine ayni kanun
gereğince sandık muamelelerine taallûk eden
bir keyfiyettir. Halbuki; bütün bunların tevsik
edilemediği de dosyada bulunan ve komisyonu
muzca da incelenen itiraz evrakından anlaşıl
maktadır.

Yukarıda sarahaten izah edilen esbaba ve
5545 sayılı Kanunun 124 ncü maddesine ve mev
cut dosya münderecatına mebni varit görülmiyerek itirazın reddi lüzumuna ve Burdur Millet
vekili Mehmet Erkazancı'nın seçim tutanağının
iptali için başkaca kanuni bir sebep bulunmadı
ğı cihetle tasdikinin kanuna uygun düşeceğine
oy birliğiyle karar verildi».
Komisyonumuz mezkûr raporu aynen oy bir
liğiyle kabul etmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tutanakları tn. Ko. Baş.
Sözcü
Afyon K.
îçel
K. özçoban
H. Fırat
Kâtip
tzmir
Afyon K.
Bolu
S. Giz
A. Güler
V. Yöntem
Burdur
Edirne
Erzincan
M. özbey
A. C. Köprülü
Ç. Gönenç
Erzurum
Hatay
Kars
R. Topçuoğlu
T. Sökmen
Dr. E. Oktay
Kütahya
Malatya
Niğde
R. Koçak
H. Boğan
F. E cer
Ordu
Sivas
Trabzon
Dr. Z. M. Sezer
î. Duygun
T. Koral
Trabzon
TJ. Orhon

Urfa
R. Kemal Timuroğlu
Zonguldak
A. Yurdabayrak

Yozgad
A. Doğan

S. Sayısı: 43
Urfa Milletvekilliklerine seçilen Necdet Açanal, Feridun Ayalp,
Ömer Cevheri, Feridun Ergin, Celâl Öncel ve Reşit Kemal Timuroğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanakları inceleme Komis
yonu raporu ( 5 / 1 6 )

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu
T. B, M. M.
Tutanakları İnceleme Komisyonu
Esas No. 5/16
Karar No. 31

11 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Urfa Milletvekilliklerine seçilen. Feridun
Ayal, Ömer Cevheri, Feridun Ergin, Celâl önce',
Reşit Kemal Timuroğlu'nun tutanaklarına ya
pılan itiraz sandık mahallerinin kanuna aykırı
yerlerde konduğundan ibarettir.
Muteriz itirazını tasrih etmediği gibi hun
hara yaptığı itirazdan da rücu etmiştir.
Müşteki şikâyetini geri aldığına ve esa
sen şikâyetin mahiyetinin tutanakları reddede
bilecek vasıfta bulunmamasına göre zikri geçen
zatlara ait tutanakların onanması gerektiği mü
talâasına ittifakla varılmıştır.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tutanakları İnceleme
Komisyonu Başkanı
Sözcü
Afyon K.
tçel
K. özçöban
H. Fırat

Kâtip
îzmir
8. Giz
Bolu
V. Yöntem
Edirne
C. Köprülü

Afyon K.
,1. Güler
Burdur
M. özbey
Erzurum
R. Topçuoğlu

İstanbul
E. Adakan
Konya
T. Kozbek
Niğde
F. Ecer

İstanbul
M. Sözer
Kütahya
R. Koçak
Sivas
/. Duygun

Urfa
Seçim çevresi olduğundan
çekinser
R. K. Timüroğlu

A.

Zonguldak
Yurdabayrak

S Sayısı:44
Muş Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (5/14)

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme KoEsas No. 5/14
Karar No. 26

11 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Muş Milletvekilliğine seçilen Ferit Kılıçlar'm tahsildarlık yaptığı sırada zimmetine 4 lira 40
kuruş geçirdiğinden üç sene iki ay müddetle
ağır hapse mahkûm olduğu ve bu durumun Mil
letvekili olmasına mâni bulunduğu ve Hamdi
Dayı'nm da okur yazar olmadığı şikâyet edil
mektedir :
Yüksek Seçim Kurulu mezkûr şikâyeti tet
kik etmiş ve mahkemece Ferit Kılıçlar'a ait dos
yanın tetkik edilerek memnu hakların- iadesine
karar verildiğinden bu durumda bulunan bir
vatandaşı milletvekili adaylığı hakkından mah
rum eylemek onu geçtiği mahkûmiyetin daimî
şaibesi altında bırakmak ve memnu hakların ia
desi kararının hukuki neticelerinden istifade et
tirmemek gibi bir netice tevlit edeceğinden iti
razın reddi mütalâasında bulunmuştur.
Komisyonumuz dahi memnu hakların iade
sinden, mahkûmiyetin mucip olacağı bütün hak
ların iadesi demek bulunduğu neticesine varmış
ve Ferit Kılıçlar hakkında mahkeme tarafından
verilmiş memnu hakların iadesi kararı mevcut
olduğundan milletvekili olmaya mâni hali kal
madığı ve Hamdi Dayı'nmda okur yazar olduğu

il seçim kurulunca anlaşılmış olduğundan tuta
naklarının tasdiki neticesine ekseriyetle varmış
tır.
Yüksek tasviplerine arzolunur.
Tutanakları İnceleme
Komisyonu Başkanı
Sözcü
Afyon, K.
içel
K. Özçoban
H. Fırat
Kâtip
îzmir
Afyon K.
S. Giz •
A. Güler
Bolu
Burdur
V. Yöntem
M. özbey
Edirne
Erzurum
C. Köprülü
R. Topçuoğlu
istanbul
istanbul
E. Adakan
M. Sözer
Konya
Kütahya
T. Kozbek
R. Koçak
Niğde
Sivas
Muhalifim
/. Duygun
F. Ecer
Urfa
Zonguldak
R< K, Timüroğlu
A. Yuırdabayrak

S. Sayışı: 45
Sivas Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında
İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 1 5 )

Tutanakları

Tutanakları inceleme Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme Ko.
Esas No. 5/15
Karar No. 28

11 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Sivas Milletvekilleri hakkındaki itirazın ma
hiyeti :
1.
dığı,

Hastalar yerine başkalarına

2. Seçmen listesinde
verdirildiği,

ismi

oy attırıl-

olmıyanlara oy

3. Bâzı seçmenler köyde mevcut bulunmadı
ğı halde yerlerine oy attırıldığı,
4. Bir sandıkta Demokrat Parti adayları 50
oy oldığı halde 150 oy almış gibi gösterildiğinden
ibarettir.
Okunduğu veçhile şikâyette yolsuzluğun ne
rede hangi sandıkta ve kimler tarafından yapıl
dığı hakkında bir delil ve iddia sepkedilmemiş
bulunmasına göre şikâyet mücerret bir ihbar ma
hiyetinde görülmüştür. Bu diğer taraftan iddia
nın sübutu halinde bile iki partinin aldığı oy
farkının kapanması ihtimali bulunmadığından
tutanakların onanması gerektiği neticesine ço
ğunlukla varılmıştır.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.

Tutanaklar] İnceleme
Komisyonu Başkanı
Afyon K.
Muhalifim
K. özçob an
Kâtip
îzmir
S. Giz
Bolu
V. Yöntem
Edirne
C. Köprülü
istanbul
E. A dakan
Konya
T. Kozbek
Niğde
Muhalifim
F. Ecer

R. K.

Urfa
Timüroğlu

Sözcü
îçel
//. Fırat

Afyon K.
A. Güler
Burdur
M. özbey
Erzurum
R. Topçuoğlu
İstanbul
M. Sözer
Kütahya
R. Koçak
Sivas
Seçim çevresi olduğundan
Çekinser
î. Duygun
Zonguldak
Muhalifim
Yurdabayrak

S. Sayısı: 46
Konya Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında
İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 1 2 )

Tutanakları

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme Ko.
Esas No. 5/12
Karar No.29

11 .

VII.1950

Yüksek Başkanlığa
Konya İli Milletvekili seçimlerine vâki iti
raz ve şikâyetler Komisyonumuzun 10.VII.1950
günlü toplantısında incelendi.
Bu konuda ihzari tetkikleri yapan 4 numa
ralı Hazırlama Komisyonu, raporunda aynen
şöyle demektedir: (Konya îli Milletvekili seçi
minde bütün ilçelerde seçim sandıklarının bir
çoğunun saat on yediden evvel açıldığı, bu halin
seçime müessir bulunduğu beyaııiyle gereken
muamelenin yapılması hakkında Konya C. II.
P. Başkanvekili Recep Rakkalbaşı imzası ile
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına çekilen
15 . V . 1950 tarihli telgraf üzerine itiraz ve şi
kâyet mevzuu olan hususlar hakkında incele
me yapılmasının yetkisi dışında bulunduğuna
dair Yüksek Seçim Kurulunca verilen 15.V.1950
ıgün ve 226/211 sayılı kararın adı geçen Kon
ya C. H. P. Başkanvekili Recep Bakkalbaşı'ya
tebliğ edildiğine dair Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığının 21 . VI . 1950 gün ve 1003/114
sayılı yazısı ve ilişik karar sureti incelendi.
Konya ili C. II. P. Başkanvekili Recep Bakkalbaşı'nın Yüksek Seçim Kuruluna vâki itiraz
ve şikâyeti üzerine alınan ve kendisine tebliğ
olunan karara karşı vesikalara dayanan ikinci
bir müracaatı vukubulmamış olmasına nazaran
Yüksek Seçim Kurulu kararını itirazsız kabul
etmiş olduğu dosyasında ayrı bir müracaat ve

itirazı mevcut olnıamasındîtn anlaşılmakta bulun
duğuna binanen yapılacak bir muamele olmadı
ğına ve işbu raporun Yüksek Komisyona su
nulmasına oybirliği ile karar verildi.)
Komisyonumuz mezkûr raporu aynen oybir
liği ile kabul etmiştir.
Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tutanakları İnceleme
Komisyonu Başkanı
Sözcü
Afyon K.
îçel
K. Özçoban
H. Fırat
Kâtip
İzmir
Afyon K.
S. Giz
A. Güler
Bolu
Burdur
V. Yöntem
M. özbey
Edirne
Erzurum
A. ('. Köprülü
H. Topçuoğlu
İstanbul
istanbul
E. Adakan
M. Sözer
Konya
Kütahya
Tank Kozbok, seçim çev
R, Koçak
resi olduğundan çekinser
Sivas
Niğde
F. E cer
/. Duygun
ürfa
Zonguldak
R. K. Timuroğht
A. Yurdabaydak

S. Sayısı: 47
Sinob Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında
inceleme Komisyonu raporu ( 5 / 1 3 )

Tutanakları

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme Ko.
Esas No. 5/13
Karar No. 32

11 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Sinob ili seçimlerine vâki itiraz ve şikâyet
ler Komisyonumuzun 10 . VII . 1950 günlü top
lantısında incelendi.
Bu konuda ihzari tetkikleri yapan 5 numa
ralı Hazırlama Komisyonu, raporunda aynen
şöyle demektedir: (Sinob ilinde seçimlerde ida
re tarafından şiddetli baskı yapıldığı ve bu se
beple o yer seçimlerine hile ve fesat karıştırıldı
ğı ihbar olunmakta ise de bu ihbar hiçbir esas
ve delile müstenit bulunmayıp kavli mücerrette
kaldığından Sinob Milletvekilliklerine seçilen
zevata ait tutanakların onanması gerektiğine
oy birliği ile karar verilmiştir. .
Yüksek tasviplerine arzolunur.)
Komisyonumuz mezkûr raporu aynen oy bir
liği ile kabul etmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur.

Tutanakları inceleme
Komisyonu Başkanı
Afyon K.
K. Özçoban
Kâtip
izmir
S. Giz
Bolu
V. Yöntem
Edirne
C. Köprülü
istanbul
E. Adakan
Konya
T. Kozbek
Niğde
F. Ecer
Urfa
R. K. Timüroğlu

Sözcü
içel
//. Fırat
Afyon K.
A. Güler
Burdur
M. Özbey
Erzurum
R. Topçuoğlu
istanbul
M. Sözer
Kütahya
R. Koçak
Sivas
/. Duygun
Zonguldak
A. Yurdabayrak

S- Sayısı: 48
Bitlis Milletvekilleri Muhtar Ertan ve Salâhattin İnan'ın seçim tu
tanakları hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve
Tutanakları inceleme Komisyonu raporu ( 3 / 6 3 )

T. C.
Yüksk Seçim Kurulu
Başkanlığı
Sayı : E. 263, 998/879

19 .VI

. 1950

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Makamına
Bitlis Milletvekili Salâhattin înan'm tutanağına karşı Ziya Greboloğlu ve Mahbube özevin
taraflarından vâki olan itiraz üzerine kurulumuzca icra kılınan tetkikat sonunda tanzim olunan
15 . VI . 1950 gün ve 263/292 sayılı raporla bu baptaki evrakın dizi puslası mucibince (Otuz)
parçadan ibaret olarak birlikte sunulduğu saygı ile arzolunur.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
M. Akyürek

T. C.
Milletvekilleri
Yüksek Seçim Kurulu
Esas No. 263
rt
Sayı : Karar No. 292
Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan'ın tutanağına yapılan itiraz hakkında rapor
Bitlis Milletvekili Hizan'lı Seyit Ali oğlu
Salâhattin înan'm, (1329) tarihinde Molla Se
lim vakası namiyle mâruf olup binnetice Molla
Selim'in Rus Konsoloshanesine ilticası Seyit
Ali'nin idamı ile neticelenen isyan ve şakavet
hareketlerine iştirakten dolayı Bitlis Divanı
Harbi tarafından yaşının küçüklüğü hasebiyle
10 sene kürek cezasına mahkûm olarak cezasını
kısmen Sivas hapinhanesinde çektiği ve 1341
tarihinde Şeyh Sait isyanına iştirakten Şark İs
tiklâl Mahkemesince (15) sene küreğe konulma
sına karar verilerek bu cezanın da Kastamonu
hapishanesinde infaz edilmekte iken tecil olun
duğu ve dağlarda kaçak gezdiği sırada bâzı jan
darmaları şehit ettiği ve bâzılarını da yaraladı
ğı ve bu mahkûmiyetlerle beraber hususi halle
rinin kendisinin Milletvekili seçilmesine mâni
teşkil ettiği eski Bitlis Milletvekili Ziya Geboloğlu tarafından verilen 17 . V . 1950 tarihli di

lekçe ile ihbar ve kanuni müddeti içinde tuta
nağına itiraz edilmiştir.
Bundan başka adaylık safhasında Siird'detı
Mahbube özevin tarafından Adalet Bakanlığına
çekilip de kurulumuza gönderilen 25 . IV . 1950
tarihli telgrafla Salâhattin înan'm, kardeşi ile
kardeşinin oğlunu katil, emval ve eşyasını yağ
ına ettiği ihbar olunmuştur.
Adı geçen Salâhattin înan'm iddia olunan
mahkûmiyetlerinin ve infaz kayıtlarının tetkiki
ile neticesinin bildirilmesi infaz mahallî olduğu
iddia edilen Sivas, Kastamonu ve suç yeri olan
Bitlis savcılıklarından sorulmasına karar veril
miş, Bitlis ve Sivas savcılıklarından gelen ceva
bi tel yazılarında Sivas adliye evrak mahzeni
nin 1333 tarihinde yandığı ve Bitlis kuyudatın
da da Salâhattin înan'm mahkûmiyeti kaydına
Taşlanmadığı bildirilmiştir.

Binaenaleyh :
A) Salâhattin İnan'm 1329 tarihinde Molla
Selim Vakasına iştirakden dolayı Bitlis Diva
nı Harbi tarafından 10 sene kürek cezasına
mahkûm olarak cezasını Sivas Hapisanesinde
çektiği hakkındaki iddianın Sivas Kuyudatı
Adliyesinin yanması ve Bitlis Adalet Dairesin
de mahkûmiyet kaydına raslanmaması sebeple
riyle tahkik ve tesbitine imkân hâsıl olmamış
tır.
B) Salâhattin înan'm Şeh Sait îsyan hare
ketine iştirakten dolayı Şark istiklâl Mahkeme
sinin 20 Nisan 1926 tarihli ilâmı ile tevkif ta
rihi olan 15 Kânunevvel 1341 tarihinden itiba
ren (15) sene küreğe konulmasına karar veri.'diği ve bu cezasını Kastamonu Ceza Evinde
çekmekte olduğu sırada 22 Mayıs 1928 tarihinde
ilân olunan 1316 sayılı Af Kanununun birinci
ve ikinci maddelerine göre bakiye cezası tecil
edilerek tahliye edildiği Kastamonu Cumhuri
yet Saveılığmnm 23.V.1950 tarihli tel yazısından
anlaşılmış ve bu suretle mumaileyhin mahkû
miyeti, kay den tesbit edilmiştir.
Mahbube imzasiyle çekilen telgrafa gelince :
Mahbubeden alınacak izahat dairesinde iddia
olunan hususatm tahkik ve tesbiti Siird Cum
huriyet Savcılığına telle yazılmış ve alman
1 3 . V I . 1950 tarihli cevapta : Salâhattin inan
kardeşi Süleyman'la diğer kardeşi Taha'yı katil
ve emval ve eşyalarını gasp ve yağma etmiş ise
de bu meseleden dolayı hakkında tahkikat ve
muhakeme yapılıp mahkûm olduğu hakkında
bir malûmatı olmadığını ifade ettiği ve Bitlis
Savcılığından gelen ayni tarihli telde de Salâ
hattin hakkında Süleyman ve Taha'y 1 öldür
mekten dolayı yapılmış tahkikat veya verilmiş
mahkûmiyet kayıtlarına tesadüf edilmediği bil
dirilmiştir. Gerek muterizlerin itiraz ve şikâ
yetlerinde bildirdikleri mahkûmiyetlerle sair
ihbarların mahiyetine ve gerekse bu hususta ku
rulca yapılan tetkikata göre;

Salâhattin i n a n ' m :
1. Molla Selim vakasına iştirakten do
layı Bitlis Divanı Harbi tarafından (10) sene
kürek cezasına mahkûm edildiği tesbit editoeraekle beraber bu mahkûmiyetin vâki olduğu
kabul olunduğu takdirde dahi Lozan Ahitna
mesine merbut protokol mucibince siyasi ve as
kerî suçlarla bedihi surette bunlara merbut suç
ların affına dair bulunan 487 sayılı Umumî Af
Kanunu ile bu mahkûmiyetin bütün neticeleri ile
birlikte ortadan kalktığını kabul etmek zaruri
bulunmuştur.
2. Şark istiklâl Mahkemesince ittihaz ve
bakiyesi 1316 sayılı Kanunun birinci ve ikinci
maddeleri gereğince tecil edilmiş olan 15 sene
kürek cezasına dair bulunan mahkûmiyet 16
Temmuz 1938 tarihli ve 3961 sayılı Kanunun
birinci maddesi ile bütün hukuki ve fer'i netayiç ve tesirata şâmil olmak üzere affedilmiş
tir.
3. Mahbube'nin iddia ve şikâyeti : Yapı
lan muhabere ve araştırmalara rağmen mesnet
siz ve mücerret bir iddia mahiyetini geçememiş
tir.
Elde edilen neticelere ve mevcut kanun hükümlerin« nazaran : Bitlis MilLetvekili Salâ
hattin î n a n ' m Tutanağına karşı yapılan iti
razların ve tesbit olunan mahkûmiyetin Umu
mi Af kanunlarının şümulüne girmesi hase
biyle varit olmadığı ve tutanağının tasdiki lâzımgeleceği mütalâasiyle rapor tanzimine ve
keyfiyetin 5545 sayılı Kanunun 123 ncü mad
desi mucibince Büyük Millet Meclisine arzına
15 . VT . 1950 tarihinde oy birliğiyle karar ve
rildi.
Başkan
Başkanvekili
Üye
M. Akyürük
C. özal
B. Köker
Üye
A. Güngören

( S. Sayısı : 48 )

Üye
C. Yorulmaz
Üye
/. Hadvmlıoğlu

Üye
t. Senil

—s Tutanakları inceleme Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Tutanaktan İnceleme Ko.
fisas No. 3/63
Karar No. 27

11 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Bitlis Milletvekilliğine seçilen Salâhattin
İnan hakkındaki ihbar ve şikâyet Komisyonu
muzun 10 . VII . 1950 günlü toplantısında ince
lendi.
Bu konuda ihzari tetkikleri yapan 5 numa
ralı Hazırlama Komisyonu, raporunda aynen
şöyle demektedir: (Bitlis Milletvekilliğine seçi
len Salâhattin î n a n ' m adam öldürmekten hü
kümlü bulunduğu şikâyet ve ihbarı üzerine ya
pılan tetkikat 3onunda:
Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilen
dosyaya merbut raporda:
Salâhattin î n a n ' m :
1. 1330 senesinde Molla Selim vakasına işti
rakten dolayı Bitlis Divanı Harbi tarafından
10 sene kürek cezasına mahkûm edildiği tesbit
edilememekle beraber bu mahkûmiyetin vâki ol
duğu kabul olunduğu takdirde dahi Lozan ahit
namesine merbut protokol mucibince siyasi ve
askerî suçlarla bunlara merbut suçların affına
dair bulunan 487 sayılı akit kanuniyle bu mah
kûmiyetin bütün neticeleriyle birlikte ortadan
kalktığı;
2. Şark İstiklâl Mahkemesince ittihaz ve
bakiyesi 1316 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci
maddeleri gereğince tecil edilmiş
15 sene kü
rek cezasına dair bulunan mahkûmiyet 16 Tem
muz 1938 tarihli ve 3961 sayılı Kanunun 1 nci
maddesi ile bütün hukuki ve fer'î netayie ve tesirata şâmil olduğu;
3. Mahbubenin şikâyetine gelince: Yapılan
tahkikat sonunda bunların tamamen mesnetsiz
olduğu ve bu itibarla tutanağın onanmasının ka

nuni bir zaruret olduğu kanaat ve neticesine
varılmıştır.
Komisyonumuz dahi Yüksek Seçim Kurulu
tarafından ileri sürülen bu kanuni ve hukuki
mütalâaların mevraatımıza uygun bulunduğu
neticesine vardığından itirazın reddine ve yapıl
dığı iddia olunan idarî baskı hakkında hiçbir
delil gösterilememiş bulunmakla keza bunun da
reddine ve Selâhattin İnan'la Muhtar Ertaıi'ın
tutanaklarının tasdikına ittifakla karar verildi.
Komisyonumuz mezkûr raporu aynen oy bir
liği ile kabul etmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tutanakları İnceleme
Kom isyonu Başkan ı
Sözcü
İçel
Afyon K.
H. Fırat
K. özçoban
Kâtip
İzmir
Afyon K.
Ş. Giz
A. Güler
Bolu
Burdur
V. Yöntem
M. özbey
Erzurum
Edirne
A. C. Köprülü
R. Topçuoğlu
İstanbul
İstanbul
E. Adakan
M. Sözer
Konya
Kütahya
R. Koçak
T. Kozbek
Niğde
F. E cer
Urfa
R. K, Timur oğlu

*•»

( S. Sayısi : 48 )

Sivas
/. Duygun
Zonguldak
A. Yurdabayrak

S. Sayısı: 52
Hans Kroecker, Ekrem ûzdebir, Hans Bucher, Kemal Usman, Ha
san Hayri Sonat, Dr. Herrmann Von Engelmann, Prof. Dr. Hans
Henning Von Der Osten'in mahkûm bulundukları cezaların affı
hakkında Adalet Komisyonu raporu ( 5 / 1 9 )

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 11482
Karar No, 10

12 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Dilekçe Komisyonu, Komisyonumuza gön
derdiği 24 . TU . 1950 tarih ve 11482 «ayılı raporiyle :
Casusluk suçundan dolayı Askerî mahkeme
ce muhtelif derecelerde ağır hapis cezalarına
mahkûm edilen ve bu cezalarının affını istiyen
Dr. Hermann Von Engelman, Prof. Hans Hen
ning Von der Osten, Hans Kröker, Hans Buc'her v e . Hasan Hayri Sonat, Kemal Usman ve
Ekrem özdeibir'e ait dâva dosyalarını incele
diklerini ve Adalet, Millî Savunma Bakanlık
ları temsilcilerini ve Dışişleri Bakanını davet
edip mütalâalarını aldıklarını, Dışişleri Baka
nının adları geçenlerin affa lâyık görüldüğü
takdirde bunun Bakanlıkça 'bir mahzuru mu
cip olmıyacağı ve aksine olarak iyi tesirler bı
rakacağı kanaatini izhar ettiğini ve bu mütalâ
anın da Komisyonca yerinde ıgörülduğünü, tet
kik edilen dosyalardan da mahkûmların cezala
rının mühim tur kısmını çekmiş olduklarını si
yasi olan 'bu mahkûmların geri kalan cezaları
nın affa şayan görüldüğünü bildirmektedir.
Komisyonumuz, Dilekçe Komisyonu raporu
ve ekli evrakını inceledikten sonra, hazır bulu
nan Adalet Bakanının da hu husustaki noktai
naaarını dinlemiştir,

Adalet Bakanı, komisyon adı geçenlerin af
fa mahzur kılınmasını kabul ettiği takdirde Ba
kanlığın buna muvafakat edeceğini, böyle bir
kanunun çıkarılmasına muarız olmadığını Di
lekçe Komisyonu mütalâası ile mutabık olduğu
nu beyan ve ifade etmiştir.
Komisyonumuz, bu mütalâa, mülâhaza ve mu
cip sebepleri yerinde görerek adları geçen yedi
kişiyi affa şayan bularak keyfiyetin Yüksek
Meclisin atıfetine arzedilmesine karar vermiştir.
Bu hususta hazırlanan Kanun tasarısı eklidir.
Kamutayın yüce tasvibine sunulmak üzere
Yüksek Başkanlığa arzolunur.
Adalet Ko. Başkanı Y.
Balıkesir
M. Erkuyumcu
Kâtip
Kütahya
S. 8. Nasuhoğlu
Çankırı
C. Boynuk
L.

Kars
Aküsüm

»Sözcü
Balıkesir
M. Erkuyumcu

Ankara
O. Ş. Çiçekdağ
Edirne
M. Enginün
Konya
M. Obuz
Yozgad
N. Ünal Alçılı

Balıkesir
V. Asena
İstanbul
M.Moshos
Tokad
A. Gürkan
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ADALET KOMİSYONUNUN TEKLtFÎ
Hans Kroecker, Ekrem ö&debir, Hans Bucher,
Kemal Usman, Hasan Hayrı Sonat, Dr. Herrmann Von Engelmann, Pnof. Dr. Hans Henning
Von Der Osten'in mahkûm bulunduktan vezalann affı hakkında Kanun tasansı
MADDE 1. — Poloğlu İstanbul 1907 doğum
lu Hans Kroecker'in, Ankara Hava Savunma
Genel Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesi
nin esas 4 karar 13 sayılı ve 6 . IV . 1943 tarihli
karan ile casusluk suçundan dolayı mahkûm ol
duğu 17 sene 6 ay ağır hapis ve müebbeden âm
me hizmetlerinden mahrumiyet;
Arif oğlu İstanbul 1323 doğumlu,
Ekrem özdebir'in aynı mahkemenin eözü
geçen kararı ile aynı suçtan dolayı mahkûm ol
gu 28 sene 2 ay ağır hapis ve müebbeden lamne
. hizmetlerinden .mahrumiyet;
RobertoğLu istanbul 1909 doğumlu Hans Bucjıer.'in aynı mahkemenin 944/5 esas ve 944/7
Karar sayılı ve 5 . X . 1944 tarihli kararı ile
mezkûr suçtan dolayı mahkûm olduğu 24 sene
ağır Hapis ve müebbeden âmme hizmetinden
mahrumiyet;
Ziyaoğlu İstanbul 1324 doğumlu Kemal Us
man'in zikri geçen mahkemenin bahsi edilen
kararı ile ve aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu
24 sene ağır hapis cezası ile müebbeden âmme
hizmetlerinden mahrumiyet;
Mehmet Alioğlu İstanbul 1327 doğumlu Ha

san Hayri Sonat'm aynı mahkemenin aynı ka
rarı ile ve aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu
müebbeden ağır 'hapis cezası ile müebbeden âm
me hizmetlerinden mahrumiyet,
Hermanoğlu istetin 1888 doğumlu Dr. Herrmann Von Engelmann'm aynı mahteeınenîn
944/12 esas 944/7 karar sayılı ve 7 . X . 1 9 4 4
tarihli ilâmı ile siyasi ve askerî Alman casus
luğu yapmak suçundan dolayı mahkûm olduğu
11 sene 8 ay ağır hapis ve müebbeden âmme
nizmetlerinden mahrumiyet,
Erimaroglu Fotsdam 1899 doğumlu P r o l Dr.
Hans Henning Von Der Osten'in aynı mahke
menin 41/83 esas ve 58 karar sayılı ve 16 . V I I .
1941 tarihli k a r a n ile casusluk suçundan dolayı
mahkûm olduğu 11 sene 8 ay ağır (hapis ve mü
ebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet,
Cezalan bilcümle hukuki neticeleri ile bera
ber affedilmistir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — B u kanunu Ad*3#t ve MiHî
Sa^unmıa Bakanları yürütür.

•>**•«<
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â. Sayısı: 53
Türkiye ile italya arasında imza edilen Dostluk Uzlaşma ve Adlî
tesviye Andlaşmasının onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Adalet Komisyonları raporları ( 1 / 7 )

T. C.
Başbakanlık
.
Muamelât Genel Müdürlüğü
Teknik Müdürlüğü
Sayı 71 - 1587, 6/2212

30 . V . 1950

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye ile italya arasında Roma'da akit ve imza edilmiş olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî tes
viye Andlaşmasının onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 26 . V . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe
ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GERKÇE
Memleketimizle bir (Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşması) akdi hususunda İtalya
Hükümeti tarafından yapılan teklif Hükümetimiz ce tetkik edilmiş ve 1928 tarihli Türkiye - İtal
ya Bitaraflık, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Muahed enamesinin 1947 de yürürlükten çıkmış olmasiyle bu sahada hâsıl olan boşluğu doldurmaya ve iki memleket arasında mevcut dostane münase
betleri takviyeye yarıyaeak olan bir Anlaşma akdinin filhakika menfaatlerimize uygun olacağı
düşünülerek, her iki Tarafça üzerinde mutabık kalman metin iki memleket Dışişleri Bakanları tara
fından 24 Mart 1950 tarihinde Roma'da imza edilmiştir.
Bu Andlaşma ile Türkiye ve İtalya, aralarındaki dostluk bağlarını devamlı olarak daha ziya
de sıkılaştırmak, umumi barış dâvasına hizmet etmek ve iki memleket arasında çıkabilecek an
laşmazlıkları Devletler Hukuku ve Birleşmiş Milletler Anayasa-sının esaslarına göre
halletmek
hususundaki arzularım teyit etmişlerdir.
Mezkûr Andlaşmahm akdi hususundaki mucip sebepler aşağıdaki mülâhazalara istinat etmekte
dir:
1. İtalya Cumhuriyeti kuruluşundan beri faal bir sulh politikası takip .etmiş ve Demokrat
Batı Devletleriyle sıkı bir işbirliği yaparak Avrupa Konseyinde kendisine mühim bir mevki sağ
lamıştır.
2. Bidayetten beri memleketimize karşı da her vesile ile dostluğunu göstermiş olan İtalya
Cumhuriyeti, halen aramızda yürürlükte bulunan Ticaret Anlaşmasının müzakereleri sırasında bü
yük bir anlayış ve iyi' niyetle hareket etmiş ve Avrupa Birliğine katılmamızı da hararetle des
teklemiştir.
3. Türkiye ile İtalya arasınla halen hiçbir ihtilâf mevzuu mevcut değildir. Bilâkis Akdeniz'e
sahildar ve Avrupa Birliğinde âza olan memleketlerimizin, işbirliği yapmalarında müşterek menfa
atleri vardır.
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4. itayla Avrupa'dan başka Amerika'da da büyük bir nüfuza maliktir. Cenubi Amerika'da
mühim bir yekûn tutan ve Ana Vatana çok bağlı kalan İtalyan muhacirleri ve bunların kuvvetli
teşkilâtı, intihap işlerinde olduğu gibi iktisadi ve malî sahalarda da mühim bir nüfuza malikdirlor.
îtalya günün birinde Birleşmiş Milletler Teşkilâtına katıldığı takdirde bu teşekkülde sayısı 21 e
baliğ olan Güney Amerika Devletlerinin müzaheretinden istifade edeceği aşikârdır. Bu itibarla Tür
kiye'nin de kendini ilgilendiren her hangi bir meselede, italya'nın tavassutu ile Lâtin Amerika
devletlerinin yardımını temin etmesi ümit edilebilir.
5. italya Cumhuriyeti komşumuz Yunanistan ile de 5 Kasım 1948 tarihinde San Jiemo'da ayni
mahiyette bir sözleşme imzalamıştır.
Yukarıdaki mülâhazalarla memleketimiz için faydalı olacağına inanılarak imza edilen Türki
ye - îtalya Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Amllaşmasınm onanması için ilişik Kanım tasarını
hazırlanmıştır.

Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/7
Karar No. 4

28 .VI

. 1950

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, îtalya
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 24 Mart 1950
tarihinde Roma'da imza edilen Dostluk, Uzlaş
ma ve adlî tesviye Andlaşmasmı tasdiki hakkın
da Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca Yüksek Meclise sunulan kanun
tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla
23 Haziran 1950 tarihinde Dışişleri Bakanlığı
nın yetkili mümessilleri huzurunda incelendi.
Türkiye ile îtalya arasında 1928 tarihli Bi
taraflık Uzlaşma ve Adlî Tesviye Muahedenamesi 1947 de yürürlükten çıkmış olduğu için
bu defa, o Andlaşmanın yerine kaim olmak üze
re italya tarafından Hükümetimize yapılan tek
lif, 1928 tarihli Andlaşmanın boşluğunu doldu
racak mahiyette görülmüş ve taraflarca üzerinde
mutabık kalınarak 24 Mart 1950 tarihinde Ro
ma'da imza edilmiştir.
Bu Andlaşma ile, Türkiye, îtalya araların
daki dostluk bağlarını devamlı olarak daha sık
laştırmış ve bu hususta iyi anlaşma siyaseti ta
kip etmek ve müştereken umumi barış havasına
hizmet etmek emelinde olduklarını izhar etmiş
ler ve Andlaşmanın birinci maddesinde gösteril
diği gibi, aralarında ebedi barış ve dostluğun
carî olacağını ifade etmişlerdir.
îkinci Dünya Harbinden sonra kurduğu de

mokratik rejim ile memleketimize karşı her ve
sile ile dostluğunu göstermiş olan italya, daima
faal bir sulh politikası gütmüş ve demokrat Batı
devletleriyle, sıkı bir işbirliği yaparak, Avrupa
Konseyinden kendisine mühim bir mevki sağla
mıştır. îtalya ayrıca halen aramızda yürürlükte
bulunan Ticaret anlaşmasının müzakeresi sıra
sında bu yolda bir anlayış ve iyi niyetle hare
ket etmiş ve Avrupa Birliğine katılmamızı da
hararetle desteklemiştir.
Bundan başka, îtalya ile aramızda, iki tara
fın dostane münasebetlerinin eseri ve neticesi ola
rak hiçbir ihtilâf mevcut değildir. Bilâkis, Akdenize sahildar Avrupa Birliğinde âza olan
memleketlerimizin iş birliği yapmaları müşterek
menfaatleri olduğu muhakkakı ir. Ve üstelik,
Akdeniz'deki sulhu müştereken kurmak bakı
mından da bu anlaşmanın ehemmiyeti inkâr
edilemiyecek kadar büyüktür.
Bundan başka îtalya, Güney Amerika'da mü
him bir yekûn tutan ve ana vatana çok bağlı kalan
îtalya muhacirlerinin tesir ve nüfuzu ile, günün
birinde Birleşmiş Milletlere katıldığı takdirde
sayısı yirmi bire baliğ olan Güney Amerika Dev
letlerinin müzaheretinden istifade edeceği aşi
kârdır. Türkiyenin de kendisini ilgilendiren her
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hangi bir meselede İtalya'nın tavassutu ile Lâ
tin Amerika Devletlerinin yardımını temin et
mesi ümit edilebilir.

Yüksek Başkanlığa saygılarla sunulur.
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Sözcü
İzmir
İzmir
E. II. Üstündağ
C. Baban
Kâtip
Erzurum
Giresun
Antalya
K. S. Burçak
B. Onat ' A. II. Pamukoğlu
Hatay
İzmir
İzmir
M. Melek
0. Kapanı
V. Menteş
Kütahya
Samsun
Trabzon
Orgl. A. Gündüz
F. Kesim
H. Saka

Andlaşmanın iki memleket arasındaki dost
luk münasebetlerini artıracağını, ve Akdeniz'de
sulhu korumak bakımından büyük önemi haiz
olacağını müşahede eden komisyonumuz tasarı
yı memleket menfaatlerine uygun görmüştür
ve aynen kabulüne karar vermiştir.
Adalet Komisyonuna

tevdi

edilmek üzere

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
adalet Komisyonu
Esas No. 1/7
Karar No. 9
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Yüksek Başkanlığa

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 26 . V . 1950 tarihli toplantısında
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen Tür
kiye ile İtalya arasında Roma'da akit ve imza
edilmiş olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî tesviye
Andlaşmasmın onanması hakkındaki Kanun ta
sarısı Komisyonumuza havale buyurulmakla in
celendi.
•Dosyanın tetkikinden ve alman izahattan,
memleketimizle bir (Dostluk, Uzlaşma ve Adlî
tesviye Andlaşması) akdi hususunda İtalya J î ü kümeti tarafından yapılan teklifin Hükümeti
mizce tetkik edildiği ve 1928 tarihli Türkiye İtalya Bitaraflık Uzlaşma ve Adlî tesviye Muahedenamesinin 1947 de yürürlükten çıkmış ol
ması hasebiyle bu sahada hâsıl olan boşluğu dol
durmaya ve iki memleket arasında mevcut dos
tane münasebetleri takviyeye yarıyaeak olan bir
andlaşma akdinin filhakika menfaatlerimize uy
gun olacağı düşünülerek, her iki tarafça üzerinde
mutabık kalman metnin iki memleket Dışişleri
Bakanları tarafından 24 Mart 1950 tarihinde
Roma 'da imza olunduğu,
Bu andlaşma ile Türkiye ve İtalya araların
daki dostluk bağlarının devamlı olarak daha zi
yade sıklaştırmak, umumi barış dâvasına hizmet
etmek ve iki memleket arasında çıkabilecek an
laşmazlıkları Devlet Hukuku ve Birleşmiş Millet

ler Anayasasının esaslarına göre halletmek husu
sundaki arzularını teyit ettikleri anlaşılmıştır.
Bu andlaşmanın onanması hakkındaki ta
sarının,
1. İtalya Cumhuriyetinin kuruluşundan be
ri faal bir sulh politikası takip ettiği ve Demok
rat Batı Devletleri ile sıkı bir iş birliği yapmak
suretiyle Avrupa Konseyinde kendisine mühim
bir mevki sağladığı,
T. Bidayetten be-ri memleketimize karşı
her vesile ile dostluğunu göstermiş olan İtalya
Cumhuriyeti, halen aramızda yürürlükte bulu
nan tiöaret
anlaşmasının müzakereleri sıra
sında büyük bir anlayış ve iyi niyetle hareket
ettiği, ve Avrupa Birliğine katılmamızı da hara
retle desteklediği,
3. Türkiye ile İtalya {ırasında halen hiçbir
ihtilâf mevzuu mevcut olmadığı, aksine olarak
sahildar ve Avrupa Birliğinde âza olan memle
ketlerimizin iş birliği yapmalarında müşterek
menfaatleri olduğu,
4. İtalya'nın, Avrupa'dan başka Ameri
ka'dada büyük bir nüfuza malik bulunduğu,
Cenubî Amerika'da da mühim bir yekûn tutan
ve Anavatana çok bağlı kalan İtalyan muhacir
lerinin ve bunların kuvvetli teşkilâtının intihap
işlerinde olduğu gibi iktisadi ve malî sahalarda
da mühim bir nüfuza sahip oldukları, İtalya'nın
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günün birinde Birleşmiş Milletler teşkilâtına
katıldığı takdirde bu teşekkülde sayısı 21
olan Güney Amerika Devletlerinin müzaharetinden istifade edeceğinin aşikâr olduğu, bu
itibarla. Türkiye'nin de kendisini ilgilendiren
her hangi bir meselede İtalya'nın tavassutu ile
Lâtin Amerika Devletlerinin yardımını temin
etmenin ümit edildiği;
5. İtalya'nın komşumuz Yunanistan ile de
5 Kasım 11)48 de Sanremo'da aynı mahiyetle
bir soşleşme imzalamış olması gibi mülâhaza ve
mucip sebeplerle hazırlandığı görülmüştür.
Yapılan görüşmelerden smıra, bu andlaşmanın iki memleket arasındaki dostluk münasebet
lerini artıracağını ve Akdenizde sulhu korumak
bakımından büyük önemi haiz olacağını müşa

hede eden Komisyonumuz tasarıyı memleket
menfaatlerine uygun görmüş ve aynen kabulüne
karar vermiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzoiunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Ko. Bş. Y.
Sözcü
Balıkesir
Balıkesir
M. Erkuyumcu
.¥. Erkuyumcu
Balıkesir
V. A sena

Ankara
O. Ş. Çiçekdağ
Edirne
M. Enginim
Konya
M .Obuz

İstanbul
H. Moshos
Tokad
A. Gurk an

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Türkiye ile İtalya arasında Roma'da akit ve imza,
edilmiş olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye
A ndlaşmasının onanması hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Plükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
24 Mart 1950 tarihînde Roma'da imza edilen
Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşması
onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

talihinde

Bu kanunu Bakanlar Kurulu
MADDE 3.
yürütür.
Adalet Bakanı
Başbakan
A. Menderes
H. özyürük
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakam
Refik S. İnce
R. Nasuhioğlu
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
F. Köprülü
77. Ayan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
A. Başman
F. Belen
Sa. ve So. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. H. Velibeşe
N. R. Belger
Tarım Bakanı
G. ve Tekel Bakanı
N. îyriboz
N. özsan
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
H. Polatkan
T. İleri
İşletmeler Bakam
Muhlis Ete
( S. Sayısı : 53 )

Kâtip
Kütahya
S. S. NarnıJıoğln
Çankırı
C. Boynuk
L.

Kars
Aküzüm

Yozgad
N. Ü. Alıcı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA DOSTLUK, UZLAŞMA
VE ADLÎ TESVİYE ANDLAŞMASI
Türkiye Cumhurbaşkanı
• 'V .
, '
ile
İtalya Cumhurbaşkanı
Memleketleri arasında mevcut dostluk bağlarını devamlı olarak daha ziyade sıkılaştırmayı ay
nı derecede arzu ettiklerinden;
Her hususta iyi anlaşma siyaseti takip etmek emelinde bulunduklarından;
İtalya arasında çıkabilecek anlaşmazlık
t Umumi barış dâvasına hizmet etmek ve Türkiye ile
ları Devletler Hukuku ve Birleşmiş Milletler Anayasasının esaslarına göre halletmek hususunda
ki arzularını teyit etmek istediklerinden;
Bir Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşması akdetmeye karar vermişler ve bu maksatla
temsilcileri olarak:
Türkiye Cumhurbaşkanı: Sivas Milletvekili,
Dışişleri Bakanı,
*
Necmettin Sadak'ı
İtalya Cumhurbaşkanı: Senatör,
Dışişleri Bakanı,
Kont Carlo Sforza'yı,
tâyin etmişlerdir.
Temsilciler bu husustaki salâhiyetnamclerini birbirlerine göstermişler ve bunları usul ve kai
desine uygun bularak aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır:
Madde — 1.
Türkiye ile İtalya arasında ebedî barış ve dostluk cari olacaktır.
Madde — 2.
Yüksek Âkıd Taraflar, mahiyeti ne olursa olsun aralarında zuhur edip alelade diplomasi yo
l u ile halli mümkün olmıyan
bütün anlaşmazlıkların aşağıda 6 - 17 nei maddelerde derpiş edi
len uzlaşma usulüne tâbi tutulacağını kabul ederler.
Uzlaşma usulü ile muvaffak olunamadığı takdirde, işbu Andlaşmanın 18 - 22 nci maddelerine
tevfikan bir adlî tesviye yolu araştırılacaktır.
, -»*"'.
Madde — 3.
Geçen maddedeki hükümler, Yüksek Âkıdler arasında yürürlükte bulunan Anlaşmalar gereğin
ce bunlardan birinin yetkisine dâhil bulunan meselelere, ve hâkimiyet haklarıyle ilgili meselelere
tatbik olunmaz. Bir meselenin hâkimiyet hakkı ile ilgili olup olmadığım yazılı bir beyanname ile
tâyin etmek her âkidin hakkıdır. İtiraz vukuunda diğer âkid işbu mütekaddim meseleyi hallet
tirmek için hakeme veya Milletlerarası Adalet Divanına müracaat edebilir. .
Hakem kararı Devletler Hukuku prensiplerine göre verilecektir.
Yukarda zikredilen maddenin hükümleri işbu Andlaşmaya tekaddüm eden hâdiselerden doğan
anlaşmazlıklara da tatbik olunmaz.
Madde — 4.
İhtilâf halinde bulunan taraflar arasında yürürlükteki diğer sözleşmelerle halleri için hususi
bir usul derpiş edilmiş olan anlaşmazlıklar işbu sözleşmelerin hükümlerine göre hallolunacaklar
dır,
( S. Sayısı : 53 )
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Madde — 5.
1. Eğer bir anlaşmazlığın mevzuu Taraflardan birinin dahilî kanunlarına nazaran adlî
idarî makamların yetkileri dâhilinde bulunuyorsa, bu Taraf, yetkili makam tarafından mâkul
detler zarfında katî karar verilmezden evvel anlaşmazlığın işbu Andlaşmada derpiş edilen
telif usullere tâbi tutulmasına itiraz edebilecektir.
2. Bu takdirde, işbu Andlaşmada derpiş olunan usullere müracaat etmek istiyen Tarafın,
kûr karardan itibaren bir sene zarfında, bu arzusunu diğer Tarafa bildirmesi lâzımdır.

veya
müd
muh
mez

Madde — 6.
işbu Andlaşmanm yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay zarfında bir uzlaştırma komisyo
nu kurulacaktır.
Bu komisyon üç. üyeden teşekkül edecektir.
Yüksek Âkid Taraflardan her biri kendi vatandaşları arasından seçilmiş bir komiser tâyin ede
cektir. Âlddler, başkanı, Taraflardan birinin vatandaşı bulunmamak, ülkesinde mûtat meskeni ol
mamak ve hizmetinde bulunmamak şartiyle ittifakla tâyin edeceklerdir. Anlaşma hâsıl olmadığın
dan, evvelki fıkrada derpiş edilen müddet zarfında başkan seçimi vuku bulmadığı takdirde, veya,
yerine bir halef tâyini lüzumu halinde, inhilâl tarihinden itibaren üç ay zarfında başkan aşağıdaki
şekilde seçilecektir:
Yüksek Âkid Taraflardan her biri, kendi tarafından seçilmiş üye ve kendi vatandaşları haricin
de, Daimî Lahey Milletlerarası Hakem Divanı üyelerinden iki aday gösterir. Bu şekilde gösterilen
adaylardan hangisinin başkan olacağını kur'a ile tâyin olunur.
Yüksek Âkit taraflardan biri adaylarını göstermediği takdirde, Daimî Komisyon Başkanını,
Âkitlerden birinin talebi üzerine Divanın Başkanı seçecektir.
Komiserler üç sene için tâyin edilirler. Bunlar tekrar seçilebilirler. Komiserler, halefleri tâyin
edilinceye kadar ve her halde görevleri nihayet buluncaya kadar faaliyette kalacaklardır.
TTsulî bir muameleye ve tetkikata başlanamadığı müddetçe, Yüksek Âkit Taraflardan her biri
kendi komiserini azil ve yerine bir başkasını tâyin edebilecektir. Bundan başka. Başkanın tâyinine
ait muvafakatindetn de vaz geçebilecektir.
Cîörev müddetinin nihayet bulması, azil, ölüm, çekilme veya diğer maniler neticesinde vuku bu
lan nıünhaller tâyin usulüne göre en kısa zaman la doldurulacaktır.
?

Madde 7.

[Tzlaştırma Komisyonuna müracaat, dilekçe verilmek suretiyle, ittifak halinde Akitlerce müşte
reken, aksi takdirde, biri veya diğeri tarafından yapılır. Dilekçe anlaşmazlık mevzuunu anlattık
tan sonra, komisyondan, br uzlaşmaya yarayacak her türlü tedbirlere müracaat eylemesi talebini
ihtiva edecektir.
Dilekçe, Âkitlerden yalnız biri tarafından verilmişse dilekçe sahibi bunu diğer Tarafa hemen
tebliğ edecektir.
Madde — 8.
Anlaşmazlığın Akidlerdeıı biri tarafından Komisyona arzı tarihinden itibaren on beş gün zar
fında Âkidlerden her biri, bu anlaşmazlığın tetkiki için meselede hususi yetkisi bulunan bir
kimseyi kendi Komiserinin yerine ikame edebilecektir.
Bu hakkı kullanan Âkid keyfiyeti derhal diğer Âkide haber verecek, bu takdirde, diğer
Âkid de, ihb'arın kendisine vürudundan itibaren on beş gün zarfında, aynı suretle hareket et
mek yetkisini haiz olacaktır.
( S. Sayısı : 53 )
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Madde — 9.
Uzlaştırma Komisyonu, Âkidler aksine karar vermedikleri
yerde toplanacakır.

takdirde

başkanının

gösterdiği

Madde — 10.
Uzlaşırına Komisyonunun vazifesi ihtilaflı meseleleri tavzih etmek, bu maksatla faydalı
bilgileri toplamak ve Âkidleri uzlaştırmağa gayret etmektir.
Komisyon meseleyi inceledikten sonra, anlaşmazlığın halli için tekliflerini bir raporda tesbit
edecektir. '
.

.

'

•

'•

ı

Ma<lde — 11.
uzlaştırma Komisyonunda usul ve tetkikat duruşmah olacaktır.
Komisyon, çalışma usulünü ittifakla aksine karar vermediği takdirde, Milletlerarası anlaşmaz
lıkların barış voliyle halline dair 18 Ekim 1907 Lâhey Sözleşmesinin III neü bölüm hükümlerine
göre bizzat tanzim edecektir.
Madde — 12. '
Uzlaştırma Komisyonunun müzakereleri, komisyon, tarafların
almadığı takdirde, gizli olacaktır.

muvafakati ile, başkaca karar

Malde — 13.
Taraflar, komisyon ile kendileri arasında ayni zamanda aracı hizmetini görebilecek ajan, mü
şavir ve uzman tâyin etmek ve tanıklığı faydalı görülen her şahsın dinlenmesini istemek hakkını
haiz olacaklardır.
Diğer taraftan komisyon da, her iki Taraf'n ajan, müşavir ve uzmanlarından ve Hükümetleri
nin muvafakati ile getirtilip dinlenilmesinde fayda mülâhaza ettiği her hangi bir şahıstan sözlü
izahat vermelerini istiyebileeektir.
Madde — 14.
Akitler Uzlaştırma Komisyonunun çalıştırmalarını kolaylaştırmayı ve hususiyle kendisine, en
geniş mikyasta, bütün belgeleri ve faydalı bilgibri vermeyi ve Komisyonun tanık ve uzmanlar ge
tirtip dinlenmesini temin için, kendi kanunlarına göre bütün vasıtaları kullanmayı taahhüt eder
ler.
Madde — 15.

•

Ulaştırma Komisyonu, Âkidler müddetin temdidine karar vermedikçe, anlaşmazlığın kendisine
arzı gününden itibaren dört ay zarfında raporunu takdim edecektir.
Âkidlere raporun birer sureti verilecektir. Rapor, hâdiselerin beyan ve tafsili, hüküm sebep ve
neticeleri bakımından bir hakem kararı mahiyetinde olmıyacaktır.
Madde — 16.
Uzlaştırma Komisyonu raporundaki hal tekliflerine Âkidler tarafından verilecek cevap iğin bir
müddet tâyin edecektir, işbu müddet üç ayı aşmıyacaktır.
..
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Madde — 17.
Usul çalışmalarının fiilen devamı müddetimle, Komiserlerden her biri, Âkidleritı tutarını müş
tereken tesbit edip mütesaviyen yüklenecek]en bir tazminat alacaktır.
Komisyonun faaliyetinden mütevellit masraf! ;.r iki Tarafça aynı suretle paylaşılacaktır.
Taraflardan biri Ulaştırma Komisyonlarının tekliflerini kabul etmezse, veya, komisyonun ra
porunda tesbit edilen müddet zarfında cevabını bildirmezse Âkidlerden ber biri anlaşmazlığın
Milletlerarası Adalet Divanına havalesini isteyebilecektir.
Adalet Divanının reyine göre, anlaşmazlık hukuki bir mahiyet arzetmiyorsa Taraflar bunun
hakkaniyet ve nasfet dairesinde halledileceği hususunda mutabıktırlar.
Madde — 19.
Âkidler, her meselede, anlaşmazlığın mevzuunu açıkça belirten ve Milletlerarası Daimî Aüalet Di
vanına verilebilecek hususi yetkileri ve kendi aralarında kararlaştırılmış sair bütün şartları tesbit
eyliyen hususi bir tahkimname tanzim edeceklerdir.
Tahkîmname Âkidlerin Hükümetleri arasında nota teatisi suretiyle yapılacaktır. Bunun her
noktası Adalet Divanı tarafından yorumlanacaktır.
Eğer Âkidlerden birine adlî tesviye talebi arzedildiği günden itibaren üç ay zarfında tahkimnamenin metni hazırlanmazsa her biri alelade bir dilekçeyle Adalet Dîvanına baş vurabilecektir.
Madde — 20.
Milletlerarası Adalet Divanı, Âkidlerden birinin adlî makamları veya her hangi bir makamı tara
fından verilen bir kararın Devletler Hukukuna tamamen veya kısmen aykırı olduğunu tesbit eder ve
bu Âkidin anayasa hukuku, bahse konu kararın neticelerini idari yollar gidermeye müsait olmaz veya
kısmen müsait olursa, zarar gören Tarafa başka şekilde muhik bir tazminat verilecektir.
Madde — 21.
Milletlerarası Adalet Divanı tarafından verilen karar Âkidler tarafından iyi niyetle yerine geti
rilecektir.
Kararın yorumlanmasından doğabilecek güçlükler her bir Âkidin bu hususta alelade bîr dilekçe
ile kendisine baş vurabileceği Milletlerarası Adalet Divanı tarafından hallolunabilecektir.
Madde — 22.
Uzlaşma veya adlî tesviye usul ve muamelelerinin devamı müddetince Âkidler, Uzlaştırma
Komisyonu tekliflerinin kabulüne veya Milletlerarası Adalet Divanı kararının icrasına zararlı ola
bilecek her hangi bir tedbiri almaktan çekineceklerdir.
Madde — 23.
İşbu Andlaşmanın inkızasında askıda kalmış bir uzlaşma veya adlî tesviye muamelesi mevcut
bulunuyorsa işbu muamele bu Andlaşmanın hükümlerine veya Âkidlerin onun yerine geçmesinde
birleşmiş oldukları her hangi diğer bir anlaşma hükümlerine göre devam edecektir.
Madde — 24.
îşbu Andlaşmanın gerek yorumlanmasından gerek yürütülmesinden doğabilecek anlaşmazlıklar
için alelade bir dilekçe ile doğrudan doğruya Milletlerarası Adalet Divanına baş vurulacaktır.
( S. Sayısı : 53 )

Madde — Uâ.
İşbu Andalşma en kısa bir müddet zarfında tasdik olunacak ve tasdiknamelerin Ankara'da
vuku bulacak teatisi tarihinden itibaren hemen yürürlüğe girecektir. Andlaşma tasdiknamelerin
teatisi tarihinden itibaren beş sene müddetle yürürlükte kalacak ve müddetin inkızası tarihinden altı
ay evvel mefsuhîyeti ilân edilmezse yeni bir beş sene için uzatılmış olacak ve bu şekilde devam
edecektir.
Yukardaki maddeleri tasdikan ön sözde adları zikredilen temsilciler işbu Andlaşmayı imza edip
mühürlemişl erdir.
îki nüsha ve Fransızca olarak 24 Mart 1950 tarihinde Roma'da tanzim edilmiştir^

>s«M<
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S. Sayısı: 54
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma
Bankası arasında 7 Temmuz 1950 tarihinde akdedilen Kredi An
laşmaları hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
(1/51)

T. G.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/1658

13. VII. 1950

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası arasında 7 Tem
muz 1950 tarihinde akdedilen kredi anlaşmaları hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 11 . VII . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
-4.. Menderes

GEREKÇE
Daha İkinci Cihan Harbinin son yılları içinde, harb sona erince girişilecek kalkınma konubrı
üzerinde, iktisadi işlerle ilgili bakanlık veya müesseselerde bâzı tetkikler yapılmaya başlanmış, bu
tetkikleri neticesi ön projeler hazırlanmıştır. Bu ön projeler, yurdun iktisadi kalkınması için ele
alınması icabeden işlerin başarılması için, Türk Lirası olarak, döviz olarak büyük miktarlara va
ran harcamalar yapılması gerektiğini göstermişlerdir.
Marshall Plânı namı le anılan Avrupa meselesi ortaya çıkınca, memleketimiz de hazırladığı kal
kınma plânlarını öne sürerek, yardım görmek isteyen memleketler arasında mütalâa edilmek üze
re Paris'teki toplantılara katıldı. Fakat Marshall Plânının, harbden zarar görmüş olan memleket
lerin iktisaden 1938 deki seviyelerine ulaşabilmelerini temine matuf olduğu, Türkiye'nin ise harb
den önceki seviyesinin altına düşmemiş olduğu ileri sürülerek memleketimiz hibe ve ikraz suretiyle
yardım görecek memleketler arasına alınmamış veAmerikan Makamları bize, yukarda bahsi geçen
projelerimiz için Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına başvurabileceğimizi bildirmişlerdir.
Bir taraftan Marshall Plânından yardım gören memleketler arasında mütalâa edilmemiz için dip
lomatik kanaldan gayretler sarfederken, diğer taraftan da, üyesi bulunduğumuz (Milletlerarası îmar
ve Kalkınma Bankası) ile temasa geçilmiştir. Bu temaslar 1948 in ilk aylarında başlamıştır. Bu
sırada Marshall Plânından yardım görmemiz esası Birleşik Amerika Hükümeti tarafından kabul
edilmiş ve eldeki projelerin bir kısmı, Marshall Plânı çerçevesi dâhilinde göreceğimiz yardımla
tahakkuk ettirilmek üzere ayrılmıştır. Geri kalan projeler için de, Milletlerarası îmar Kalkınma
Bankasına müracaat olunmuştur.
Dış finansmana ihtiyaç gösteren kısmı 129.9 milyon dolara baliğ olan bu projelerin Milletler
arası îmar ve Kalkınma Bankasına tevdii üzerine, 1949 başlarında Banka memleketimize üç kişilik
bir heyet göndermiştir. Bu üç kişiden birisi umumi iktisadi ve malî durumumuz üzerinde, diğer
ikisi de projeler üzerinde tetkiklerde bulunmuşlardır. Ankara'da bu heyetle yapılan temaslar so-
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nunda, Bankadan yapacağımız istikrazla tahakkukunu istediğimiz projeler,
(54 980 000) dolar olan göyle bir program halini almıştır :

dış finansman

tutarı

Dış finansman $
Antimuvan madeni
Bolkardağı - Keban. Kurşun madeni
Silolar inşaatı
Seyhan barajı ve santrali
Sızır santrali
Mensucat sanayii
Denizyolları
Limanlar

1
6
8
2
6
12
8

400
500
800
000
500
100
380
840

000
000
000
000
000
000
000
000

Ereğli - Armutçuk iltisak hattı

1 160 000

Ağaçlı linyitleri

1 500 000

Demiryolları tamir atelyesi

5 800 000
Toplam

54 980 000

Bu son müracaat üzerine banka, silolar, limanlar, Seyhan barajı ve santrali projelerinin kendisi
tarafından finanse edilmeye değer olduğunu prensip itibariyle kabul ettiğini, silolar ve limanlar
için müzakerelere girişmeye hazır o'duğunu, Seyhan barajı ve santrali işinin de Bankaca yapıl
makta olan tetkikler biter bitmez görüşülebileceğini bildirmesi üzerine, Mart 1950 sonlarında Vaşington'a bir heyet gönderilmiştir. Büyük Meclisin tetkik ve takdirine sunulmuş bulunan ilişik
iki istikraz anlaşması, Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan temasların ve başlıyan
iş birliğinin müspet sonuçlarıdır.
Liman projeleri:
İstikraz mevzuunu teşkil eden liman projeleri, A. B, C, D, E, F, G harfleriyle adlandırılan yedi
projeyi ihtiva etmektedir.
A projesi : İstanbul'da, mevcut Salı pazarı rıhtımının,
B
>
: Hadarpaşa rıhtımının,
C
D

»
»

: İzmir Alsancak rıhtımının,
: Samsun limanının,

E
»
: İskenderun limanının, inkişaf ve yeniden teçhizi, G projesi, Tophane, Sirkeci, Hay
darpaşa, İzmir, Samsun, Mersin, İskenderun limanlarında mevcut olan tesislerin yenilenmesi veya
tamiri işlerini derpiş etmektedir.
Dış finansman : Bu işler için sarfı icabeden döviz miktarı Birleşik Amerika'daki bugünkü
fiyat şartlarına göre 12 500 000 dolardır. Bu miktar harcama, muhtelif projeler arasında şöyle
tevezzü etmektedir:
A
B
C
D
E
P

Projesi
»
»
»
»
»

:
':
:
:
:
:

Salıpazan Rıhtımı
Haydarpaşa Limanı
Alsancak Rıhtımı
Samsun Limanı
İskenderun Limanı
İnşaat teçhizatı
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1 540 000
1 220 000
480 000
2 260 000
1 410 000
4 725 000
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Mevcut limanların tamiri, cihazların yenilenmesi ve tamiri:
1 Tophane ve Sirkeci
2 -Haydarpaşa
3 x izmir
4 LSamsun
5 Mersin
6 iskenderun

275 000
75 000
150 000
115 000
150 000
100 000

iç finansman :
Bu projelerin tahakkuku için 12 500 000 dolara ilâveten 73 040 000 Türk Lirası harcamak ieabetmektedir. Devlet Bütçesine her yıl konulacak ödeneklerle temin olunacak bu 73 04ü 000 lira
lık harcamanın muhtelif projeler arasındaki dağılışı şöyledir:
T. L.
A Projesi : Salıpazarı Rıhtımı
B
»
: Haydarpaşa Limanı
C
»
: izmir Alsancak Rıhtımı
D
»
: Samsun Limanı
E
»
: iskenderun Limanı

8
14
12
31
7

140 000
500 000
400 000
000 000
000 000

Projelerin icrası :
Bu projelerin tahakkuku, tabiatiyle zamana mütevakkıftır. A. B. C. E projelerinin
1951 yılı başında başlanacak, 1953 sonunda yani tam üç yıl içinde ikmal edilecektir.

icrasına

D Projesinin icrasına ise 1952 başında başlanacak 1956 sonunda, dört yılda ikmal edilecektir.
P ve G projelerinin icrasına 1 Eylül 1950 de başlanacak, bu suretle F projesi için 1953 nihaye
tinde G projesi için 1951? nihayetinde sipariş edilen malzeme gelmiş ve yerine konulmuş olacaktır.
Silo projeleri :
Toprak Mahsulleri. Ofisinin hububat muhafaza imkânlarını artırmak üzere hazırlanmış ve Mil
letlerarası imar ve Kalkmma Bankasmdan yapılacak istikraz mevzularından birini de (silo proje
leri) teşkil etmektedir. • Bu projelere göre, istikraz mevzuunu teşkil eden silo veya ambarlar şun
lardır :
1. Liman siloları :
istiap hacmi
(Ton)
34 000
20 000
20 000

1. Haydarpaşa
2. izmir
3. iskenderun
Ydrûn
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94 000

II - Memleketin iç kısımlarında kurulacak beton silolar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akçakale
Erzurum
Sarayönü
Kadmhan
Bismil
Fakıh
Höyük
Konya'da mevcut silonun tevsii
Çumra
Toplam

4
4
4
4
4.
4
2
4
1

000
000
000
000
000
000
000
000
000

31 000

III - Çelik silo ve hangarlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Urfa Çelik 1silo
Develi
»
»
Hasankale
Kırşehir
»
»
Sorgun
Boğazlıyan »
>
Emirdağ
Himmetdede »
Babaeski
»
Lüleburgaz »
»
Yozgad
>
Tekirdağ
Kars
>
»
Çorlu
Cihanbeyli
»
Derbesye Çelik hangar
Ceylanpmar
>
Aksaray
»
»
Horasan
Sarıkamış
»
»
>

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
5 000
6 000
3 000
3 000
Toplam

56 000

Mecmu istiap hacmi (181 000) ton olan silo ve hangarlar inşaatından başka, işbu istikraz mev
zuuna, Ceyhan'da ve Çerikli'de halen mevcut olan ikişer ambarın mekanik vasıtalarla teçhizi ile;
ambarların kifayetsizliği halinde açıkta muhafazasına mecburiyet hâsıl olan hububatın üstünü ört
mek üzere 2 000 aded hususi muşamba mubayaası da girmektedir.
Dış finansman :
İstikraz mevzuu olan silo projelerinin tahakkuku, hariçten getirilecek malzeme bedeli olarak
Birleşik Amerika'daki bugünkü fiyat şartlarına göre, 3 900 000 dolar harcanmasını icabettirmek( S. Sayısı : 54 )
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tedir. Bu miktarın projeler arasında tevezzüü şoj'ledir :

Dolar
I - Liman siloları
1 225 000
1. Haydarpaşa
510 000
2. îzmir
540 000
3. iskenderun
il - Memleketin iç kısımlarında ku
•
rulacak beton silolar :
520 000
1. 6 aded 4 000 tonluk süo
50 000
2. 1 aded 4 000 tonluk tevsi
52 000
?,. 1 aded 2 000 tonluk silo
4. 1 aded 1 000 tonluk silo ve
93 000
2 ambarın makine teçhizatı
III - Çelik silo ve hangarlar :
1. 14 aded 2 000 tonluk, ma
170 000
kinesiz silo
2. 7 aded 3 000 tonluk ma
105 000
kinesiz silo
3. Bir aded 5 000 tonluk ma
60 000
kineli hangar
4. Bir aded 6 000 tonluk ma
80 000
kineli hangar
5. iki takım mekanik teçhizat
135 000
IV - Hububat örtmeye mahsus muşambalar:
360 000
2 bin aded muşamba
iç finansman :
istikraz mevzunu teşkil eden projelerin tahakkuku, 3 900 000 dolardan başka, 17 042 630 türk
lirası sarfını da icabettirmektedir. Bu para esas itibariyle, Toprak Mahsulleri Ofisinin
kendi
mali kaynaklarından sağlanacaktır. Bu miktar harcama, muhtelif projeler arasında şöyle tevezzü etmektedir :
I - Liman siloları :
1. Haydarpaşa
2. izmir
3. iskenderun
II - Memleketin iç kısımlarında kurulacak silolar :
1. 6 aded 4 000 tonluk silo
2. 1 aded 4000 tonluk tevsi
3. 1 aded 2 000 tonluk silo •
4. 1 aded 1000 tonluk silo ve
2. Ambarın mekanik teçhizatı
III - Çelik silolar ve hangarlar :
1.
14 aded 2 bin tonluk
2.
7
> 3 » »
3.
1
» 3 » »
4.
1 •» 6 » >
5.
iki takım teçhizat
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5 474 930
3 202 270
3 186 350
3 099 600
338 580
244 880
239 320
499
396
108
132
120

600
200
500
400
000

— 6Projelerin tahakkuku :
Çelik silo ve hangarların kurulması, işi 1950 yılı içinde tamamlanacaktır.
iskenderun Liman Silosu 1952 de, Haydarpaşa ve îzmir Siloları 1953 de, diğer silolar da 1952 de
ikmal edilecektir.
İstikrazın şartları :
A) Müddeti : Liman projeleri için yapılan istikrazın ımudd*ti 25 yıl, iilolar ifin yapılan is
tikrazın müddeti 18 yıldır.
İstikraz mürettebatı, 6 şar aylık taksitler halinde ödenecek ve bu tediyat, limanlar için 1 Ekim
1955 de başlayıp 1 Ekim 1975 de son taksitin tediyesiyle bitecek; silolar için de, 1 Ekim 1953 de
başlayıp 1 Ekim 1968 de Son taksitin tediyesi ile bitecektir.
(Faiz : Liman projeleri için faiz % 4/1/4, silo projeleri için % 3,7/8 dir.
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası, ikraz ettiği parayı çok defa Amerikan sermaye pi
yasalarından tedarik ettiği için, tatbik ettiği faiz Amerikan sermaye piyasasının aradığı faize ken
di komisyonunun ilâvesinden taJhassül eden miktardan ibarettir. Silo projeleri için daha düşük fa
iz verilmesinin sebebi, müddetin daha kısa oluşımdan ileri gelmektedir.
Diğer şartlar :
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası, bizim de imzamızı taşıyan Bretton Voods Anlaşması
gereğince, ikraz ettiği paranın sarfiyatı ile yakından ilgilenmekte ve istikraz mevzuu olan proje
lerin icrasını takip etmektedir.
Kontrole mütaallik olan bu hükümler, bankanın şimdiye kadar yapmış olduğu bütün anlaşma
larda, bâzı farklarla, yer almış bulunmaktadır. Akdetmiş olduğumuz anlaşmalar bu bakımdan
bankanın müdahalelerini ve takdir haklarını mümkün olan asgariye indirmişlerdir.
Projelerin iktisadi önemleri :
A) Limanlar : İstikraz mevzuunu teşkil eden liman projeleri tahakkuk ettirildiği zaman, yurt
ekonomisine mühim ve devamlı faydalar sağlıyacaklardır. Şöyle ki;
a) Tahmil ve tahliye daha süratli olacak ve daha kısa müddette tamamlanacaktır.
b) Tahmil ve tahliye, modern, mekanik vasıtalarla yapılacağı cihetle, daha ucuz olacaktır. Tah
mil ve tahliyenin gerek müddetinden gerelıse masrafından yapılan tasarruf, ithal mallarının mali
yetine tesir ederek iç piyasada ucuzluğu; ihraç mallarının FOB fiyatını fazla yükselmemek suretiyle
dış piyasalarda mallarımızın rekabet imkânlarını ve sürümünü temin edecektir.
B) Silolar :
Toprak Mahsulleri Ofisinin bugün elinde bulunan silo ve ambarlara ilâve edilecek mecmu istiap
kabiliyeti 181 000 tonluk silo ve hangar, ofise, hem büyük şehirlerle ordumuzun hububat ihtiyacını
daha kolaylıkla karşılamak, hem de esas vazifesi olan buğday piyasasını tanzim vazifesini daha iyi
başarma imkânlarını temin edecektir. Zira Ofis, bu yeni kurulacak ve memleketin muhtelif yerlerine
dağılmış bulunacak silo ve ambarlar sayesinde, iyi mahsul yılını gayrimüsait mahsul yılına bağla
mak daha fazla stok yapmak imkânına kavuşacak; hububatı iyi şartlar içinde daha uzun müddet saklıyabilecek, gayrimüsait mahsul yıllarında büyük müstehlik kütlelerinin nef'ine olarak, piyasaya mü
dahale ederek daha müessir tanzim satışları yapabilecektir.
Yukarda mâruz sebepler dolayısiyle her bakmadan menafiimize uygun olan işbu anlaşmaların
kanun kuvveti kazanıp yürürlüğe konulabilmesi için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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Dışişleri, Tarırn^ Ulaştırma, ve Bütçe, Komisyonlarından seçilen üçer. üyeden kurulan Oeçici
Komisyon raporu
T.B.M, M,
Geçici Komisyon
Esas No. 1/51
Karar No. 2

13 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletler
arası îmar ve Kalkınma Bankası arasında 7 Tem
muz 1950 tarihinde akdedilen Kredi Anlaşmaları
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve
Balonlar; Kurulunca, 11 Temmuz 1950 tarihinde
Yükself Meclise, .sunulmadı kararlaştırılan Kanun
tasşrışınm gerekle ve ilişikle^. Geşiçi Komişyonumus^. HükümetHmümesşJLÜeri huzuriylç ince
lenmiştir.
Kondisyonumuz anlaşma hakkjnçla Hükümet
tarafından arzedilen mucip sebepleri aynen, ka
bul etmiş, yalnız gerekçede mevzuubahis edilip
tasarıda noksan kalan bir kaydın ilâvesi sure
tiyle ikinci maddeyi tavzihan tadil etmiştir.

Havalesi gereğince Kamutaya verilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Gümüşane
Gl. R. Gürgen
Kâtip
Urfa
Doç. Dr. F. Ergin
Afyon K.
S. Torfilli
Sivas
H. îmre
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Urfa
Doç. Dr. F. Ergiri
Bursa
S. Herkmen
Burdur
F. Çelikba§
Erzurum
R. S. Burçak

Çoruh
Dr. A. R. Sağlar
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞtŞTlRtŞl

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerara
sı İmar ve Kalkınma Bankası arasında 7 Tem
muz 1950 tarihinde andedilen Kredi Anlaşma
ları hakkında Kanun tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Üe Milletlerara
sı İmar ve Kalkınma Bankası arasında 7 Tem
muz 1950 tarihinde aktedilen Kredi Anlaşmala
rı hakkında Kanun tasarısı

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kası arasında 7 Temmuz 1950 tarihinde akdedil
miş olan «Limanların Geliştirilmesi ve İnşası»
ile «Silolar İnşası» na ait Kredi Anlaşmaları
onanmıştır.

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADL\E 2. — Bu Anlaşmaların icapettirdiği
iç tediyeler projelerin tatbiki ile ilgili makam
lar tarafından temin olunamadığı takdirde,
bunların gerektirdiği masrafların yapılması için
gereken tedbirleri almaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.

MADDE 2. — Bu Anlaşmaların icabettirdiği
iç tediyeler projelerin tatbikiyle ilgili makamlar
tarafmdan temin olunamadığı takdirde, bunların
gerektirdiği masrafların yapılması için Bütçe
Kanunları ve Muhasebei Umumiye Kanunu da
iresinde gereken tedbirleri almaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen kabul edilmiştir.

Başbakan
A. Menderes

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
27. özyörük
F. L. Karaosmanoğlu
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
R. Nasuhioğlu
Refik Ş. İnce
Maliye
Bakanı
Dışişleri Bakanı
77.
Ayan
F. Köprülü
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
A. Başman
F. Belen
Eko. ve Tiearet Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Z. II. Velibeşe
G. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
N, özsan
N. lyriboz
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
T. İleri
77. Polatkan
isletmeler Bakam
Muhlis Ete

^ • » i
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KREDİ ANLAŞMASI
(Limanların Geliştirilme ve İnşa Projeleri)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARA
SINDA 7 . VII . 1950 TARİHLİ ANLAŞMA
Madde — I
Tarifler
Metin başka türlü icap ettirmedikçe, bu Anlaşmada veya, bu Anlaşmaya bağlı her hangi bir ve
sikada kullanılan bu maddede izah edilen mânayı mutazamınmdırlar.
1 - Müstakriz tâbiri Türkiye Cumhuriyeti manasınadır.
2 - Banka tâbiri Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası manasınadır.
3 - Kredi tâbiri bu Anlaşma ile sağlanan kredi manasınadır.
4 - Kredi hesabı bu Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 1 nci kısmı gereğince açılacak kredi he
sabı manasınadır.
5 - Birleşik Devletler tâbiri Amerika Birleşik Devletleri manasınadır.
6 - Dolar ve $ işareti tâbirleri mevzuubahis zamanda Birleşik Amerika'da âmme veya hususi
borçların tediyesinde kullanılan ve kanuni tedavülü br.Junan Birleşik Amerika'nın kâğıt veya
madenî parası manasınadır.
7 - Tahvil tâbiri işbu Anlaşmanın 6 ncı maddesine tevfikan ihraç olunan tahviller manasına
dır.
8 - Emtia tâbiri bu Anlaşmanın 3 ncü maddesinde tavzih olunan maksatlar için lüzumlu teç
hizat, emtia ve hizmetler manasınadır.
İşbu Anlaşmada her hangi bir malın maliyeti tâbiri, mevzuubahis malın müstakriz memlekete
ithali ile alâkalı masrafları da ihtiva edeceği manasınadır. Ancak bu tâbire müstakriz memleke
tin kendi parasından başka paralarla yapılan tediyeler girer.
9 - Projeler tâbiri işbu Anlaşmaya bağlı 2 No. lu ekte tavsif olunan projeler mânasında
olup bunlar Banka ile müstakriz arasında varılacak anlaşmaya göre zaman zaman tadil edilebi
lir. Proje tâbiri bu kabil projelerden bir tanesi mânasında olup A, B, C, D, E, F veya Gt projele
ri ise bu Anlaşmaya bağlı 2 No. lu ekte tavsif edilen projeler mânasmdadır.
10 - Yürürlük tarihi tâbiri işbu Anlaşmanın 12 nci maddesine tevfikan bu Anlaşmanın yü
rürlüğe gireceği tarih mânasmdadır.
11 - Kapanış tarihi tâbiri aşağıda her proje iç'n gösterilen kapanış tarihi mânasında veya Ban
ka ile müstakriz arasında yazılı olarak tesbit edilecek diğer kapanış tarihi mânasmdadır.
Proje

Kapanış tarihi

A
B
C
D
E
F

31 Aralık 1953
31
»
1953
31
»
1953
31
»
195t:
31
»
1952
»
1953
31
31
»
1951

a

12 - Ajan tâbiri icabı hale göre, müstakrizin veya müstakrize ait her hangi diğer tâli bir siya
si teşekkülün bir ajanı veya mutavassıtı mânasında olup müstakriz tarafından doğrudan doğruya
veya bilvasıta kontrol edilen veya müstakrize ait olan veya ona bağlı her hangi bir tâli teşkilâ
tın veya müstakrize veya ona bağlı tâli siyasi bir teşekkülün hesabına veya menfaatine uygun
(S. Sayısı : 54)

— 10 —
olarak icrayi faaliyet eden her hangi bir teşkilât veya organizasyonu da ihtiva eder.
13. Bu Anlaşma tâbiri, bu anlaşmada sözü edilen ve bu Anlaşmaya bağlanan
kendilerine ait rumuzlarla zikredilen ekleri de ihtiva eder mânasındadır.
"

v

ve burada

Madde — II.
Kredi

Kısım 1. — Banka bu Anlaşmada kabul olunan şartlar ve esaslar
dairesinde
müstakrize
.12 500 000 dolar veya bu miktara muadil ve tesbit edilecek diğer para cinsinden bir miktara te
kabül edecek bir meblâğı temin etmeyi taahhüt eder.
Kısım 2. — Kredi mebaliği işbu Anlaşmanın 4 ncü maddesinde tesbit edilen esaslar dairesin
de müstakriz tarafından istimal olunabilir. Kredinin istimal edilmiyen her hangi bir miktarı
üzerinden müstakriz aşağıda gösterilen nispette ve devrelerde vaeibüttediye olmak üzere Ban
kaya bir taahhüt ücreti ödiyecektir.
a) Yürürlük tarihinden veya 3 Ocak 1951 den itibaren (hangisi daha evvel ise) kredi
mebaliğinin kullanılması veya i§bu Anlaşmanın V nci maddesi gereğince kredi bakiyesinin ip
tali tarihine kadar; (hangisi daha evvel ise);
i) yürürlük tarihinden itibaren 180 gün son-raki tarihe kadar veya 3 Ocak 1951 tarihine ka
dar (hangisi daha evvel ise) senede % 1,5;
ii) O tarihten sonra senevi 3 V 4 % üzeri» den bir taahhüt ücreti alınacaktır ki, bundan
aşağıdaki şekilde hesaplanacak olan bir miktar tenzil edilecektir.
Taahhüt ücretinden düşülecek olan bu mikta tar 1 Ocak, 1 Nisan 1 Temmuz ve 1 Ekim ta
rihlerinde başlıyan 3 aylık devreler veya bu devrelerin bir cüz'ü için 90, 91 ve 92 gün vadeli
Amerika Birleşik Devletleri Hazine bonolarının söz konusu 3 aylık vâdeler veya cüzülerine tekaddüm eden tarihte Hazine Nezareti tarafından ilân edilen vasati satış fiyatlarına göre tesbit
edilen iskonto nispetine göre hesaplanacaktır. Ancak bu devreler veya cüzüleri için taahhüt
ücretinden tenzil edilmek üzere hesaplanacak miktar hiçbir şekilde senevi 1 3 / 4 % den fazla
olamaz.
b) Müstakrizin müracaati üzerine Banka işbu Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 3 ncü kısmı
hükümlerine tevfikan sağlanacak malların karşılığını temin etmek üzere müstakrize veya baş
kalarına karşı yazılı olarak taahhüde girişirse taahhüt olunan meblâğın çekilmesi veya tama
men kullanılması (hangisi evvel ise) anına kadar geçecek zaman için yukarda A fıkrası gere
ğince ödenecek taahhüt ücretinin nispeti % 1 nispetinde artırılacaktır.
c) Taahhüt ücreti dolar üzerinden vo 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde olmak üzere senede iki
defa ödenecektir.
Kısım 3 —• Müstakriz krediden istimal edilip de itfa edilmiyen kısmı üzerinden istimal tarihin
den itibaren, başlamak üzere senevi % 4 1/4 faiz ödeyecektir. Bu faiz dolar üzerinden 1 Nisan ve
1 Ekim tarihlerinde olmak üzere senede 2 defa tediye olunacaktır. Şu kadar ki başka bir para
üzerinden vaeibüttediye olan meblâğa ait faiz de o para üzerinden ödenecektir.
Kısım 4 — işbu Anlaşmaya göre birikecek ve Anlaşmanın 6 ncı maddesinin 6 ncı kısmı gereğin
ce tahsili icabeden taahhüt ücreti, faiz veya hizmet ücretinin altı aydan az devreler için hesap
lanması icabettiği hallerde, hesap günlük, esası üzerinden ve 365 günlük seneye göre yapılacaktır.
6 aylık devreler için taahhüt, faiz ve hizmet ücretleri senelik esası üzerinden hesaplanacaktır.
Kısım 5 — Müstakriz kredinin resülmalini işbu Anlaşmaya, ekli bir numaralı vesikada göste
rilen amortisman tablosuna göre itfa edecektir. Kredi mebaliğinin bir kısmı dolardan başka bir
para üzerinden ödenecekse bu mebaliğin vâde ve tediye faizleri işbu Anlaşmaya ilişik bir numa
ralı ekte gösterilen resülmal taksit vâdeleri olacaktı?.
Kısım 6 —-• Kredinin ve tahvilâtın faiz ve resülmali kredi mebaliği üzerindeki taahhüt ve hizmet
ücretleri ve tahvilâtın itfasına ait primler. Bankanın New-York Eyaletinde, Ne\v-York Şehrinde
ki şubesinde veya Bankanın zaman zaman yazılı olarak talebedeceği diğer yerlerde ödenecektir.
,

,
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Ancak Bankadan gayrı ellerde bulunan tahvilâta alâkalı olarak yapılacak tediyeler, tahvillerin
üzerinde yazılı mahallerde icra olunacaktır.
Kısım 7. — Amerika Birleşik Devletleri dışındaki memleketlere sipariş verilmesi mutasavver
olduğu takdirde, müstakriz i!k fırsatta bankayı keyfiyetten haberdar edecek ve yapılan veya ya
pılacak siparişe dâhil malların bir listesiyle muhammen maliyet bedeli ve sipariş verilen memle
ketin ismi bildirilecektir. Sipariş verilen memleket, mallar veya muhammen maliyetler üzerinde
tadilât vukuunda müstakriz, keyfiyeti derhal Bankaya bildirecektir. Amerika'dan başka memleketler
den yapılacak mubayaaların bedelini müstakriz, mümkün olduğu takdirde, sipariş verilen memleket pa
rası cinsinden kendisi ödeyecektir. Başka paralar üzerinden yapılacak tediyeler hususunda Banka, ihtiya
tına göre dolar yerine o memleket parası üzerinden avans verebilecektir. Bankanın eline bu gibi avans
lar neticesinde dolar mukabilinde diğer bir memleket parası, geçerse, bu kabil avansların itfası da
dolar üzerinden olacak ve itfa miktarı Banakanın muamele sırasında ikraz ettiği dolar miktarına
muadil olacaktır. Bankanın diğer bir para cinsinden yaptığı ve fakat dolar mukabilinde elde etme
diği avansların itfası da o para cinsinden olacaktır
Kısım 8 — işbu Anlaşma hükümlerinde veya tahvillerde hilâfına hükümler bulunsa dahi, bu
Anlaşmaya taraf teşkil edenler Anlaşmaya eklenen ve Bankanın 28 Nisan 1948 tarihli ve 2 numaralı
Kredi Talimatı hükümlerini kabul ederler.
Madde — III.
Kredi

mebaliğininistimali

Kısım 1 — Müstakriz kredi mebaliğinin, projelerin icabettirdiği malların mubayaası ve müstakriz
memlekete ithalMıususunda sarfedileceğini kabul eder. Her projenin icabettireceği mallar anlaşma
ile yazılı olarak Banka ile müstakriz arasında tesbit edilecek ve liste muhteviyatı icabında karşılıklı
rıza ile yazılı olarak tadil edilebilecektir.
Kısım 2 — Kredi mebaliğinin tamamı veya bir kısmı ile mubayaa olunacak malların müstakriz
memlekte ithalini borçlu taahhüt eder. Banka ile müstakriz arasında yazılı olarak hilâfına bir an
laşma mevcut-olmadıkça, borçlu ithal ettiği malları işbu Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci kısmı
gereğince Bankaya verilmiş olan projelerin tahakkukunda kullanacaktır. Banka ile müstakriz ara
sında hilaf«Aa yazılı bir Anlaşma olmadıkça, borçlu memleket bu şekilde ithal ettiği mallara kayıtsız ve
şartsız olarak sahip olacaktır.)
Madde — IV.
Kredi mebaliğinin çekilmesi ve taahhüde bağlanması
Kısım 1 — Banka kendi defterlerinde borçlu memleket namına bir hesap açacak ve kredi mcba
ligini'bu hesaba matlup kaydedecektir.
Kısım 2 — işbu Anlaşmadaki hükümlerle mukayyet olmak şartiyle borçlu memleket zaman za
man -aşağıdaki masraflar için kredi mebaliğini istimal edebilecektir.
i) Müstakriz tarafından işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak mâkul fiyatlarla mubayaa
olurdan-mallar için sarfolunan mebaliğin iadesi;
i i) Henüz ödenmemiş olan. malların mâkul addedilen tutarının müstakriz tarafından tediyesini
temin zımnında borçlu memlekete zaman zaman Banka tarafından tediyesi yazılı olarak tasvip olu
nan mebaliğ* Banka ile borçlu memleket arasında hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut olmadıkça
Banka, müstakrizin işbu Anlaşmanın yürürlük tarihinden evvel sarf ettiği mebaliğ için tediyatta bulunmıyacaktır. Yukardaki hükümlere rağmen borçlu (projelerin hazırlanması için lüzumlu teknik
hizmetlerin! mâkul masrafları karşılığı olarak 350 '000 dolar veya dolardan maada para cinsinden aynı
miktar dolara tekabül edecek miktar müstesna) Bankadan finansmanı ieabeden -projeleri Bankavn
vermeden veya vermiş olup da bunlar üzerinde Bankanın tetkikini ve borçluile istişare.imkânını sâ&
lıyacak kadar bir müddet geçmeden, kredi hesabından para çekemez.
( S. Sayısı : 54 )
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Kısım 3 — Borçlu memleketin yazılı talebi üzerine Banka (işbu Anlaşmanın V nci maddesinin
hükümleri gereğince alınacak her hangi bir tediyatı talik veya fesih kararına rağmen hüküm ifade
etmek üzere) takdir hakkı kendisine ait olmak üzere mal mubayaası için gerekli krediyi sağlamak
üzere borçlu veya üçüncü şahıslar marnına tediyatta bulunacağı hakkında yazılı bir taahhüt verebilir
Kısım 4 — Kredi hesabından bîr miktar paranın kullanılmasını arzu ettiği zaman, Bankaya aşağı
daki hususları ihtiva eden yazılı bir talepte bulunacaktır :
1 - Kredi hesabından çekilmesi arzu edilen meblâğ;
2 - Talep olunan meblâğın borçlu tarafından ödenen veya ödenecek olan mebaliği karşılamak
maksadiyle talep edildiği. îmkân nispetinde ve Banka tarafından talep olunacak derecede tefer
ruatı ihtiva etmek üzere işbu talep mubayaa olunan veya olunacak malların maliyetini; sipariş tarih
lerini, tediye tarihlerini, malları temin eden firmaların adreslerini, malların borçlu memleket
arazisine tahmini geliş tarihlerini ve bu malların hangi malûm veya muhammen gayelere sarfedileceği hususlarını ihtiva edecektir.
3 - Borçlu işbu malların sipariş veya tediyesini temin zımnında bu kredi mebaliğinden avans
almadığını veya mevcut başka kredi veya hibe imkânlarından istifade etmediğini ve bu malların
karşılığını temin maksadiyle kısa vadeli bir kredi temin etmişse bunun mahiyetini ve işbu kredi tu
tarını bu şekilde kredi hesabından sağlıyacağı avans ile ödemek niyetinde olduğunu bildirecektir.
4 - Borçlu yapılan veya yapılacak tediyatın işbu Anlaşmanın I I I ncü maddesi gereğince icra
edildiğini ve mubayaa olunan veya olunacak malların bu maksada uygun olduğuna ve işbu malların
mubayaa bedelinin ve tediye şeklinin mâkul olduğuna dair beyanda bulunacaktır.
5 - Borçlu avansın talebi tarihinde işbu Anlaşmadan mütevellit vecibelerini tamamiyle yerine
getirmiş olduğuna dair beyanda bulunacaktır.
b) Müstakriz henüz ödenmemiş mebaliğin tediyesini temin zımnında kredi hesabından yapıla
cak kullanma talebiyle alâkalı olarak aşağıdaki malûmatı verecektir.
6 - Mubayaa olunacak malların bedelini karşılamak üzere talebolunan mebaliğ ile ilgili olarak
alacaklı ile akdedilmiş olan anlaşma hakkında malûmat.
7 - Borçlu bankaya talebolunan mebaliği söz Konusu malların bedelini karşılamak maksadiyle
kullanacağına dair taahhütte bulunacak ve tediyat yapılır yapılmaz bankaca tatminkâr addedile
cek evrakı müsbite ibraz edecektir.
c) Kredi hesabından ilk defa olarak bir meblâğın avans şeklinde kullanılması hususunda veri
len talepname şu noktalan da ihtiva edecektir:
8 - işbu talepname tarihi ile Anlaşmanın yüyürlük tarihi arasında geçen müddet zarfında bu
Anlaşmanın V inci maddesinin 2 nci kısmının g fıkrasında tasrih olunan hâdiselerden hiçbirinin
vuku bulmadığı hususunda izahat verecektir.
Kısım 'o — Bu madde gereğince verilecek her talepname İngilizce olarak yazılacak ve borçlu
memleket namına bu maksatla salahiyetli kılınan mümessil veya mümessiller tarafından imzalana
caktır. Bu talepnameler bankanın zaman zaman istiyeceği şekilde 3 nüsha halinde verilecektir.
Talebolunan miktar dolardan maada bir para üzerinden ise, paranın cins ve miktarı bildirilecektir.
Banka ile müstakriz arasında hilâfına bir anlaşma yoksa bu kabîl talepler (her hangi bir cins para
ile yapılacak nihaî talep müstesna) asgari 50 000 dolar tutarında veya bu miktar dolara muadil
başka para miktarında olacaktır. Bu talepnamemeler mütevali bir numara silsilesi takibedecektir.
Kısım 6 — Müstakriz -memleket bankanın talebi üzerine, ibanıkaya yapılan tediyeyi tevsik ede
cek fatura veya tediye makbuzlariyle diğer evralkm aslını veya kopyalarını verir. Müstakriz ban
ka tarafından talepname ile ilgili olarak zaman zaman istenecek diğer vesaiki vermekle mükellef
tir. Banka 'bu talebini avans itasından evvel veya sonra yapabilir.
Kısım 7 — Her talepname ve ilişik vesikalar talebolunan meblâğın işbu Anlaşmanın üçüncü
maddesi hükümlerine uygun olarak istendiği hususunda Bankaya kâfi derecede kanaat bahsedeceik şekilde olmalıdır. Bu madde gereğince Bankaya verilecek talepnameler ve vesikalar Bankaca
şekil ve muhteva bakımından tatminkâr olacaktır.
Kışım 8 — Banka talepolunan meblâğın işbu Anlaşma hükümlerine uygun olduğuna ve müs( S. Sayısı : 54 )
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takrizin bu Anlaşma gereğince kredi hesabından avans almaya yetkili olduğuna kanaat getirdiği
zaman gerekli meblâğı müstakriz memlekete veya göstereceği yere öder.
Madde — V
İptal ve kredi istimalinin

i
taliki

Kısım 1 — Müstakriz memleket dilerse Bankaya vereceği yazılı ıbir (beyana istinaden kredi me
taliğinin tamamını veya bir kısmını iptal edebilir. Muayyen bir proje için tahsis edilmiş kredi
mebaliğinin bir kısmını müstakriz, Anlaşmaya bağlı 4 numaralı ek mucibince projenin kapanış ta
rihine kadar kullanmazsa ,kullamlmıyan kısım kapanış tarihi sonunda iptal edilir.
Kısım 2 — Aşağıdaki haller meydana ıgelmiş ve devam ediyorsa Banka, dilediği takdirde, müstakrizin kredi (hesabından istifade (hakkını talik edebilir.
a) Bu Anlaşmanın IX ncu maddesine uygun alarak bir malî taahhüdün yerine getirilmemesi
hâdisesi vukubulur ve devam ederse;
b) Hâsıl olan fevkalâde bir hal müstakrizinişlbu Anlaşmadan mütevellit vecibelerinin ifasını
imkânsız kılarsa;
c) Borçlu memleket ıMiUetlerarası Para Fonundan çıkmış veya Fona ait Anlaşmanın IV ncü
maddesinin 6 nci kısmı, V tnci maddesinin 5 nci kısmı, VI neı maddesinin 1 nci kısmı veya XV
nci maddesinin 2 (a) kısmı hükümleri gereğince fonun menabiinden istifade edemiyeceği anlaşı
lırsa,
d) Müstakriz Milletlerarası Banka âzalığından çıkmış veya çıkarılmış ise,
e) Banka esas Anlaşmasının VI neı maddesinin 5 nci kısmı gereğince faaliyetine muvakkaten
veya daimî olarak nihayet vermiş ise,
f) Muayyen bir proje maliyeti olarak işbu Anlaşmaya bağlı 4 No. lıı ekte gösterilen meblâ
ğın fevkinde bir para sarfını icabettirecek haller zuhurunda müstakriz memleketin Banka ile isti
şare neticesi olarak gerekli munzam meblâğı teminat altına alacak bir durumda olmadığı tesbit
edilirse,
g) îşbu Anlaşma tarihinden sonra ve fakat yürürlük tarihinden evvel müstakriz memleket
Anlaşmanın VIII nci. maddesinin 6 nci kısmı veya 7 (b) kısmı hükümlerine mugayir düşecek bir
harekette bulunursa,,
Banka bu hâdiseler muvacehesinde müstakrizi kredi mebaliğini istimalden meni salâhiyetini
kullandığını diğer tarafa bildirebilir. Bu tarihten sonra borçlu bu hale sebebiyet veren ahvalin
hitamına kadar veya Bankanın bu kararını değiştirdiğini bildirdiği ana kadar (Hangisi daha evvel
ise) kredi mebaliğini kullanamaz.
Kısım 3. — îşbu maddenin 2 nci kısmında bahsi geçen haller meydana gelmiş ve devam ediyor
sa, Banka borçluya her hangi bir anda yapacağı tebligat ile kredinin istimal olunmamış mebaliği
hakkındaki taahhüdünden sarfınazar ettiğini vt>. böylece o ana kadar mevcut bakiyenin iptal edil
miş olduğunu bildirebilir.
Kısım 4. — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma olmadıkça, işbu maddenin
1 nci veya 3 ncü kısmı hükümleri gereğince yapılacak iptal muameleleri söz konusu anlaşmanın
bir numaralı ekinde resülmal taksitleri için gösterilen vâde tarihlerine, vâdesi en muahhar olan
taksitten başlamak üzere kabili tatbik olacaktır. Şu kadar ki, o ana kadar bu taksitler ve vâdeler
için verilmiş olan tahviller veya işbu Anlaşmanın VI nci maddesi gereğince talep olunmuş tahvil
ler bu hükümden müstesnadır.
Kısım 5. — Bu maddede sarahaten gösterilen haller hariç birinci veya üçüncü kısım hükümleri
gereğince 'kredinin iptaline veya 2 nci kısım hükümleri gereğince kredinin istimalinin taliki ka
rarına rağmen işbu Anlaşmanın tekmil hükümleri yürürlükte kalacaktır.
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Madde — VI
Tahvilât
Kısım 1 — Müstakriz bu maddede izah edildiği çekikle tahvil ihraç ve teslim edecektir. işbu
tahviller natık oldukları miktara müsavi . bir resülmale tekabül edecekler ve bunlardan her han
gi birine ait resülmalin tediyesi borçlunun, işbu Anlaşmanın II nci maddesinin 5 nei kısmı gere
ğincenreYccıt »beırcunu'aynr miktarda; azaltacaktır.
Kısımr.2\r—Borçltr bankaara rtalebi üzerine bankaya veya
emrühavalesinetalep anma kadar istimali; edilmiş; ve itfa ohınmamaşrve mukabilinde
tahvil ihraç edilmemiş meblâğı tecavüz t
etmemek üzere talep olunan; miktara uygun tahvil tanzim eder ve verir. Bu şekilde ihraç oluna
cak tahviller bu Anlaşmaya bağlı 1-No. lu ekte gösterilen resülmal taksit vâdelerine uygun olacak ve bankanın vâki talebinde zikredilen para einsinden vacibüttediye olacaktır. Şu k a d a r k v
talep^olaman para <cinsindeniverilecek r e ödenecek olan tahvil tutarı, o ana kadar o para cinsin
den istimal edilmiş ve itfa olunmamış miktardan fazla olamaz.
Kısım &— Tahviller bankaya veya bankanın emrühavalesine tahrir olunacak ve bankanm za
man zaman talep edeceği şekilde ya emre muharrer veya 6 aylık kuponları bulunan hâmiline mu
harrer: tahviller şeklinde olacaktır: Dolar üzerinden tediye olunacak emre muharrer tahviller işbu
Anlaşmaya bağlı 3 - A numunesine uygun olacaktır. Hâmiline muharrer ve kuponlu tahviller ise
bu Anlaşmaya bağlı 3 - B numunesine uygun olacaktır.
Kısım 4 — Kredi mebaliğinin bir kısmı dolardan maada bir para üzerinden ödenecek ise bu
maksatla ihraç olunan tahviller de o para cinsinden ödenecek ve resülmal ve varsa faiz ve prim
dahi o para üzerinden vacibüttediye olacaktır. Bu kabîl tahviller o ana kadar söz konusu para
cinsinden ödenmemiş meblâğa muadil olacaktır. Dolardan maada para cinsinden ödenecek tahville
rin şekil ve muhtevası da bu Anlaşmaya bağlı 3 - A veya 3 - B numunelerine uygun olacak ve tah
villerin resülmal, faiz ve priminin o para cinsinden ödeneceği, itfanın hangi mahal veya mahal
lerde yapılacağı ve borçlu memleket kanunlarına *veya itfanın yapılacağı memleket ahkâmına
itti'ba gayesi ile ta'hviıllerde Bankanın yapılmasın] gerekli gördüğü tadilâtı da ihtiva edecektir.
Kısım 5 — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut 'olmadıkça, bütün
tahviller ya tamaımiyle gravürlü veya matbu bulunacak veyahut kenarları ve zemini gravürlü kâ
ğıt üzerine taş 'basması 'olacaktır. Bankaya matbu veya litografla basumış tahviller verilmiş ise
borçlu, masrafı kendisine ait olmak üzere, işini tahvilleri (hemen gravürlü tahvillerle değiştire
rek Bankaya verecektir.
Kısım 6 — Tahviller Bankamın teslbit edeceği senevi
% 4 1/4
faiz
haddini
geçmemek
üzere faiz getirecektir. Her hangi bir tahvil senevi yüzde 4 1/4 ten aşağı bir faiz haddi ile ihraç
edilirse müstakriz işbu tahvillerin resülmal üzerinden yüzde 4 1/4 faizi (bononun faiz haddi arasın
daki farka t ekalbül etmek üzere Bankaya 'bir hizmet ücreti ödiyeceiktir. Bu hizmet ücreti her sene
1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde olmak üzere tahvillerin natık olduğu para cinsinden tediye olu
nacaktır. Tahvillerin üzerinde yazılı faiz haddinin ve bu kısımda bahis mevzuu hizmet ücretinin
ödenmesi Iborçluyu, işlbu Anlaşmanın II nci maddesinin 3 ncü kısmı hükümlerince kredi üzerin
den ödenmesi icâbeden faizden ibra eder.
Kısım 7 — a) Emre muharrer tahvil 1 Nisan veya 1 Ekim tarihinde ihraç ve teslim edilmiş ise
o tahvil ihraç ve teslim tarihini natık (olacaktır.
b) Her hangi (bir emre muharrer tahvil 'başka (bir tarihte ihraç ve teslim edilmiş ise o takdir
de tahvilin tarihi, icaba göre 1 Nisan veya 1 Ekimtahvilin ihraç ve teslim tarihine tekaddüm eden
tarihi natık olacaktır. Hâmiline muharrer her tahvil Ekim 1950 tarihli olacak <ve tahviller 'o ana ka
dar vâdesi hulul etmemiş kuponları muhtevi olacaktır. Tahvillerin tesliminde söz konusu tahvil
lerin natık olduğu resülmal, faiz, hizmet veya taahhüt ücreti miktarlarında Banka ve borçlunun
kaybını önliyecek şekilde tahvillerde gerekli tashihat yapılacaktır.
Kısım 8 — Tahviller Bankanın talehedeceği vasıfları haiz 'bulunacaktır.
Kısım 9 — Bankanın talebini takibeden 60 gün zarfında horçlu memleket Bankanın veya aha( S. Sayısı : 54 )
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tahviller verecektir.
^ a) Muayyen bir alacaklanm veya alacaklıların emrine olarak tanzim,«dilmii§'ita)h'viHert yerine
Bankanın talebinde zikredilen ıbaşka bir alacaklı veya alacaklılar emrine ta&vil .tanzim edilebilir.
ı Hâmiline muharrer tahviller de Bankanın talebinde zikredilen, alacaklı veya alaeaklılar. emrine
tanzim olunacak tahvillerle tebdil edilebilir.
b) Muayyen bir mikîar için ihraç edilmiş olan tahviller başka miktarı natık tahvillerle tebdil
edilebilir.
e) Muayyen bir faiz haddi ile ihraç olunmuş tahviller senevi yüz de. 4 1/4 faiz haddini geç. memek üzere başka tanvilleı'le. tebdil edilebilir.
d) Tebdil edilecek hâmiline muharrer tahviller o ana kadar vâdesi hulul etmemiş .kuponları
ihtiva eder.
e) Doğrudan doğruya Bankanın emrine ödenecek tahviller hariç, tebdilen iade ediien ; emre
. muharrer tahviller gerekli şekilde ciro edilmiş olmalı veya bu hususu tevsik edecek vesaikle mü
cehhez bulunmalıdır.
f) Tebdilen iade edilen tahviller derhal; iptal olunur.
g) Yeniden ihraç olunan tahvillerin natık olacağı miktar tebdil edilen tahviller miktarına mü
savi olur ve başkaca bir hüküm mevcut olmıyan hallerde, yeni tahviller hukukan eskilerinin aynı
kuvvet ve şümulünde olur.
h) Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma olmadıkça Banka, tahvil tebdil
masraflarını mâkul hadler dâhilinde borçluya öder. Bu kısım d, e, f, g fıkralarında yazılı hüküm
ler, işbu maddenin 5 nci kısmı gereğince tebdil edilecek tahviller hakkında da kabili tatbik olur.
. - Kısım 10 — Tahviller borçlu namına salahiyetli mümessili veya mümessilleri tarafından imza
olunur. Tahvile vaz'olunacak salahiyetli imzalardan birinin el yazısı ile olması şartiyle, diğer imzalar soğuk damga ile basılabilir. Hâmiline muharrer tahvillerin kuponları salahiyetli bir veya
birden ziyade mümessillerin soğuk damga imzalariyle tevsik edilir. Tahvillere veya kuponlara el
yazısı ile veya soğuk damga ile imza koyan salahiyetli mümessillerden biri, sonradan bu sıfatını
kaybederse, imzasını taşıyan tahvil veya kuponlar borçlu için ilzam edici mahiyetini taşımakta de
vam eder.
Kısım 11 —• Bu Anlaşma veya tahvillerle hilafı kararlaştırılmadıkça Bankadan maada tahvil hâ
milleri, işbu Anlaşma ile Bankaya tanınan hukuktan müstefit olmıyacak veya vecaibe tâbi bulunmıyaeaktıi'.
Kısım 12 — Bankanın talebi üzerine borçlu, her hangi bir anda veya zaman -.zaman Bankanın
. tahvillerden bir kısmını diğer bir memlekette veya ona tâbi bir siyasi teşekkülde veya, esham
borsasında kotasyonunu sağlamak ve halka veya başka şekillerde satışını sağlamak maksadiyle
sözü geçen memleket veya tâli teşekkülün veya esham borsasının kanun ve nizamlarına uymak için
gerekli muameleleri yapacaktır. Bu maksatla borçlu gerekli bütün registasyon beyanlarını, mü
racaat ve diğervesikaları hazırlar ve Bankaya mevzuubahis kanun veya talimata ittiba gaye
siyle lüzumlu malûmatı sağlar. Borçlu Banka tarafından bu maksatla yapılan Müracaatı, Banka
ca tesbit edilecek ve 60 günden aşağı olmıyacak bir müddet ûçinde tetkik eder ve lüzumlu ted.; birleri alır.
Kısım 13 — Banka elindeki tahvillerin bir kısmını satar ve satılan tahvillerin rerölmal, faiz
v s ^ a r ş a primini,Îsatış: anında veya sonra garanti ederse; tk^l^oaiiBri^urf^sdaşma * hükümlerin
den doğan vecibelerini yerine getirmemekten dolayı Bankanın verdiği. garâatidenr dolaya aamin
•ı. olacağı» zarar veya taahhüdü.borçlu Bankaya ödiyecektir.
Madde ~
Tâhvüİer%ı

VII
itfası

Kısım 1 — Borçlu tahvil tarihinden sonra arzu ettiği anda ihraç ettiği tahvillerin hepsini ve( S. Sayısı : 54 )
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ya bir kısmını itfa edebilir, itfa tahvil veya tahvillerin natık olduğu resülmal ile itfa anına ka
dar tahassül etmiş ve ödenmemiş faiz miktarı ve aşağıdaki nispetlerde tesbit ve tatbik edileceST
prfm miktarını ihtiva edecektir. (Böyle bir tahvilde zikredilmiş olan tarihten 5 yıl evvel öden
diği takdirde yüzde bir; 10 sene ile 15 sene arasında yüzde bir buçuk; 15 sene ile 20 sene arasın
da yüzde iki; 20 seneden daha sonra ödendiği tdiği takdirde yüzde birin yarısı; mezkûr tarih
ten 5 seneden sonra ve 10 seneden evvel öden-akdirde yüzde 2 buçuk).
Kısım 2 — Borçlu itfa anında ödenmemiş tahvillerden bir kısmını itfaya tâbi tutarsa, bu şekil
de itfa edilecek tahviller kur'a usulü veya Banka ile borçlu arasında yazılı olarak tesbit edilecek
diğer bir şekilde tesbit olunur.
Kısım 3 — Borçlu tahvillerden bir kısmını veya tamamını itfa arzusunda bulunduğunu bu kı
sımda açıklanan esaslar dairesinde Bankaya bi dirir. Bu beyanda itfa olunacak tahvil veya tah
villerle bunların işbu maddenin birinci kısmı hükümleri gereğince tesbit olunacak fiyatları ve
itfa zamanı bildirilir. Borçlunun Bankaya bu maksatla yapacağı müracat itfa tarihinden en az 90
gün evvel olacaktır, itfa edilecek tahviller arasında hâmiline muharrer tahviller mevcutsa key
fiyet gazetelerle aşağıdaki şekilde 3 hafta müddetle haftada birer defa ilân edilecek ve ilk ilân
tarihi itfa tarihinden asgari 45 gün evvel olacaktır.
i) Uolâr üzerinden itfa edilecek tahviller için ilân biri New-York'un Manhattan Kasabasında
münteşir olmak üzere ingilizce çıkan 2 yevmi gazetede yapılacaktır.
i i) Dolardan başka para üzerinden ödenecek tahviller için ilân itfa parası memleketinin resmî
lisanında veya lisanlarından biri ile intişar eden ve itfanın yapılacağı mahalde basılıp umumi sir
külasyonu olan 2 yevmî gazete île yapılır.
Kısım 4 — Yukardaki şekilde itfaya ait müracaat tamamlandıktan sonra itfa edilecek tahvil veya
tahviller itfa tarihinde birinci kısım hükümlerince tesbit edilen fiyatları üzerinden tediye olundur.
Borçlunun itfa tarihinde tediyede bulunamaması hali hariç, tahvillerin itfa tarihinden itibaren
faiz veya hizmet ücreti yürütülmiyecek ve yukarda izah olunan fiyat üzerinden tediye olunacaktır.
Resülmal üzerinden faiz ve hizmet ücreti, itfanın zamanında yapılmaması halinde, itfa anma kadar iş
lemeye devam edecektir, itfa anında varsa, tahvillerin temsil ettiği mebaliğ üzerinden teraküm etmiş
hizmet ücreti tesviye olunacaktır.
Madde — VIII
Borçlunun kabul ettiği hususi şartlar

•• '

v

"

Borçlu aşağıdaki hususları kabul eder :
Kısım 1 — Borçlu projeleri sağlam teknik esaslara uygun olarak gerekli ihtimam, alâka ve eko
nomiyi temin edecek şekilde hazırlıyacak veya hazırlatacak ve bu maksatla muktedir teknik müşavir
veya mütaahhitler bulacaktır.
Kısım 2 — Hazırlanan projeleri borçlu Banka nın talep edeceği şekil ve teferruat dairesinde Ban
kaya derhal verecek veya verdirecektir. Bu plânlar üzerinde yapılacak tadilât derhal Ban
kaya bildirilecektir.
Kısım 3 — Borçlu projelerin tahakkuku sadedinde sarfolunan gayretleri ve kısmen veya tamamen
kredi mebaliği ile mubayaa olunan malların mahiyetini ve nihai sarf mahallerini gösterecek şekildo
defter ve kayıtlar tutacak veya tutturacaktır.
Kısım 4 — Borçlu Bankanın salahiyetli mümessillerine tamamı veya bir kısmı kredi mebaliği ile
mubayaa edilen malları, inşaat yapılan sahayı, bu münasebetle tutulan hesapları ve icabeden not
ları almayı, malların istimal şekli ve projenin ikmali sadedinde sarfedilen faaliyeti tetkik etmek
hakkını tanıyacaktır.
Kısım 5 — Banka borçludan kredi mebaliği nin istimal şekline, tamamı veya bir kısmı kredi
mebaliği ile mubayaa olunan mallara, projelerin tahakkuku mevzuunda sarfolunan gayret ve faa
liyetlere, borçlunun malî ve ekonomik şartlarına ve tediye muvazenesine ait malûmatı zaman zaman
( S. Sayısı : 54 )
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talebedecek ve borçlu talebolunan malûmatı istenen şekil ve teferruat çerçevesinde Bankaya vere
cektir.
Kısmı 6 — Banka başka şekilde tahriren muvafakat etmedikçe müstakriz meleket veya onun si
yasi tâli bir teşekkülünün veya her hangi bir ajanının her hangi bir malı, matlubatı, geliri veya
alacağı üzerine her hangi bir dış borcun tediyesini teminat altına almak sadedinde bir imtiyaz
priorite veya rehin tesis ederse, bu takdirde* tesis edilen bu haklar aynı şekilde kredi veya" tahvi
lâtın ve diğer taahhüdatm, resülmal ve faiz tediyesinin temininde de kabili tatbik olacak ve bu
şekilde tesis edilen imtiyaz veya priorite hükümleri bu hususu açıkça ifade edecek şekilde yazı
lacaktır. Ancak işbu hüküm aşağıdaki hallerde tatbik olunmıyacaktır.
a) Herhangi bir malın mubayaası halinde mubayaa anında mezkûr malın mubayaa bedelinin
tediyesinin teminatı olarak tesis edilen imtiyaz ve rüçhan.
b) Âzami bir yıl vadeli borçları teminat altına almak gayesine matuf olarak ve ticari emtia
nın satışından mütevellit hâsılat ile ödenmesi meşrut olmak kaydiyle ticari emtia üzerine mevzu
her hangi bir rehin,
c) Türkiye Merkez Bankasınca normal bankacılık muamelelerinin neticesi olarak âzami bir
sene vadeli borçlarının teminat altına alınman sadedinde mezkûr Banka tarafnidan matlubatı üze
rine tesis edilen her1 hangi bir rehin,
* •"•""'."
Kısım 7 — îşbu kredi anlaşması gayelerinin tamamiyle tahakkukunu temin maksadiyle Akıd ta
raflar aşağıdaki şekilde işbirliği yapacaktır.
a) Taraflardan birinin arzusu üzerine tarafların salahiyetli mümessillerinin Kredi Anlaşma
sına ve gayelerine ait meseleler mevzuunda fikir teatisinde bulunmayı kabul ederler. Bu kısım
hükümleri gereğince taraflardan birinden vâki teklif ve tavsiyeler diğer Âkıd Tarafça iş birliği
zihniyeti dairesinde tetkik edilecektir.
b) Borçlu memleket veya onun tâbi bir siyasi teşekkülü veya ajanı üzerine yeniden bir borç
alır veya garanti eder veya mevcut boraların itfa şeraitini esaslı surette tadil cihetine gitmek
arzusunu izhar ederse, borçlu bahis mevzuu arzudan Bankayı derhal haberdar eder veya ettirir.
Bu mevzuda karar alınmadan evvel Bankaya borçlu memleket ile istişarelerde bulunmak için
hâdiselerin icabettireceği derecede mâkul bir mühlet verir. Şu kadar ki, bu hüküm aşağıdaki hal
lerde kabili tatbik değildir:
1) işbu Anlaşmanın imzasından evvel akdedilmiş kredi anlaşmalarından mütevellit mebaliğin istimalinden mütevellit borçlar,
ii) Vâdesi bir seneden fazla olmıyan ve bu müddet içinde Tarafların muameleleri muvaze
neli bir hal alacağı ümit edilen hallerde yapılan milletlerarası tediye veya müşabih anlaşmalar,
iii) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından normal faaliyeti esnasında yapılan ve
vâdesi bir seneyi aşmayan borçlanmalar,
c) Borçlu memleket Bankanın zaman zaman vâki talebi üzerine Bankanın salahiyetli mü
messillerine 4 ncü kısım hükümleri gereğince tesbit edilen vazifelerini ifa etmek sadedinde müs
takriz memleketin her hangi bir kısmını ziyaret etmek ve borçlunun malî ve ekonomik ve mümasil
şartlarını tetkik etmek hakkını tanıyacaktır.
d) Kredi Anlaşmasının icrasını veya kredi mebaliğinin itfasını önliyş^ek veya mâni olacak
hallerin zuhurunda borçlu bankayı keyfiyetten derhal haberdar eyliyecektir. işbu maddenin 6
ve 7 nci kısımlarında kullanılan dış borç tâbiri borçlunun parasından maada diğer paralar üze
rinden ödenmek veya borçlunun parası üzerinden ödenmekle beraber tediyenin kısmı âzami borç
lunun memleketinde gayrim eskûn olanlara yapılması mânasmdadır.
Kısmı 8. — Kredi ve tahvilâtın resülmal ve faizi, kredi mebaliği üzerinden alman taahhüt ve hiz
met ücretleriyle tahvilâtın itfasında ödenen prim, borçlu memleketin veya ona bağlı vergi idaresi
nin mevcut veya istikbalde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerden ve borçlunun veya tâli
teşeküllerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu kadar ki, itfa olu
nan tahvillerin sahipleri Bankadan maada olup borçlunun memleketinde meskûn şahıs veya*
şirketler ise bu takdirde yukardaki hükümler tatbik olunmaz.
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Kısım 9. — İ ş b u anlaşmaya göre ihraç olunan tahvilât borçlu memleketin veya vergi idaresinin
mevcut ihraç, damga ve diğer vergilerinden muaftır.
Kısım 10. — Banka ile hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut olmadıkça tamamı veya bir kısmı iş
bu kredi mebaliği ile mubayaa olunan mallar borçlu tarafından sigorta edilecek veya ettirilecektir.
Bu sigorta deniz nakliye ve malların borçlu memlekete ithaline kadar zuhuru muhtemel diğer teh
likelere karşı yapılaeak ve miktarı sağlam ticari teamüle uygun olacaktır. Sigorta mukaveleleri
tutarı dolar veya sigorta olunan malların tediyesinde kullanılan para cinsinden ödenecektir.
Kısım 11. — Borçlu projelerde kullanılan tesisat, teçhizat ve emtia sağlam teknik standartlara
göre muhafaza edecek ve kullanacaktır.
Kısım 12. — İşbu anlaşmaya bağlı 2 numaralı ekte gösterilen haller hariç, borçlu tamamı veya
bir kısmı işbu anlaşmadan mütehassıl para ile mubayaa olunan mallardan hiç birisini Bankanın ev
velden yazılı olarak müsaadesi istihsal olunmadıkça satamaz, rehin edemez veya başka türlü elde»
çıkaramaz.
Kısım 13. — Borçlu işbu anlaşmaya bağlı 5 numaralı ekte gösterilen mahallî para cinsinden ge
rekli finansmanı sağlamak maksadiyle hissesine düşen gerekli tedbirleri derhal alacaktır.
Madde — I X .
Taahhütlerin ifa olunmaması halinde Bankanın alacağı tedbirler
Kısnn 1 — Aşağıdaki hallerin (taahhüdün ifa olunmaması halleri) zuhurunda:
a) Kredi mebaliğine ait faiz taksitleri veya tahvilleri veyahut kredi üzerine mevzu taahhüt ve
hizmet ücretleri taksitleri zamanında ifa olunmaz;
b) Kredi resülmali veya tahvilâtın resülmal veya itfa bedeli vâdelerin hululünde veya itfa ilân
ile veya işbu anlaşmada tesbit edilen başka şekillerde tesbit edilen usullerle hulul ettiği halde itfa
yapılmazsa;
c) İşbu anlaşmada veya tahvilât ile tesbit olunan ve borçlu tarafından riayeti kabul olunan şart
lar veya anlaşmalar hükümleri yerine getirilmezse;
Borçluya yapılan ihbardan sonra (a) fıkrasındaki hal Bankaca vâki ihbarı takibeden 30 gün
sonrasına* kadar ve (c) fıkrasındaki halde ihbarı takibeden 60 gün sonrasına kadar de
vam ederse; Banka o ana kadar itfa olunmamış kredi mebaliği ile tahvilât tutarının
(O ana kadar vâdesi hulul etmemiş olanlar) tamamının muacceliyet kesbettiğini ilân eder
ve bu anlaşma veya tahvilâtta bu hükme mugayir hükümler •bulunsa dahi, itfa olunmamış resülmalin tamamı derhal vacibüttediye olur.
Kısım 2. — Bankanın yukardaki tedbirleri almakta gecikmesi veya nisyanı işbu anlaşma ile
taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde Bankaya tanınan salâhiyetleri haleldar etmediği gibi
bu hal taahhütlerin yerine getirilmemesi haline Bankanın muvafakati mânasına gelmez. Keza
Bankanın bu hallerde alacağı kararlar ile muayyen bir taahhüdün ifa olunmaması hâdisesini na
zara almaması mütaakıp mümasil hâdiselerde haklarını istimale mâni teşkil etmez. Bu Anlaşma ile
Bankaya tanınan hakları Banka zaman zaman ve lüzum derecesinde istimale salahiyetlidir.
Madde — X
Anlaşmanın tefsiri,

tahkim

Kısım 1. — Her hangi bir memleketin veya bir Devletin veya bunlara tâbi siyasi bir teşekkülün
kanun veya nizamlarında hilâfına hükümler mevcut olsa dahi işbu Anlaşma ve tahvilât ile âkıd Ta
raflara tanınan hak ve vecibeler hüküm ifade edecektir. Âkıd Taraflar Milletlerarası Bankanın sta
tüsü hükümleri icabı olarak ve^a başka sebepler dolayısiyle işbu Anlaşma ve tahvilât ile tesbit
olunan hükümlerin gayri mer'i olduğunu iddia edemez.
Kısım 2. — Bu Anlaşmanın ve tahvillerin hükümleri New - York Eyaletinin mer 'i kanunlarına göre
tefsir olunur.
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Kısım 3. — Âkıd Taraflar arasında işbu.Anlaşmadan mütevellit anlaşmazlık veya işbu Anlaşma
ve tehvilât ile ilgili olup karşılıklı olarak hallolunamıyan talepler Milletlerarası Bankanın 3 Mayıs
1947 tarihli ve 1 numaralı kredi talimatı çerçevesi dairesinde tesbit olunan tahkim yolu ile hallolunur. Âkıd Taraflar söz konusu 1 numaralı kredi talimatı hükümlerini kabul ederler. Şu kadar ki,
banka 1 numaralı kredi talimatının sağladığı ha kem yolu ile borçlu aleyhine istihsal ettiği bir
hükmü icra ettirmek maksadiyle mahkemeye müracaat edemez. Bununla beraber banka lehine is
tihsal olunan kararı 1 umaralı talimat yardımı ile sağlamamış olması kaydiyle bu hükümden muaf
tır.
Madde — X I
Muhalif

hükümler

Kısım 1 — - İşbu Anlaşma hükümlerine göre Taraflardan birinin diğerine yapılması icabeden
veya yapılmasına müsaade olunan ihbar, müracaat veya talep yazı ile yapılmak veya telgraf, tel
siz telgraf ile bu ihbar, müracaat veya talebe muhatap olan tarafın aşağıda gösterilen veya Âkıd
Tarafça- tesbit edilen adresine gönderilmekle, ihbar müracaat veya talep icabı şeklinde yapılmış
sayılır. Âkıd, Tarafların ardesleri aşağıdadır:
a)

b)

Borçlunun adresi.
Maliye Bakanlığı
Hazine Genel Müdürlüğü
Ankara. Türkiye.
Bankanın adresi.
International Bank for Reconstruction and Development 1818 Hstreet, N. W.
Washington 25, District of Oolumbia,
Unitet States of Amerika.

Kısım 2 — Borçlu namına işbu. Anlaşmanın IV ncü maddesiyle tahvilât hükümleri gereğince
vâki müracaatları imzalıyacak ve gene ^borçlu namına işbu Anlaşma ile hazırlanıp bankaya veril
mesine müsaade olunan vesikaları imza edecek şahıs veya şahısların salâhiyetini tevsik etmek
hususunda gerekli malûmat ile bu gibi şahıs veya şahısların sahih imza numuneleri bankaya ve
rilecektir.
Kısım 3 — Bu Anlaşmanın ÂkıdTaraflara tanıdığı hak ve vecibeler kredinin tamamının (Veya
iptal edilmiş olursa) ve tahvillerin itfası anında mevcut ise müterakim itfa priminin tediyesi ile
nihayet bulur.
Kısım 4 — işbu Anlaşma muhtelif nüshalar halinde yapılabilir. Ancak her nüsha ayrı olmak
ve müştereken orijinal nüsha hükmündedir.
Kısım 5 — işbu Anlaşma gereğince alınması icabeden veya müsaade edilen her hangi bir karar
veya hazırlanması gereken veya müsaade olunan bir vesika, borçlunun Maliye Bakanı tarafından veya
onun yazı ile tevkil edeceği şahıs tarafından yapılabilir. Bu Anlaşmanın tadili veya tevsii için
Maliye Bakanı veya onun yazı ile tevkil edeceği şahıs tarafından vâki tahriri müracaatla tadil
veya tevsi keyfiyeti, Maliye Bakanının fikrince borçlu memleketin mevcut şartlar altında taahhüt
lerini esaslı surette artırmıyacak mahiyette olmak şartiyle kabul olunabilir. Banka, Maliye Bakanı
veya tevkil edeceği şahıs tarafından verilecek ve işbu Anlaşmanın tadil veya tevsiinin borçlu mem
lekete mevcut şartlar altında daha fazla taahhütler tahmil etmiyeceğine dair olan vesikasını katî ve
nihâi nazarı ile bakabilir, işbu 5 nci kısım hükümleri borçlu tarafından verilecek diğer herhangi bir
salâhiyete inzimamen kullanılacaktır.
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Yürürlük

tarihi

Kısım 1 — İşbu Anlaşma aşağıdaki hâdiselerin tahakkukunu bildiren ve borçlu tarafından Ban
kaya verilen malûmatı takibeden 15 gün sonra mer'iyete girer.
a) İşbu Anlaşmanın borçlu tarafından gereği şekilde kabul ve tasdik edilerek iade edilmiş
olması;
b) Borçlu ile Banka arasında hububat siloları için aynı tarihte aktedilmiş bulunan kredi anlaş
masının X I I nci maddesi hükümlerine göre yürürlüğe girmiş bulunması.
Bu kısmın hükümleriyle Bankaya ibrazı icabeden vesaik meyanmda Bankaca tatminkâr addedile
cek hukuki mütalâa veya mütalâalar bulunacak ve aşağıdaki hususları ihtiva edecektir :
1 - İşbu Anlaşmanın borçlu tarafından icabettiği şekilde kabul, tasdik ve iade edilmiş olduğunu;
2 - Anlaşma hükümlerinin borçlu memleket için hakiki bir taahhüt teşkil ettiğini;
3 - İşbu Anlaşma mezkûr tahviller imza edilip teslim edildikten sonra borçlu hakiki ve ilzam
edici bir taahhüt ifade edeceği.
Banka 'bu Ihususta verilen malûmatın tatminkâr olduğunu yazı ile 'borçluya bildirir. Banka ile
borçlu arasında hilâfına yazılı bir Anlaşma mevcut 'olmadığı hallerde Söz konusu 15 günlük müd
det bu yazılı ihbardan itibaren başlıyacaktır.
Kısım 2 — İşbu Anlaşma tarihinden 180 gün sonra tou maddenin 'birinci kısmında yazılı husus
lar yerine getirilmez ve gene bu madde mucibince verilmesi icalbeden malûmat Bankaca tatminkâr
addedilmezse, takdir keyfiyeti Bankaya ait olmak üzere, Banka işbu Anlaşmanın iptal edildiğini
borçluya bildirebilir. Böyle Ibir ihbardan sonra Anlaşmanın Âkıdler hakkında tanıdığı hak ve ve
cibeler nihayet bulmuş addolunur.
İşibu Anlaşma yukarda gün ve senesi yazılı tarihte iki tarafın salahiyetli mümessilleri tarafın
dan Âkıd taraflar namına imza edilmiştir.
'Milletlerarası Banka namına
İmza

Türkiye Cumhuriyeti namına
İmza
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CETVEL : I
Aşağıdaki tablo kredinin resülmalinin hangi taksitlerde ve Ihangi tarihlerde ödeneceğini ve bu
taksitlerin tekabül ettiği miktarları göstermektedir :

ödeme tarihi
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim

1, 1955
1, 1956
1, 1956
1, 1957
1, 1957
1, 1958
1, 1958
1, 1959
1, 1959
1, 1960
1, 1960
1, 1961
1, 1961
1, 1962
1, 1962
1, 1963
1, 1963
1, 1964
1, 1964
1, 1965
1, 1965

Ana para
ödemesi
$

201.000
206.000
210.000
214.000
219.000
224.000
228.000
223.000
238.000
243.000
249.000
254.000
259.000
265.000
270.000
276.000
282.000
288.000
294.000
300.000

Her öde
meden sonra
arta kalan
para miktarı
$
12.500.000
12.299.000
12.093.000
11.883.000
11.669.000
11.450.000
11.226.000
10.998.000
10.765.000
10.527.000
10.284.000
10.035.000
9.781.000
9.522.000
9.257.000
8.987.000
8.711.000
8.429.000
8.141.000
7.847.000
7.547.000

ödeme tarihi

Ana para
ödemesi
$

Nisan 1, 1966
Ekim 1, 1966

307.000
313.000

Nisan 1, 1967
Ekim 1, 1967
Nisan 1, 1968-

320.000
327.000
334.000

Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan

1, 1968
1, 1969
1, 1969
1, 1970
1, 1970
1, 1971

341.000
348.000
355.000

Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim

1, 1971
1, 1972
1, 1972
1, 1973
1, 1973
1, 1974
1, 1974
1, 1975
1, 1975

Her öde
meden sonra
arta kalan
para miktarı
$
7.240.000
6.927.000
6.607.000
6.280.000
5.946.000

363.000
371.000
378.000

5.605.000
5.257.000
4.902.000
4.539.000
4.168.000
3.790.000

387.000
395.000
403.000
412.000
420.000
429.000

3.403.000
3.008.000
2.605.000
2.193.000
1.773.000
1.344.000

439.000
448.000
457.000

' 905.000
457.000

Ek : 2
Projelerin tavsifi
A Projesi :
Salıpazarı Liman İslah projesi :
Boğaziçi'nin batı sahilinde bulunan Salıpazarı Rıhtımı Tophane Rıhtımının bir temadisidir. Bu
rıhtımın bugünkü uzunluğu 460 metredir. Buna 310 metre uzunluğunda ve bugünkü rıhtıma naza
ran 15 m. denize doğru açılan bir rıhtım ilâve edilecek ve bunun 10.5 m. derinliğine kadar temizle
necek ve 16 000 m karelik vüsatinde de transit işleri için ambarları bulunacaktır. Bu rıhtım bir sa
bit, üç muharrik vinç ile seyrüsefere yardımcı tesisatla teçhiz edilecektir. Her transit ambarı hamu
le yükleyici teçhizat, muharrik vinçler, traktör ve aırka arbaları ile kamyon ve paletlerle teçhiz edi
lecektir.
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B Projesi :
Haydarpaşa Limanı ıslahat projesi
Haydarpaşa Limanı Boğaziçi'nin İstanbul'a açıldığı noktada ve Marmara Denizinin şark sahilin
de bulunmaktadır. Burada bir küçük bir de büyük şilep alacak vüsatte bir rıhtım inşa edilecektir.
Bu rıhtımın gayesi dış finansmanı Bankadan Toprak Mahsulleri namına alınacak krediden sağlana
rak tesis edilecek silo vasıtasiyle hububat tahmil işlerini,tedvir etmek olacaktır. Bu maksatla Hay
darpaşa Limanının şimal duvarı 180 m. kuzeye kadar götürülecek ve ondan sonra 150 m. kadar da
şarka (sahile doğru) çevrilerek rıhtım duvarının her iki tarafında deniz 10.5 m. derinliğine kadar
temizlenecektir. 600 m. uzunluğunda ve sahilden 230 m. mesafede bir dalgakıran inşa edilecektir.
Rıhtım duvarlarının arkasında takriben 30 bin metre karelik bir saha doldurulacak ve buraya 11
bin m. kare transit ambarlariyle yol ve demiryolu müntehaları yapılacak ve Toprak Mahsullerinin
mevzuubahis silosu tesis edilecektir. Malların mekanik vasıtalarla tahmil ve tahliyesi bakımından
bu rıhtım da A projesi rıhtımı gibi ve aynı derecede teçhiz edilecektir. Bundan başka limana
bir sabit ve iki muharrik vinç ile seyrüsefere yardımcı tesisat temin olunacaktır.
C

Projesi:

Alşancak Limanı ıslah projesi :
Alşancak Limanı İzmir Körfezinde müesses olup, Toprak Mahsulleri Ofisi projesi gereğince
inşa edilecek silolardan birinin inşa sahasını teşkil edecektir. Halihazır Alşancak demiryolu rıh
tımından başlamak üzere 180 m. lik bir rıhtım inşa edilecek ve deniz 10,5 m. derinliğinde kazı
larak vapur yatakları hazırlanacaktır. Bilhassa 8 000 metre kareye tevsi edilecek olan 4 000 m.,
lik transit ambarı inşa edilecektir. Bıu projeye tahmil ve tahliye işleri için teçhizat sağlanacaktır.
D

Projesi:

San\sun Limanı inşaatı projesi :
Karadeniz'de Samsun'da yeniden bir liman inşa edilecek ve âzami, uzunluğu 1 600 m. olan
asli bir dalgakıranla âzami uzunluğu 2 500 metre olan.ikinci bir dalgakıran ve tulü 670 m. tu*
tan iki parçalı rıhtım duvarı yapılacaktır. Rıhtıma 10,5 metre derinliğinde vapur yatakları açı
lacaktır. Buraya 13 000 m. kare vüsatinde transit ambarları inşa edilecek, ve liman tahmil ve tahr
liye teçhizatı ile seyrüsefere yardımcı. aletler ve demiryolu koneksiyonları ile cihazlandırılacaktır.
E

Projesi:

iskenderun Limanı ıslahat projesi :
Akdenizdeki iskenderun Limanının derin suda inşa edilmiş 600 kadem uzunluğunda beton
iskelesi vardır. Bunun üzerine hububat, maden cevheri ve kömür tahmil ve tahliyesi için meka
nik tesisat inşa edilecek ve böylece limanın yükleme ve boşaltma kapasitesi artırılacaktır. Maden
cevheri için limanda 50 000 tonluk bir saha inşa edilecek ve cevherin vagonlardan vapurlara
mekanik olarak tahliyesi için tesisat yapılacaktır. Rıhtım boyunca hareket edecek bir maden
cevheri tahmil kulesine mekanik tesisatla maden yüklenecektir. Gemilerle gelen kömür, rıhtımda
vinçler vasıtasiyle maden cevheri kulesine boşaltılacak ve oradan 20 000 tonluk depolara meka
nik vasıtalarla naklolunacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi projesinin bir kısmı olmak üzere bu
raya bir silo inşa edilecek ve hububat mekanik vasıtalarla sahil boyunca hareket eden bir tahmil
kulesine yükletilecektir.
F Projesi:
Müşterek teçhizat projesi:
Müstakriz memleketin Bayındırlık Bakanlığının Ereğli ve Trabzon'daki limanlarında mevcut
( S. Sayısı : 5 4 )
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ve bu Anlaşmanın A işaretli lahikasında gösterilen teçhizat ile işbu kredi mebaliğinden mubayaa
olunacak ve B lahikasında gösterilen teçhizattan terekküp etmek üzere müşterek bir inşaat teçhi
zat kaynağı tesis edilecektir. Bu kaynak 1951 senesi sonuna kadar ikmali derpiş olunan Trabzon
Limanı inşaatı faaliyetinde ve A, B, C, D, ve E projelerinin ikmalinde kullanılacaktır. Ondan
sonra borçlunun memleketinde diğer liman inşaatı sahalarında istihdam edilecektir.
G Projesi:
Mevcut limanlarda daha rasyonel çalışmayı sağlamak maksadiyle aşağıda gösterilen şekilde esas
lı tamir, yenileme ve ilâveler yapılacaktır.
1 - İstanbul'da Tophane ve Sirkeci rıhtımlarında A ve B projelerinin ikmalinden sonra, mev
zuu bahis rıhtımların ihtiyaçlarına göre mevcut tahmil ve tahliye tesislerinin yeniden esaslı şekil
de tamiri ve yenilenmesi.
2 - Haydarpaşa Rıhtımında mevcut hamule ve kömür tahmil ve tahliye tesisatının tamiri.
3 - İzmir Şehir Limanında mevcut tahmil ve tahliye tesisatının esaslı surette tamiri ve yeni
vinçlerle teçhizi.
4 - Samsun'da mevcut tesisatın tamiri ve 200 beygirlik bir römorkörün temini.
5-- Mersin'de yeniden iki macuna ilâvesi ve demiryolu rıhtımında mevcut sabit vinçlerin ve ha
len kullanılan mavnaların tamiri.
6 - İskenderun'da 500 küowat takatinde yeni bir dizel motorunun tesisi ve mevcut liman tesi
satının esaslı surette tamiri.
İnşaat zaman cetveli:
Muhtelif projelerin tahmini inşaat başlangıç ve ikmal tarihleri aşağıda gösterilmiştir.
Proje
A
B
C
D
E
F
G

Başlangıç tarihi
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Eylül
Eylül

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

1951
1951
1951
1951
1951
1950
1950

İkmal tarihi
Aralık 31,
Aralık 31,
Aralık 31,
Aralık. 31,
Aralık 31,
Aralık 31,
Aralık 31,

1953
1953
1953
1956
1952
1953
1951

Umumi hükümler:
Aşağıdaki hükümler bütün projeler için kabilitatbik olacaktır.
â) Projelerin rasyonel şekilde tatbik ve idamesini sağlamak maksadiyle borçlu gereği kadar
personelin yetişmesini şakıyacaktır.
b) Kredi mebaliği ile temin olunan teçhizat ve tesisatın muntazam çalışması için gerekli
yedek parçalar temin olunacaktır.
c) Bu yoldan temin olunan teçhizat ve tesisat yıprandığı ve projelerinin faaliyetinde kul
lanılamaz bir hale geldiği zaman, borçlu tarafından satılabilir, rehin edilebilir veya başka şekil
de elden çıkarılabilir.
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Ek Cetvel - A
Trabzon'daki
No.

malzeme
Malzeme

Yarım yarda 3 ekskavatör (kürekli)
Dö Dört yarda 3 scraper
Muzayyak havayla işliyen makkap
Sabit kompresör
Makkap bileme cihazları
mt. Çelik boru ve contaları
mt. 3 / 4 " Hava hortumu
4 kadem makkap
10 ton askı (Brother and Sister tipinde)
Tel askı
10 ton kürek
Snatch doku 20 ton
Tartma köprüsü
Portatif kompresör (yedek parçalariyle) (210 kademe 3 )
Şahmerdan ve yedekleri
Kadem contalı hortum
mt. 113 librelik ray
Yıkama ve eleme cihazı
1/2 yarda 3 kürek (Chaseside tipi)
Moto pomp (satta 7000 galon)
Kadem buhar borusu 2 "
Beton vibratör
mt. 2 " çelik boru
300 kw jeneratör (komple)
.
20'' amudî makkap makinâsı
Makkap (Roto drili tipi)
30 tonluk vagon (müstamel)
40
»
»
»
20 ton lokomotif (normal ray için)
12 ton (Steel Stone Ekips) çelik taş atıcısı
Ton çelik iksa kazığı
15 ton müteharrik vinç (dökme cihazı)
Kazık kakma cihazı 10 B 3 şahmerdanlı yeraltı ve havai
kablolar
1
3 ton müteharrik vinç
15 ton
»
» (dökme cihazlı)
, 2
4
4 ton vinç (Crawler tipi)
1/2 yd 3 ekskavatör (uzun kol tertibatlı)
1
6
Şamandıra (Zincir, demir takımı komple)
24
5 ton taş tepsileri
2
2 1/2 ton Dizel lokomotif (60 cm. ray için)
D. 8 katerpillar traktör buldozerli
1

1
1
10
1
3
600
1065
200
20
40
1
4
1
2
10
1000
3400
1
2
1
5000
4
500
3
1
4
7
16
5
62
100
2
1
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Malzeme
Vagon tipi makkap (komple takım)
12 1/2" torna
7 1/2" torna
Perçin makinası
j
"!
: .. ;:,.,
Ark kaynak cihazı
" İ^ r
'
Döküm ocağı
-^ ':>İ^^MWH^
''''•'
Hidrolik kiriko
^:> ,
Takım raya sevk rampası
Jim crow
" ^
Rektifiye makinası
Avadanlık çantası
''"
Destere tezgâhı
Nakliye cihazı
'^V**V'^
3 1/2 ton lokomotif (60 an. ray için)
1 yd 3 dökme vagonu
"^
Mil 20 librelik ray 4 takım makas vs. ile komple
15, librelik ray, kample takım
Vagon tipi makkap, komple (Türkiye'de mubayaa edil
miştir)
2 yd 3 Ekskavatör, kürek, uzun kol ve vinç tertibatlı
(Ereğli liman inşaatından temin edilmiştir)
120 beygirlik römorkör (Türkiye'de yapılmış ve Ereğli
liman inşaatından temin edilmiştir")
s
68 ton yana yatabilen sat (Ereğli liman inşaatından<
125 ton dibi açılan şat (Türkiye'de inşa edilmiştir)
Ereğli'deki malzeme
Kürek, 1 1/2, 2 ve 3 yd 3
Sabit buharlı vinç 50 ton
120 beygirlik römorkör
50 ton yüzücü vinç (buharlı)
Dipten döğen şat 120 ton
Beton harman makinası günde 500 ton
Portal vinç (50 ton)
Buharlı lokomotif ( İ m . ray için)
10 ton müteharrik vinç
Betoniyer ( 1 yd 3 )
Döküm kamyonu 10 tonluk (Tamir atelyesi malzemesi)
Tarak dubası saatta 1000 ton
Büyük römorkör 400 beygir, buhar
5 ' ' kuyu makkabı
2 çelik duba
3 ton ve 4 ton vinç
'."',''
'^

( S. Sayısı : 5 4 )
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Ek cetvel : B
P Projesi istikrazından alınacak malzeme
3
Sehpa makkabı
5
2 1/2 yd 3 ekskavatör
1
40 ton lokomotif vinç
30 - 40 Ton düz araba
1
Komple beton cihazı
2
Yüzücü şahmerdan
Kara şahmerdanı
1
2
Yüzücü vinç 60 ton
1
1000 m 3 /saatta hidrolik tarak
2
5 : : m3 saatta kum pompası
2
Clam shell kovası
2
Servis dubası
3
1000 ton dipten döken şat
2
5:: beygirlik römorkör
3
300
»
»
3
Buldozer
3
Taş taşıma dubası
Bu uetvelin A elinde mezkûr teçhizatın tamiri için
fon da temin edilecektir.

lüzumlu

Ek î S A
Doları natık emre muharrer tahvil numunesi
Türkiye Cumhuriyeti
Seri tahvilleri — A Serisi
Alman bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti
doları
senesi
ayının
gününde . . . . ve senevi yüzde . . . % . . . hesabiyle işbu tahvilin itfa edi
leceği tarihe kadar işliyecek faizi her senen . . . ve
tarihlerinde Amerika Birleşik
Devletlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan kanuni tedavülü haiz bankınot veya
madenî para ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının (Bundan sonra Banka tesmiye oluna
caktır) Amerika Birleşik Devletlerinin New - York Eyaletinin New - York Şehrinde Manhattan
Kasabasında kâin ajanına veya emrühavalesine ödemeyi taahhüt eder. işbu tahvil Türkiye Cum
huriyeti ile Banka arasında 1950 tarihinde imzalanan Kredi Anlaşması gereğince tamamı veya bir
kısmı ihraç edilmiş olan seri bonoların A serisinden (Bundan sonra tahvil tesmiye olunacaktır),
olup resülmal yekûnu . . . veya aynı miktarda başka paraya muadil para üzerinden vacibüttediye olan ve ihracına müsaade edilmiş bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi Anlaşmasına ya
pılacak her hangi bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin resülmalini, faizini tahvilde gös
terilen zamanlarda, yerde ve para cinsinden itfa taahhüdüne halel getirmez.
îtfa takdir hakkı Türkiye Cumhuriyetine ait olmak üzere, "borçlu ihraç olunan tahvilleri zaman
zurnan tamamen veya kısmen itfa edebilir. (Kısmen itfa halinde, itfa olunacak tahviller kur'a keşi( S. Sayısı : 54 )

-fctdesi suretiyle veya Banka veya Türkiye Cumhuriyeti
arasında
kararlaştırılacak
diğer
usullerle tesbit olunur) İtfa keyfiyeti Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının Washing
ton'daki İdare Merkezine asgari 90 gün evvel bildirilir, itfa olunacak tahviller hâmiline muharrer
ise keyfiyet iki yevmî gazete ile haftada birer defa 3 hafta için ilân edilir ve ilk ilân itfa tarihin
den asgari 45 gün evvel yapılır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin itfa akçesi Amerikan dolâri
ise ilân, İngilizce olarak Manhattan'da münteşir günlük iki gazete ile yapılır. İtfa akçesi Ameri
kan dolarından gayrı bir para ise, ilân keyfiyeti itfa akçesi memleketinin resmî lisanlarında veya
lisanlarından birinde ve itfanın yapılacağı yerde münteşir yevmî iki gazete ile yapılır. İtfa fiyatı
resülmale ve itfa tarihine kadar teraküm eden faize ve aşağıdaki nispetlerde resülmal üzerinden
hesaplanacak prim tutarına müsavi olacaktır.
Böyle bir tahvilde zikredilmiş olan tarihten 5 yıl evvel ödendiği takdirde yüzde birin yarısı;
mezkûr tarihten 5 seneden sonra ve 10 seneden evvel ödendiği takdirde yüzde bir; 10 sene ile 15 se
ne arasında yüzde bir buçuk; 15 sene ile 20 sene arasında yüzde iki; 20 seneden daha sonra öden
diği takdirde yüzde 2 buçuk.
İtfa ihbarı gereğince itfa yapıldıktan sonra tahvillere faiz yürütülmiyeeek ve ibraz olunan tah
viller Türkiye Cumhuriyeti tarafından itfa mahallinde veya mahallerinde ve yukarda açıklanan fi
yatlar veya fiyat üzerinden itfa ihbarındaki esaslar dairesinde itfa olunacaktır. İbraz olunan ve
fakat itfa edilmiyen tahvillere itfa anma kadar faiz yürütülecektir.
İşbu Anlaşmada izah olunan taahhütlerin yerine getirilmemesi hallerinden biri tahakkuk eder.
se Banka, ihtiyarına göre, o ana kadar vâdesi hülûl etmemiş tahviller resülmalinin tamamının muacceliyet kesbettiğini ilân edebilir. Böyle bir ilândan sonra ödenmemiş resülmalin tamamı der
hal vacibüttediye bir hal alır.
Tahvillerin resülmal, faiz ve itfa anında varsa, pirimi Türkiye Cumhuriyetinin veya ona bağlı
vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerinden ve borçlu
nun veya tâli teşekküllerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu kadar
ki, itfa olunan tahvillerin sahipleri Bankadan maada olup borçlunun memleketinde meskûn şahıs
veya şirketler ise bu takdirde yukardaki hükümler tatbik olunmaz.
Bu tahvil Türkiye Cumhuriyeti namına salahiyetli mümessili tarafından imza edilmiştir.
Tükiye Cumhuriyeti
Adına
Salahiyetli Mümessil

Tarih

EK:3B
Dolan natik hâmiline muharrer

tahvil

numunesi

Alınan bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti., doları., senesi., ayınm.. gününde ve senevi yüz
de.. %.. hesabiyle işbu tahvilin itfa edildiği tarihe kadar iş'iyecek faizi senede iki defa., ve., ta
rihlerinde Amerika'da âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan kanuni tedavülü haiz bankıttot veya madenî para ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının (bundan sonra Banka tes
miye olunacaktır). Amerika Birleşik Devletlerinin New-York eyaletinin New-York Şehrinde Man
hattan kasabasında kâin ajanı nezdinde işbu senet hâmiline ödemeyi taahhüt eder. Tahvil vâde
sine kadar faiz tediyatı tahvile bağlı kuponların teslimi mukabilinde yapılacaktır. İşbu tahvil
Türkiye Cumhuriyeti ile Banka arasında... 1950 tarihinde imza^nan kredi anlaşması gereğince ta
mamı veya bir kısmı ihraç edilmiş olan seri bonoların A serisinden (bundan sonra tahviller tes
miye olunacaktır) olup resülmal yekûnu $.. veya aynı miktarda başka paraya muadil para üze( S. Sayısı: 5 4 )

- 8 8 rraden vaeîbüttediye olan ve-İhracına müsaade edilmiş bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi An
laşmasına yapılacak her hangi bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin resülmalini, faizini
tahvilde gösterilen zamanlarda, yerde ve para cinsinden itfa taahhüdüne halel getirmez.
itfa takdir hakkı Türkiye Cumhuriyetine aft olmak üzere borçlu ihraç olunan tahvilleri zaımm zaman tamamen veya kısmen itfa edebilir. (Kısmen itfa halinde, itfa olunacak tahviller kur'a
keşidesi suretiyle veya Banka ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kararlaştırılacak diğer usullerle
tesfoit olunur) -İtfa keyfiyeti Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının \Vashinyton'daki idare
Merkezine asgari 90 gün evvel bildirilir, itfa olunacak tahviller hâmiline muharrer ise keyfiyet iki
yevmî gezete ile haftada birer defa üç hafta için ilân edilir ve ilk ilân itfa tarihinden asgari 4f>
gün evvel yapılır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin itfa akçası Amerikan doları isıe, ilân ingilizce
olarak Manhattan'da münttşir günlük iki gazete ile yapılır.
itfa akçesi Amerikan dolarından gayri bir para ise ilân keyfiyeti itfa akçesi memleketinin res
mî lisanlarında veya lisanlarından birinde ve itfanın yapılacağı yerde münteşir yevmi iki gazele
ile yapılır. İtfa fiyatı resülmale ve itfa tarihine kadar teraküm eden faize ve aşağıdaki nispet
lerde resülmal üzerinden hesaplanacak prim tutarına müsavi olacaktır.
Böyle bir tahvilde zikredilmiş olan tarihten f. yıl evvel ödendiği takdirde yüzde birin yarısı;
mezkûr tarihten 5 seneden sonra ve 10 seneden evvel ödendiği takdirde yüzde bir; 10 sene ile 15
sene arasında yüzde bir buçuk; 15 sene ile 20 sene masında yüzde iki; 20 seneden daha s'onıa öden
diği takdirde yüzde 2 buçuk.
İtfa ihbarı gereğince, itfa yapıldıktan sonra tahvillere faiz yürütülmivecek ve itfa tarihinden
sonraya ait olup tahvillerle beraber teslim olunan kuponlar kıymet ifade etmiyeceklir. İbraz olu
nan tahviller Türkiye Cumhuriyeti tarafından itfa mahallinde veya mahallerinde ve yukarda
açıklanan fiyatlar veya fiyat üzerinden itfa ihbarıudaki esaslar dairesinde ödenecektir. İbraz olu'nan ve fakat itfa edilmiyen tahvillere itfa anma kadar faiz yürütülecek ve itfa tarihine kadar
vâdesi hulul eden kuponlar da muteber olacaktır. İşbu anlaşmada izah olunan taahhütlerin yerine
getirilmemesi hallerinden biri tahakkuk ederse Banka, ihtiyarına göre, o ana kadar vâdesi hulul
etmemiş tahviller resülmalinin tamamının muacceliyet kesbettiğini ilân edebilir: Böyle bir ilân
dan sonra ödenmemiş resülmalin tamamı derhal vaeibüttediye olur.
Tahvillerin resülmal, faiz ve itfa ânında varsa, primi Türkiye Cumhuriyetinin veya ona bağlı
vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerden ve borç
lunun veya tâli teşekküllerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu ka
dar ki, itfa olunan tahvillerin sahipleri Bankadan maada olup borçlunun memleketinde meskûn
şahıs veya şirketler ise bu takdirde yukarda ki hükümler tatbik olunmaz.
îş\m tahvil. Türkiye öumhuriyeti namına salahiyetli mümessili tarafından imzalanmış olup faize
ait kuponlar bu anlaşmaya eklenen numunesi veçhile salahiyetli mümessilin soğuk damga imzasiyle imzalanmıştır.
!
Türkiye Cumhuriyeti
" •
-..-•,-.-<,
''-:~ *
Adına
Salahiyetli Mümessil
Faiz kuponu numunesi
No:...
işbu tahvil erken tediyeye tâbi tutulmamışsa, bu kuponun teslimi mukabilinde Türkiye Cumhu
riyeti 1©.. ran 1 nci gününde bu seri bonoların 6 aylık faizine tekabül eden... doları ($.. tediye
anında Amerika Birleşik Devletlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan ve kanuni
tedavülü bulunan bankmot veya madenî para cinsinden Milletlerarası imar ve Kalkınma Banka
sının New - York Şehrinde Manahattan Kasabasında kâin ajanı nezdinde hâmilime ödemeyi ta
ahhüt eder.
No... Vâde tarihi...;
"""
Türkiye Cumhuriyeti
••"

•fcbfc,--

"""""

"

'

•

}

"

:-^-[c,

„__

^:^;'':

Adına

Salahiyetli Mümessil
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CETVEL 4
Projenin muhammen tutan
Yabancı para Mahallî para
(B. A. doları) (Türk lirası)

Kalemler
A. Salıpazarı limanı genişletilmesi
Mühendislik ücretleri
B. Haydarpaşa limanı genişletilmesi
Mühendislik ücreti
C. Alsancak limanı genişletilmesi
Mühendislik ücreti
D. Samsun limanı genişletilmesi
Mühendislik ücreti
E. iskenderun limanı genişletilmesi
Mühendislik ücreti
F. inşaat malzeme deposu
Mühendislik ücreti
(1 Islah, tamir, yenileme ve ilâveler
1 - Tophane ve Sirkeci
2 - Haydarpaşa
3 - izmir şehri limanı
4 - Samsun
5 - Mersin
6 - iskenderun

8.140.000

$ 1.440.000
100.000
1.100.000
120.000
440.000
40.000
2.080.000
180.000
1.300.000
110.000
4.680.000
45.000

14.500.000
12.400.000
31.0(XL000
7.000.000
—
—

275.000
75.000
150.000
115.000
150.000
100.000

—
—
—
—
—
—
73.040.000

12.500.000

Yukarda tasrih olunan mahallî para bedellerinden başka Trabzon limanının genişletilmesi işinin
tamalanması için tahminen 10.700.000 Türk lirasına daha ihtiyaç vardır ki bu paranın temininde F
kaleminde zikredilen inşaat malzeme deposundan istifade edilecektir.

Lahika : 5

«

2 numaralı istikraz Nizamnamesi
Dolârddn gayrı dövizlerle iadesi meşrut ikrazat kısımları dolar muadilinin tesbit sureti ve Bankanın
bu gibi dövizlerle tutulan sermayesinden yapılacak ikrazat kısımları dolayısiyle resülmal, faiz ve ttdre
masraflar namiyle ödenecek olan meblâğlar hakkında Nizamname
Madde — I.
Tâbirler

. -,
"
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İşbu Nizamnamede kullandıkları medlulleri itibariyle :
1. «Banka» tâbirinden maksat, Beynelmilel Kalkınma ve İmar Bankasıdır.
2. «Maddeler» tâbirinden maksat, Bankanın esas mukavelesi maddeleridir.
( S . Sayın : 54)
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- â 6 3. «İkraz» tâbirinden maksat, işbu Nizamname tarihinden sonra Bankanın kendi nukudundan
yapmayı kabul etmiş olacağı bir ikrazdır.
4. «istikraz Anlaşması» tâbirinden maksat, Banka tarafından yapılan ve bir ikrazı derpiş eden
bir Anlaşma olup, mezkûr tâbir, bu gibi bir ikrazın tekeffülünü matık olan her hangi bir anlaşmaya
ve gerek istikraz anlaşmasına, gerek tekeffül anlaşmasına ilâve teşkil eden bilcümle anlaşmalara da
şâmildir.
5. «Müs takriz» tâbirinden maksat, bir istikraz anlaşmasına dâhil olup kendisine ikrazda bulu
nan taraftır.
6. «Kefil» tabirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazı tekeffül eden Banka
âzasıdır. Şayet Bankadan gayrı istikraz mukavelesine dâhil bulunan yegâne Bankanın âzasından
bulunmakta ise ve istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikraz başka bir tarafça tekeffül edilmemiş
ise, o takdirde istikraz anlaşmasına atfen işbu metinde geçecek olan «Kefil» tâbirinin hükmü olmıyacaktır.
7. «Tahviller» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazın tamamı, veya
bir kısmı dolayısiyle, anlaşma mucibince müstakrizin Bankaya tevdi edeceği tahvilleri, veya sair men
kul kıymetleridir.
8. «Âza» tâbirinden maksat, Bankanın bir âzasıdır.
9. «Para» tâbirinden maksat, mevzuubahis Hükümet azadan olsa da, olmasa da, mevzuubahis zamanda mezkûr hükümetin ülkesi dâhilinde resmî ve hususi borçların ödenmesinde ibra ka
biliyeti bulunan, o hükümetin meskukâtı veya kâğıt parasıdır.
10. «Yüzde 18 para» tâbirinden maksat, Birleşik Devletlerden gayri bir azaya ait olup, eğer
mevzuubahis zamanda Bankanın yedinde bulunsa idi, Banka Esas Mukavelesinin 9 (a) bendi hü
kümlerinin şümulüne girecek olan paradır.
;v.
11. «Dolar» tâbirinden maksat, mevzuubahis zamanda Birleşik Devletlerde resmî ve hususi
borçların ödenmesinde ibra kabiliyetini haiz bulunan, Amerika Birleşik Devletlerinin meşkûk
veya kâğıt para dolarlarıdır.
12. «Avans» ve «avans verilmiş» tâbirleri, aşağıdaki vakıalardan hangisi mukaddem ise, ya
bir meblâğın istikraz anlaşması mucibince istikraz hesabından keşide suretiyle Müstekrize veya
Müstakriz emrine ödenmesini, veyahut bir istikraz anlaşması mucibince Müstakrizden gayri ha
kiki veya hükmi bir şahsa mezkûr meblâğın ödenmesi hususunda Bankanın mutlak bir taahhüde
girişmesini ifade eder.
13. Her hangi bir âzanm parasına atfen kullanılan «defter kıymeti» tâbirinden maksat, han
gi vakıa mukaddem ise, ya Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 7 veya 9 (a) bendi hü
kümleri mucibince o âzanm mezkûr para ile Bankaya yapmayı taahhüt ettiği en son tediye mik
tarının, veyahut Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 7 veya 9 (a) bendi hükümleri o
azanın mezkûr para ile Bankaya yapmayı taahhüt ettiği en son tediye miktarının, veyahut
Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 9 (a) bendi hükümleri mucibince Bankanın mez
kûr azaya o para ile yapmayı taahhüt ettiği en son tediye miktarının hesabında, Bankaca o para
nın dolara tahvilinde tatbik olunan kambiyo rayici üzerinden Banka defterlerinde o paranın
gösterilen kıymetidir. O zamanda azadan olmıyan bir hükümetin parası hakkında kullanılması
halinde «defter kıymeti» tâbiri, o paranın Bankaca dolar olarak tesbit edilen kambiyo kıymetini
ifade eder.
"

'"""

Madde — H

-

Methal hükümleri
BENT 1. Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 9 ncu bendi §u hükümleri natıktır :
(a) (i) Bir âza parasının kıymeti azalması, veya (ii) bankanın, kanaatine göre bir âza parası
nın kambiyo kıymeti o âzanm ülkesi dâhilinde hissedilir raddede düşmesi halinde, o âza, banka ye
dinde mevcut olup II nci maddenin 7 (i) bendi mucibince âza tarafmdan bankaya bidayeten öde(S. Sayısı : 54)

- S i 
nen paradan, veya IV ncü maddenin 2 (b) bendinde zikri geçen paradan, veyahut işbu fıkranın
hükümleri mucibince zamimeten verilmiş paradan mütehassıl olup âza tarafından altınla veya
her hangi bir azanın bankaca şayanı kabul parası mukabilinde tekrar mubayaa edilmemiş olan pa
ranın lk iştirak sırasındaki değerini muhafazaya yetecek kadar munzam bir meblâğı kendi parasiy
le ve mâkul bir mehil zarfında bankaya ödiyecektir.
(b) Bir âza parasının başabaş kıymetinin yükselmesi halinde, banka o azaya, mezkûr azanın
parasından, yukarıki (a) bendinde tarif edildiği veçhile o para miktarının değerinde husule gelen
artışa muadil bir meblâğı iade edecektir.
(c) Beynelmilel Para Fonu tarafından bankanın bilcümle âzası paralarının başabaş kıymetle
rinde seyyanen ve alelnisbe bir değişiklik yapılması halinde banka, bundan evvelki fıkraların hü
kümlerinden sarfınazar edebilir.
BENT 2. Mezkûr bent mucbince bir âzanm % 18 parasının değerini korumak hususundaki
vecibesinin, bu paradan bir kısmının bankaca ikraz edildiği müddetçe o kısım parayı da şâmil
olup olmıyacağı meselesi Banka Esas Mukavelesinin IX ncu maddesi mucibince îcra müdürleri ta
rafından bir karara bağlanmamıştır.
BENT 3. İşbu nizamname, mesele müspet bir karara bağlanıncaya kadar, bir % 18 parasının,
buparadanbir kısmının banka tarafından ikraz edilmiş bulunacağı müddet zarfında dolar olarak
kıymetinde melhuz temevvüçlere karşı banka sermayesinin korunmasına matuftur. İşbu nizamna
menin istihdaf ettiği maksat, % 18 paralarından bir kısmının bankaca ikraz edilmiş bulunduğu
müddet zarfında, o paranın dolar kıymetinde husule gelecek temevvüçlere karşı, - o paranın bu
suretle ikraz edilmemiş olması halinde parası mevzuubahs olan azaya ittihazı terettüp edecek hi
maye tedbiri derecesinde - banka sermayesinin % 18 paranın müstakrizleri tarafından himaye
edilmesidir.
BENT 4. îcra müdürleri, 28 Nisan 1948 tarihinde, Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesi
nin 9 (a) bendinin tefsiri sadedinde aşağıki kararı ittihaz eylemişlerdir :
Sual
Eğer (1) âza tarafından Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 7 (i) bendi mucibince
kendi parasiyle Banka sermayesinin yüzde 18 i olarak yatırılan paradan bir kısmını Banka, bir
istikraz anlaşmasına istinaden bir müstakrize avans olarak verirse; ve,
2. Avans tarihinden sonra ve avansın iadesi tarihinden evvel, o âza parasının kambiyo kıymeti
azanın ülkesi içinde külliyetli bir raddede düşerse; ve,
3. Bu kıymet sukutu, iadenin yapıldığı tarihten sonra da devam ederse; ve,
4. O zaman Banka bu kıymetin düştüğüne ilk defa olarak karar verirse;
Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 9 (a) bendine göre o âza, bu suretle iade olunan
meblâğ dolayısiyle, mezkûr para ile iade edilen meblâğın iştirak sırasındaki kıymetini muhafaza
ya yetecek bir meblâğı kendi parasiyle ilâveten ödemekle mükellef olur mu?
Cevap
a) Evet, Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 7 (a) bendi mucibince; Bankanın ka
naatine göre bir âza parasının Kambiyo kıymeti o âzanm ülkesi dâhilinde hissedilir raddede düş
tüğü takdirde Bankanın bu kıymet sukutunun vlkubulduğuna karar verdiği zamanda, kıymet su
kutunun vukubulduğuna karar verdiği zamanda, kıymet sukutunun veya sukuttan bir kısmının bu
karardan mukaddem olup paradan bir kısmının Bankaca ikraz edilerek henüz iade edilmemiş bu
lunması keyfiyeti nazarı itibara alınmaksızın o âza, (mezkûr bentte kastedilen mânada) kendisinin
Banka yedinde mevcut bulunan parasının ilk iştirak sırasındaki değerini muhafazaya yetecek
bir meblâğı kendi parasiyle ve mâkul bir müddet zarfında ilâveten ödemekle mükelleftir.
b) Mezkûr 9 (a) bendinin tatbiki bakımından, bu gibi bir kıymet sükûtunun vâki olduğuna
Bankaca karar verilmesi, Bankanın o azaya bu yolda karar verildiği yazı ile bildirilerek buna
(S. Sayısı: 54)
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mahsuben bir tediye talebinde bulunmasiyle tekevvün etmiş sayılır; şu kadar t i ; o âza mezkûr teb
liğden evvel bu kıymet sükutuna mahsuben bir tediyede bulunmayı teklif ettiği takdirde, mevzuubahis karar, Banka tarafından o azaya tediyenin kabul edildiği yazı ile bildirildiği zaman verilmiş
sayılır.
c) Bankanın 9 (a) bendi mucibince haiz olduğu hakkı tamamen kullanmakta gecikmesi, bu
hakka hiçbir veçhile halel getirmiyeeeği gibi, bu hakkın tamamından veya bir kısmından feragati
tazammun etmiyecek ve Banka âzasından her hangi birinin parasından vukuagelen kıymet sukutu
dolayısiyle mezkûr bende istinaden Bankaca ihtiyar olunacak bir hareket Bankanın bu husustaki
hakkına, veya o paranın değerinde sonradan vükübulacak sukut sebebiyle Bankaya teveccüh ede^
cek hakka tesir etmiyecek ve halel getirmiyecektir.
BENT 5. İstikrazların «Dolarla veya dolardan gayri paralarla muadil» şeklinde ifade olunma
sı halinde, mezkûr para % 18 paralardan olsun, yahut bir âza parası olsun, dolardan gayri para
lardan istikraza mahsuben kısım kısım avanslar yapıldıkça bu suretle verilen her paranın miktarı
nı dolar olarak te'sbit etmek lâzımgelir. İşbu nizamnameden bir maksat da dolardan gayri paralar
la iadesi meşrut istikraz kısımları münasebetiyle yapılacak bu tesbit ameliyeleri için bir esas te
min edilmesidir.
' '

'

Madde — III.
istikraz

anlaşmalarına tatbik

sureti

BENT 1. Her hangi bir istikraz anlaşmasında bu yolda bir hüküm mevcut oldukça işbu nizam
name, dolardan gayrı paralarla iadesi meşrut istikraz kısımlarının dolar muadilinin tesbitinde ve %
18 paralariyle avans verilen istikraz kısımlarına mütaallik resülmale, faize, ve sair ücretlere mahsubn iade olunacak meblâğların tesbitinde tatbik olunacaktır.
BENT 2. İşbu Nizamname her zaman ve evvelinden ihbara mahal kalmaksızın Bankaca ilga
veya tadil olunabilir; şu kadar ki, bu ilga veya tadil keyfiyeti, bir istikraz anlaşmasına dâhi]
tarafların bu hususta muvafakatleri lâhik olmadıkla istikraz anlaşmaları hakkında cari ve mer'i
olamıyacaktır.
BENT 3. Her hangi bir istikraz anlaşmasına, o anlaşma dolayısiyle işbu Nizamname hüküm
lerinin tadilini veya o hükümlerden istisnayı natık hükümler dercolunahilir.
Madde — IV
Dolardan gayri paralarla iadesi meşrut istikraz

hısımlarının dolar muadili

Dolardan gayri bir para ile iadesi meşrut bir istikrazdan her hangi bir kısmın dolar muadili,
o paranın avans olarak verildiği tarihteki «defter kıymeti» üzerinden hesaplanır.
Madde — V
% 18 paralariyle

avans verilen istikraz

kısımlarına ait resülmal, faiz, ve sair ücretlerin ödenmesi

BENT 1. Bir istikrazın % 18 parasiyle avans olarak verilen bir kısmı dolayısiyle müstakrizin
resülmale, faize, taahhüt ücret veya komüsyonuna, veyahut itfa primine mahsuben her hangi bir
para ile ödemekle mükellef bulunacağı meblâğ, o istikraz kısmının işbu Nizamnamenin IV ncü
maddesinde yazılı şekilde tesbit edilecek dolar muadili kıymetine müsavi olacaktır. Bu halde
mezkûr paranın kıymeti, o paranın tediye tarihindeki «defter kıymeti» üzerinden hesaplanacaktır.
BENT 2. % 18 parasiyle avans olarak verilen istikraz kısmının faizine, taahhüt ücret
veya
komüsyonuna, veya itfa primine mahsuben müstakrizin her hangi bir para ile ödemekle mükel
lef olacağı meblâğ buna mütaallik istikraz anlaşmasında sırasiyle faiz, taahhüt ücreti, komüsyon veya itfa primi için tasrih olunan nispetler üzerinden, işbu Nizamnamenin IV ncü madde
sinde yazılı şekilde tesbit olunan bu istikraz kısmının dolar muadili kıymetine müsavi olacaktır.
( S. Sayısı : 54 )
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Bu halde mezkûr paranın kıymeti, tediyenin yapıldığı tarihteki «defter kıymeti» üzerinden he
saplanacaktır.
BENT 3. Her hangi bir paranın «defter kıymetine» ait olup işbu maddenin 1 nci ve 2 nci
bentleri mucibince müstakriz tarafından o para ile ödenmesi meşrut meblâğa taallûk eden bir ih
tilâfın istikraz anlaşması hükümleri dairesinde hakeme havale edilmesi halinde müstakrizin, hakem
kararı sâdır oluncaya kadar istikrazın resüimalini faizini, taahhüt ücretini veya komüsyonunu ve
itfa primini; istikraz anlaşmasının hükümlerine tevfikan ödiyecek ve bu kabil tediyelerin miktar
ları o paranın Bankaca tasrih olunan «defter kıymeti» üzerinden hesaplanacaktır. Katî hakem ka
rarı lâhik olduktan sonra, karara göre lâzımgelen ayarlama yapılacaktır.
BENT 4. îşbu madde hükümleri, her hangi bir istikraz anlaşmasının hükümlerine veya tah
vilin resülmal miktarını tasrih eden tahvile bakılmaksızın tatbik olunacaktır.
BENT 5. îşbu madde hükümleri, bir tahvil Bankanın intifa ve tasarrufunda bulunduğu
müddetçe o tahvil hükümlerine göre itfası meşrut bulunan hiçbir tediye hakkında cari olmıyacak
tır.
BENT G. Bankaca % 18 paralarından ikrazat yapılmış olduğu bir müddet içinde Banka Esas
Mukavelesinin IX ncu maddesi mucibince II nci maddenin 9 ncu bendi hükümlerinin bu paralar
hakkında tatbik olunmasına katî surette karar verilmesi halinde, mezkûr madde bu kararın tari
hinden sonra vâdesi gelecek olan tediyeler hakkında cari olmıyacaktır.
28 Nisan 1948
Beynelmilel İmar ve Kalkınma Bankası
R. L. Garner
Reis Muavini

LÂHÎKA : 6
'

1 Numaralı İstikraz Nizamnamesi

İstikraz anlaşmalarından mütevellit ihtilâf ve iddiaların hakeme havalesine mütaallik Nizamname
Madde — I
îşbu Nizamnamede kullanıldıkları medlulleri itibariyle:
1. «Banka» tâbirinden maksat, Beynelmilel îmar ve Kalkınma Bankasıdır.
2. «Maddeler» tâbirinden maksat, Bankanın esas mukavelesi maddeleridir.
3. «İstikraz anlaşması» tâbirinden maksat, Banka nükudundan bir ikrazda bulunulmak üze
re Banka tarafından yapılan bir anlaşma olup, mezkûr tâbir bu gibi bir istikrazın tekeffülünü
natık olan her hangi bir anlaşmaya ve gerek istikraz anlaşmasına, gerek tekeffül anlaşmasına ilâ
ve teşkil eden bilcümle anlaşmalara da şâmildir.
4. «Müstakriz» tâbirinden maksat, bir istikraz anlaşmasına dâhil olup, kendisine ikrazda
bulunulan taraftır.
5. «Kefil» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazı ekeffül eden Ban
ka âzasıdır. Şayet Bankadan gayri istikraz anlaşmasına dâhil bulunan yegâne taraf Bankanın
âzasından ise, ve istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazlar başka bir tarafça tekeffül edil
memiş ise, o takdirde istikraz anlaşmasına atfen işbu metinde geçecek olan «Kefil» tâbirinin
hükmü olmıyacaktır.
6. «Tahviller» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazın tamamı, veya
(S. Sayısı : 54)
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bir kısmı dolayısiyle, Anlaşma mucibince müstakrizin tevdi edeceği tahvilleri, veya sair menkul
kıymetleridir.
*

Madde — II

Her hangi bir istikraz anlaşmasında bu yolda bir hüküm mevcut oldukça, anlaşmaya dâhil ta
raflar arasındaki ihtilâfların ve gerek istikraz anlaşmasının, gerek anlaşma mucibince tevdi edil
miş bulunan senetlerin hükümlerinden dolayı bir tarafın diğer taraf aleyhindeki iddialarının ha
keme şevki işbu Nizamnameye tâbi olacaktır.
Madde — III
BENT 1. Bir istikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasında zuhur edecek her ihtilâf ile, gerek
bir istikraz anlaşması, gerek senetler dolayısiyle bir tarafça diğer bir taraf aleyhine serdedilecek
ve tarafların uzlaşmasiyle halledilemiyecek olan her iddia, aşağıda yazılı olduğu veçhile bir Ha
kem Mahkemesinin tahkimine arzolunacaktır.
BENT 2. Tahkime dâhil olacak taraflar, bir taraftan Banka,
onun kefilidir.

diğer taraftan

müstakriz ile

BENT 3. Hakem Mahkemesi, şu suretle tâyin olunacak üç hakemden teşekkül eder :
Hakemlerden biri Banka tarafından tâyin olunacaktır. İkinci bir hakem, müstakriz ile kefil tara
fından tâyin olunacak, veyahut bunlar hakemin tâyininde anlaşamadıkları takdirde, o hakem kefil
tarafından tâyin olunacaktır ve üçüncü tarafsız hakem (ki aşağıdaki metinde buna bazan «hakem alel
hakem» denilecektir) tarafların ittifakiyle, veyahut, taraflar hakem alelhakem hakkında ittifak ede
medikleri takdirde, Beynelmilel Mahkeme Reisi tarafından tâyin olunacaktır.
Taraflardan biri veya diğeri bir hakem tâyin etmediği takdirde o hakem alelhakem tarafından
tâyin olunacaktır. İşbu Nizamname mucibince tâyin olunmuş bir hakemin istifası, veya vefatı veya
vazife icrasına muktedir olmaması halinde, ilk hakemi tâyin etmiş olan makam ona bir halef tâyin
edecek ve o halef ilk hakemin salâhiyet ve vazifelerini haiz olacaktır.
BENT 4. Diğer taraflara karşı tahkim muamelesine girişmiş bulunan tarafın talebi üzerine
işbu Nizamname dairesinde bir tahkim usulü tesis olunabilir. Bu talep, tahkime arzolunacak nizam
veya iddianın mahiyetini izah eden bir beyanı, ihkakı istenilen hakkın mahiyetini ve muameleye girişen
tarafça tâyin olunan hakemin adını ihtiva edecektir. Bu ihbarın tevdiinden itibaren 30 gün zarfında
karşı taraf veya taraflar, muameleye girişmiş bulunan tarafa mezkûr karşı taraf veya taraflarca tâyin
edilen hakemin adını tebliğ edeceklerdir.
BENT 5. Şayet tahkim muamelesine girişen taraf veya taraflarca tevdi olunacak ihbarnamenin
tevdiinden itibaren 60 gün zarfında taraflar bir hakem alelhakem tâyini hususunda anlaşmıyacak olur
larsa, taraflardan her hangi biri Beynelmilel Mahkeme Reisinden bir hakem alelhakem tâyin etmesini îstiyebilecektir. Mezkûr Reis hakem alelhakemi tâyin edince, bu tâyini bütün taraflara ve hakem alelhakeme tebliğ edecektir.
BENT 6. Hakem Mahkemesi, hakem alelhakem tarafından tesbit olunacak zamanda Bankanın
idare merkezinde toplanacaktır. Ondan sonra Hakem Mahkemesi nerede ve ne zaman toplanacağını
tâyin edecektir.
BENT 7. İşbu Nizamnamenin ve bu husustaki İstikraz Anlaşmasının hükümleri mahfuz kalmak
kaydiyle ve taraflar arasında hilâfına bir anlaşma olmadıkça, Hakem Mahkemesi, salâhiyetine taal
lûk eden bilûmum meseleleri karara bağlıyacak ve usulünü tesbit edecektir. Hakem Mahkemesinin
bilcümle kararı ekseriyeti âra ile ittihaz olunur.
BENT 8. — Hakem Mahkemesi bütün traafları mâdelet üzere dinliyecek, ve kararını yazılı
olarak verecektir. Bu karar gıyaben verilebilir. Hakem Mahkemesinin kararı, mezkûr mahkeme
nin ekseriyeti tarafından imza olunmakla mahkemenin kararı mahiyetini iktisap eder. İşbu Nizam
name hükümlerine tevfikan verilen bu gibi ıbir karar, katî olur ve istikraz anlaşmasına dahil bu( S . Sayısı : 54)
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İuııan bilcümle tarafları ilzam eder. işbu Nizamname hükümlerine tevfikan Hakem Mıahkenıesince verilecek her karara taraflar riayet ve inkıyat edeceklerdir.
BENT 9. — Taraflar hakemlerin ve tahkim muamelesinin yürütülmesi için lüzum görülecek sa
ir şahısların ücretleri miktarım tesfoit edeceklerdir. Şayet taraflar Hakem Mahkemesinin içtimasmdan evvel "bu miktar hakkında ittifak edemiyecek olurlarsa, Hakem Mahkemesi ahval ve şera
ite göre münasip bir miktar tesibit edecektir. Tahkim muamelesinin masrafı, bir taraftan Banka ile
diğer taraftan müstakriz ve kefil arasında a'lelmüsavat taksim olunacaktır. Tahkim masraflarının
taksimine, veya bu masrafın ödenmesi şekline taallûk eden meseleler Hakem Mahkemesi tarafın
dan hallolunacaktır.
BENT 10. — istikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasındaki ihtilâfların ve istikraz anlaşmasıy
le buna istinaden verilmi'ş senetler dolayısiyle taraflardan birinin diğeri aleyhindeki iddialarının
hâllinde, tahkime ait olarak işbu Nizamnamede münderiç, bulunan hükümler dışında bir usule mü
racaat edilemiyecektir. Şayet karar suretlerinin taraflara tevdiinden itibaren 30 gün zarfında ka
rara tehaiyet edilmiş olursa, taraflardan her hangi biri salahiyetli bir mahkeme nezdinde kararın
infazı için dâva ikame ve gerek kararın, gerek istikraz anlaşmasiyle senetler hükümlerinin infazı
için açık olan sair ihkakı hak yollarını takip edebilecektir.
BENT 11. — işbu nizamname dairesinde, teşebbüs edilen muamelelere mütaallik olarak her han
gi bir ihbar veya iddianın tebliği, veya işbu nizamname mucibince sâdır olmuş foir kararın infazı
na matuf olan muameleler, istikraz anlaşmasında ihbar ve iddianın tebliği hakkında derpiş edil
miş bulunan şekilde ifa edilehilir. İstikraz anlaşmasına dâhil taraflar, işbu nizamnamede yazılı veç
hile ihtilâf ve iddialarını hakeme havalesini Anlaşmada kararlaştırılmakla, mezkûr ihbar ve iddalarının tebliği hakkında sair bilcümle şartlardan feragat ve hakem kararı üzerine verilmiş olacak mah
keme kararlariyle
hakem
kararının
infazı her türlü adlî vekâlet ve emirlerin icra suretiyle
veya sair suretlerle infaz olunabileceğini kabul ederler.
.

,

Beynelmilel imar ve Kalkınma Bankası
Jonhn

'
4; r

* » Î " •-••'

*• "-

•"••• - v

•-.•

^ - ^

KREDİ

ANLAŞMASI

J. Mccloy
Reis

v — ~ • ;.* v* «-*.>j*.<-,

- • ...

(Buğday Ambarlama Projeleri)
BU ANLAŞMADA BlRlNCl TARAFI TEŞKİL EDEN TÜRKÎYE CUMHURİYETİ İLE,
AYNI ANLAŞMADA i K l N C l TARAFI TEŞKÎL EDEN MİLLETLERARASI İMAR VE
KALKINMA BANKASI ARASINDA 7 . VII . 1950 TARlHLl ANLAŞMA
Madde — I.
işbu metnin aksini ieabettirmedikçe, bu Anlaşmada veya bu Anlaşmaya bağlı herhangi bir vesi
kada kullanılan tâbirler bu maddede mezkûr mânaları tazammun edeceklerdir.
1. Bu anlaşmada birinci tarafı teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti, müstakriz mânasında anlaşıla
caktır.
2. Banka tâbiri, bu Anlaşmada ikinci tarafı teşkil eden Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası
mânasında anlaşılacaktır.
3. Kredi tâbiri, bu Anlaşma ile sağlanan kredi mânasında anlaşılacaktır.
( S. Sayısı : 54 )
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4. Kredi hesabı, bu Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 1 nci kısmı hükmü gereğince açılması gereken
hesap manasınadır.
5. Birleşmiş Devletler tâbiri, Amerika Birleşik Devletleri mânasında anlaşılacaktır.
6. Dolar ve $ işareti terimleri, mevzuubahis zaman içerisinde Birleşik Amerika'da âmme borçları
nın ve hususi borçların tediyesinde kullanılan ve kanuni tediye vasıtası olan Birleşik Amerikanın
kâğıt ve madeni paraları mânasındadır.
7. Tahvilât terimi, işbu Anlaşmanın 6 ncı maddesi gereğince çıkarılacak olan Tahvilât mâ
nasına gelmektedir.
8. Emtia tâbir^ feu Anlaşmanın 3 ncü maddesinde mezkûr maksatlar için lâzım olan teçhizat,
mal ve hizmetler mâıv. :nnda anlaşılacaktır, işbu Anlaşmanın her hangi bir yerinde bir malm ma
liyeti tâbiri geçtiği takdirde, mevzuubahis malm müstakriz memlekete ithali masrafları da bu
maliyete dâhil telâkki olunacak ancak, bu takdirde müstakriz memleketin parası ile yapılan öde
meler bu maliyete dâhil telâkki olunmıyacaktır.
9. Kapanış tarihi tâbiri, 31 Aralık 1953 tarihi demektir. Bu tarih Banka ile müstakriz ara
sında yazılı olarak, kararlaştırılacak bir tarih de olabilir.
10. Yürürlük tarihi, tâbiri işbu Anlaşmanın 12 nci maddesi gereğince bu Anlaşmanın yürür
lüğe girerek hüküm ifade edeceği tarih mânasında anlaşılacaktır.
11. Proje tâbiri, işbu Anlaşmanın iki numaralı ek cetvelinde mevzuubahis projelere mahsus
olup, bu cetvel müstakriz ile Banka arasında zaman zaman yapılacak yazılı Anlaşma suretiyle
tâdil edilebilecektir.
12. Ajan tâbiri, icabı hale göre, müstakrizin veya müstakrize ait her hangi diğer tâli bir si
yasi teşekkülün bir ajanı veya mutavassıtı mânasında olup müstakriz tarafından doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta kontrol edilen veya müstakrize ait olan veya ona bağlı bulunan her hangi
bir tâli teşekkülün veya müstakrize bağlı tâli siyasi mahiyette bir teşekkülün hesabına veya
menfaatine uygun olarak faaliyet icra eden her hangi bir teşekkül veya organizasyonu da ihtiva
eder.
13. Bu Anlaşma tâbiri, bu Anlaşmada zikredilen ve bu Anlaşmaya ekli bulunan ve burada
kendilerine ait mütekabil rumuz ve numaraları ile zikredilen ekli cetvelleri de ihtiva eder.
14. Toprak tâbiri, müstakrizin bir ajanı olan Toprak Mahsulleri Ofisi mânasını tazammun
eder.
>*>.•• ^<-,..
15. Proje Anlaşması tâbiri, mezkûr tarihte burada ismi geçen Banka ile toprak arasında, ak
dedilen Anlaşma mânasına gelir.
Madde — Tl
Kredi
Kısım 1. — Banka bu Anlaşmada kabul olunan şart ve esaslar dairesinde, müstakrize (3 900 000)
dolar üç milyon dokuz yüz bin dolar tutarında, bir miktarı, veya cinsi bilâhara tâyin edilecek olan
başka bir para ile bu miktarın muadili bir yekûnu, müstakrize vermeyi kabul eder.
Kısmı 2. — Kredi tutarı, bu Anlaşmanın 4 ncü maddesinde mezkûr esaslar dairesinde, müstakriz
tarafından çekilerek istimal olunabilir. Kredinin, müstakriz tarafından çekilmiyen her hangi bir
miktarı üzerinden, müstakriz aşağıda mezkûr nispet ve devrelerde, muacceliyet kesbedecek olan bir
taahhüt ücretini Bankaya ödeyecektir :
a) Yürürlük tarihinden veya 5 Ekim 1950 den itibaren (hangisi evvel ise), aşağıdaki mütekabil
tarih ve kredi tutarlarına göre çekilmesi veya iptal edilmesi, bu Anlaşmanın 5 nci maddesi ile tesbit
edilmiş bulunan tarihlere kadar (hangisi evvel ise);
i) Hangisi evvel ise, yürürlük tarihinden 180 gün zarfında veya 5 Ekim 1950 den sonra, 1 1/2
% yüzde bir buçuk nispetinde;
i i ) Bu tarihten sonra, senevi yüzde 2 7/8 nispetinde taahhüt ücreti ödeyecektir ki, bundan aşa
ğıdaki şekilde hesaplanacak olan bir miktar tenzilât yapılacaktır;
( S. Sayısı : 5 4 )
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Taahhüt ücretinden düşülecek olan bu miktar bir Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde
başhyan 3 aylık devreler veya bu devrelerin bir cûz'ü için 90, 91 ve 92 gün vadeli Amerika Bir
leşik Devletleri Hazine Bonolarının mezkûr 3 aylık vâdeler veya cüz'ülerine bu tarihe tekaddüm eden
tarihte Birleşik Devletler Hazine Nezarctinee ilân edilen vasati satış fiyatlarına göre tesbit edilen
iskonto nispetine göre hesaplanacaktır.
Ancak, bu devreler veya cüz'üleri için taahhüt ücretinden tenzil edilmek üzere hesaplanacak olan
miktar hiçbir halde senevi yüzde 1 3/8 nispetini tecavüz etmiyecektir.
b) Müstakrizin müracaatı üzerine Banka, işbu Anlaşmanın 4 neü maddesinin 3 neü fıkrası
hükümlerine tevfikan sağlanacak malların karşılığını temin etmek üzere müstakrize veya başkalarına
karşL yazı ile taahhüde girerse, bu halde böyle bîr taahhüdün yapıldığı tarihten bu yekûnunun kredi
hesabından çekildiği veya bu taahhüdün sona erdiği tarihe kadar ve Bankanın yazılı bir ihbar alması
şartı ile (ve hangi tarih daha evvel ise) geçen zaman için yukardaki (A) fıkrası gereğince ödenmesi
gereken taahhüt ücretinin nispeti senede yüzde bir hesabiyle artırılacaktır.
e) Taahhüt ücreti dolar üzerinden 0 aylık devreler de her sene 1 Nisan ve 1 Ekimde öde
necektir.
Kısım 3. — Müstakriz kendi tarafından kredi hesabından çekilmiş olup da itfa edilmiyen ve
istimal edilen kredi tutarları için, bu kullanılış tarihlerinden itibaren senevi yüzde 3 7/8 nispette
faiz ödiyecektir. Bu faiz dolar üzerinden 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde olmak üzere senede iki
defa tediye olunacaktır. Şu kadar ki, başka bir para üzerinden vacibüttediye olan mebalâğa ait
faiz de o para üzerinden ödenecektir
Kısım 4. — işbu Anlaşmaya göre birikecek ve Anlaşmanın 6 ncı maddesinin 6 ncı kısmı gereğince
tahsili icabedeıı taahhüt ücreti, faiz veya hizmet ücretinin altı aydan az devreler için hesaplan
ması icabettiği hallerde, günlük hesap esası üzerinden ve 365 günlük sene kıstası ile yapılacak
tır. 6 aylık devreler için de, taahhüt, faiz ve hizmet ücretleri senelik esası üzerinden hesapla
nacaktır.
Kısım 5. — Müstakriz, kredinin ana parasını işbu Anlaşmaya ekli 1 No. lı itfa cetvelindeki
amortisman tablosuna göre ödiyecektir. Kredi ınebaliğinin bir kısmı dolardan başka bir paru
ile ödenecekse, bu ödeme işbu Anlaşmanın 1 No. lı ek cetvelinde Bankaca tasrih edilecek şekilde
ve kredinin ana para itfa taksitlerinin muaeceliyet tarihlerine uygun şekilde ödenecektir.
Kısım 6. — Kredinin ve tahvilâtın faiz ve resülmali kredi mebaliği üzerindeki taahhüt ve hiz
met ücretleri ve tahvilâtın itfasına ait primler, Bankanın Birleşik Amerika'da, New - York Dev
letinde, New - York Şehrindeki şubesinde veya. Bankanın zaman zaman yazılı olarak göstereceği
diğer yerde veya yerlerde ödenecektir. Bankadan gayri şahısların elinde bulunan tahvilâtın tedi
yesi, mezkûr tahvilâtın üzerinde musarrah itfa mahallinde yapılacaktır.
Kısım 7. — Müstakriz tarafından Birleşik Devletlerden başka bir memlekete yapılmış olan veya
yapılması mutasavver olan emtia siparişleri için, Müstakriz Bankayı keyfiyetten haberdar edecek
veya bu gaye ile tedbirler alacak ve bu haberdar etme keyfiyeti ile birlikte siparişi yapıl
mış olan veya yapılması mutasavver, bulunan emtianın ya bir listesi ile muhammen bedellerini Ban
kaya bildirecektir. Müstakriz zaman zaman ve süratle; sipariş verilen memleketlerde, emtia listeleri
ve tahmin bedellerinde vukua gelecek olan değişikliklerden Bankayı haberdar edecektir. Amerika'
dan başka memleketlerden yapılacak mubayaaların bedelini, müstakriz mümkün olduğu takdirde, si
pariş verilen memleketin parası ile tediye edecek veye böyle bir tediye için lüzumlu tedbirleri ala
caktır. Bu gibi başka paralarla yapılacak olan tediyeler hususunda, Banka hakkı hıyarını istimal
«derek, dolar yerine o memleketin parasını kredinin bir kısmı ve avans olarak müstakrize verecek
tir. Bankanın eline bu gibi avanslar neticesinde dolar mukabilinde diğer bir memleket parası ge
çerse, bu kabîl avansların itfası da dolar üzerinden olacak ve itfa miktarı Bankanın muamele sıı-asmda ikraz ettiği dolar miktarına muadil olacaktır. Bankanın diğer bir para cinsinden yaptığı ve
fakat dolar mukabilinde elde etmediği avansların itfası da o para cinsinden olacaktır.
Kısım 8 — İşbu Anlaşma hükümlerinde veya tahvillerde hilâfına hükümler bulunsa dahi, bu
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Anlaşmaya,taraf teşkil edenler* Anlaşmaya ekli bulunan VA Anlaşmanın 5 inci cetvelini teşkil eden
Bankanın 28 Nisan 1948 tarihli Kredi Nizamnamesi hükümlerini kabul etmeyi taahhüt ederler.
Madde — III
Kredi mebaliğinin

istimali

Kısmı 1 — Müstakriz kredi mebaliğinin, projelerin icabettirdiği malların mubayaası ve müstak
riz memlekete ithali hususunda sarfedileceğini kabul eder. Her projenin icabettireceği mallar anlaş
ma ile yazılı olarak? Banka ile müstakriz arasında tesbit edilecek ve liste muhteviyatı icabında karşı
lıklı rıza ile yazılı olarak tadil edilebilecektir.
Kısım 2 — Kredi mebaliğinin tamamı veya bir kısmı ile mubayaa olunacak malların müstakriz
memlekete ithalini borçlu taahhüt eder. Banka ile müstakriz arasında yazılı olarak hilâfına bir
anlaşma mevcut olmadıkça, ithal ettiği malları işbu Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci kısmı gere
ğince Bankaya verilmiş olan projelerin toprakça tahakkukunda kullanılacaktır. (Banka ile müs
takriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma olmadıkça, borçlu memleket bu şekilde ithal ettiği mal
lara kayıtsız ve şartsız olarak sahip olacaktır.)
* • ••.
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Madde — IV
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Kredi mebaliğinin çekilmesi ve taahhüde bağlanması
Kısım 1 — Banka kendi defterlerinde borçlu memleket namına bir hesap açacak ve kredi nıcbâliğini bu hesaba matlup kaydedecektir.
Kısım 2 — işbu Anlaşmadaki hükümlerle mukayyet oimak şartiyle borçlu memleket zaman za
man aşağıda mezkûr masraflar için kredi hesabından mebâliği çekebilecektir:
i) Müstakriz tarafından işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak mâkul fiyatlarla mubayaa
olunan malların bedelini ödemek için müştakrizce yapı'an tediyeleri karşılamak üzere müstakriz
tarafından talep olunan mebâliğ.
ii) Henüz ödenmemiş olan malların mâkul addedilen tutarının müstakriz tarafından tediye
sini temin zimnında borçlu memlekete zaman zaman Banka tarafından tediyesi yazılı olarak tas
vip olunan mebâîiğ. Banka ile borçlu memleket arasında hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut olma
dıkça Banka, müstakrizin işbu Anlaşmanın yürürlük tarihinden evvel sarfettiği mebâliğ için tediyatla bulunmıyacaktır. Yukarda mezkûr hükümlere rağmen müstakriz, finansmanı ve spesifikasyonları icap ettiren projeleri Bankaya tevdi etmeden veya edip de Banka bunları tetkik için mâkul
bir müddet geçmeden ve bu hususta müstakrizle istişare etmeden evvel kredi hesabından para çe
kemez. (ii) Banka ile müstakriz arasında liman inşa ve inkişafı için akdedilmiş bulunan Anlaş
ma, bu Anlaşmanın XII nci maddesinde zikredilmiş olduğu şekilde yürürlüğe girmedikçe müstak
riz, Haydarpaşa ve Alsancak'ta inşa edilecek olan silolar için para çekemez.
Kısım 3 —• Borçlu memleketin yazılı talebi üzerine Banka (işbu Anlaşmanın V nci maddesinin
hükümleri gereğince her hangi bir tedivatı talik veya fesih kaı-arına rağmen hüküm ifade etmek
üzere) takdir hakkı kendisine ait olmak üzere mal mubayaası, için gerekli krediyi sağlamak üze
re borçlu veya üçüncü, şahıslar namına tediyatta bulunacağı hakkında yazılı bir taahhüt verebilir.
Kısım 4 — Kr-cdi müstakriz hesabından bir miktar paranın kullanılmasını arzu ettiği zaman.
Bankaya aşağıdaki hususları ihtiva eden yazılı bir talepte bulunacaktır:
1. Kredi hesabından çekilmesi arzu edilen meblâğ,
2. Talep olunan meblâğın borçlu tarafından ödenen veya ödenecek olan ınebaliği karşılamak.
maksadiyle talebedildiği. îmkân nispetinde ve Banka tarafından talep olunacak derecede
teferruatı ihtiva etmek üzere işbu talep mubayaa olunan ve olunacak malların mali
yetini; sipariş tarihlerini, tediye tarihlerini, malları temin eden firmalram adreslerini, malların
borçlu memleket arazisine tahmini geliş tarihlerini ve bu malların hangi malûm veya muhammen
gayelere sarf edileceği hususlarını ihtiva edecektir.
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3. Borçlu işbu malların sipariş veya tediyesini temin zımnında bu kredi nıebaliğinden avans
almadığını veya mevcut başka kredi veya hibe imkânlarından istifade etmediğini ve bu malların
karşılığını temin maksadiyle kısa vadeli bir kredi temin etmişse bunun mahiyetini ve işbu kredi tu
tarını bu şekilde kredi hesabından sağlıyacağı avans ile ödemek niyetinde olduğunu bildirecektir.
4. Borçlu yapılan veya yapılacak tediyatm işbu Anlaşmanın 1JI ncü maddesi gereğince icra
edildiğini ve mubayaa olunan veya olunacak malların bu maksada uygun olduğuna ve işbu malla
rın mubayaa bedelinin ve tediye şeklinin mâkul olduğuna dair beyanda bulunacaktır.
5. Borçlu avansın talebi tarihinde işbu Anlaşmadan mütevellit vecibelerini tamamiyle yerine
getirmiş olduğuna dair beyanda bulunacaktır.
b) Müstakriz henüz ödenmemiş mebaliğin tediyesini temin zımnında kredi hesabından yapı
lacak kullanma talebiyle alâkalı olarak aşağıdakimalûmatı verecektir.
6. Mubayaa olunacak malların bedelini karşılamak üzere talep olunan mebaliğ ile ilgili olarak
alacaklı ile akdedilmiş olan Anlaşma hakkında malûmat.
7. Borçlu Bankaya talep olunan nıebaliği söz konusu malların bedelini karşılamak maksadiy
le kııllaneağına dair taahhütte bulunacak ve tediyat yapılır yapılmaz Bankaca tatminkâr addedile
cek evrakı müsbite ibraz edecektir.
c) Kredi hesabından ilk defa olarak bir meblâğın avans şeklinde kullanılması hususunda ve
rilen talepname şu noktaları da ihtiva edecektir:
8. işbu talepname tarihi ile Anlaşmanın yürürlük tarihi arasında geçen müddet zarfında bu
Anlaşmanın V nci maddesinin 2 nci kısmının g fıkrasında tasrih olunan hâdiselerden hiç birinin
vuku bulmadığı hususunda izahat verecektir.
Kısım 5 — Bu madde gereğince verilecek her talepname ingilizce olarak yazılacak ve borçlu
memleket namına bu maksatla salahiyetli kılınan mümessil veya mümessiller .tarafından, imzala
nacaktır. Bu talepnameler Bankanın zaman zaman istiyeceği şekilde 3 nüsha halinde verilecektir.
Talep olunan miktar dolardan maada bir para üzerinden ise, paranın cins ve miktarı bildirile
cektir. Banka ile müstakriz arasında hilâfına bir anlaşma yoksa bu kabîl talepler (her hangi bir
cins para ile yapılacak nihai talep müstesna) asgari 50 000 dolar tutarında veya bu mitkar dola
ra muadil başka para miktarında olacaktır. Bu talepnameler mütevali bir numara silsilesi takibedecektir.
Kısım 6 — Müstakriz memleket Bankanın talebi üzerine, Bankaya yapılan tediyeyi tevsik
edecek fatura veya tediye makbuzlariyle diğer evrakın aslını veya kopyalarım verir. Müstak
riz Banka tarafından talepname ile ilgili olarak zaman zaman istenecek diğer vesaiki vermekle
mükelleftir. Banka bu talebini avans itasından evvel veya sonra yapabilir.
Kısım 7 — Her talepname ve ilişik vesikalar talep olunan meblâğın işbu Anlaşmanın 3 ncü
maddesi hükümlerine uygun olarak istendiği hususunda Bankaya kâfi derecede kanaat bahşede
cek şekilde olmalıdır. Bu madde gereğince Bankaya verilecek talepnameler ve vesikalar Banka
ca şekil ve muhteva bakımından tatminkâr olacaktır.
Kısım 8 — Banka talep olunan meblâğın işbu Anlaşma hükümlerine uygun olduğuna ve müstakrizin bu Anlaşma gereğince kredi hesabından avans almaya yetkili olduğuna kanaat getirdi
ği zaman gerekli meblâğı müstakriz memlekete veya göstereceği yere öder.
Madde — V
İptal ve kredi istimalinin

taliki

Kısım 1 — Müstakriz Bankaya yaptığı yazılı bir ihbarla kredinin tamam-mı veya bir kısmını
iptal edebilir, bu iptal keyfiyeti ihbar tarihinden evvel müstakriz tarafından kullanılmış bulunan
kredi miktarına şâmil olamaz. Eğer müstakriz kapanış tarihinde veya ondan evvel kredinin
•bütün kısmını kredi hesabından çekmezse, kredinin bu çekilmemiş kısmı tıpkı kapanış tarihinde
olduğu gibi iptal edilecektir.
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- 4 0 Kısım 2. — Aşağıdaki haller meydana gelmiş ve devam ediyorsa Banka, dilediği takdirde, müstakrizin kredi hesabından istifade hakkını talik edebilir.
a) Bu Anlaşmanın I X neu maddesine uygun olarak 'bir malî taahhüdün yerine getirilmemesi
hâdisesi vukubulur ve devam ederse;
b) Hâsıl olan fevkalâde bir hal müstakrizin işbu Anlaşmadan mütevellit vecibelerinin ifasını
imkânsız kılarsa;
c) Borçlu memleket Milletlerarası para fonundan çıkmış veya fona ait Anlaşmanın IV ncü
maddesinin 6 ncı kısmı, V nci maddesinin 5 nci kısmı, VI ncı maddesinin 1 nci kısmı veya XV
nci maddesinin 2 (a) kısmı hükümleri gereğince fonun menabiinden istifade edemiyeceği anlaşı
lırsa';
d) Müstakriz Milletlerarası Banka âzalığmdan çıkmış veya çıkarılmış ise;
e) Banka Esas Anlaşmanın 6 ncı maddesinin 5 nci kısmı gereğince faaliyetine muvakkaten
veya daimî olarak nihayet vermiş ise;
f) Projenin, bu Anlaşmaya ekli 4 numaralı cetvelde mezkûr olup muhammen bedelini göste
ren fiyattan daha fazlaya mal olacağını ihtimal dâhiline sokan her hangi bir halde müstakrizin
Banka ile mâkul bir istişare müddetinden sonra böyle bir tereffüü karşılıyacak olan bir fonu ça
buk ve mâkul şartlarla bulamıyacağı anlaşıldığı takdirde;
g) îşbu Anlaşma tarihinden sonra ve fakat yürürlük tarihinden evvel müstakriz memleket
böyle bir anlaşmanın 6 ncı maddesinin 7 nci kısım veya 7 (b) kısmı hükümlerine mugayir düşe
cek bir harekette bulunursa;
Banka bu hâdiseler muvacehesinde müstakrizi kredi mebaliğini istimalden meni salâhiyetini kul
landığını diğer tarafa bildirebilir. Bu tarihten sonra borçlu bu hale sebebiyet veren ahvalin hita
mına kadar veya Bankanın bu kararını değiştirdiğini bildirdiği ana kadar (Hangisi daha evvel
ise) kredi mebaliğini kullanamaz.
Ksım 3. -r- îşbu maddenin '2 nci 'kısmında bahsi geçen haller meydana gelmiş ve devam ediyor
sa, Banka borçluyu her hangi bir anda yapacağı tebligat ile kredinin istimal olunmamış mebaliği
hakkındaki taahhüdünden sarfınazar ettiğini ve böylece o ana kadar mevcut bakiyenin iptal edil
miş olduğunu bildirebilir.
Kısım 4. — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir Anlaşma olmadıkça, işbu maddenin
1 nci veya 3 ncü kısmı hükümleri gereğince yapılacak iptal muameleleri söz konusu Anlagmann bir
numaralı ekinde resülmal taksitleri için gösterilen vâde tarihlerine, vâdesi en muahhar olan taksitten
başlamak üzere kabili tatbik olacaktır. Şu kadar ki, o ana kadar bu taksitler ve vâdeler için veril
miş olan tahviller veya işbu Anlaşmanın VI ncı maddesi gereğince talep olunmuş tahviller bu hü
kümden müstesnadır.
Kısım 5. — Bu maddede sarahaten gösterilen haller hariç birinci veya üçüncü kısım hükümleri
gereğince kredinin iptaline veya ikinci kısım hükümleri gereğince kredinin istimalinin taliki kararına
rağmen işbu Anlaşmanın tekmil hükümleri yürürlükte kalacaktır.
'•••'••••;•
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Tahvilât
Kısım 1. — Müstakriz bu maddede izah edildiği şekilde tahvil ihraç ve teslim edecektir, işbu
tahviller natık oldukları miktara müsavi bir resülmale tekabül edecekler ve bunlardan her hangi
birine ait resülmalin tediyesi borçlunun, işbu Anlaşmanın II nci maddesinin 5 nci kısmı gereğince
mevcut borcunu aynı miktarda azaltacaktır.
Kısım 2. — Borçlu Bankanın talebi üzerine Bankaya veya emrühavalesine talep anma kadar is
timal edilmiş ve itfa olunmamış ve mukabilinde tahvil ihraç edilmemiş meblâğı tecavüz etmemek üze
re talep olunan miktarda uygun tahvil tanzim eder ve verir. Bu şekilde ihraç olunacak tahviller bu
anlaşmaya bağlı 1 numaralı ekte gösterilen resülmal taksit vâdelerine uygun olacak ve Bankanın
vâki talebinde zikredilen para cinsinden vacibüttediye olacaktır. Şu kadar ki, talep olunan para
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cinsinden verilecek ve ödenecek olan tahvil tutarı,o ana kadar o para cinsinden istimal edilmiş ve itfa
olunmamış miktardan fazla olamaz.
Kısım 3. — Tahviller Bankaya veya Bankanın emrühavalesine tahrir olunacak ve Bankanın za
man zaman talep edeceği şekilde ya emre muharrer veya 6 aylık kuponları bulunan hâmiline muharrer
tahviller şeklinde olacaktır. Dolar üzerinden tediye olunacak emre muharrer tahviller işbu Anlaş
maya bağlı 3 - A numunesine uygun olacaktır. Hâmiline muharrer ve kuponlu tahviller ise bu Anlaş
maya bağlı 3 - B numunesine uygun olacaktır.
Kısım 4. — Kredi mebaliğinin bir kısmı dolardan maada bir para üzerinden ödenecek ise bu mak
satla ihraç olunan tahviller de o para cinsinden ödenecek ve resülmal ve varsa faiz ve prim dahi o
para üzerinden vacibüttediye olacaktır. Bu kabîl tahviller o ana kadar söz konusu para cinsinden
ödenmemiş meblâğa muadil olacaktır. Dolardan maada para cinsinden ödenecek tahvillerin şekil ve
mutevası da bu Anlaşmaya bağlı 3 - A veya 3 - B numunelerine uygun olacak ve tahvillerin resül
mal, faiz ve priminin o para cinsinden ödeneceği, itfanın hangi mahal veya mahallerde yapılacağı
ve borçlu memleket kanunlarına veya itfanın yapılacağı memleket ahkâmına ittiba gayesi ile tahvil
lerde Bankanın yapılmasını, gerekli gördüğü tadilâtı da ihtiva edecektir.
Kısım 5. — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut olmadıkça, bütün
tahviller ya tamamile gravürlü veya matbu bululacak veyahut kenarları ve zemini gravürlü kâğıt
üzerine taş basması olacaktır. Bankaya matbu veya litoğrafla basılmış tahviller verilmiş ise borçlu,
masrafı kendisine ait olmak üzere, işbu tahvilleri hemen gravürlü tahvillerle değiştirerek Bankaya
verecektir.
Kısım 6. — Tahviller Bankanın tesbit edeceği senevi % yüzde 3 7/8 faiz haddini geçmemek üzere
faiz getirecektir. Her hangi bir tahvil senevi yüzde 3 7/8 den aşağı bir faiz haddi ile ihraç edilirse
müstakriz işbu tahvillerin resülmal üzerinden yüzde 3 7/8 faizi bononun faiz haddi arasındaki farka
tekabül etmek üzere Bankaya ıbir hizmet ücreti ödi yecektir. Bu hizmet ücreti her sene 1 Nisan ve 1
Ekim tarihlerinde olmak üzere tahvillerin natık olduğu para cinsinden tediye olunacaktır. Tahvillerin
üzerinde yazılı faiz haddinin ve 'bu kısımda bahis mevzuu hizmet ücretinin ödenmesi borçluyu, işbu
Anlaşmanın I I nci maddesinin 3 ncü kısmı hükümlerince kredi üzerinden ödenmesi icabeden faizdan
ibra eder.
Kısım 7. — a) Emre muharrer tahvil 1 Nisan veya 1 Ekim tarihinde ihraç ve teslim edilmiş ise
o tahvil ihraç ve teslim tarihini natık olacaktır.
b) Her hangi bir emre muharrer tahvil başka bir tarihte ihraç ve teslim edilmiş ise o tak
dirde tahvilin tarihi, icaba göre 1 Nisan veya 1 Ekim tahvilin ihraç ve teslim tarihine takad
düm eden tarihi natık olacaktır. Hâmiline muharrer her tahvil Ekim 1950 tarihli olacak ve tahvil
ler o ana kadar vâdesi hulul etmemiş kuponları muhtevi olacaktır. Tahvillerin tesliminde söz ko
nusu tahvillerin natık olduğu resülmal, faiz, hizmet veya taahhüt ücreti miktarlarında Banka ve
borçlunun kaybını önliyecek şekilde tahvillerde gerekli tâshihat yapılacaktır.
Kısım 8 — Tahviller Bankanın talep edeceği vasıfları haiz bulunacaktır.
Kısım 9 — Bankanın talebini takibeden 60 gün zarfında borçlu memleket Bankanın veya aha
rın emrine tanzim ederek teslim ettiği tahviller yerine aşağıdaki hükümlere uygun olarak yeni
tahviller verecektir.
a) Muayyen bir alacaklının veya alacaklıların emrine olarak tanzim edilmiş tahviller yerine
Bankanın talebinde zikredilen başka bir alacaklı veya alacaklılar emrine tahvil tanzim edilebi
lir. Hâmiline muharrer tahviller de Bankanın talebinde zikredilen alacaklı veya alacaklılar emri
ne tanzim olunacak tahvillerle tebdil edilebilir.
b) Muayyen bir miktar için ihraç edilmiş olan tahviller başka miktarı natık tahvillere teb
dil edilebilir.
c) Muayyen bir faiz haddi ile ihraç olunmuş tahviller senevi yüzde 3 7/8 faiz haddini geçme
mek üzere başka tahvillerle tebdil edilebilir.
. d) Tebdil edilecek hâmiline muharrer tahviller o ana kadar vâdesi hulul etmemiş kuponları
ihtiva eder.
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_ 4 2 e) Doğrudan doğruya Bankanın emrine ödenecek tahviller hariç, tebdilen iade edilen emre
muharrer tahviller gerekli şekilde ciro edilmiş olmalı veya bu hususu tevsik edecek vesaikle mü
cehhez bulunmalıdır.
f) Tebdilen iade edilen tahviller derhal iptal olunur.
g) Yeniden ihraç olunan tahvillerin natık olacağı miktar tebdil edilen tahviller miktarına
müsavi olur ve başkaca bir hüküm mevcut olmıyan hallerde, yeni tahviller hukukan eskilerinin
aynı kuvvet ve şümulünde olur.
h) Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma olmadıkça Banka, tahvil tebdil
masraflarını mâkûl hadler dâhilinde borçluya öder. Bu kısmın d, e, f, g fıkralarında yazılı hü
kümler, işbu maddenin 5 nci kısmı gereğince tebdil edilecek tahviller hakkında da kabilitatbik
olur.
Kısım 10. — Tahviller borçlu namına salahiyetli mümessil veya mümessilleri tarafından imza
olunur. Tahvilde vaz'olunacak salahiyetli imzalardan birinin el yazısı ile olması şartiyle, diğer
imzalar soğuk damga ile basılabilir. Hâmiline muharrer tahvillerin kuponları salahiyetli bir
veya birden ziyade mümessillerin soğuk damga imzalariyle tevsik edilir.
Tahvillere veya ku
ponlara el yazısı ile veya soğuk damga ile imza koyan salahiyetli mümessillercden biri, sonra
dan bu sıfatını kaybederse, imzasını taşıyan tahvil veya kuponlar borçlu için ilzam edici mahiye
tini taşımakta devam eder.
Kısım 11. -— Bu Anlaşma veya tahvillerle hilafı kararlaştırılmadıkça Bankadan maada tahvil
hâmilleri, işbu Anlaşma ile Bankaya tanınan hukuktan müstefit olmıyaeak veya vecaibe tâbi
bulunmıyacaktır.
KIsım 12. — Bankanın talebi üzerine borçlu, her hangi bir anda veya zaman zaman Bankanın
tahvillerden bir kısmını diğer bir memlekette veya ona tâbi bir siyasi teşekkülde veya esham
borsasının kotasyonunu sağlamak ve halka veya başka şekillerde satışını sağlamak maksadiyle
sözü gçen memleket veya tâli teşekkülün veya esham borsasının kanun ve nizamlarına uymak
için gerekli muameleleri yapacaktır. Bu maksatla borçlu gerekli bütün registasyon beyanlarını,
müracaat ve diğer vesikaları hazırlar ve Bankaya mevzuubahis kanun veya talimata ittiba gayesiyle
lüzumlu malûmatı sağlar. Borçlu Banka tarafından bu maksatla yapılan müracaatı, Bankaca tesbit edilecek ve 60 günden aşağı olmıyaeak bir müddet içinde tetkik eder ve lüzumlu tedbirleri
alır.
Kısım 13. — Banka elindeki tahvillerin bir kısmını satar ve satılan tahvillerin resülmal, faiz
ve varsa primini satış anında veya sonra garanti ederse, borçlunun işbu Anlaşma hükümlerinden
doğan vecibelerini yerine getirmemekten dolayı bankanın verdiği garantiden dolayı zâmin olacağı
zarar veya taahhüdü borçlu Bankaya ödiyecektir.
'-< • « • « - . - .
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Tahvillerin
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Kısmı-1. — Borçlu tahvil tarihinden sonra arzu ettiği ânda ihraç ettiği tahvillerin hepsini veya
bir kısmını itfa edebilir, itfa tahvil veya tahvillerin natık olduğu resülmal ile itfa anma kadar
tahassül etmiş ve ödenmemiş faiz miktar] ve aşağıdaki nispetlerde tesbit ve tatbik edilecek prim
miktarını ihtiva edecektir. (Böyle bir tahvilde ödeme tarihi olarak zikredilmiş olan tarihten 6 yıl
evvel ödendiği takdirde yüzde birin yarısı, mezkûr tarihten 6 ay sonra ve 12 seneden evvel öden
diği takdirde yüzde bir, mezkûr tarihten 12 sene sonra ise yüzde 1 3/4.)
Kısım 2. -— Borçlu itfa anında ödenmemiş tahvillerden bir kısmını itfaya tâbi tutarsa, bu şe
kilde itfa edilecek tahviller kur'a usulü veya Banka ile borçlu arasında yazılı olarak tesbit edi
lecek diğer bir şekilde tesbit olunur.
Kısım 3. — Borçlu tahvillerden bir- kışı an-, veya tamamını itfa arzusunda bulunduğunu
bu
kısımda açıklanan esaslar dairesinde bankaya bildirir. Bu beyanda itfa olunacak tahvil veya tah
villerle bunların işbu maddenin birinci kısmı hükümleri gereğince tesbit olunacak fiyatları ve
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i t o zamam bildirilir. Borçlunun bankaya bu maksatla yapacağı müracaat itfa tarihinden en az
90 gün evvel olacaktır. İtfa edilecek tahvüler ara&mda -hâmiline muharrer tahviller mevcutsa key
fiyet gazetelerle aşağıdaki şekilde 3 hafta müddetle haftada birer defa ilân edilecek ve ilk ilân
tarihi itfa tarihinden asgari 45 gün evvel olacaktır.
i) Dolar üzerinden itfa edilecek tahviller için ilân biri New-York'un Manhattan Kasabasında
münteşir olmak üzere İngilizce çıkan 2 yevmî gazetede yapılacaktır.
ii) Dolardan başka'para üzerinden ödenecek tahviller için ilân itfa parası memleketinin resmî
lisanında veya lisanlarından biri ile intişar eden ve itfanın yapılacağı mahalde basılıp
umumi sirkülasyonu olan 2 yevmî gazete ile yapılır.
Kısım 4. — Yukardaki şekilde itfaya ait müracaat tamamlandıktan sonra itfa edilecek tahvil
veya tahviller itfa tarihinde birinci kısım httkü mlerince tesbit edilen fiyatları üzerinden tediye
olunur. Borçlunun itfa tarihinde tediyede bulunamaması hali hariç tahvillerin itfa tarihinden iti
baren faiz veya
hizmet ücreti yürütülmıyecek ve yukarda izah olunan fiyat üzerinden tediye
olunacaktır. Resülmal üzerinden faiz ve hizmet ücreti, itfanın zamanında yapılmaması halinde,
itfa anma kadar işlemeye devam edecektir, ttfa anında varsa, tahvillerin temsil ettiği mebaliğ
üzerinden teraküm etmiş hizmet ücreti tesviye oluYLacaktır.
*
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kabul ettiği hususi şartlar

Borçlu aşağıdaki hususları kabul eder :
Kısım 1. — Müstakriz, projenin lâzımgelen gayret ve basiret, tesrrlilîk, ekonomik ve sağlam mü
hendislik usullerine istinat edilerek yapılması ve tamamlanması için gerkli tedbirleri alacaktır.
Kısım 2. — Müstakriz, proje Anlaşmasında mezkûr bütün Anlaşma ve Sözleşme hükümlerinde
Toprak tarafından kabul edilmiş olan esaslara Toprak'ça tamamen riayet-edilmesini temin edeceği
gibi, bu gibi Anlaşnıa ve Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için lüzumlu olan tedbirleri ala
bilmesi için gereken tedaibiri ittihaz edecektir. Müstakriz, ayrıca bu Anlaşma ve Sözleşmelerin
Toprak tarafından tamamen ve usulüne tevfikan yerine getirilmesini önliyecek veya müdahale ede
cek bir harekete girişmiyeceği gibi, kendisine bağlı siyasi teşekküllerin böyle bir hareketine de mâ
ni olacaktır.
Kısım 3. — Müstakriz projenin kuvvetten fiile çıkarılması için lâzımgelen fonları Toprak'a te
min edecek ve süratle ve gerektiği şekilde lüzumlu diğer tedbirleri alacak ve bu gaye için lâzım
gelen müdevvenatı da temin edecektir.
Kısım 4. — Banka borçludan kredi mebaliğinin istimal şekline tamamı veya bir kısmı kredi
mebaliği ile mubayaa olunan mallara, projelerin tahakkuku mevzuunda sarf olunan gayret ve faa
liyetlere, borçlunun malî ve ekonomik şartlarına ve tediye muvazenesine ait malûmatı zaman za
man talebedeeek ve borçlu talep olunan malûmatı istnen şekil ve teferruat çerçevesinde Bankaya
verecektir.
Kısım 5. — Banka başka şekilde tahriren muvafakat etmedikçe müstakriz memleket veya onun
siyasi tâli bir teşekkülünün veya her hangi bir ajanının her hangi bir malı, matbuatı, geliri veya
alacağı üzerine her hangi bir dış borcun tediyesini teminat altına almak sadedinde bir imtiyaz
priorite veya rehin tesis ederse, bu takdirde tesis edilen bu haklar aynı şekilde kredi veya tahvi
lâtın ve diğer taahihüdâtın, resülmal ve faiz tediyesinin temininde de kalbilitatbik olacak ve bu şe
kilde tesis edilen imtiyaz veya priorite hükümleri hu hususu açıkça ifade edecek şekilde yazılacak
tır. Ancak işbu hüküm aşağıdaki hallerde t a t H k olunımyacaktır.
a) Her hangi bir malm mubayaası halinde mubayaa anında mezkûr malın mubayaa bedelinin
tediyesinin teminatı olarak tesis edilen imtiyaz ve rüçhan;
b) Âzami bir yıl vadeli borçları teminat altma almak gayesine matuf olarak ve ticari «fttianın
satışından mütevellit hasılat ile ödenmesi meşrut olmak kaydiyle ticari emtia-üzerine mevzu her han
gi bir rehin,
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c) Türkiye Merkez Bankasınca normal Banka 21lık muamelelerinin neticesi olarak âzami bir se
ne vadeli borçlarının teminat altına alınması sadedinde mezkûr Banka tarafından matlûbatı üzerine
tesis edilen herhangi bir rehin,
Kjsım 6 — işbu kredi Anlaşması gayelerinin tamamiyle tahakkukunu temin maksadiyle Âkıd
Taraflar aşağıdaki şekilde işbirliği yapacaktır.
a) Taraflardan birinin arzusu üzerine Tarafların salahiyetli mümessillerinin kredi Anlaşma
sına ve gayelerine ait meseleler mevzuunda fikir tesisinde bulunmayı kabul ederler. Bu kısım hü
kümleri gereğince Taraflardan birinden vâki teklif ve tavsiyeler diğer Âkıd Tarafça işbirliği zih
niyeti dairesinde tetkik edilecektir.
b) Borçlu memleket veya onun tâli bir siyasi teşekkülü veya ajanı üzerine yeniden bir borç
alır veya garanti eder veya mevcut borçların itfa şeraitini esaslı surette tadil cihetine gitmek arzu
sunu izhar ederse, borçlu bahis mevzuu arzudan Bankayı derhal haberdar eder veya ettirir. Bu
mevzuda karar alınmadan evvel Bankaya borçlu memleket ile istişarelerde bulunmak için hâdisele
rin ieabettireceği derecede mâkul bir mühlet verir. Şu kadar ki bu hüküm aşağıdaki hallerde kabili
tatbik değildir.
i) tşbu Anlaşmanın imzasından evvel akdedilmiş kredi Anlaşmalarından mütevellit mebaliğin
istimalinden mütevellit borçlar,
ii) Vâdesi bir seneden fazla olmayyan ve bu müddet içinde Tarafların muameleleri muvazeneli
bir hal alacağı ümit edilen hallerde yapılan Milletlerarası tediye veya müşabih anlaşmalar,
iii) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından normal faaliyeti esnasında yapılan ve vâ
desi bir seneyi aşmıyan borçlanmalar,
c) Borçlu memleket Bankanın zaman zaman vâki talebi üzerine Bankanın salahiyetli mümes
sillerine proje Anlaşmasının 2 nci maddesinin 4 neü kısım hükümleri gereğince tesbit edilen vazife
lerini ifa etmek sadedinde müstakriz memleketin her hangi bir kısmını ziyaret etmek ve borçlunun
malî ve ekonomik ve mümasil şartlarını tetkik etmek hakkını tanıyacaktır.
d) Kredi Anlaşmasının icrasını veya kredi mebaliğinin ifasını önliyecek veya mâni olacak hal
lerin zuhurunda borçlu Bankayı keyfiyetten derhal haberdar eyliyecektir. işbu maddenin 5, ve 6 ncı
kısımlarında kullanılan dış borç tâbiri borçlunun parasından maada diğer paralar üzerinden öden
mek veya borçlunun parası üzerinden ödenmekle beraber tediyenin kısmı âzami, borçlunun memleke
tinde gayrimeskûn olanlara yapılması mânasındadır.
Kısım 7. — Kredi ve tahvilâtın resülmal ve faizi, kredi mebaliği üzerinden alman taahhüt ve hiz
met ücıetleriyle tahvilâtın itfasında ödenen prim, borçlu memleketin veya ona bağlı vergi idaresinin
mevcut veya istikbalde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerden ve borçlunun veya tâli te
şekküllerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu kadar ki, itfa olunan tah
villerin sahipleri Bankadan maada olup borçlunun memleketinde meskûn şahıs veya şirketler ise bu
takdirde yukardaki hükümler tatbik olunmaz.
Kısım 8. — Bu proje Anlaşması, bu Anlaşma ve ihraç olunan tahvilât borçlu memleketin veya
vergi idaresinin mevcut ihraç, damga, ve diğer vergilerinden muaftır.
Kısım 9. — Banka ile hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut olmadıkça tamamı veya bir kısmı işbu
kredi mebaliği ile mubayaa olunan mallar borçlu tarafından sigorta edilecek veya ettirilecektir. Bu
sigorta deniz nakliye ve malların borçlu memlekete ithaline kadar zuhuru muhtemel diğer tehlikelere
karşı yapılacak ve miktarı sağlam ticari teamüle uygun olacaktır. Sigorta mukaveleleri tutarı dolar
veya sigorta olunan malların tediyesinde kullanılan para cinsinden ödenecektir.
Madde — I X

•

Taahhütlerin ifa olunmaması halinde Bankanın alacağı tedbirler
Kısım 1. — Aşağıdaki hallerin (taahhüdün ifa olunmaması halleri) zuhurunda :
a) Kredi mebaliğine ait faiz taksitleri veya tahvilleri veyahut kredi üzerine mevzu taahhüt ve
hizmet ücretleri taksitleri zamanında ifa olunmaz;
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b) Kredi resiilmali veya tahvilâtın resülmal veya itfa bedeli vâdelerin hululünde veya itfa ilân ile
veya işbu Anlaşmada tesbit edilen başka şekillerde tesbit edilen usulleri hulul ettiği halde itfa ya
pılmazsa;
c) îşbu Anlaşmada veya tahvilât ile tesbit olunan ve borçlu tarafından riayeti kabul olunan
şartlar veya anlaşmalar hükümleri yerine getirilmezse.
d) İşbu proje Anlaşmasının ihtiva ettiği her hangi Sözleşme veya diğer hükmün tatbikında
Toprakça bir kusur vâki olursa,
Borçluya yapılan ihbardan sonra (c) fıkrasındaki hal Bankaca vâki ihbarı takibeden 30 gün
sonrasına kadar ve (d) fıkrasındaki halde ihbarı takibeden 60 gün sonrasına kadar devam eder
se; Banka o ana kadar itfa olunmamış kredi mebaliği ile tahvilât tutarının (o ana kadar vâdesi
hulul etmemiş olanlar) tamamının muacceliyet kesbettiğini ilân eder ve bu Anlaşma veya tahvi
lâtta bu hükme mugayir hükümler bulunsa dahi, itfa olunmamış resülmalin tamamı derhal vacibüttediye olur.
Kısım 2 — Bankanın yukardaki tedbirleri almakta gecikmesi veya nisyanı işbu Anlaşma ile
taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde Bankaya tanınan salâhiyetleri haleldar etmediği gibi
bu hal taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde Bankanın muvafakati mânasına gelmez. Keza
Bankanın bu hallerde alacağı kararlar ile muayyen bir taahhüdün ifa olunmaması hâdisesini na
zara almaması mütaakıp mümasil hâdiselerde haklarını istimale mâni teşkil etmez. Bu Anlaşma
ile Bankaya tanınan hakları Banka zaman zaman ve lüzumu derecesinde istimale salahiyetlidir.
Madde — X
Anlaşmanın

tefsiri, tahkim

•••..•.-

Kısım 1 — Her hangi bir memleketin veya bir devletin veya bunlara tâbi siyasi bir teşekkü
lün kanun veya nizamlarında hilâfına hükümler mevcut olsa dahi işbu Anlaşma ve tahvilât ile
Âkıd Taraflara tanınan hak ve vecibeler hüküm ifade edecektir. Âkıd Taraflar Milletlerarası
Bankanın Statüsü hükümleri icabı olarak veya başka sebepler dolayısiyle işbu Anlaşma ve tahvi
lât ile tesbit olunan hükümlerin gayrimer'i olduğunu iddia edemez.
Kısım 2 — Bu Anlaşmanın ve tahvillerin hükümleri New - York Eyaletinin mer'i kanunları
na göre tefsir olunur.
Kısım 3 — Âkıd Taraflar arasında işbu Anlaşmadan mütevellit anlaşmazlık veya işbu Anlaş
ma ve tahvilât ile ilgili olup karşılıklı olarak hallolımamıyan talepler Milletlerarası Bankanın 3
Mayıs 1947 tarihli ve 1 numaralı kredi talimatı çerçevesi dairesinde tesbit olunan tahkim yolu
ile hallolunur. Âkıd Taraflar söz konusu 1 numaralı, kredi talimatı hükümlerini kabul ederler. Şu
kadar ki, Banka 1 No. lu kredi talimatının sağladığı hakem yolu i'e borçlu aleyhine istihsal etti
ği bir hükmü icra ettirmek maksadiyle mahkemeye müracaat edemez. Bununla beraber Banka le
hine istihsal olunan kararın 1 No. lu talimat yardımı ile sağlanmamış olması kaydiyle bu hüküm
den muaftır.
Madde — X I
Muhtelif

hükümler

Kısım 1 — îşbu Anlaşma hükümlerine »"öre Taraflardan birinin diğerine yapılması icabeden ve
ya yapılmasına müsaade olunan ihbar, müracaat veya talep yazı ile yapılmak veya telgraf, telsiz
telgraf ile bu ihbar, müracaat veya talebe muhatap olan Tarafın aşağıda gösterilen veya Âkıd
Tarafça tesbit edilen adresine gönderilmekle, ihbar, müracaat veya talep icabı şeklinde yapılmış
sayılır. Âkıd Tarafların adresleri aşağıdadır:
a) Borçlunun adresi.
Maliye Bakanlığı
Hazine Genel Müdürlüğü
Ankara - Türkiye
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b)

Bankamn adresi.
International Banlc for Keeonstruction andı Development 1818 H Street, N. W.
Washington 25, District of Columbia,
United States of America

) '}

Kısım 2 —• Borçlu namına işbu Anlaşmanın IV ncü maddesiyle tahvilât hükümleri gereğince
vâki müracaatları imzahyacak ve gene borçlu namına işbu Anlaşma ile hazırlanıp Bankaya veril
mesine müsaade olunan vesikaları imza edecek şahıs veya şahısların salâhiyetini tevsik etmek hu
susunda gerekli malûmat iTe bu gibi şahıs veya şahısların sahih imza numuneleri Bankaya verile
cektir.
Kısım 3 — Bu Anlaşmanın Akıd Taraflara tanıdığı hak ve vecibeler kredinin tamamının (ve
ya iptal edilmiş olursa) ve tahvillerin itfası anında mevcut ise müterakim itfa priminin tediyesi
ile nihayet bulur.
Kısım 4 —• işbu Anlaşma muhtelif nüsha ar halinde yapılabilir. Ancak her nüsha ayrı olarak
ve müştereken orijinal nüsha hükmündedir.
Kısım 5. — İşbu Anlaşma gereğince alınması icabeden veya müsaade edilen her hangi bir ka
ra'.- veya hazırlanması gereken veya müsaade olunan bir vesika, borçlunun Maliye Bakanı tarafın
dan veya onun yazı ile tevkil edeceği şahıs tarafından yapılabilir. Bu Anlaşmanın tadili veya
tevsii için Maliye Bakanı veya onun yazı ile tevki! edeceği şahıs tarafından vâki tahrirî müracaat
la tadil veya tevsi keyfiyeti Maliye Bakanının fikrinee borçlu memleketin mevcut şartlar altın
da taahhütlerini esaslı surette artırmıyacak mahiyette olmak şartiyle kabul olunabilir. Banka, Ma
liye Bakam veya tevkil edeceği şahıs tarafından verilecek ve işbu Anlaşmanın tadil veya tevsiinin
borçlu memlekete mevcut şartlar altında daha fazla taahhütler tahmil etmiyeceğine dair olan ve
sikasını katı ve nihai nazarı ile bakabilir, işbu 5 nci kısım hükümleri borçlu tarafından verile
cek diğer her hangi bir salâhiyete inzimamen kullanılacaktır.
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Madde — XII
Yürürlük

tarihi
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Kısım 1. — İşbu Anlaşma aşağıdaki hâdiselerin tahakkukunu bildiren ve borçlu tarafından Ban
kaya verilen malûmatı takibeden 15 gün sonra meriyete girer.
a) İşbu Anlaşmanın borçlu tarafından gereği şeklinde kabul ve tasdik edilerek iade edilmiş
olması,
b) Toprak namına proje Anlaşmasının ifası ve teslimi, Toprak'ça Jâzımgelen formaliteler ta
mamlanarak yei'ine getirilmiş ve tasdik edilmiş veya bu tasdik keyfiyeti müstakrize mensup yet
kili bir hükümet makamınca yapılmış olmalıdır.
c) Projeyi inşa etmek ve işletmek işi için Toprak'a yetki ve kabiliyet veren bütün lüzumlu
tedbirler alınmış olmalıdır.
Bu kısmın hükümleriyle Bankaya ibrazı icabeden vesaik meyanmda Bankaca tatminkâr ad
dedilecek hukuki mütalâa veya mütalâalar bulunacak ve aşağıdaki hususları ihtiva edecektir.
1. işbu Anlaşmanın borçlu tarafından icabettiği şekilde kabul, tasdik ve iade edilmiş olduğu
nu.
2. Anlaşma hükümlerinin borçlu memleket için hakiki bir taahhüt teşkil ettiğini,
3. işbu Anlaşma mezkûr tahviller imza edilip teslim edildikten sonra borçlu için hakiki ve ilzam
edici bir taahhüt ifa edeceği;
4. Toprak'm hükmen sağlam bir teşekkül olduğu ve Toprakça mezkûr projeyi in,şa etmek ve
işletmek için lüzumlu bütün tedbirlerin usulüne tevfikan ve hüküm ifade edecek şekilde alındığı;
5. Proje Anlaşması Toprak tarafından veya onun namına ifa ve teslim edilmiş ve lâzımgeldiği
gibi yetkilendirilmiş bir makam tarafından, ifa edilmiş olmalı ve hükümleri gereğince Toprak ta
ahhüt altında kalmış olmalıdır.
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Kısım 2. — işbu Anlaşma tarihinden 90 gün sonra bu maddenin birinci kısmında yazılı husus
lar yerine getirilmez ve gene bu madde mucibince verilmesi icabeden malûmat Bankaca tatminkâr addedilmezse, takdir keyfiyeti Bankaya ait olmak üzere, Banka işbu Anlaşmanın iptal edildiğini borç
luya bildirebilir. Böyle bir ihbardam sonra Anlaşmanın Akidler hakkında tanıdığı hak ve vecibeler
nihayet bulmuş addolunur.
işbu Anlaşma yukarda gün ve senesi yazılı tarihte iki tarafın, salahiyetli mümessilleri taratfından Âkıd Taraflar namına imza edilmiştir.
Turkiyo Cumhuriyeti namına
imza
Yetkili mümessil
Milletlerarası Banka namına
imza
Başkan

Cetvel : I
Aşağdaki tablo kredinin resülmalinin hangi taksitlerde ve hangi tarihlerde
bu taksitlerin tekabül ettiği miktarları göstermektedir:

» l ^ : r

Cetvel : H

ödeme tarihi
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan

1, 1953
1, 1954
1, 1954
1, 1955
1, 1955
1, 1956
1, 19Ş6
1, 1957
1, 1957
1, 1958
1, 1958
1, 1959
1, 1959
1, 1960
1, 1960
1, 1961

Ana para
ödemesi
$
—
97.000
99.000
101.000
103.000
105.000
107.000
109.000
111.000
113.000
115.000
118.000
120.000
122.000
125.000
127.000

Her öde
meden sonra
arta kalan
para miktarı
$
3.900.000
3.803.000
3.704.000
3,603.000
3.500.000
3 395.000
3.288.000
3.179.000
3.068.000
2.955.000
2.840.000
2.722.000
2.602.000
2.480.000
2.355.000
2.228.000

ödeneceğini ve

ödeme tarihi

Ana para
ödemesi
$

Her öde
meden sonra
arta kalan
para miktarı
$

Ekim 1, 1961
Nisan 1, 1962

129.000
132.000

2.099.000
1.967.000

Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim
Msan
Ekim

1962
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1967
1967

135.000
137.000
140.000
142.000
145.000
148.000
151.000
154.000
157.000
160.000
163.000

1.832.000
1.695.000
1.555.000
1.413.000
1.268.000
1.120.000
969.000
815.000
658.000
498.000
335.000

Nisan 1, 1968
Ekkn 1, 1968

166.000
169,000

169.000
—
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Türk hububat ambarlama projeleri aşağıda müfredatı gösterilmiş olduğu şekildedir :
1. — Haydarpaşa, Alsancak ve İskenderun limanlarının her birinde 1 beton silo inşası;
2. — Memleketin içeri noktalarında 8 beton silo inşası ile mevcut bir siloya müştak bir inşaat;
3. — Başka iç noktalarda çelik depolar inşası;
4. — Katranlı veya boyalı muşambaların satın alınması hu projeler aşağıda daha teferruatlı şe
kilde anlatılmıştır :
./ - Liman siloları
a) HAYDARPAŞA — Müstakrizin liman inşa ve inkişafı programının B projesini teşkil eden
Haydarpaşa'da inşa edilecek olan rıhtım üzerinde 34 000 ton kapasiteyi haiz beton bir silo inşa
edilecektir ki, bu silonun yabancı paralara ihtiyaç gösteren masrafları bankaca verilecek krediyle
finanse edilecektir. Tartma, temizleme ve kurut ma için lüzumlu olan tamamlayıcı malzeme ayrıca
temin edileceği gibi, silo demiryolu vagonlarından veya deniz vasıtalarından her iki istikamette
boşaltılacak veya doldurulacak olan buğday nakli için konveyör ve elevatörlerle teçhiz edilecektir.
b,) ALSANCAK — Müstakrize ait, mezkûr liman programının C projesinde adı geçen ve
İzmir Limanında Alsancak İskelesinde inşa edilecek olan rıhtımda 20 000 ton kapasitesinde tak
viyeli betondan bir silo inşa edilecektir. Haydarpaşa Limanı için derpiş edilen konveyör ve elevatör .tsisatı buna da konacak, ancak silonun ufak kapasitesine göre ayarlanacaktır. Tartma
ve temizleme için tamamlayıcı malzeme tedarik edilecek, kurutma tsisatı konulmıyacaktır.
c) İSKENDERUN — da mevcut olan rıhtım üzerinde 20 000 ton kapasiteli takviyeli beton
dan bir silo inşa edilecektir. Alsancak silosu için derpiş edilen tamamlayıcı malzeme buraya da
konacak, ancak konveyör sistemi burada bir kayış konveyör sistemi ile birleştirilecektir. Bu bir
leştirme, mezkûr liman programındaki E projesinde tasrih edildiği gibi olacaktır.
/ / - Dâhilde kurulacak olan beton silolar
a) Aşağıda mezkûr yerlerin herbirinde 4 000 ton kapasiteli takviyeli beton bir silo kurulacak
tır: Akçakale, Erzurum, Sarayönü, Kadmhan, Bismil ve Fakılı. Ayrıca Höyük'te takviyeli beton
dan 2 000 ton kapasitelik bir silo kurulacaktır. Bütün bu siloların her birine Anlaşmaya bağlı şe.kilde konveyör ve elevatör tertibatı temin edilecektir.
b) Halen Konya'da mevcut takviyeli betondan inşa edilmiş siloya müştak bir silo inşa edile
cek ve bu silo da betondan olup 4 000 ton kapasitesi olacaktır. Bu müştak silo için
lâzımgelen
konveyör ve kullanma teçhizatı da temin edilecektir.
c) Çumra'da 1 000 ton kapasiteli takviyeli betondan mamul bir silo inşa edilecektir. Silo
standart konveyör teçhizatı ile teçhiz edilecek ve halen mevcut olan ambarlara da mekanik kul
lanma teçhizatı ile konveyörler temin edilecektir.
III - Çelik depolar
a) Aşağıdaki mahallerin her birinde beheri 2 000 ton kapasitede olan standard birer çelik depo
kurulacaktır: Urfa, Develi, Hasankale, Kırşehir, Sorgun, Boğazlıyan, Emirdağ, Himmetdede, Babaeski
ve Lüleburgaz.
b) Aşağıdaki mahallerin her birinde 3 000 ton kapasitede standard inşa tarzında birer çelik
depo kurulacaktır:
Yozgad, Tekirdağ, Kars, Çorlu ve Cihanbeyli.
c) Aşağıdaki mahallerin her birinde 2 000 ton kapasitede standard inşa tarzında çelik depolar
kullanılacaktır :
Derbesiye, Ceylânpmar.
d) 5 000 ton kapasitede çelik bir depo Aksaray'da, 6 000 tonluk kapasitede diğer bir çelik depo
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Horasan'da kurulacaktır. Her iki siloda konveyörlerle ve kullanma için lüzumlu diğer mekanik teçhi
zatla teçhiz edilecektir
e) Beheri 3 000 ton kapasitede;
Standard inşa tarzında iki çelik depo Sarıkamış'ta kurulacaktır.
f) Ceyhan ve Çerikli'de halen mevcut bulunan ikişer ambar için lüzumlu konveyörler ve diğer
mekanik kullanma tesisatı ilâve edilecektir.
IV - Çadır bezler ve muşambalar
Ambar hacminin kâfi gelmediği yerlerde toprak tarafından istif edilen hububatın muhafazası için
2 000 aded muşamba (Çadır bezi) satın alınacaktır.
înşa cetveli :
Proje gereğince inşa edilmesi lâzımgelen muhtelif kalemlerin inşa başlangıç ve bitiş tarihleri sağı
da mezkûrdur:
Başlangıç tarihi
34 000 ton kapasitelik Haydar
paşa Beton Silosu
20 000 ton kapasitelik iskende
run Beton Silosu
20 000 ton kapasitelik Alsancak Beton Silosu
4 000 ton kapasitelik Akçaka
le, Erzurum, Sarayönü, Kadmhan, Bismil ve Fakılı Beton Si
losu
4 000 ton kapasitelik Konya
Beton Silosunun beton tevsii
2 000 ton kapasitelik Höyük
Beton Silosu
Çumra'da 1 000 ton kapasitelik
beton silo ve mevcut iki ambarın
makina teçhizatı
2 000 ton kapasitelik Urfa, De
veli, Hasankale, Kırşehir, Sor
gun, Boğazlıyan, Emirdağ Himmetdede, Babaeski ve Lüle
burgaz'da ıçelik hangarlar
Yozgad, Tekirdağ, Kars, Çorlu
ve Cihanbeyli'de 3 000 ton ka
pasitelik çelik hangarlar
Derbesiye ve CeylânpınârMa
ikişer tane 2 000 ton Igapşşite»
lik çelik hangar
Aksaray'da 5 0(30 ton kapasite*
lik çelik hangar
Sarıkamış'ta 3 000 ton kapasi
telik 2 çelik hangar
Horasan'da 6 000' ton kapasite
lik (makineli) çelik hangar

1 Ocak

Hitam tarihi

1951 31 Aralık 1953

1 Temmuz 1950 31 Aralık 1952
1 Ocak

1951 31 Aralık 1953

1 Temmuz 1950 1 Nisan 1951
1 Temmuz 1950 1 Nisan 1951
1 Temmuz 1950 31 Aralık 1951

1 Temmuz 1950 31 Aralık 1£51

1 Eylül

1950 31 Ekim

1 Ekim

1950 30 Kasım 1950

1 Kasım

1950 31 Aralık 1950

1 Kasım

1950 31 Aralık 1950

1 Kasım

1950 31 Aralık 1950

1 Kasım

1950 31 Aralık 1950
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Ba^Aağıç tarihi
Çerikli ve Ceyhan'da ikişer
aded ambar için makine tesi
satı
Aksaray'da 5 000 ton kapasitelik hangar için makine tesisatı

Hitam tarihi

1 Kasım

1950 3.1 Aralık 1950

1 Kasım

1950 31 Aralık 1950

Umumi hükümler
Kısım 1 — Aşağıda mezkûr hükümler umumiyetle projelere tatbik olunacaklardır:
a) Kredi dışında olarak satın alınacak olan teçhizat ve emtia, bakımları için lüzumlu olan
yedek parçalarla teçhiz edileceklerdir.
b) Böyle bir teçhizat ve emtia, artık projelerin ifasında kullanılamıyaeak hale gelecek ka
dar aşınmış ve eskimiş oldukları takdirde satılabilir, teminat gösterilebilir ve rehin olarak vaz'edilebilirler..

fik : S A
Dolan nattk emre muharrer tahvil numunesi
H "*

Türkiye Cumhuriyeti
Seri tahvilleri — A Serisi

Alman bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti . . . . . . doları
senesi
ayının
gününde
ve senevi yüzde . . . . % . . . . hesabiyle işbu tahvilin itfa edileceği
tarihe kadar işliyecek faizi her senenin
vo
tarihlerinde Amerika Birleşik Dev
letlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan kanuni tedavülü haiz banknot veya ma
denî para ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının (bundan sonra Banka tesmiye oluna
caktır) Amerika Birleşik Devletlerinin New - York Eyaletinin New - York Şehrinde Manhattan
Kasabasında kâin ajanına veya emrühavalesine ödemeyi taahhüt eder. îşbu tahvil Türkiye Cum
huriyeti ile Banka arasında
1950 tarihinde imzalanan Kredi Anlaşması gereğince tamamı
veya bir kısmı ihraç edilmiş olan seri bonoların A serisinden (bundan sonra tahvil tesmiye olu
nacaktır) , olup resülmal yekûnu . . . . veya aynı miktarda başka paraya muadil para üzerinden
vaeibüttediye olan ve ihracına müsaade edilmiş bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi Anlaş
masına yapılacak her hangi bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin resülmalini, faizini
tahvilde gösterilen zamanlarda, yerde ve para cinsinden itfa taahhüdüne halel getirmez.
îtfa takdir hakkı Türkiye Cumhuriyetine ait olmak üzere, borçlu ihraç olunan tahvilleri zaman
zaman tamamen veya kısmen itfa edebilir. (Kısmen itfa halinde, itfa olunacak tahviller kur'a keşi
desi suretiyle veya Banka ile Türkiye Cümhudiyeti arasında kararlaştırılacak diğer usullerle tesbit
olunur) itfa keyfiyeti Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının Washington'daki îdare Merke
zine asgari 90 gün evvel bildirilir.. îtfa olunacak tahviller hâmiline muharrer ise keyfiyet iki yevmi
gazete ile haftada birer defa 3 hafta için ilân edilir ve ilk ilân itfa tarihinden asgari 45 gün evvel
yapılır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin itfa akçesi Amerikan doları ise ilân, îngilizce olarak
Manhattan'da münteşir günlük iki gafcete ile yapılır. îtfa akçesi AmeTİkan dolarından gayrı bir
para ise, ilân keyfiyeti itfa akçesi memleketinin resmî lisanlarında veya lisanlarından birinde ve itfa
nın yapılacağı yerdemünteşir yevmî iki gazete ile yapılır. îtfa fiyatı resülmale ve itfa tarihine ka(;S. #ayî8i: 54)
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dar teraküm eden faize ve aşağıdaki nispetlerde resülıaal üzerinden hesaplanacak prim tutarına
müsavi olacaktır.
Böyle bir tahvilde ödeme tarihi olarak zikredilmiş olan tarihten 6 yıl evvel ödendiği takdirde yüz
de birin yarısı, mezkûr tarihten 6 sene sonra ve 12 seneden evvel ödendiği takdirde yüzde bir, mez
kûr tarihten 12 sene sonra ise yüzde 1 3/4.
itfa ihbarı gereğince itfa yapıldıktan sonra tahvillere faiz yürütülmiyecek ve ibraz olunan tahvil
ler Türkiye Cumhuriyeti tarafından itfa mahallinde veya mahallerinde ve yukarda açıklanan fiyatlar
veya fiyat üzerinden itfa ihbarındaki esaslar dairesinde itfa olunacaktır, ibraz olunan ve fakat itfa
edilmiyen tahvillere itfa anma kadar faiz yürütülecektir.
işbu Anlaşmada izah olunan taahhütlerin yerine getirilmemesi hallerinden biri tahakkuk eder
se Banka, ihtiyarına göre, o ana kadar vâdesi hulul etmemiş tahviller resülmalinin tamamının muaccelîyet kesbettiğini ilân edebilir. Böyle bir ilândan sonra ödenmemiş resülmalinin tamamı derhal
vaeibüttediye bir hal alır.
Tahvillerin resülmal, faiz ve itfa anında ver sa, primi Türkiye Cumhuriyetinin veya ona bağlı
vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerinden ve borç
lunun veya tâli teşekküllerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu kadar
ki, itfa olunan tahvillerin sahipleri Bankada» maada olup borçlunun memleketinde meskûn şahıs
veya şirketler ise bu takdirde yukardaki hükümkr tatbik olunmaz.
Bu tahvili Türkiye Cumhuriyeti namına salahiyetli mümessili tarafından imza edilmiştir.
v ;

^«i*

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti adına
Salahiyetli Mümessil »

Ek : 3 B
Dolan natık hâmiline muharrer tahvil numunesi
Alman bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti., doları., senesi., ayının., gününde ve senevi yüzde..
%.. hesabiyle işbu tahvilin itfa edildiği tarihe kadar işliyeeek faizi senede iki defa., ve., tarihle
rinde Amerika'da âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan kanuni tedavülü haiz bankmot
veya madenî para ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının (bundan sonra Banka tesmiye
olunacaktır). Amerika Birleşik Devletlerinin New-York Eyaletinin New-York Şehrinde Manhattan
Kasabasında kâin ajanı nezdinde işbu senet hâmiline ödemeyi taahhüt eder. Tahvil vâdesine kadar
faiz tediyatı tahvile bağlı kuponların teslimi mukabilinde yapılacaktır, işbu tahvil Türkiye Cum
huriyeti ile Banka arasında... 1950 tarihinde imzalanan kredi anlaşması gereğince tamamı veya
bir kısmı ihraç edilmiş olan seri bonoların A serisinden (Bundan sonra tahviller tesmiye olunacak
tır) olup resülmal yekûna &. veya aynı miktarda başka paçaya muadil para üzerinden vaeibütte
diye olan bu ihracına müsaade edilmiş bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi Anlaşmasına yapıla
cak her hangi bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin resülmalini, faizini tahvilde gösteri
len zamanlarda, yerde ve para cinsinden itfa taahhüdüne halel, getirmez.
itfa takdir halikı Türkiye Cumhuriyetine ait olmak üzere borçlu ihraç olunan tahvilleri zaman
zaman tamamen veya kısmen itfa edebilir. (Kısmen itfa halinde, itfa olunacak tahviller kur'a keşideni
suretiyle veya Banka ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kararlaştırılacak diğer usullerle tesibt olu
nur) itfa keyfiyeti Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının Washington 'daki idare Merkezin s*
asgari 90 gün evvel bildirilir, itfa olunacak tahviller hâmiline muharrer ise keyfiyet iki yevmi
gazete ile haftada birer defa üç hafta için ilan edilir.ve ilk ilân itfa tarihinden asgari 45 gün evvel
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yapılır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin itfa akçası Amerikan Doları ise, ilân İngilizce olarak
Manhattan'da münteşir günlük iki gazete ile yapılır.
itfa akçesi Amerikan Dolarından gayrı bir para ise ilân keyfiyeti itfa akçesi memleketinin
resmî lisanlarında veya lisanlarından birinde ve itfanın yapılacağı yerde münteşir yevmî iki ga
zete ile yapılır, itfa fiyatı resülmale ve itfa tarihine kadar teraküm eden faizle ve aşağıdaki nis
petlerde resülmal üzerinden hesaplanacak prim tutarına müsavi olacaktır.
Böyle bir tahvilde ödeme tarihi olarak zikredilmiş olan tarihten 6 yıl evvel ödendiği takdirde
yüzde birin yarısı, mezkûr tarihten 6 sene sonrave 12 seneden evvel ödendiği takdirde yüzde bir,
mezkûr tarihten 12 sene sonra ise yüzde 1 3/4.
itfa ihbarı gereğince, itfa yapıldıktan sonra tahvillere faiz yürütülmiyecek ve itfa tarihinden
sonraya ait olup tahvillerle beraber teslim olunan kuponlar kıymet ifade etmiyecektir. İbraz olu
nan tahviller Türkiye Cumhuriyeti tarafından itfa mahallinde veya mahallerinde ve yukarda açık
lanan fiyatlar veya fiyat üzerinden itfa ihbarmdaki esaslar dairesinde ödenecektir, ibraz olunan
ve fakat itfa edilmiyen tahvillere itfa anma kadar faiz yürütülecek ve itfa tarihine kadar vâdesi
hulul eden kuponlar da muteber olacaktır, işbu Anlaşmada izah olunan taahhütlerin yerine geti
rilmemesi hallerinden biri tahakkuk ederse Banka, ihtiyarına göre, o ana kadar vâdesi hulul et
memiş tahviller resülmalinin tamamının muacceîiyet kesbettiğini ilân edilir, böyle ilândan sonra
ödenmemiş resülmalin tamamı derhal vacibüttediye olur.
Tahvillerin resülmal, faiz ve itfa anında varsa, primi Türkiye Cumhuriyetinin veya ona bağlı
vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerinden ve borç
lunun veya tâli teşekküllerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu kadar
ki itfa oluıîan tahvillerin sahipleri Bankadan maada olup borçlunun memleketinde meskûn şahıs
veya şirketler ise bu takdirde yukardaki hükümler tatbik olunmaz.
îşbu tahvil Türkiye Cumhuriyeti namına salahiyetli mümessili tarafından imzalanmış olup
faize ait kuponlar bu anlaşmaya eklenen numunesi veçhile salahiyetli mümessilin soğuk damga imzasiyle imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti adına
İmza
Salahiyetli Mümessil

Tarih

Faİz kuponu numunesi
No...
işbu tahvil erken tediyeye tâbi tutulmamışsa, bu kuponun teslimi mukabilinde Türkiye Cum
huriyeti 19.. nın 1 nci gününde bu seri bonoların 6 aylık faizine tekabül eden., doları ($..) tedi
ye anında Amerika Birleşik Devletlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan ve ka
nuni tedavülü bulunan bankınot veya madenî para cinsinden milletlerarası imar ve Kalkınma
Bankasının New - York Şehrinde Manhattan Kasabasında kâin ajanı nezdinde hâmiline ödemeyi
taahhüt eder.
N~-.. Vâde tarihi . . . ;

Türkiye Cumhuriyeti adına
Salahiyetli Mümessil

X& Sayısı; 54)

- 5 3 Cetvel : IV
Projenin muhammen tutarı

Kalemler

Yabancı
para
(B. A. doları)
$

Mahallî
para
(Türk parası)
TL.

1.225.000
510.000
540.000

5.474.930
3.202.270
3.186.350

520.000
50.000
52.000
93.000

3.099.600
338.580
244.880
239.320

170.000
105.000
60.000
80.000
135.000

499.600
396.200
108,500
132.400
120.000

I. Liman siloları
a) Haydarpaşa
b) İzmir
c) İskenderun
II. Beton silolar
6 - 4.000 ton silolar
1 - 4.000 ton tevsi
1 - 2.000 ton silo
1 - 1.000 ton silo ve 2 depo
III. Çelik hangarlar
14 - 2.000 ton hangar
7 - 3.000 - »
» •
1 - 5.000 »
»
makineli
1 - 6.000 »
>
»
2 - Takım makinalar
IV. Katranlı muşamba (Çadır bezi)
2.000 tarpolin

360.000
3.900.000

17.042.630

Lahika : 5
2 numaralı İstikraz Nizamnamesi
Dolardan gayri dövizlerle İadesi meşrut ikrazat kısımlarının dolar muadilinin tesoit sureti m Ban
kanın bu gibi dövizlerle tutulan sermayesinden yapılacak ikrazat kısımları dolayısiyle resülmal, faiz
ve sair masraflar namiyle ödenecek olan meblâğlar hakkında Nizamname
Madde — I
Tâbirler
İşbu Nizamnamede kullanıldıkları medlulleri itibariyle:
1. «Banka» tâbirinden maksat, Beynelmilel Kalkınma ve imar Bankasıdır.
•
2. « Maddeler » tâbirinden maksat, Bankanın Esas Mukavelesi maddeleridir.
3. « îkraz » tâbirinden maksat, işbu Nizamname tarihinden sonra Bankanın kendi nükudundan
yapmayı kabul etmiş olacağı bir ikrazdır.
4. « İstikraz Anlaşması » tâbirinden maksat, Banka tarafnidan yapılan ye bir ikrazı derpiş eden
bir anlaşma olup, tâbir, bu gibi bir ikrazın tekeffülünü natık olan her. hangi bir anlaşmaya ve gerek
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- 64 istikraz anlaşmasına, gerek tekeffül anlaşmasına ilâve teşkil eden bilcümle anlaşmalara da şâmildir.
5. « Müstakriz » tâbirinden maksat, bir istikraz anlaşmasına dâhil olup kendisine ikrazda bulu
nan taraftır.
6. « Kefil » tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen iktikrazı tekeffül eden Ban
ka âzasıdır, Bankdan gayrı istikraz mukavelesine dâhil yegâne taraf Bankanın âzasından bulunmak
ta ise ve istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikraz başka bir tarafça tekeffül edilmemiş ise, o tak
dirde istikraz anlaşmasına atfen işbu metinde geçecek olan « Kefil » tâbirinin hükmü olmıyacaktır.
1. « Tahviller »tâbirinden maksat; istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazın tamamı, veya
bir kısmı dolayısiyle Anlaşma mucibince Müstakrizin Bankaya tevdi edeceği tahvilleri, veya
sair menkul kıymetleridir.
8. « Âza » tâbirinden maksat, Bankanın bir âzasıdır.
9. « Para » tâbirinden maksat, mevzuubahis hükümet âzasından olsa da, olmasa da, mevzuuba
his zamanda mezkûr hükümetin ülkesi dâhilinde resmî ve hususi borçların ödenmesinde ibra kabi
liyeti bulunan, o hükümetin meskukâtı veya kâğıt parasıdır.
10. « Yüzde 18 para » tâbirinden maksat, Birleşik Devletlerden gayrı bir azaya ait olup, eğer
mevzuubahis zamanda Bankanın yedinde bulunsa idi, Banka Esas Mukavelesinin 9 (a) bendi hü
kümlerinin şümulüne girecek olan paradır.
11. « Dolar » tâbirinden maksat, mevzuubahis zamanda Birleşik Devletlerde resmî ve hususi
borçların ödenmesinde ibra kabiliyetini haiz bulunan, Amerika Birleşik Devletlerinin meşkûk veya
kâğıt para dolarlarıdır.
12. «Avans» ve «avans verilmiş» tâbirleri, aşağıdaki vakıalardan hangisi mukaddem ise, ya
bir meblâğın istikraz anlaşması mucibince istikraz hesabından keşide suretiyle Müstakrize veya
müstakriz emrine ödenmesini, veyahut bir istikraz anlaşması mucibince Müstakrizden gayrihakikî veya hükmi bir şahsa mezkûr meblâğın ödenmesi hususunda Bakanın mutlak bir taahhüde
girmesini ifale eder.
13. Herhangi bir azanın parasına atfen kullanılan «defter kıymeti» tâbirinden maksat, han
gi vakıa mukaddem ise, ya Banka Esas Mukavelesinin 11 nci maddesinin 7 veya 9 (a) bendi hü
kümleri mucibince o âzatnın mezkûr para ile Bankaya yapmayı taahhüt ettiği en son tediye miktarının
veyahut Banka Esas Mukavelesinin 11 nci maddesinin 9 (a) bendi hükümleri mucibince Banka
nın mezkûr azaya o para ile yaymayı taahhüt ettiği en son tediye miktarının hesabında, Ban
kaca o paranın dolara tahvilinde tatbik olunan kambiyo rayici üzerinden Banka defterinde o
paranın gösterilen kıymetidir. O zamanla azadan olmıyan bir Hükümetin parası hakkında kul
lanılması halinde «defter» tâbiri, o paranın Bankaca dolar olarak tesbit edilen kambiyo kıymeti
ni ifade eder.
«
Madde — H
Methal hükümleri
BENT 1. Banka Esas Mukavelesinin 11 nci maddesinin 9 uncu bendi şu hükümleri nâtıktır:
(a) (i) Bir âza parasının kıymeti azalması, veya (ii) Bankanın kanaatine göre bir âza para
sının kambiyo kıymeti o âzanm ülkesi dâhilinde hissedilir reddede düşmesi halinde, o âza, Banka
yedinde mevcut olup 11 inci maddenin 7 (i) bendi mucibince âza traf mdan Bankaya bidayeten öde
nen paradan, veya 4 üncü maddenin 2 (b) bendinde zikri geçen paradan, veyahut işbu fıkranın hü
kümleri mucibince zamimeten verilmiş paradan mütehassis olup âza tarafından altınla veya her
hangi bir âzanm Bankaca şayanı kabul parası mukabilinde tekrar mubayaa edilmemiş olan paranın
ilk iştirak sırasındaki değerini muhafazaya yetecek kadar munzam bir meblâğı kendi parasiyle
ve mâkul bir melıil zarfında Bankaya ödiyecektir. ,
(b) Bir âza parasının başabaş kıymetinin yükselmesi halinde, Banka o azaya, mezkûr azanın
paracından, yukarı (a) bendinde tarif edildiği veçhile o para miktarmm değerinde husule gelen
artışa mua«Ül bi* meblâğı iade edecektir.
(S, S*ywı : 54)

c) Beynelmilel Fara Fonu tarafından Bankan m biİQÜı*de paçalaruıan 'bu$başa kıyiHeUerinde
seyanen ve alenisbe bir değişiklik yajıl^ası ^aija^e Ban£a, bv&dazı evvelki:frkçaların hüküm
lerinden sarfınazar edebilir.
BENT 2. Mezkûr Bent mucibince bir azanın % 18 parasının değerini korumak hususundaki
vecibesinin, bu paradan bir kısmının Bankaca ikraz edildiği müddetçe o kısım paraya da şâmil
olup olmıyaeağı meselesi Banka Esas Mukavelesinin IX neu maddesi mucibince Jcra müdürleri ta
rafından bir karara bağlanmamıştır.
BENT 3. tşbu Nizamname, mesele müspet bir karara bağlanmcaya kadar, bir % 18 paresi
nin, bu paradan bir kısmının Banka tarafından ikraz edilmiş bulunacağı müddet zarfında dolar
olarak kıymetinde husulü melhuz temevvüçlere karşı Banka sermayesinin korunmasına matuftur.
İşbu Nizamnamenin istihdaf ettiği maksat, % 18 paralarından bir kısmının Bankaca ikraz edilmiş
bulunduğu müddet zarfında, o paranın dolar kıymetinde husule gelecek temevvüçlere karşı - o pa
ranın bu suretle ikraz edilmemiş olması halinde parası mevzuubahis olan azaya ittihazı terettüp
edecek himaye tedbiri derecesinde - Banka sermayesinin % 18 paranın raüstakri^leri tarafından
himaye edilmesidir.
BENT 4. İcra müdürleri, 28 Nisan 1948 tarihinde, Banka Esas .Mukavelesinin 11 nci madde
sinin 9 (a) bendinin tefsiri sadedine aşağıdaki karan ittihaz eylemiştendir:
Sual
Eğer (1) âza tarafından Banka Esas Mukavelesinin 11 nci maddesinin 7 (i) bendi mucibince
kendi parasiyle Banka sermayesinin yüzde 18 i olarak yatırılan paradan bir kısmını Banka, bir is
tikraz anlaşmasına istinaden bir müstakrize avans olarak verirse; ve
2. Avans tarihinden sonra ve avansın iadesi tarihinden evvel, o âza parasının kambiyo kıy
meti azan m ülkesi içinde külliyetli bir raddede düşerse; ve
3. Bu ikıymet sukutu, iadenin yapıldığı tarihten sonra da devam edefse; ve,
4. O, zaman Banka bu kıymetin düştüğünü ilk defa olarak karar verirse;
Banka Esas Mukavelesinin 11 nci maddesinin 9 (a) bendine göre o âza, bu suretle iade olunan
meblâğ dolayısiyle, mezkûr para ile iade edilen meblâğın iştirak sırasındaki kıymetini muhafaza
ya yetecek bir meblâğı kendi parasiyle ilâveten ödemekle mükellef olur mu?
Cevap
a) Evet, Banka Esas Mukavelesinin 11 nci maddesinin 9 (a) Jaendfcinmcihjpce; Banknaan; kana
atine göre bir âza parasının Kambiyo kıymeti o azanın ülkesi 'dâhilinde ıhissşâüir raddede düştü
ğü takdirde, Bankanın bu kıymet sukutunun vukubulduğuna karar verdiği zamanda, kıy<m«t; su
kutunun veya sukuttan bir kısmının bu karardan mukaddem olup paradan bir kıskanın Bankaca
ikraz edilerek henüz iade edilmemiş bulunması keyfiyeti nazarı itibara alınmaksızın o âza, (Mez
kûr bentte kastedilen mânada) kendisinin Banka yedinde mevcut bulunan parasının ilk iştiraki sı
rasındakideğerini muhafazaya i t e c e k kadar bir a p l i ğ i kendi pa*wşi$le ve.makul bir müddet
zarfında ilâveten ödemekle mükelleftir.
b) ' Mezkûr 9 (a) bendinin tatbiki :hak*w&ıdan bu j$bi bir^ıymet••söJşaUHiun yikı ojeteğuna
Bankaca karar verilmesi, Bankamn oâ^ayatomyolda J&r fcarar y e r i l d i vjra^ı ;ile Mdn&*wk obu&a
mahsuben bir tediye talebinde bulunulmasiyie tek*w4netmiş «a^lır^fu^jBa^r>Mr ^J^ft.m^kui'
tebliğden evvel bu kıymet sukutuna maJhsufein bir t e d i b e bulunmayı 4«WH£* rt^i-44kd»rde; mev
zuubahis karar, Banka tarafından o azaya tediyenin kabul edildiği yazı ile bildHfcİği «aman ve
rilmiş sayılır.
c) Bankanın 9 (a) bendi muciMnce hftiz olduğu hal^ı tam*m«n kuUaamalcta,gewk»esi veya
bu hakkı buHanm&maaı, btl hakka hiçbir veçhile nalel g^tirmiy^tği bu h^lskın tanMBaıindan-v4ya
bir kısımndan feragati Uzammun etöıiye««^Te Banka ağasından 'har han yi bibinin paraaıactia vukuagelen kıymet sukutu dolayısiyle mezkûr bende istinaden Bankaca ihtiyar, oluna^k-bir^ hakket
<C«S.fSa^nsı^54)
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Bankanın bu husustaki hakkına, veya paranın değerinde sonradan vukubulacak sukut sebe'biyle
Bankaya teveccüh edecek hakka tesir etmiyecek ve halel getirmiyecektir.
BENT 5. İstikrazların «Dolarla veya dolardan gayri paralarla muadili» şeklinde ifade olun
ması halinde, mezkûr para \% 18 paralardan olsun, yahut bir âza parası olsun, dolardan gayri
paralardan istikraza mahsuben kısım kısım avanslar yapıldıkça bu suretle verilen her paranın mik
tarını dolar olarak tesbit etmek lâzımgelir. İşbu nizamnameden bir maksat ta dolardan gayrı pa
ralarla iadesi meşrut istikraz kısımları münasebetiyle yapılacak bu tesbit ameliyeleri için bir esas
temin edilmesidir.
Madde — I I I
İstikraz Anlaşmalarına tatbik sureti
BENT 1. Her hangi bir istikraz anlaşmasında bu yolda bir hüküm mevcut oldukça işbu nizam
name, dalardan gayrı paralarla iadesi meşrut istikraz kısımlarının dolar muadilinin tesbitinde ve
% 18 paralariyle verilen istikraz kısımlarına mütaallik resülmale, faize ve sair ücretlere mahsuben
iade olunacak meblâğların tesbitinde tatbik olunacaktır.
BENT 2. İşbu nizamname her zaman ve evvelinden ihbara mahal kalmaksızın bankaca ilga
veya tadil olunabilir; şu kadar ki, bu ilga veya tadil keyfiyeti, bir istikraz anlaşmasına dâhil
Tarafların bu hususta muvafakatları lâhik olmadıkça istikraz anlaşmları hakkında cari ve mer'i olmıyacaktır.
BENT 3. Her hangi bir istikraz anlaşmasına, o anlaşma dolayısiyle işbu nizamname hüküm
lerinin tadilini veya o hükümlerden istisnayı natık hükümler dereolunabilir.
Madde — IV
Dolardan gayrı paralarla iadesi meşrut İstikraz kısımlarının dolar muadili
Dolardan gayrı bir para ile iadesi meşrut bir istikrazdan her hangi bir kısmın dolar muadili
, o paranın avans olarak verildiği tarihteki «Defter kıymeti» üzerinden hesaplanır.
" ; ' ' '".

T

" ' *'

Madde — V

% 18 paralariyU avans verüen istikraz

kısımlarına ait resülmal, faiz ve sair ücretlerin ödenmesi

BENT 1. — Bir istikrazın % 18 parasiyle avans olarak verilen bir kısmı dolayısiyle müstakrizin resülmale, faizle, taahhüt ücret veya komisyonuna, veyahut itfa primine mahsuben her
hangi bir para ile ödemekle mükellef bulunacğaı meblâğ, o istikraz kısmının işbu Nizamnamenin
IV ncü maddesinde yazılı şekilde tesbit edilecek dolar muadili kıymetine müsavi olacaktır. Bu
halde mezkûr paranın kıymeti, o paranın tediye tarihindeki «defter kıymeti» üzerinden hesapla
nacaktır.
BENT 2. — %• 18 parasiyle avans olarak verilen istikraz kısmının faizine, tâahhüt ücret veya
komisyomuna, veya itfa primine mahsuben müstakrizin her hangi bir para ile ödemekle mükellef
olacağı meblâğ, buna mütaalik istikraz anlaşmasında sirasiyle faiz,' taahhüt ücreti, komisyon
veya itfa primi için tasrih olunan nispetler" üzerinden, işbu Nizâmnâmenin IV ncü maddesinde
yazılı şekilde tesbit olunan bu istikraz kısmının dölâr muadili kıymetine müsavi ' olacakta*.' • Bu
halde mezkûr paranın kıymeti, tediyenin ' yapıldığı târihteki «defter kıymeti» üzerinden he
saplanacaktır."
"'•'•.
BENT 3. — Her hangi bir paranın «defter kıymetine» ait olup işbu maddenin 1 nci
ve 2 nci" bentleri <%mcıbince müstakriz tarafnidan o para ile ödenmesi meşrut nfeblâğa taallûk
eden bir ihtilâfın istikraz anlaşması hükümleri dairesinde hakeme havale edilmesi halinde müstâkriz, hakem kararı sâdır oluncaya kadar istikrazın resülmelini, faizini taahhüt ücretini veya
komisyonunu ve itfa primini; istikraz anlaşmasının hükümlerine tevfikan ödiyecek ve bu kabil
(S. Sayısı: 54)
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tediyelerin miktarları o paranın Bankaca tasrih olunan «defter kıymeti» üzerinden hesaplana
caktır. Katî hakem kararı lâhik olduktan sonra, karara göre lâzımgelen ayarlama yapılacaktır.
BENT 4. — işbu madde hükümleri, her hangi bir istikraz Anlaşmasının hükümlerine veya tah
vilin resülmal miktarını tasrih eden tahvile bakılmaksızın tatbik olunacaktır.
* BENT 5. — işbu madde hükümleri, bir tahvil Bankanın intifa ve tasarrufunda bulunduğu
müddetçe o tahvil hükümlerine ıgöre itfası meşrut bulunan hiçbir tediye hakknda cari olmıyacaktır.
BENT 6. Bankaca % 18 paralarından ikrazat yapılmış olduğu bir müddet içinde Banka Esas
Mukavelesinin IX ncu maddesi mucibince II nci maddenin 9 ncu bendi hükümlerinin bu paralar
hakkında tatbik olunmasına katî surette karar verilmesi halinde, mezkûr madde bu kararın tarihin
den sonra vâdesi gelecek olan tediyeler hakkında cari olmıyacaktır.
23 Nisan 1948

Beynelmilel tmar ve Kalkınma Bankası
R. L. Garner
Reis Muavini

Lahika : 6
1 Numaralı İstikraz Nizamnamesi
İstikraz anlaşmalardan mütevellit ihtilâf ve iddiaların hakeme havalesine mütaallik
Nizamname
Madde — I
İşbu Nizamnamede kullanıldıkları medlulleri itibariyle :
1. «Banka» tâbirinden maksat, Beynelmilel tmar ve Kalkınma Bankasıdır.
2. «Maddeler» tâbirinden maksat, Bankanın esas mukavele maddeleridir.
3. «istikraz anlaşması» tâbirinden maksat, Banka nukudundan bir ikrazda bulunulmak üzere
Banka tarafından yapılan bir anlaşma olup, mezkûr tâbir bu gibi bir istikraz tekeffülünü natık
olan her hangi bir anlaşmaya ve gerek istikraz anlaşmasına, gerek tekeffül anlaşmasına ilâve teşkil
eden bilcümle anlaşmalara da şâmildir.
4. «Müstkriz» tâbirinden mksat, bir istikraz anlaşmasına dâhil olup, kendisine ikrazda bulu
nulan taraftır.
5. «Kefil» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazı tekeffül eden Ban
ka âzasıdır. Şayet Bankadan gayri istikraz anlaşmasına dâhil bulunan yegâne taraf Bankanın âza
sından ise, ve istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazlar başka bir tarafça tekeffül edilmemiş
ise, o takdirde istikraz anlaşmasına atfen işbu metinde geçecek olan «Kefil» tâbirinden olmıyacak
tır.
6. «Tahviller» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş^ edilen istikrazın tamamı, veya
bir kısmı dolayısiyle, Anlaşma mucibince müştakrizin tevdi edeceği tahvilleri, veya sair menkul
kıymetleridir.
Maddo — II
Her hangi bir istikraz anlaşmasında bu yolda bir hüküm mevcut oldukça, anlaşmaya dâhil ta
raflar arasındaki ihtilâfların ve gerek istikraz anlaşmasının, gerek anlaşma mucibince tevdi edfmiş
bulunan senetlerin hükümlerinden dolayı bir taraftan diğer taraf aleyhindeki iddialarının hakeme
şevki işbu Nizamnameye tâbi olacaktır.
( S. Sayısı: 54)
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Maddo — I I I
BENT 1. Bir istikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasında zuhur edecek her ihtilâf ile, gerek
bu istikraz anlaşması, gerek senetler dolayısiyle bir tarafça diğer bir taraf aleyhine serdedilecek
ve tarafların uzlaşmasiyle halledilemiyecek olan her iddia, aşağıda yazılı olduğu veçhile bir Ha
kem Mahkemesinin tahkimine arz olunacaktır.
BIÎINT 2
Tahkime dâhil olacak taraflar, bir taraftan Banka diğer taraftan müstakriz ile
onun kefilidir.
BENT 3. Hakem Mahkemesi, şu suretle tâyin olunacak üç hakemden teşekkül eder:
Hakemlerden biri Banka tarafından tâyin olunacaktır: ikinci bir hakem, müstakriz ile kefil tara
fından tâyin olunacak, veyahut bunlar hakemin tâyininde anlaşmadıkları takdirde, o hakem kefil
tarafından tâyin, olunacaktır; ve üçüncü tarafsız hakem (ki aşağıdaki metinde buna benzer «hakem
alelhakem» denilecektir) tarafların ittifakiyle, veyahut, taraflar hakem alelhakem hakkında ittifak
edemedikleri takdirde, Beynelmilel Mahkeme Eeisi tarafından tâyin olunacaktır.
Taraflardan biri veya diğeri bir hakem tâyin etmediği takdirde, o hakem alelhakem tarafından
tâyin olunacaktır. İşbu Nizamname mucibince tâyin olunmuş bir hakemin istifası, veya vefatı, veya
vazife icrasına muktedir olmaması halinde, ilk hakemi tâyin etmiş olan makam ona bir halef hakem
tâyin edecek ve o halef ilk hakemin sadâhiyet ve vazifelerini haiz olacaktır.
BENT 4. Diğer taraflara karşı tahkim .nnıaniolesine girişmiş bulunan tarafın talebi üzerine
işbu Nizamname dairesinde bir tahkim usulü tesis olunabilir. Bu talep, tahkime arzolunacak niza
veya iddianın mahiyetini izah eden bir beyanı, ihkakı istenilen hakkın mahiyetini ve muameleyi
girişen tarafça tâyin olunan hakemin adını ihtiva edecektir. Bu ihbarın tevdiinden itibaren 30
gün zarfında karşı taraf veya taraflar, muameleye girişmiş bulunan tarafa mezkûr karşı taraf
veya taraflarca tâyin edilen hakemin adını tebliğ ed-eoeklerdir.
BENT 5. Şayet tahkim muamelesine girişen taraf veya taraflarca tevdi olunacak ihbaraemenin tevdiinden itibaren 60 gün zarfında taraflar bir hakem alelhakem tâyini hususunda anlaşamıyacak olurlarsa, taraflardan her hangi biri Beynelmilel Mahkeme Reisinden bir hakem alelhakem
tâyin etmesini istiyebilecektir. Mezkûr Reis hakem alelhakemi tâyin edince, bu tâyini bütün taraf
lara ve hakem alelhakeme tebliğ edecektir.
BJİNT 6. Hakem Mahkemesi, hakem alelhakem tarafından tesbit olunacak zamanda Banka
nın idare merkezinde toplanacaktır. Ondan sonra Hakem Mahkemesi nerede ne zaman toplanaca
ğını tâyin edecektir.
BENT 7. îşbu Nizamnamenin ve bu hususta ki istikraz anlaşmasının hükümleri mahfuz kal
mak kaydiyle ve taraflar amsında hilâfına bir anlaşma olmadıkça, Hakem Mahkemesi, salâhiye
tine taallûk eden bulûmum meseleleri karara bağlıyacak ve usulünü tesbit edecektir. Hakem Mah
kemesinin bilcümle kararları ekseriyeti ara ile ittihaz olunur.
BENT.8. /Hakem Mahkemesi bütün tarafları mâdelet üzere dinliyecek, ve ^kararını yazılı ola
rak verecektir. Bu karar gıyaben verilebilir. Hakem Mahkemesinin kararı, mezkûr mahkemenin ek
seriyeti tarafından imza olunmakla mahkemenin kararı mahiyetini iktisap eder. îşbu Nizamname
hüküm 1 erine tevfikan verilen bu gibi karar, katî olur ve istikraz anlaşmasına dâhil bulunan bil
cümle tarafları ilzam eder. îşbu Nizamname hükümlerine tevfikan Hakem Mahkemesince verile
cek her karara taraflar riayet ve inkıyat edeceklerdir.
BENT 9. Taraflar, hakemlerin ve tahkim muamelesinin yürütülmesi için lüzum görülecek sair
şahısların ücretleri miktarını tesbit edeceklerdir. Şayet taraflar Hakem Mahkemesinin içtimaindan evvel bu miktar hakkında ittifak edemiye.cek olurlarsa, Hakem Mahkemesi ahval ve şeraite gö
re münasip bir miktar tesbit edecektir. Tahkim muaraelesinin masrafı, bir taraftan Banka ile,
diğer taraftan müstakriz ve kefil arasında alelmüsavat taksim olunacaktır. Tahkim masraflarının
taksimine, veya bu masrafın ödenmesi şekline ta allûk eden meseleler Hakem Mahkemesi tarafın
dan hal1 olunacaktır.
BENT 10. İstikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasındaki ihtilâfların ve istikraz anlaşmasiyle
( S. Sayısı : '54 )
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buna istinaden verilmiş senetler dolayısiyle tarafladan birinin diğeri aleyhindeki iddialarının hal
linde, tahkime ait olarak işbu Nizamnamede münderiç bulunan hükümler dışında bir usule müra
caat edilmiyecektir. Şayet karar suretlerinin taraflara tevdiinden itibaren 30 gün zarfında kara
ra tebaiyet edilmemiş olursa, Taraflardan her hangi biri salahiyetli bir mahkeme nezdinde kararın
infazı için dâva ikame ve gerek kararın, gerek istikraz Anlaşmasiyle senetler hükümlerinin in
fazı için açık olan sair ihkakı hak yollarını t a k i p edeceklerdir.
BENT 11. işbu nizamname dairesinde teşebbüs edilen muamelelere mütaallik olarak her han
gi bir ihbar veya iddianın tebliği, veya işbu nizamname mucibince sâdır ,olmuş bir kararın infa
zına matuf olan muameleler, istikraz Anlaşmasında ihbar ve iddianın
tebliği hakkında derpiş
edilmiş bulunan şekilde ifâ edilebilir, istikraz Anlaşmasına dâhil Taraflar, işbu nizamnamede ya
zılı veçhile ihtilâf ve iddiaların hakeme havalesini anlaşmada kararlaştırılmak, mezkûr ihbar ve
iddiaların tebliği hakkında sair bilcümle şartlardan feragat ve hakem kararı üzerine ver(ilmiş ola
cak mahkeme karariyle hakem kararının infazı için her türlü adlî vekâlet ve emirlerin icra suretiy
le veya sair suretlerle infaz olunabileceğini kabul ederler.
9 Mayıs 1947
Beynelmilel imar ve Kalkınma Bankası
John J. Mc Cloy
Reis
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S. Sayısı: 55
Basın Kanunu tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (1/33)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Teknik Müdürlüğü
Sayı : 71 -1601

3. VII. 1950
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . VII . 1950 tarihinde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan Basın Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla
arzederi'm.
Başbakan
A. Menderes

Basın Kanunu gerekçesi
Basın ve yayının cemiyet içinde oynadığı rolün kıymet ve ehemmiyeti aşikârdır. Bugünkü demok
rasi hayatının gelişmesinde ve kökleşmesinde, millî birliğin istikrarında, halk efkârının
doğuş ve
belirişinde, sosyal Ve politik ilerlemelerde basına düşen görevin önem ve şümulü kayda değer ma
hiyettedir.
Demokratik nizamın gerektiği şekilde kuvvetlenmesini ve gelişmesini sağlıyacak vasıtalardan
sayılan basın ve yayın aynı zamada halk efkârının temsilcisidir. Devlet, bütün faaliyetini halk
çoğunluğunun düşünüş ve görüşüne itibak ve istinat ettirmekle hakiki demokrasi ruhuna yak
laşmış olur. Halk çoğunluğunun düşünüş ve görüşünü açıklıyan vasıtalardan birisi de basındır.
Sosyal bünyede büyük değerde tesir icra eden basın ve yayının kendisinden beklenilen görevleri
yapabilmesi için bağımsızlığının sağlanması zaruridir. Esasen modern demokrasi prensipleri de bu
nu gerektirir. Basın hürriyetine
dayanan demokrasiler gerçek demokrasi vasfını ihraz edebilir
ler.
Hür Basın yalnız demokrasinin tahakkuku için gerekli vasıtalardan biri ve halk görüşünün
tercümanı olmakla kalmaz, aynı zamanda milletçe kalkınmayı ve sosyal hasletlerin teessüs ve
gelişmesini, toplumun olgunluğunu ve milletlerarası münasebetlerin istikrarını sağlar.
îşte bu prensipleri göz önünde tutan Anayasaya, 70 ve 77 nci maddelerinde yayın hürriyetini
Türklerin tabiî haklarından saymış ve basının da kanun çerçevesinde serbest olduğunu, yayından
önoe denetlenemiyeceğini ve yoklanamıyacağını emreylemiştir. Yine Anayasa, diğer hürriyetler
de olduğu gibi, basın ve yayın hürriyetinin de sınırlarını çizmek lüzumunu duymuştur. Çünkü,
basının müsellem olan yapıcı kudreti yanında yıkıcı kudreti de vardır. Bu hürriyetin kötüye
kullanılması halinde basından beklenen fayda derhal zail olarak Devletin yüksek menfaatlerine
dokunulmuş, vatandaş şeref ve haysiyeti kırılmış ve dolayısiyle toplumdaki asli düzen ve güven
kökünden sarsılmış olur. Bunun içindir ki, Basın ve Yayın Hürriyetini Anayasanın emrettiği veç
hile zedelemeden düzenlemek gereklidir. Medeniyet âleminde hür ve demokratik devletlerin hep
sinin büyük bir titizlikle üzerinde durduğu en mühim problemlerden birisi de budur. Yani, Basın ve
Yayın Hürriyetini müspet ve müstekar bir statüye tâbi kılmak diğer bir deyimle onun yapıcı ve yı
kıcı kudretini telif ederek matlup faideyi sağia inaktır.

— 2—
•^İnsanlık âleminin en son geçirdiği İkinci Dünya Savaşının neticelerinden olmak üzere görüş ve
yaşayışlarda husule gelen derin ve büyük değişikliklerin müspet ve menfi akisleri yurdumuzda, Türk top
lum hayatında dahi vazıhan müşahade edilmektedir. Fert haklarını, hürriyetini mukaddes ve asli bir var
lık olarak kabul eden ve hürriyetleri lâyik olduğu şekilde teminat altında bulunduran Türkiye 'mizde, ge
lişmesine ve kökleşmesine çalışılan demokratik hayat m icabatından olmak üzere yeni görüş ve yaşayışa
uymayan bâzı mevzuatın değiştirilmesinin ve gerekirse yeni baştan tanzim edilmesinin sağlıyacağı i'aJde'göz önünde tutularak yürürlükte bulunan 1931 tarihli ve 1881 numaralı (Matbat Kanunu), yu
karda mâruz esaslar ve ölçüler diresinde, tekrar ele alınmış ve (Basın Kanunu) adiyle yeni bir ta
sarı meydana getirilmiştir. Tasarıyı tanzim ederken mer'i kanundaki ahkâmla bağlı olmaksızın
yurtta hüküm süren ve gelişmekte olan demokratik ruh ve görüşten ilham alınmıştır. Türk milleri
nin hususiyetleri, mevcut realiteler ve yapılmış olan tenkidler nazardan uzak tutulmamıştır, il
min ve kanun tekniğinin lüzumlu kıldığı esaslar tasarıya alınmış modern demokrasi prensiplerine
sadakat gösterilmiştir. Basın Hürriyetini halde ve gelecekte takyit etme şüphesini gösteren husuf
lar üzerinde titizlikle durulmuştur, y/
Demokrasinin beşiği addedilen İngiltere'nin ve Amerika'nın yayın ve basın hukukiyle, İs
viçre, Fransa, Belçika, İtalya, hür ve demokrat Baltık memleketleri basın mevzuatı gerektiği
şekilde ve kıymette etüd edilmiştir. Balı devletlerinden bâzılarının (Fransa, İtalya) son seneler
de tanzim etmiş oldukları yeni Basın Kanunu tasarıları da gözden geçirilmiştir.
46 maddeden ibaret olan tasarının ana hatlarını aşağıda arzolunduğu şekilde kısaca mütalâa
etmek mümkündür.
i - Birden 15 ııciye kadar olan maddeler umumi mahiyette basma mütaallik olan hüküm
leri ihtiva eder ve basın hürriyetini basılmış eserlerle bunların yayınlanmasını düzenler.
Gazeteler, haber ajansları yayınları ve 'belli aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış eserler
«mevkute» tâbiri altında toplanmış yani mevkutenin tarifi yapılmış ve bunların çıkarılması en basit
ve kolay bir şekle konularak lüzumsuz formalitelerden çekinilmiş ve Batı Demokrasilerindeki ba
sın mevzuatına mütaalik kayıtlar haricinde başkaca bir formalite kabul olunmamıştır. Mer'i
kanundaki yazı işlerini fiilen idare eden zat mevkutenin «mesul müdürü» olarak isimlendirilmiş
ve mesul müdür olabilmek için lüzumlu görülmiyen bâzı kayıtlar çıkarılmak ve Seçim Kanu
nunun 34 ncü maddesi hükmü ile ahenk temin edilmek suretiyle saha genişletilmiş, yalnız mesul
müdürlerin Türkçe okuyup yazma bilmeleri ve yurtta oturmaları kaydı ilâve olunmuştur. Mev
kute çıkarılmasının izne bağlı olmaması ve ancak çıkarılacağı yerin en büyük mülkiye âmirine bir
beyanname verilmesi esası kabul edilmiştir.
II - Hür olan basın ve yayının, kanunun tâyin eylediği
hallerde sorumluluğu yüklenmesi
lüzumlu ve zaruridir. Basın ve yayın konusunda «hürriyet» ve «mesuliyet» yekdiğerini tamamlıyan, esaslı mefhumlardır. Başındaki mesuliyet, hukuku müşterekedeki mesuliyetten tamamiyle
farklıdır. Zira İlasın suçlarının tekevvününde bir özellik diğer tâbirle istisnai bir hal mevcuttur.
Bu itibarla basın suçlarına nıaksur olmak üzere hukuku müşterekeden tamamiyle ayrı özel bir
mesuliyet rejimi kabul edilmiştir.
Tetkik edilen yabancı mevzuatta basın ve yayına mütaallik mesuliyet rejimlerini üç sistem al
tında toplamak mümkündür:
a) Müteselsil mesuliyet sistemi,
b) Birbirini takip eden mesuliyet sistemi.
c) thmalî cezalar sistemi,
Her Devlet kendi bünyesi ve özelliği icabı bu üç sistemden birisini veya muhtelit bir sistemi
kabul etmiş bulunmaktadır. 1942 yılında yürürlüğe girmiş olan yeni İsviçre Ceza Kanununun
27 nci maddesi de birbirini takip eden mesuliyet sistemini kabul etmiştir.
Tasarıda mesuliyet, cezai ve hukuki olmak üzere iki tarzda kabul edilmiş ve ceza mesuliyeti;
isviçre'deki mesuliyet sistemniden faydalanılmak ve Türk sosyal bünyesindeki realiteler göz önün
de bulundurulmak suretiyle tesbit olunmuştur.
'
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Mevkutelerdeki mesuliyet ile mevkute olmıyan basılmış eserlerdeki mesuliyet esasları yekdiğerinden ayrılmış ve mesuller gösterilmiştir. Ezcümle, mevkutelerle işlenen suçlarda ceza mesuliye
ti, suç teşkil eden yazıyı yazan veya resmi yapan kimse ile birlikte mevkutenin yazı işlerini fiilen
idare eden mesul müdüre racidir. Bunlar asli fail olarak ceza görürler.
Mevkutelerde müstear ad ile veya imzasız yahut remizli imza ile yayında bulunulması kabul
edilmiş ancak bu nevi yazı ve resim sahiplerinin adlarını ve hüviyetlerini mesul müdür, tahkik
ve takibe yetkili olan merci ve makamların istedikleri tarihten 24 saat içinde bildirmeye mecbur
kılınmıştır.
Mevkute tarifine girmiyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti, suç teşkil eden
eserin failine ait olup fail belli olmadığı veyahut aleyhine Türk mahkemelerinde dâva açılmadığı
veya kendisinin malûmatı veya muvafakati dışında yayınlandığı hallerde mesuliyet naşire, o belli
olmazsa tabia bu da bilinmediği surette bunları bilerek satana, dağıtana ve yayana aittir.
Bu suretle mer'i Matbuat Kanununun 27 nci maddesindeki mesuliyet sistemi tanıamiyle terke
dilmiş ve bu meyanda mevkute sahiplerinin ceza mesuliyetleri bertaraf olunmuştur. Mevkute sa
hibi hukukan mesul sayılmıştır.
I I I - Basın yoliyle yapılan yanlış, hakikata aykırı veya haysiyet ve şeref kırıcı bir yayının tevlit
ettiği tesirin derhal ve aynı vasıta ile giderilmesini sağlamak amaciyle cevap ve tashih hakkı ka
bul edilmiştir. Tasarının 19 ncu maddesinde yeri bulunan cevap hakkı, İsviçre'nin Vaud Kantonu
basın kanunundaki cevap hakkı ile 1948 tarihli İtalyan Basın Kanunundan faydalanılarak ye
niden tanzim edilmiştir. Ayrıca yayınından çekinilen cevap ve tashihin aynı mevkutede yayınlan
masına da mahkemece para cezası müeyyidesi tahtında karar verilecektir.
IV - Gerek bu tasarıda yazılı olan ve gerek yayın yoliyle işlenilen suçlar, « ceza hükümleri » adı
altında toplanmış ve müeyyideleri de suçun mahiyeti, tesir derecesi ve faildeki ahlâki redaet göz
önünde tutulmak ve Batı demokrasileri mevzuatiyle de mukayese edilmek suretiyle para cezası veya
hürriyeti tahdit edici ceza olarak tesbit ve tâyin olunmuştur. Bu arada cezanın işlenilen suçla
mütenasip olması prensipine dikkat edilmiştir.
20 - 30 ncu maddelerde yazılı olan müeyyideler münhasıran basın zabitasma mütaallik hüküm
lere riayet olunmamaktan doğan suçluluğa aittir.Tasarıda. gazete ve mecmuaların kapatılması esası
kabul edilmemiş, ancak kanunun emrettiği formalitelere riayet edilmeden veya aykırı olarak çıka
rılıp yayınlanan veya muhtevası ayrıca suç teşkil eden mevkutelerin, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu hükümleri gereğince zaptolunabilmesi hususu, umumi esaslar dairesinde mahfuz tutulmuş
tur.
30 - 36 ncı maddeler ahkâmı ancak yaym ile tekevvün eden basın suçlarını ve cezlarını tesbit
ve tanzim etmektedir.
V - Tasarıda yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlardan dolayı üç veya altı ay
içinde açılmıyan dâvaların mesmu olamıyacağı kabul edilmek suretiyle basın suçlarında dâva aç
ma süresi bir mehil ile tahdit edilmiştir. Bu mehil günlük mevkutelerle işlenen suçlarda üç ay
diğer basılmış eserlerle işlenilen suçlarda altı aydır. Mehil, suçun işlendiği tarihten itibaren işle
meye başlar. Ittıla şart değildir. Bâzı hallerde kamu dâvasının ikamesi izin veya karar alınmasına
bağlı bulunduğu ve bu kararın alınması da zamana mütevakkif olduğu cihetle gereken karar veya
iznin alınmasına kadar üç veya altı aylık dâva süresinin işlemiyeceği esası kabul edilmiştir. Bu is
tisnaî hüküm yalnız savcılık tarafından açılacak kamu dâvasına münhasırdır. Basın yoliyle işlenen
ve takibi şikâyete bağlı bulunan suçlarda sürenin başlangıç tarihi, suçun işlendiğinin öğrenildiği
tarih olarak tesbit olunmuştur..
VI - Basının arzettiği hususiyetin icabı olarak bu yol ile işlenen suçlara ait dâvaların acele gö
rülüp sonuçlandırılması lüzumuna mebni basın suçlarının tahkik ve takibinde genel hükümlerden
ayrı özel bir muhakeme usulü kabul edilmiştir.
Basın dâvalarından, ağır cezayı gerektirenleri bu mahkemelerde ve diğerleri asliye ceza mah
kemelerinde bakılacaktır. Soruşturma ve kovuşturmanın sürat ve sadelikle yapılabilmesi için ge
rekli hükümler kabul edilmekle beraber, adaletin temelini • teşkil eden teminata dokunulmamıştır.
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Basın dâvalarının cümlesi acele mevaddan sayılmış ve Yargıtay incelemelerinin diğer işlere
tercih edilerek yapılması hususu tasarıda açıkça bildirilmiştir.
Madde 1 : Basın ve yayın, Anayasanın 70 ve 77 nci maddeleri gereğince, fikir hürriyeti saha
sına girmiş ve bağımsızlığı da açıkça gösterilmiş olmakla beraber, özel bir kanun mahiyetini ikti
sap edecek olan Basın Kanunu tasarısında, basının serbestiliği bir defa daha teyit olunmuş ve
Anayasanın 77 nci maddesindeki âmir hükme uyularak basın hürriyetinin ve ayrıca basılmış eser
lerle bunların yayınlanması hususunun tasarıdaki özel hükümlerle düzenlendiği açıklanmıştır.
M^dde 2 : Bu kanun hükümlerine göre «basılmış eser» tâbirine nelerin gireceği gösterilmiştir.
Ezcümle tabı aletleriyle basılan veya sair her türlü fennî vasıtalarla çoğaltılan yayma mahsus ya
zılar, resimler, gibi eserler «basılmış eser» tâbirine girmektedir. Madde metni tahdidi değildir. Me
tinde tadat olunanlardan başka eserlerde metin sarahatine uygun olduklarında, basılmış eser ad
dedilecek ve dolayısiyle bu kanun hükümlerine tâbi olacaklardır.
Madde 3 : Umumi olarak kullanılan «basılmış eser» terimine, gazete ve mecmualar- gibi mevku
telerle kitap, broşür ve risale gibi gayrimevkuteler dâhildir. Gerek uygulama ve gerek kanun tek
niği bakımından mevkutelerle mevkute olmıyanlarm ayrılması gerekli görüldüğünden gazeteler, ha
ber ajansları yayınları ve belli aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış eserler «mevkute» teri
miyle ifade olunmuş ve bunun haricinde kalanların mevkute tarifine girmiyen basılmış eser ola
rak kabul edileceği cihetle gayrimevkuteler ayrıca tarif edilmemiştir.
Basın suçlarına, vücut veren esaslı unsur aleniyettir. Bu da «yayın» voliyle tahakkuk eder. Bu
itibarla"metinde yayın tarif edilmiş ve fiilin ayrıca suç. teşkil etmesi hali müstesna olmak üzere
basm suçlarının yayın ile vücut bulacağı keyfiyeti asli unsur olarak kabul edilmiştir.
Madde 4 : İkinci maddede tarif edilen basılmış eserde eserin yayın yeri ile yılının ve tabiin
varsa naşirin ad ve ikametgâhlarının gösterilmesi mecburi kılınmıştır. Mevkutelerdeki hususiyet
göz önünde tutularak ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini fiilen idare eden mesul mü
dürün adlarının da gösterilmesi lüzumu belirtilmiştir. Bu sayede basılmış eserin muhtevası suç teş
kil ettiğinde sorumluların hüviyetlerinin kolaylıkla tesbiti sağlanmış ve dolayısiyle tahkik ve takip
işlemleri kolaylaştırılmış bulunmaktadır. Ancak ilân, tarife, sirküler gibi basılar meselâ cemiyet ve
aile münasebetlerine yarıyan her hangi bir davetiye ile kartvizitler, bariz Özellikleri dolayısiyle,
madde hükmü haricinde bırakılmıştır.
Madde 5 : Mevkutelerin yayınlanmasında aranılan şartları bildiren ikinci bölümün ilk hükmünü
teşkil eden bu m addet ile, her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden bir mesul müdürün bulu
nacağı açıklanmıştır. Gaye, suçluluk halinde, hakiki faili cezalandırmak ve vukuu muhtemel muva
zaaları önliyebilmektir. Maddeye mücerret olarak, «mesul müdür» yazılmamış mevkutenin yazı işle
rini fiilen; idare eden «ve dolayısiyle mevkute neşriyatında aktif rol oynıyan, insiyatifi elinde bulun
duran şahsın r.-;uh?.tap tutulmasına matuf olan âdil görüşe dayanılarak metin arzolunan şekilde tesbit
edilmiştir.
Mevkute mesul müdürlüğü için bâzı vasıf ve şartlar aranmaktadır. 21 yaşını bitiren (cezai ehli
yet bakımından) ve Türkçe okur yazar olan Türk vatandaşları mesul müdür olabileceklerdir. Bun
ların Türkiye'de ikametgâh sahibi olmaları ve yurttan ayrılmamaları şart koşulmuştur.
Maddenin 4, 5, 6, 7 ve 8 nci bentlerinde mesul müdürlüğe mâni teşkil eden haller ve sebepler
Seçim Kanununun 34 ncü maddesine uygun, olarak tertiplenmiştir.
Madde 6 : Mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek olan zatın ceza sorumluluğunun tahdit edil
memiş bulunması bir zarurettir. Bu itibarla milletvekili olanların teşriî masuniyetten faydalanacak
ları cihetle bu sıl'atlariyle mevkute mesul müdürlüğünün telifi imkânsız olacağından mesul müdürlük
il£ teşriî meclis âza! iğinin aynı şahıs üzerinde top]anamıyaeağı açıklanmıştır. Mevkute mesul mü
dürü sonradan milletvekili seçildiğinde yerine mesul müdürlük şartlarını haiz bir başkasının geçiri
leceği 'l tabiîdir.
Madde 7, 8, 9 ve 10 : Bu maddeler hükümleri mevkutenin kimler tarafından nasıl ve ne şekilde
çıkarılacağını düzenlemektedir. Mevkute çıkarmak diğer tâbirle gazetecilik hukuki bakımdan ticari
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faaliyetlerden sayılabilirse de basının millet bünyesinde oynadığı ehemmiyetli rolün icabatından
olarak mevkute çıkarılmasının muayyen kayıtlara tâbi kılınması ve mevkute sahiplerinin bâzı şartları
haiz olmaları lüzumu aşikârdır. îşte bu lüzum göz önünde tutularak 7 nci madde hükmü vaz'edil
miştir.
Mevkute çıkarabilmek için bu mevkute sahibinin mevkute sahibi küçük veya bir hükmi şahıs
ise bunların kanuni temsilcilerinin 5 nci maddede yazılı şartları (mevkute mesul müdüründe ara
nılan. şartlar) haiz olmaları gereklidir. Yabancıların, Türkiye'de mevkute çıkarmaları kabul edil
miş ve belli kayıt ve şartlara tâbi kılınmıştır.
Mevkute çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak, 8 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı
olan hususları havi bir beyanname, mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkiye âmiri
ne verilecektir. Batı demokrasilerinin bâzılarında beyanname adlî mercilere verilmekte ise de biz
de öteden beri cari olan usulün pratik değeri göz önünde tutularak muhafazası cihetine gidilmiş
tir. Beyanname mevkute sahibinin ve ayrı bir mesul, müdürü varsa onun da imzalarını ihtiva ede
cektir. Bu suretle mevkute sahibi aynı zamanda mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden mesul
müdür olabilecektir.
Beyannameyi alan mülkiye âmiri bu hususu teyit edecek mahiyette yani beyannamenin alındı
ğına dair bir makbuz verecektir. Beyannamenin noksansız verildiği tarihten beş gün geçmedikçe
mevkute çıkarılamıyacaktır. Bu müddetin konması, beyannamede yazılı hususların ve ek vesikaların
hakikata uygun olup olmadığının tahkik ve tesbitine imkân ve fırsat vermek içindir.
Beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişiklikler, mevkutenin çıkmakta olduğu yerin
mülkiye âmirine beş gün içinde bildirilecektir.
Madde 11 : Mevkute sahibinin hakkını başkasına devreylemesi veya ölümü halinde sahi]) de
ğiştireceğinden 5 gün içinde, yeniden beyanname verilmesi esası kabul edilmiştir.
Madde 12 : Madde, mevkutelerin (bu kanunun üçüncü maddesinde mevkute tarif edilmiştir)
kimler tarafından, hangi mercilere ve ne şekilde verileceğini açıklamaktadır. Mevkutenin yazı işle
rini fiilen idare eden mesul müdür, mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini yayını takip
eden çalışma saati içinde ve her halde günü gününe çıktığı yerin C. Savcısı ile en büyük mülkiye
âmirine tevdi ile mükellef tutulmuştur. Bu sayede adlî ve idari makamlar gazete, mecmua ve ilh.
gibi mevkuteleri tetkik ederek kanuni görevlerini ifa imkânlarını bulabileceklerdir.
Madde 13 : Muhbir ve muhabirlerin faaliyeti mevkute yayınının kaynaklarını teşkil edeceği
hakikati göz önünde tutularak, bunların da asgari bir yaş haddine tâbi tutulmaları faydalı görül
müştür.
Madde 14 ve 15 : Mevkute çıkarılması için gereken formalitelerin tasarıda gösterilen şekilde
tamamlanmasiyle mevkute lehine muayyen bir hak teessüs etmektedir. İktisap edilen bu hakkın
himayesi, telif hakkı kanun tasarısındaki esaslara da ygun olarak, mevkutenin fiilen yayında bul'dnmasiyle takyit edilmiştir. Ezcümle beyannamenin verildiği tarihten altı ay içinde mevkute ya
yınlanmaz yahut yayınlanmaya başladıktan sonra yayımına beş yıl müddetle ara verilecek olursa
beyannamenin hükümsüz kalacağı ve sağladığı hakların da düşeceği kabul edilmiştir.
Bir mevkutenin hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edip yayınladığı haber, yazı ve resimlerin
mevkute sahibinden izin alınmadıkça yayınlarından 24 saat geçinceye kadar başka mevkuteler ta
rafından yayınlanmaması derpiş edilmiş ve hilâfına hareket hali 26 nci maddedeki cezai müeyyide
ile müeyyet kılınmıştır.
Madde 16 : Basında mesuliyeti düzenliyen ve ana hatları yukarda tafsilen arzolunan bu madde
üzerinde gerektiği şekilde durulmuş, Batı demokrasilerinin yaşıyan mevzuatı inceden inceye etüd
edilmek ve bünyemizin özelliği de göz önünde tutulmak suretiyle madde ilmî esaslara uygun ola
rak yazılmıştır.
Mevkute yayınlarının düzenlenmesi işinde haili gereken bellibaşh meselelerden birisi de mevku
te yayınından doğacak sorumluluğun gerçekten basın suçunu işliyenlere tevcihini sağlamak;:,'.
Mevkutelerde umumiyetle yazı işlerini fiilen idare eden bir şahıs bulunur, lıısiyatif bu şahsın elin
dedir. Mevkuteye
dercolunacak bütün yazılar bu şahsın kontrolünden geçmeden ve onun muva( S. Sayısı : 55 )
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fakati olmadan yayınlanamaz. Mevkute yayınma istenilen istikameti verme kudretini elinde tutan
bu zattır. îşte arzolunan bu hakikata uyularak bir mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden
şahıs, tasarıda mesul müdür olarak isimlendirilmiş ve muhtevası suç teşkil eden yazıyı yazan ve
ya resmi yapan kimse ile
bildikte mesul olacağı metinde açıklanmıştır.
Basında mesuliyet ceza mesuliyeti ve hukuki mesuliyet olmak üzere ikiye ayrılmış olduğundan
bu maddede yalnız ceza mesuliyeti derpiş edilmiştir.
Mevkutelerdeki mesuliyet ile mevkute tarifine girmiyen basılmış eserler (Gayrimevkute) deki
mesuliyet esasları yekdiğerinden ayrılmış ve mesuller gösterilmiştir. Maddenin bir numaralı
bendi, mevkuteler ile işlenen suçlardaki ceza mesuliyetini açıklamaktadır. Bu hükme göre, suç
teşkil eden yazıyı yazan veya resmi yapan kimse ile birlikte mevkutenin yazı işlerini fiilen idare
eden mesul müdür sorumludur.
tkinci fıkrada mevkute tarifine girmiyen basılmış eserlerle işlenen suçlardaki ceza mesuliye
ti açıklanmıştır. Bu hükmt göre mesuliyet, suç teşkil eden eserin failine racidir. Ancak; faili
belli olmadığı veya bu kimse aleyhine Türk mahkemelerinde dâva açılamadığı veya kendisinin
malûmatı veya muvafakati dışında yayınlandığı hallerde mesuliyet naşire o belli olmazsa tabıa bu
da bilinemediği surette, bu nevi basılmış eserleri bilerek satana, dağıtana veya yayana ait bu
lunmaktadır.
Mevkutelerde müstear ad ile veya imzasız yahut remizli imza ile yayında bulunulması kabul
edilmiştir. Ancak, tahkik ve takip ile yetkili olan merci ve makamlar gerektiğinde bu nevi yazı ve
resim sahiplerinin ad ve hüviyetlerini o mevkutenin mesul müdüründen sorabileceklerdir. Mesul
müdür istek tarihinden 24 saat içinde bildirmeye mecbur kılınmış ve hilâfına hareket suç sayılarak
tasarının 27 nci maddesindeki ceza ile müeyyide altına alınmıştır.
Bu sayede mevkutelerdeki cezai ve hukuki sorumluluğu derpiş eyliyen 16 ve 17 nci madde
ler ahkâmının hayatiyeti sağlanmış ve dolayısiyle suçun hakiki failinin de mesul müdür ile birlik
te tahkik ve takibe tâbi tutulabilmesi imkânı bahşedilmiş bulunmaktadır.
Madde 17 : Hukuki mesuliyeti derpiş eyliyen bu madde hükmü ile mesuller, umumi mesuliyet
esaslarına uygun olarak açıklanmıştır. Basın yoliyla işlenen
suçlardan doğacak maddi ve mânevi
zararların hukukan zamini mevkutelerde sahip ve mevkute tarifine girmiyen basılmış eserlerde
(gayrimevkute) ise naşirdir. Ancak gerek sahip ve gerek naşir basında cezai mesuliyeti düzenliyen
16 nci maddedeki mesuller ile birlikte müteselsilen sorumlu kılınmıştır.
Madde 18 : Basın yoliyle işlenen suçlardan dolayı mevkute sorumlularının mahkûmiyeti halin
de mahkeme hükmün tamamiyle veya özet olarak aynı mevkutede yayınlanmasına da hükmedebiiecektir. Ancak takibi şikâyete bağlı suçlardan dolayı mahkûmiyet halinde işbu yayın keyfiyeti
müştekinin talebine bağlı kılınmıştır. Bu hükmün yerine getirilmemesi hali 28 nci maddedeki ceza
ile müeyyide altına alınmıştır.
Madde 19 : Tasarının 5 nci bölümü, «cevap ve düzeltme hakkına» tahsis edilmiştir.
Basın yoliyle yapılan şeref ve haysiyet kırıcı yayınlara karşı genel kanunlarda gerekli müeyyi
deler mevkute ise de, bu nevi yayınların her zaman suç unsurunu ihtiva etmemeleri ve etseler da
hi açılacak bir dâvanın intacının zamana mütevakkıf olması ve mahkûmiyet halinde bu hususun te
cavüzü bilenlerin ıttılaına vâsıl olacağının şüpheli bulunması ve hattâ tecavüzün aradan zaman geç
mesi itibariyle unutulmuş olacağı gibi sebeplerle mevcut müeyyideler tatmin edici değerde görül
mektedir. Efalbuki, basın yoliyle yapılan yanlış, hakikata aykırı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir ya
yının hâfızalardaki tesiri henüz silinmeden mukabili bir yayın ile ve doğrunun bildirilmesi suretiy
le bertaraf edilmesi gereklidir. Aynı zamanda böyle bir yayının doğrusunu halk efkârına derhal arzetmek suretiyle yanlış ve doğrunun birlikte mukayesesi sağlanmış ve dolayısiyle halk efkârının âdil
hakemliğine baş vurulmuş olur. Bu itibarla tecavüze uğrıyan şahsın tıpkı müdafaa hakkında oldu
ğu gibi, kendisini umumi efkâr huzurunda müdafaa edebilmesini temin amaciyle «cevap ve tashih
hakkı» kabul edilmiştir.
Garp demokrasilerinin basın mevzuatı tetkik edildiğinde, cevap ve tashih hakkının başlıca iki
sistem altında toplanmış olduğu görülür. Birinci sisteme göre, mevkutede zikr ve telmih edilen
( S. Sayısı : 55 )
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her şahsın vereceği cevap ve tashihin mevkutede yayınlanması mecburidir, ikinci sistem, yanlış,
hakikata aykırı veya müteeavizane mahiyette olan bir yayını ret veya tashih etmek için alâkalının
cevap ve tashih hakkını kabul etmiştir.
Tasarının 19 ncu maddesi, mevkute sütunlarına ulu orta tasarruf imkânlarını tahdit eden, ikinci
sisteme yer verilmek suretiyle tertiplenmiştir. Bu esas, icabı olarak bir mevkutede bir şahsın haysi
yet ve şerefine dokunan veya menfaatini bozan yahut kendisi tarafından hakikata aykırı telâkki
edilen hareketler, düşünceler ve sözlerle açık veya kapalı şekilde yayında bulunduğu takdirde o
şahsın imzalayıp göndereceği cevap ve düzeltmeyi, mevkute mesul müdürü yayınlamaya mecbur kı
lınmıştır.
Cevap ve düzeltmeler günlük gazetelerde alındığını takip eden iki gün içinde diğer mevkutelerde
bu müddet nazara alınarak çıkacak ilk nüshasında metnine sadakat göstermek suretiyle yani her
hangi bir mülâhaza ve işaret ilâve etmeksizin cevap ve düzeltmeyi gerektiren yazı hangi sahife ve sü
tunda neşredilmiş ise o sahife ve sütunda aynı punto harflarle aynen ve tamamen (mabatsız) parasız
olarak yayınlanacaktır. Bunlar, taallûk ettiği yazının, yani cevap ve düzeltme hakkını gerektiren
yayının uzunluğunu geçemeyecek ancak bu yazı yirmi satırdan az olduğu takdirde cevap ve düzeltme
yirmi satır olabilecektir.
Yayınlanmak üzere gönderilen cevap ve düzelt-melerde suç teşkil eden ifadeler yahut cevap ve dü
zeltmeyi gerektiren yazı ile alâkalı bulunmıyan hususular mevcut olur veya neşrinden üç ay geçmiş
bulunursa, mesul müdür, derçten imtina edebilecektir. Bu takdirde yukarda mâruz imtina sebepleri
derhal yazı ile mahallî sulh ceza yargıçlığına bildirilecek ve yargıç en geç 24 saatte münasip göre
ceği tadilleri yapacaktır. Yargıcın yapacağı tadilâttan sonra cevap ve düzeltmeyi, mesul müdür
yaymlamıya mecbur kılınmıştır.
Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve hükmi şahıslar tarafından gönderilecek cevap ve tashihler
hakkında dahi madde hükümleri ayniyle uygulanacak, cevap ve tashih hakkını kullanmadan ölen bir
kimsenin hakkını vârisleri de kullanabilecektir.
Kıymet ve ehemmiyeti belirtilen bu madde hükümlerinin tamamiyle uygulanmasını sağlamak ve
maddeye gerekli hayatiyeti verebilmek için müeyyidesi ağır para cezası olarak tesbit olunmuş
- (Basın Kanunu tasarısı madde 29) - ve ayrıca yayından çekinilen cevap ve tashihin, aynı mevku
tede yayınlanmasına mahkemece karar verileceği âmir bir hüküm olarak bildirilmiştir.
Madde 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 : Kanun tekniğine uygun düşmesi ve uygulama
bakımından da kolaylık sağlaması için, mecburiyet ve külfet yükliyen bütün hükümlerin müeyyidesi,
ile basm suçu olarak gösterilen suçlar ve müeyyideleri altıncı bölümde (ceza hükümleri) adı altında
toplanmış ve bir arada yazılıp gösterilmiştir.
21 den 30 ncu maddeye kadar olan hükümler tamamiyle basın zabıtasına mütaallik emir ve
nehiylorin müeyyidesini kapsamaktadır.
Müeyyideler; suçun ağırlığı, tesiri, derecesi ve husule getirdiği zarar ile mütenasip olmak üze
re ya müstakillen ağır para cezası veyahut hapis eezasiyle birlikte ağır para cezası yahut da para
veya hapis cezası olarak tâyin ve her cezanın yukarı ve aşağı hadleri tesbit olunmuştur.
Gazete ve mecmuaların kapatılması ve toplatılması esasına son verilmiş olduğundan yayın za
bıtasına muhalefet suretiyle çıkarılıp yayınlanan mevkuteler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
hükümleri uyarınca, zaptedilebileceklerdir. Muhtevası ayrıca suç teşkil eden bir basılmış eser
hakkında Türk Ceza Kanununun 36 ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 86 ve sonraki ve
392 den 394 ncü maddelerinde yazılı umumi hükümler, gerektiğinde, ayniyle uygulnacaktır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 86 ncı maddesine göre, tahkikat için sübut vasıtaların
dan olan eşya muhafaza ve zaptolunur. Buradaki zabıt, müsaderede olduğu gibi mülkiyeti izale
eden bir işlem olmayıp zilyedliği kaldıran usuli bir muamele, bir tedbirdir. Zaptolunan şey so
ruşturma sonucuna göre ya müsadere edilir yahut sahiplerine iade olunur. Usul Kanunu gerek
zapta ve gerek müsadereye karar vermek yetkisini prensip olarak, yargıca tanınmıştır.
Kapatma ve toplatma hükümleri bertaraf edilmek suretiyle Türk demokrasisinin gelişme ve kök( S . Sayası : 55 )

leşmesinde basma düşen yüksek "görevin lâyikiyle ve serbestçe ifası hususu sağlanmış bulunmak
tadır.
Madde 30 : Basın suçu olarak gösterilen, suçlarla müeyyideleri 30, 31, 32, 33 ve 34 ncü maddeler
de yer bulmuştur. Bu madde metinleri, suç unsurlarını ve aynı zamanda cezalarını da ihtiva
eder.
30 uncu madde, Matbuat Kanununun 34 ncü maddesi etüd edilerek yeniden tertip olunmuş
tur.
Basın, iyi niyetli ve dürüst şahsiyetler elinde yapıcı ve düzenleyici kıymeti haizdir, Fakat
kötü niyetli ve yabancı ideolojilere saplanmış kimseler basını, sosyal bünyeyi yıkmak, vatandaş
şeref ve haysiyetini, menfcaatini
baltalamak için bir vasıta olarak kullanabilirler. Kötü amaç
lar peşinde koşan basın bu takdirde sosyal bünyeyi kolaylıkla tahrip edebilir. Güven ve düzeni
bozabilir.
Uydurulmuş veya tahrif edilmiş haber, beyan veya vesikaların âmmenin huzurunu bozarak
heyecana düşürecek yahut şahsın menfaatini ihlâl edebilecek surette yayınlanması hali basın
hürriyetiyle bağdaşamaz. Basın hürriyetine bürünen bu nevi faaliyetlere, kamu ve fert faydası
bakımından, müsaade edilemez. Sükûn ve istikrarı arayan demokrasi aynı zamanda kamu ve
fert haklarının ve menfaatlerinin korunmasını da gerektirir, işte bu sebeplerledir ki, arzolunan
sebepler gerektiği gibi incelenmiş ve yürürlükte bulunan Fransız Matbuat Kanununun 27 nci
maddesi hükmünden de faydalanılarak sözü geçen madde yeniden yazılmıştır.
Türk Ceza Kanununun hükümleri dışında uydurulmuş veya tahrif edilmiş haber beyan veya
vesikaların âmmenin huzurunu bozarak heyecana düşürecek surette yayınlanması suç sayılarak
failleri hakkında üç aydan altı aya kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para ce
zası konulmuştur. Haber veya beyanları, yalan olduğunu bilmeden yani kasıtsız olarak yaymlıyanlar umumi esaslara göre mesul edilemiyeceğinden bu hususun ayrıca metne dercine lüzum
görülmemiştir. Şahsın maddi veya mânevi zararını mucip olabilecek mahiyetteki uydurulmuş
veya tahrif edilmiş haber beyan ve vesikaları yayanların da, mağdurun şikâyeti üzerine teczi
yeleri cihetine gidilmiştir.
31 nci madde neşri memnu olan şeyleri bildirir.
Maddeyi iki kısımda mütalâa etmek mümkündür:
1 - Ceza dâvasına ait hazırlık ve ilk soruşturmaların gizliliğini ("eza
Muhakemeleri Usulü
Kanunu prensip olarak kabul etmiştir. Bu itibarla bu kısım soruşturmalar takipsizlik veya
men'i muhakeme kararlariyle sona ermezden yahut açık duruşmalarda okunmazdan önce ceza
dâvasına ilişkin olan bütün evrakın yayınlanması, kanunun esas hükümlerine uygun olarak,
menedilmiştir.
2. Ceza dâvalarına ait soruşturmalar hakkında şu veya bu şekilde mütalâa dermeyan edilmesi
ve adalet makamlarınca henüz bilgi ve görgülerine müracaat edilmemiş olan kimselerin beyanlarının
sübut delilleri teşkil eden evrak veya vesikaların önceden yayınlanması veya bunlardan bir netice
çıkarmaya çalışılması o dâvanın emniyet ve selâmetle
görülüp neticelendirilmesine
en
gel olabilir. Dâvaya el koyan adalet mercilerinin yapacakları soruşturmaları karıştıracak veya bun
ları tesir altında bırakacak mahiyette yayında bulunulması da aynı suretle mahzurlu bulunur.
İşte yukarıda arzolunan hususlar göz önüne alınarak yeniden yazılan metne göre, ceza dâvası
na ait talep ve iddianameler, kararlar ve diğerher türlü vesika ve kâğıtların, hazırlık ve ilk so
ruşturmalarda takipsizlik veya muhakemenin men'i kararı verilmesinden ve aleni duruşmada okun
masından önce neşri veya her kısım soruşturmaları karıştırabilecek veya mahkemenin karar ve mu
amelesi üzerinde tesir yapabilecek mahiyette yayında bulunulmasını önlemek maksadiyle C. Savcı
lığının, sorgu veya sulh yargıcından veya mahkemeden karar almak suretiyle menedeceği neşri
yatta bulunulması ve ©eza dâvasının başlamasiyle hüküm kesnleşinceye kadar yargıç ve mahkemenin
hüküm ve kararlariyle muameleleri hakkında mütalâa serdi yasak edilmiştir.
Madde 32 : Kriminal istatistiklerde işaret edildiği üzere, intihar vakalarının gazete ve mecmu
alarda tafsilâtiyle yazılması ve vakaya müteallik resimlerin yayınlanması bunları okuyan zayıf ira( S . Sayısı: 55)

_ 9 deli kimseler üzerinde tahrik ve taklit bakımmından menfi tesir icra eylediği cihetle bu tipteki kim
seleri intihara sevk edici sebeplerden sayılmaktadır. Bu itibarla yurt içinde ve dışındaki intihar
vakaları hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir altında bırakacak mahiyette.olan
tafsilât ve vakaya müteallik resimlerin yayınlanması yasak edilmiştir. Ancak intihar vakalarının
haber mahiyetinde yayınlanması mevcut realiteler de göz önünde tutularak, suç sayılmamıştır.
Madde 33 : Şahısların hususi veya aile hayatlarının mahrem tutulması lüzumu münakaşa ka
bul etmez bir hakikattir. Bu mahremiyetin alâkalının rızası alınmaksızın, ifşa edilmesi vatandaş
huzurunu, şerefini, menfaatini ve dolayısiyle toplumdaki genel güven ve düzeni bozabilir. Binaen
aleyh rızaları hilâfına şahısların hususi veya aile hayatları hakkında ima tarikiyle dahi olsa ya
yında bulunulması bu madde ile menolunmuş ve faillerinin iki aya kadar hapis veya (200) lira
dan (2000) liraya kadar ağır para cezasına çarptırılacakları bildirilmiştir.
Madde 34 : Kanunen evlenmeleri menedilmiş kimseler arasındaki cinsi münasebetlere ımütaallik haberler ve yazılar yaratacakları kötü tahrik ve taklit hisleri göz önüne alınarak yasak edil
miştir.
Madde 35 : Tesiri seri ve sahası geniş olan basın ve yayın faaliyetinin düzenlenmesi işinin,
Millî sınırlar içindeki basın ve yayma hasredilmesi şüphesiz ki, kâfi bir tedbir olarak mütalâa
edilemez. Zira yabancı illerdeki her nevi faaliyetlerde basın ve yayın vasıtalarından faydalanarak
kolaylıkla başka illere intikal ve nüfuz edebilmektedir. Dışardaki muzur ve yıkıcı faaliyetlerin
yurda intikalinin mühim bir vasıtası olan bu gibi neşriyat hakkında uyanık bulunmak, tedbirler
almak suretiyle savunma imkânlarını sağlamak icabeder. îşte bu zaruret ve ihtiyaca uyularak, ya
bancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Ku
rulu karariyle menolunabilecek ve dağıtılan bu gibi eserler Bakanlar Kurulundan acele karar
alınmak kaydiyle İçişleri Bakanlığınca karardan önce de toplattırılabileceği gibi dağıtılmaları da
menolunabilecektir.
Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması menedilmiş olan yabancı basılmış eserlerin ancak Tür
kiye'ye bilerek sokulması veya bilerek memlekette dağıtılması suç sayılmış ve failleri hakkında
*bir aya kadar hapis veya (500) liradan (2000) liraya kadar ağır para cezası konulmuştur.
Madde 36 : Bu madde hükmü, zararlı ideolojileri yaymak maksadiyle dışardan yapılacak mad
di yardımları öğrenip karşılıyabilmek için ittihaz edilmiş bir tedbir mahiyetinde olup memleket
emniyetini ve müstakar rejimi korumaya matuf bulunmaktadır.
Metnin tanziminde ileri garp demokrasileri basm mevzuatı ezcümle yeni Fransız Basın Kanunu
tasarısiyle Birleşik Amerika Devletleri kanunları örnek tutulmuştur.
Madde yalnız siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette yayında bulunan mevkuteler hakkında kabili
tatbiktir. İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette yayında bulunan mevkuteler yukarda sayılan nevi
den yayında bulunmamak kaydiyle madde hükmü haricinde bırakılmıştır.
Madde 37 : Basın suçlarında dâva süresi Türk Ceza Kanununun 107 ve 108 nci maddelerindeki
umumî eseslara uygun olarak yeniden tesbit ve tanzim olunmuştur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümleri doğrudan takibi müstelzim basın suçlarşna maksur olup su
çun işlendiği tarihten başlamak üzere günlük mevkutelerde üç ve diğerlerinde altı ay içerisinde
kamu dâvasının açılması lüzumunu açıklar.
Nazariyatta (Sükutu hak mekli) denilen bu müddet her ne suretle olursa olsun geciktirildîğinde artık dâva açılamıyacağı gibi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda gösterilen müddetler
den de farklı bulunduğundan eski hale getirme usullerinden de faydalanılamaz. Bu suretle suçun
işlendiği tarihten başlamak üzere üç veya altı ay içerisinde kamu dâvasının açılması şarttır. Aksi
takdirde açılacak dâvalar dinlenmez.
Basın yoluyla işlenen bâzı suçların tahkik ve takibi izin veya karar alınmasına bağlı bulundu
ğundan işbu kanuni formalitelerin ikmaline kadar mevzu 3 ve altı aylık müddet zaruri olarak geçe
cek ve dolayısiyle kamu ve fert hakları haleldar edilmiş bulunacaktır. Her ne kadar Türk Ceza
Kanununun 107 nci maddesi hükmü bu gibi hallerde mezuniyet ve kararın alınmasına kadar müruru
zamanın duracağını bildirmekte ise de 3 ve altı aylık müddet müruruzamandan da farklı olduğun(S. Sayısı : 55)
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dan müruruzamanı kesen veya durduran hal ve sebepler tabiat iyle uygulanamıyacaktır. Bu itibarla
Türk Geza Kanununun 107 nci maddesindeki hükme benzer bir hüküm maddeye ikinci fıkra olarak
konmuştur.
Maddenin son f ıkrasiyle, basın yoluyla işlenip de takibi şikâyete bağlı olan suçlardaki dâva açma
süresi düze/denmiştir. Buna göre, üç ve altı aylık müddet yine kabul edilmiş ve suçun, kanun ile
belli zaman aşımı haddini geçmemek şartiyle, işlendiğinin öğrenildiği tarih sözü geçen sürenin başlan
gıcı sayılmıştır.
Tasarıda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı kamu dâvası veya
şahsi dâva ikame edildikten sonra artık Ceza Kanunundaki umumi müruruzaman hükümleri uygula
nacaktır.
Madde 38, 39, 40, 41, 42, 43 : Basın suçlarının tahkik ve takibinde uygulanacak usul hükümleri
basın ve yayının hususiyetine binaen umumi hükümlerden ayrı özel bir statüye tâbi kılınmıştır.
- * Basın yoluyla işlenen ağır cezalı suçlar ağır ceza mahkemelerinde görülecek bunun dışında kalan
bütün basın dâvalarına asliye ceza mahkemelerinde bakılacaktır.
Basın dâvalarının arzettiği özellik göz önünde tutularak bu nev'i dâvalara toplu mahkemelerde
bakılması prensip olarak kabul edilmiş ve 38 nci madde hükmü bu yolda tertiplenmiştir.
Y Soruşturmaların en kısa bir zamanda ikmali için gerekli hükümler konmuştur.
Tasarının 41 nci maddesinin son fıkrası önemi haiz yeni bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu hü
küm, duruşmanın mevkuf en yapılması mecburiyetini tesis eden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 200 ncü maddesinin basın dâvalarında cari olmıyacağma taallûk etmektedir. Filhakika Usul
Kanunumuzun bahse mevzu edilen hükmü ötedenberi şikâyet ve itirazları davet etmekte ve mahkeme
nin takdirini kayıt altına almakta idi. Yeni kabul edilen bu hükümle basın dâvalarının mevkuf en
görülmesi zarureti ortadan kaldırılmış ve tevkif tedbirinin alınması mahkemenin mutlak takdirine
terkedilmiştir.
Takibi şikâyete bağlı olan basın suçlarına ancak kamu menfaati mevcut olduğundan savcılıkça
iştirak edilecektir. Savcılığın iştirak etmediği şahsi dâvalar umumî hükümlere tâbi olacaktır.
Bütün basın dâvaları acele mevaddan sayılarak gerek yargılamanın ve gerek Yargıtay incelemele
rinin acele yapılıp sonuçlandırılmasını sağlayıcı hükümler konmuştur.

( S. Sayısı : 55 )
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Basın Kanunu tasarısı
4. Devlet memuru, asker veya ordu men
Birinci Bölüm
subu olmamak;
Umumi hükümler
5. Kısıtlı veya kamu hzmetlerinden yasak
MADDE 1. — Basın serbesttir.
lı olmamak;
Basılmış eserlerle bunların yayınlanması
6. Ağır hapis, beş seneden fazla hapis ce
bu kanunda yazılı hükümlere tâbidir.
zalarından biri ile hükümlü olmamak;
7. Hırsızlık,
sahtecilik,
dolandırıcılık,
MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre
inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçla
basılmış eserlerden maksat tabı aletleriyle ba
rından biri ile hükümlü olmamak;
sılan veya sair her türlü fennî vasıtalarla ço
8. Muvakkaten âmme hizmetlerinden memğaltılan yayına mahsus yazılar ve resimler gi
nuiyet,
umumi emniyet nezareti altında bulun
bi eserlerdir.
durulma veya sürgün cezasına mahkûmiyet hal
MADDE 3. — Gazeteler, haber ajansları
lerinde bu ceza ve tedbirler infaz edilmiş olmak.
yayınları ve belli aralıklarla yayınlanan diğer
MADDE 6. — Mesul müdürlük ile teşriî mecbütün basılmış eserlere bu kanunda «mevkute»
lic âzalığı aynı sahra üzerinde birleşemez.
denir.
Basılmış eserlerin herkesin görebileceği ve
MADDE 7. — Mevkute sahibi mesul mü
dürden gayrı olduğu takdirde mesul müdür
ya girebileceği yerlerde gösterilmesi veya asıl
için gereken şartları haiz bulunması lâzımdır.
ması veya dağıtılması veya dinletilmesi veya
Sahip küçük veya tüzel kişi olduğu takdirde
satılması veya satışa arzı «yayın» sayılır.
yerlerine kaim olacak kanuni temsilcilerinin
Fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna
de aynı şartlara sahip bulunması gerekir.
olmak üzere, basın suçu yayın ile vücut bulur.
Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması
MADDE 4. — Her baaılmı^ eserde o eserin
mahallî en büyük mülkiye âmirinin müsaadesi
yayın yeri ve yılı ve tabiin varsa neşirin adları
ne ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idar* -ede
ve iş yerleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve
cek mesul müdürün Türk vatandaşı olmassına
emsali hakkında bu hüküm uygulanmaz.
ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bilme
Mevkutelerde, ayrıca basıldığı tarih ile sa
sine bağlıdır.
hibinin ve yazı işlerini fiilen idare eden mesul
müdürün ve bunlar mütaaddit ise idare ettik
MADDE 8. — Mevkute çıkarılması izne
leri kısım ile birlikte her birinin adları göste
bağlı değildir. Aıicak mevkutenin:
rilir.
1. Adını, yayın konusunu, ne vakitlerde
çıkarılacağını ve idare yerini,
2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya
İkinci bölüm
müdürleri veya kanuni temsilci varsa ad ve
Mevkute yayımı
soyadlarını tabiiyet ve ikametgâhlarını gösterir
bir beyanname verilmesi mecburidir. Bu be
MADDE 5. — Her mevkutenin yazı işlerini
yannameye sahip tüzel kişi ise şirket mukave
fiilen idare eden mesul müdürü bulunur.
lesinin veya cemiyet tüzüğünün tasdikli bir
Neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için
örneği eklenir.
ayrı mesul müdürler bulundurulabilir.
Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı mes
Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalı
ul müdür veya müdürleri varsa onların da im
dır.
zasını ihtiva eder.
1. . Türk vatandaşı ve Türkçe okur yazar
olmak;,
MADDE 9. — Beyanname ve ekleri mevkute
2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak;
nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkiye
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve
âmirine verilir.
oturmak;
8 nci maddede yazılı hususları tamamen ve( S. Sayısı r 55 )
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ya kısmen ihtiva etmiyen ve kanuni vasıf ve
şartlan haiz olmıyan kimseleri sahip veya me
sul müdür olarak gösteren beyannameler veril
memiş sayılır.
Beyannameyi alan âmir mukabilinde bir
makbuz verir.
Beyannamenin verildiği tarihten beş gün
geçmedikçe mevkute çıkarılamaz.
MADDE 10. — Beyanname muhteviyatında
vukua gelecek değişiklikler beş gün içinde 9
uncu maddede yazılı mercie aynı usulle bildi
rilir.
Mesul müdür değiştiği takdirde yeni mesul
müdürün imzasını taşıyan bir vesikanın beş gün
içinde aynı mercie verilmesi lâzımdır.
Bu müddet zarfında bu kanuna göre mesul
müdüre terettüp eden sorumluluk yazı işlerini
fiilen idare edene aittir.
MADDE 11. — Mevkute sahibinin hakkını
başkasına devri yahut ölümü halinde yeni sa
hip beş gün içinde yeniden beyanname vermeye
mecburdur.
MADDE 12. — Mesul müdür, mevkutenin
her nüshasından ikişer tanesini yayını takip
eden çalışma saati içinde ve her haldö günü gü
nüne, çıktığı yerin C. Savcısı ile en büyük mül
kiye âmirine tevdie mecburdur.
MADDE 13. — Mevkutelerde çalıştırılan
muhbir ve muhabirlerin 18 yaşını bitirmiş ol
maları şarttır.

Üçüncü Bölüm
Mevkute shibinin

haklan

Dördüncü Bölüm
Basında

MADDE 16. — Basın yoliyle işlenen suçlar
dan dolayı ceza sorumluluğu :
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan
kimse ile beraber mevkutenin mesul müdü
rüne;
2. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eser
lerle işlenen suçlarda, suç teşkil eden eserin fa
iline, fail belli olmadığı veya bu kimse aley
hine Türk mahkemelerinde dâva açılmadığı ve
ya kendisinin malûmatı veya muvafakati dışın
da yayınlandığı hallerde naşire ve belli olmaz
sa tabia, bu da bilinmediği takdirde bilerek
satana, dağıtana ve yayana;
Aittir.
3. Mevkutelerde müstear adla veya imza
sız yahut remizli imza ile yayınlanan yazı ve
ya resmin sahiplerinin adlarını ve hüviyetleri
ni mesul müdür istek tarihinden yirmi dört saat
içinde, bildirmeye mecburdur.
MADDE 17. — Basın yoliyle işlenen su<^
lardan doğacak maddi ve mânevi zararları cezaen mesul olanlarla birlikte mevkutelerde sahibi
ve mevkute olmıyanlarda naşiri müteselsilen taz
min ile mükelleftirler.
MADDE 18. — Basın suçlarından mahkûm
olanlar hakkında verilen hüküm tamamen veya
hulasaten aynı mevkutede ve eğer o mevkute
çıkmıyorsa masrafı hükümlüye ait olmak üze
re başka bir mevkutede yayınlanmasına hükm olunabilir.
Takibi şikâyete bağlı hususlarda yukarıki
hükmün uygulanması şikâyetçinin isteğine bağ
lıdır.

MADDE 14. — Beyannamenin verildiği ta
rihten bir sene içinde mevkute yayınlanmaz ve
yahut yaymlaaımıya başldıktan sonra yayımına
beş yıl müddetle ara verilirse beyanname hü
kümsüz kalır ve sağladığı haklar düşer.
MADDE 15. — Bir mevkutenin hususi fe
dakârlık ihtiyariyle elde edip yayınladığı ha
ber yazı ve resimler mevkute sahibinden mü
saade alınmadıkça neşirlerinden 24 saat geç
meden başka mevkuteler tarafından yayınlanamaz,
( S. Sa

sorumluluk

Beşinci Bölüm
Cevap ve düzeltme

hakkı

MADDE 19. — Bir şahsın haysiyet ve şere
fine dokunan veya menfaatini bozan yahut ken
disi tarafından hakikata aykırı telâkki edilen
hareketler, düşünceler ve sözlerle açık veya
kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından
dolayı o şalısın imzasiyle gönderilecek cevap ve
düzeltmeyi mevkutenin mesul müdürü hiçbir
a:
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mülâhaza ve işaret katmaksızın aynen ve tama- I 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası
men neşre mecburdur.
hükmolunur.
Cevap ve düzeltmenin günlük gazetelerde
MADDE 24. — On ikinci madde hükmünü
alndığmı takibeden iki gün ve diğer mevkute
yerine getirmiyenler hakkında yayınlanan her
lerde bu müddet gözetilmek şartiyle ilk çıka
nüsha i^in 10 liradan 25 liraya kadar hafif para
cak sayıda ayni sahif e ve sütunda ayni punto
cezası hükmolunur.
harflerle yayınlanması mecburidir.
MADDE 25. — On üçüncü maddede yazılı
Cevap ve düzeltme taallûk ettiği yazının
şartı
haiz olmıyan kimseleri çalıştıranlar 200
uzunluğunu geçemez, yirmi satırdan az olan ya
liradan
500 liraya kadar ağır para cezasiyle
zıların cevabı yirmi satır olabilir.
cezalandırılırlar.
Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil
eden ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerek
MADDE 26. — 15 nci madde hükmüne ria
tiren yayın ile ilgisi bulunmayan hususlar mev
yet etmiyenler 200 liradan 500 liraya kadar
cut ise veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş isa
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
dercinden çekinilebilir. Bu takdirde çekinmenin
MADDE 27. — 16 nci maddenin üçüncü
sebepleri derhal yazı ile o yer sulh ceza yargıç
bendinde
yazılı mecburiyete aykırı hareket eden
lığına bildirilir. Yargıçlık en geç yirmi dört
ler üç aydan bir seneye kadar hapis ve 500 li
saatte münasip göreceği değişikliği yapar; bu
radan 2000 liraya kadar ağır para cezasiyle
değişikliklerden sonra cevap ve düzeltmenin ya
cezalandırılırlar.
yınlanması zaruridir.
MADDE 28. — 18 nci maddede yazılı mah
Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve tü
keme hükmünü tebliğ edildiği tarihten başla
zel kişiler tarafından gönderilecek cevap ve dü
mak üzere, günlük gazetelerde üç gün içinde,
zeltmeler hakkında da yukarıki fıkralar hü
diğer mevkutelerde bu müddet gözetilmek şar
kümleri uygulanır.
tiyle çıkacak ilk nüshasında yerine getirmiyen
Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan
ler hakkında, neşrin geciktiği her nüsha için
ölen bir kimsenin bu hakkını vârisleri kullana
100 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası
bilir.
hükmolunur.
Altıncı Bölüm
MADDE 29. — 19 ncu maddede yazılı mec
Ceza Hükümleri
buriyete riayet etmiyenler hakkında- 200 lira
dan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmoMADDE 20. — Dördüncü maddenin birinci
lunarak neşrinden imtina edilen cevap ve dü
ve ikinci fıkralarında yazılı hususları gösterzeltmenin de aynı mevkutede 19 ncu maddede
miyen tabi 25 liradan 100 liraya kadar hafif
gösterilen şekil ve şartlar dairesinde yayınlan
para cezasiyle cezalandırılır.
masına karar verilir. Kararın cevap ve düzelt
Bu hususları .hakikata aykırı olarak göste
menin yayınlanmasına taallûk eden kısmı der
renler 15 günden 3 aya kadar hapse veya 100
hal
yerine getirilmek üzere mevkute idaresine
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasına
tebliğ
olunur.
mahkûm edilirler.
Bu hükmün yerine getirilmemesi halinde neş
MADDE 21. — 9 ncu ve 11 nci maddeler
rin geciktiği her nüsha için 150 lira ağır para
hükümlerine aykırı hareket edenler 15 günden
cezası hükmolunur.
3 aya kadar hapse veya 200 liradan 1000 liraya
MADDE 30. — Türk Ceza Kanununda daha
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.
I
ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, uydurul
MADDE 22. — Hakikata aykırı beyanname
muş veya tahrif edilmiş haber, beyan veya ve
veren kimse üç aydan altı aya kadar hapse ve
sikaları, âmmenin huzurunu bozarak heyecana
500 liradan 5000 liraya kadar ağır para ceza
düşürecek surette yayanlar üç aydan altı aya
sına mahkûm edilir.
kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar
ağır para cezasına mahkûm edilirler.
MADDE 23. — Onuncu maddede yazılı de
Bu yayın yalnız şahsın maddi veya mânevi
ğişiklikleri zamanında bildirmiyenler hakkında |
(S.
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zararını mucip olabilecek mahiyette ise, mağ
durun şikâyeti üzerine fail hakkında 200 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
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Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere, İçişleri Bakanlıgmca karardan
evvel dağıtılmaları menolunabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir.
Menedilmiş olmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya bu gibi
eserleri kısmen veya tamamen iktibas ederek
yayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve 500
liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.

MADDE 31. — Ceza dâvasına ait talep ve
iddianamelerle kararların ve diğer her türlü
vesika ve evrakın aleni duruşmada okunmasın
dan hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik
veya muhakemenin men'i kararı verilmesinden
önce neşri yasaktır.
Tahkikatın gidişi veya mahkemenin karar
ve muameleleri üzerinde tesir yapabilecek her
MADDE 36. — Siyasi, iktisadi, ticari mevtürlü yayında bulunulması, Cumhuriyet Savcı
kutelerin sermayeleri ve devamlı veya geçici
sının talebi üzerine hazırlık soruşturmasında
bütün gelir kaynaklariyle basılan nüshalarının
sulh ceza yargıcının ve ilk soruşturmada sor
adedi ve bir nüshasına 50 den fazla abone yazılgu yargıcının ve yargılama sırasında mahkeme
mış olanların isim, adres ve tabiiyetleri ve umunin vereceği kararla yasak edilebilir.
mi abone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile olan
Ceza dâvasının başlamasiyle hüküm kesin
hukuki (münasebetleri noterlikçe tasdik edilmiş
leşinceye kadar yargıç ve mahkemenin hüküm
bir deftere kaydedilir.
ve kararlariyle muameleleri hakkında mütalâa
Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan
serdi yasaktır.
veya yanlış malûmat geçirildiği veyahut savcıBu madde hükümlerine aykırı hareket eden
ı lıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gere
ler bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 lira
ken hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sa
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
hibi veya onun mümessili üç aydan bir yıla kadar
zalandırılırlar.
hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para
MADDE 32. — intihar vakaları hakkında
cezasına mahkûm edilir.
haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir al i
İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan mev
tında bırakacak mahiyette olan tafsilât ve va
kutelerden yayanları itibariyle siyasi, iktisadi ve
kaya mütaaallik resimlerin neşri yasaktır.
ticari mahiyette neşriyata girişenler bir ve ikinci
Bu madde hükmüne muhalif hareket edenler
fıkralar hükümlerine tabidirler.
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar.
Yedinci Bölüm
MADDE 33. — Eızaları hilâfına şahısların
hususi veya aile hayatları hakkında ima tari
kiyle dahi olsa yayında bulunanlar, suçtan za
rar görenin şikâyeti üzerine, iki aya kadar ha
pis veya 200 liradan 2000 liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler.
MADDE 34. — Kanunen evlenmeleri menedilmiş kimseler arasındaki cinsi münasebetlere
mütaallik haber ve yazıların neşri yasaktır.
Hilâfına hareket edenler hakkında 100 lira
dan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
MADDE 35. — Yabancı memleketlerde çı
kan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması ve
ya dağıtılması Bakanlar Kurulu karariyle men
olunabilir.

Basın suçlarında dâva süresi
MADDE 37. — Bu kanunda yazılı olan veya
basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlardan dolayı
günlük mevkuteler hakkında üç ay ve diğer basıl
mış eserler hakkında altı ay içinde açılmıyan dâ
valar dinlenmez. Bu süre suçun işlendiği tarih
ten başlar.
Kamu dâvasının açılması izin veya karar
alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya kararın
alınması için müracaat tarihî ile izin veya kara
rın verildiği tarih arasında geçen zaman, dâva
süresi hesabına katılmaz.
Basın yoliyle işlenen ve takibi şikâyete bağlı
olan suçlarda ilk fıkrada yazılı süre, suçun ka
nını ile belli zaman aşımı haddini geçmemek şarI tiyle, işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar.
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Sekizinci bölüm
(Basın dâvalarında uygulanacak usul hükümleri
MADDE 38. — Bu kanunda yazılı olan veya
basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlardan ağır ce
zayı gerektirenleri, bu nevi dâvalara bakmakla
görevli mahkemelerde, ve diğerleri asliye ceza
mahkemelerinde görülür.
Üç ve daha fazla tek yargıçlı asliye ceza
mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemelerin
görevine giren dâvalar, mezkûr mahkemeler yar
gıçlarından en yüksek dereceli üç yargıcın işti
rakiyle kurulacak toplu mahkemede görülür. De
recede eşitlik halinde kıdeme bakılır.
Bu suretle kurularak toplu mahkemede yar
gıçların yüksek derecelisi ve derecede eşitlik ha
linde, kıdemlisi başkanlık eder.
MADDE 39. — C. Savcılarının, gerekli gö
rürlerse yapacakları hazırlık soruşturmasını ka
nuni ve zaruri sebepler dışında en çok bir hafta
içinde bitirmeleri lâzımdır, ilk soruşturmaya tâ
bi suçlarda bu soruşturma diğer işlerden önce
ve en kısa zamanda yapılır ve sona erdirilir.
MADDE 40. — Bir suçta müşterek olanlar
dan biri aleyhinde kamu dâvasının açılması ve
ya mütekabil bir dâvanın görülmesi önce izne
veya karar alınmasına bağlı ise bunlar hakkın
daki dâva ve soruşturmalar diğerlerinden ay
rılır.
MADDE 41. — Basın Kanununa giren ve
ya basın yoliyle işlenen suçlara ait dâvalar ace
le işlerden sayılır ve mahkemelerin senelik tatil
sürelerinde de görülür.
Sanığın ikametgâhı itibariyle mahkemeye
çağrılabilmesi için gerekli zaman gözetilerek,
duruşma için en yakın gün tâyin edilir.
îddia ve savunmalar ve deliller ibirden söy
lenir ve gösterilir.
Duruşmalar işin en az gerektirdiği müddet
ten fazla bir zamana'bırakılamaz.
Basın yoliyle işlenen suçlarda Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 200 ncü maddesindeki
tevkif mecburiyetine ımütaallik olan hüküm uy
gulanmaz.
MADDE 42. — Basın Kanununa giren veya
•basın yoliyle işlenen suçlara mûtaallik dâvalara
Yargıtayda diğer işlerden önce bakılır.

MADDE 43 > Kanuni tebliğ muamelelerin
de mevkutenin idare yeri, sahibi ile mesul mü
dürünün kanuni ikametgâhı saydır;
Son hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kfcnfm ytefcriuğe
girdiği tarihte neşredilmekte olan bir mevkute
nin sahip veya mesul müdürü beş ve altıncı
maddelerde yazılı şartları haiz - olmasalar da
bu sıfatlarını muhafaza edebilirler. Aneak bu
takdirde beş -gün içinde- yeniden beyanname
vermek ve beşinci maddenin üç numaralı ben
dinde yazılı şartı- yerine getirmek- mecburiye
tindedirler.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvel işlenip de 37 nci mad
dede günlük mevkuteler hakkında dâva ika
mesi için gösterilen mehlin geçtiği hallerde
1881 sayılı Matbuat Kanunu gereğince altı ay
lık mehil bitmemiş ise yürürlük gününden iti
baren bir ay içinde-dâva açılabilir.
MADDE 44. — 1881 sayılı Matbuat Kamu
nu ve tadilleri kaldırılmıştır.
MADDE 45. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 46. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
A. Menderes
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Devlet Bakam
Adalet Bakam
H. özyörük
Millî Savunma Bakara
İçişleri Bakanı
Refik Ş. İnce
R. Nasuhioğlu
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
F. Köprülü
H. Ayan
Millî Eğitim Bakam
Bayındırlık Bakam
F. Belen
A. Başman
Sa.
ve
So. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Dr: R. Belger
Z. H. Velibeşe
Taran Bakanı
G. ve Tekel Bakam
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
T. İleri
H. Polaikan
işletmeler Bakanı
MuMis Ete
i
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Yüksek Başkanlığa
Memleketteki demokratik inkişafla muvazi
olarak matbuat hürriyetini teminat altına al
mak ve 1881 sayılı Matbuat Kanununun, Ana
yasaya aykırı ve hürriyeti takyit ve tahdit edi
ci hükümlerini kaldırmak maksadiyle, Hüküme
tin hazırlayıp getirmiş olduğu kanun tasarısı,
Adalet ve İçişleri Komisyonundan terekküp
eden Karma Komisyonda Hükümet mümessille
ri huzuriyle müzakere edildi.
Matbuat Kanununun lüzum ve ademilüzunıu hususunda komisyonumuzda uzun görüşme
ler olmuş ancak mevkii meriyette bulunan Ce
za Kanununda gerekli değişiklikler yapılmamış
bulunması ve Matbuat rejiminin bu haliyle ta
mamen boş bırakılması da uygun görülemedi
ğinden Matbuat Kanununun tedvinine lüzum
görülmüş ancak bunu Anayasa ile takyit olunmıyan söz ve yazı hürriyetlerini tahdit etme
mesi için Hükümet tasarısında gerekli tadil
ler yapılmıştır.
Zaten Anayasanın 77 nci maddesinin yazılış
şeklinin muhalif mefhumundan böyle bir ka
nunun lüzumu derkâr bulunduğuna kanaat ge
tirilmiştir.
Birçok yeni ıstılahların yerine yine eskileri
konulmuştur. Bunun da gaye Anayanamızda
Basın kelimesi mevcut olmayıp Basım şeklin
de olması birçok kanunlarda da Hükümet ta
sarısında olduğu gibi Basın kelimesinin bulu
nuşu da bu tâbirlerin halk diline olduğu gibi
kanun diline de intibak etmemiş bulunduğunu
göstermektedir.
Her zora karşı aksülâmel meydana gelmesi
tabiî bir haldir. Birkaç sene evvelki gazete di
li ile bugünkü bâzılarına göre riçi bir vaziyet
göstermektedir. Bu riçî vaziyeti daha da ileri
götürmek vaziyetine düşmemek için halk dili
ne ve yazı diline girmiş ve yerleşmiş bulunan
ve fakat zorla atılmak istenen tâbirlerin ikâ
mesi inkilâba da, inkilâbm gayesine de uygun
bulunmaktadır. Zaten Türkçe Anayasada mev

cut bulunan kelime ve istilâhlardan ibaret ol
mayıp Anayasaya sokulmuş bulunan kelimele
rin müteradifleri olarak kabulü zaruri bulunan
diğer kelimelerin diğer bütün kanunlarda ya
şamakta bulunması da bizleri bu yola sevketmiştir.
Mesul müdürün vazifesini yapabilmek için
ferdin haiz olması lâzımgelen şartları gösteren
beşinci maddenin yedinci fıkrasına, şantaj ya
panların mesul müdürlük
yapamıyacaklan
kaydı ilâve edilmiş ve «Neşir tehdidi ile para
ve menfaat temin edenlerin» mesul müdür olamıyacakları, kaydı tasarıya eklenmiştir.
Tasarının dokuzncu maddesinin son fıkrasın
da, mevkute neşretmek için, mahallin en büyük
mülkiye âmirine verilecek beyannameden sonra,
beş günlük bir bekleme müddetinin konmuş ol
duğu görülmüş ve Komisyonumuzca yapılan
tetkikattan sonra, böyle bir bekleme mühletine
lüzum olmadığı anlaşılarak bu fıkra tasarıdan
çıkarılmıştır.
12 nci maddede tasarı mesul müdürün mev
kutenin her nüshasından ikişer adedini mahal
lin Cumhuriyet savcısı ile en büyük mülkiye
âmirine verilmesini âmirdir.
Komisyonumuz, bu vazifeyi mesul müdürün
yerine getiremiyeceğini tesbit ederek matbaalar
kanuniyle mütenazır bir hüküm kabul ederek
buradaki mecburiyeti mesul müdürden alarak
tabio tahmil eylemiştir.
Tasarının Matbuattaki mesuliyetine taallûk
eden 16 nci maddesi uzun müzakerelerden son
ra ve memleketteki matbuat hayatının icap ve re
aliteleri göz önüne alınarak*" yeni baştan tadil
edilmiştir. Bu değişikliğe göre bir mevkutede
imzalı yazılar ve resimlerle suç işlendiği tak
dirde mesul müdür imza sahibi ile müştereken,
imzasız yazılarda yalnız mesul müdürün mesu
liyeti bahis mevzuu olacaktır.
Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci ba
bının birinci faslındaki Devletin emniyeti ile
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alâkalı suçlar müstesna, diğer mevzularda me
sul müdür, yazı veya resim sahibini bildirmeye
mükellef tutulmıyacaktır.
Buna mukabil, mevkutenin sahibi, mesul mü
düre resmini mevkuteye suç mahiyetinde
bir
yazı dercettirdiği takdirde, mesul müdür mev
kute sahibinden yazılı bir beyan almakla mes
uliyetten kurtulmuş olacaktır. Komisyonumuz,
bu fıkrayı, mesul müdürlerin gazete sahipleri
karşısındaki vaziyetlerini kuvvetlendirmek ba
kımından tedvin etmeyi lüzumlu ve faydalı bul
muştur.
Tasarının 19 ncu maddesi, cevap ve tashih
hakkına taallûk etmektedir.
Komisyonumuz, burada şahsın haysiyet ve
•şerefinin mahfuz tutulması, prensipi üzerinde
bilhassa hassasiyetle durmuş, tecavüze uğrıyan
şahsa, ceza hükümleri dışında ayrıca, cevap
hakkı tanınmıştır. Ancak âmmeye ait bulunan
gazete sütunlarının, neşriyatla alâkası olnııyan
cevaplarla doldurulmamasmı ve bu yoldaki
hakkın suiistimale uğratılın amasını temin maksadiyle de yazı ile ilgili olmıyan cevapları dercetmemek için, mevkutelere, sulh yargıcına
itiraz hakkı tanınmıştır. Sulh yargıcı kendisi
ne ibraz edilecek yazıyı biri dört saat içinde ve
yazının cevap mahiyetinde olmadığını, cevap
tashihi ve düzeltmeyi icabettiren neşriyat ile
ilgisi bulunup bulunmadığını tetkik edecek
yazının fuzuli tarafları üzerinde tasarruf ve
takdir hakkını kullanarak, cevap hakkının sui
istimale uğratılmasına imkân vermiyecektir.
Tasarıdaki 30 ncu madde, bu maddenin içinde
ki hükümler, umumi ahkâmda mevcut olduğu
mülâhazisiyle tayyedilmiştir.
Tasarıdaki intihar vakalarının neşri hakkın
daki tahdit ile 34 ncü maddede kanunen evlen
meleri menedilmiş olanlar
arasındaki cinsi
münasebetlerin neşrini meneden hüküm de ha
berleşme serbestisine aykırı görülerek tasarıdan
çıkarılmıştır. Matbuatın içtimai hayatta tekev
vün eden iyi veya kötü hâdiseleri tefrik ede
bilmeleri hususunda hiç bir tahdidi kayda bu
suretle tasarıda yer verilmemiştir.
Hükümetin tasarısındaki 36 ncı maddenin

tatbikat sahasında hiç bir netice vermiyeceği
derpiş edilmiş ve matbuat üzerinde idari bir
iz'aca yol açabilecek böyle bir hüküm de ta
sarıdan çıkarılmıştır.
Matbuat suçlarmdaki dâva müddetleri vu
kuunda da Komisyonumuz 37 nci maddenin
ikinci fıkrasında ufak bir tadil yapmış ve âm
me dâvasının açılması izne veya karara bağlı
olan suçlarda izin veya kararın verilmesi için
üç aydan fazla bir zamanın geçmesini münasip
görmemiş ve bu suretle matbuatın izin veya
karar bahanesiyle uzun müddet tatbikat tahdidi
altında tutulmasına da imkân vermemiştir.
Komisyonumuzca,- matbuat dâvalarında tat
bik olunan usul hükümlerinde değişiklik yapa
cak bir cihet görülememiştir.
Komisyonumuz, yeni projenin, eski Matbuat
Kanunundaki Anayasaya aykırı olan bütün hü
kümleri çıkarmış olduğuna ve Türk Matbuatının
yeni demokratik hayatımızda vazifesini tam bir
hürriyet içinde yapabileceği bir duruma yüksel
tilmiş olduğuna kaanidir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Basın Kanunu Geçici
Komisyon Başkam
Sözcü
Kırklareli
Edirne
F. Üstün
M- Enginün
Kâtip
Konya
Ankara
Balıkesir
M. Obuz
T. V. öz
V. Asena
Bingöl
Çorum
F. F. Düşünsel
H. Ortakçtoglu

Gazianteb
Elâzığ
G. Kınoğlu
H. A. Yöney
Tokad
Tokad
M. Ünal
A. Gürhan
Amasya
Bursa
K. Eren
A. E rozan
Elâzığ
Balıkesir
A. Demirtaş
M. Tuncay
Ordu
Kütahya
F. Boztepe
Y. Aysal
JJrfa
R. Kemal Timuroğlu
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İstanbul
A. Moshos
Bursa
N. Yılmaz
Balıkesir
8. Başkan
Kayseri
F. Apaydın
Trabzon
H. Orhon
Van
î. Akın
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t Ç l Ş L E R t VE ADALET KOMİSYONLARINDAN

KURULAN

KARMA

KOMİSYONUN D E & t Ş T Î R l Ş Î
Banın Kanunu

tasarısı

Birinci Bölüm
Umumi
Hükümler
B Î R Î N C l MADDE — Basın serbesttir.
Basılmış eserlerle bunların neşri bu kanunda yazılı hükümlere tâbidir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerine göre basılmış eserlerden maksat
neşredilmek üzere tabı aletleriyle basılan veya sair' her türlü vasıtalarla çog-altılaıı
yazılar ve resimler gibi eserlerdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Gazetelere, haber ajansları neşriyatına ve belli aralık
larla yayınlanan diğer bütün basılmış eserlere bu kanunda «mevkute» denir.
Basılmış eserlerin herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde gösteril
mesi veya asılması veya dağıtılması veyaarzı «neşir» sayılır.
Fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna olinak üzere, basın suçu neşir ile
vücut bulur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Her basılmış eserde o eserin neşir yeri ve yılı ve
tabiin, varsa naşirin adları ve iş yerleri gösterilir, tlân, tarife, sirküler ve em
sali hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini fiilen idare
eden mesul müdürün ve bunlar mütaaddit ise idare ettikleri kısım ile birlikte her
birinin adları gösterilir.
İkinci Bölüm
Mevkute
Yayımı
BEŞİNCİ MADDE — Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden mesul
müdürü bulunur.
Neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için ayrı mesul müdürler bulundurula
bilir.
, Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır :
1. Türk vatandaşı ve Türkçe okur yazar olmak;
• 2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak;
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve oturmak;
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu olmamak;
5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden memnu olmamak;
6. Ağır hapis, beş seneden fazla hapis cezalarından biri ile hükümlü olmamak;
7. Neşir tahdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık,
emniyeti suiistimal ve hileli iflâs suçlarından biri ile hükümlü olmamak;
8. Muvakkaten âmme hizmetlerinden memnüiyet, umumi emniyet nezareti
altında bulundurulma veya sürgün cezasına mahkûmiyet hallerinde bu ceza ve
tedbirler infaz edilmiş olmak.
ALTINCI MADDE — Mesul müdürlük ile teşriî
üzerinde birleşemez.
(Hükümetin 6 ncı maddesi aynen).
(S. Sayısı : 55 )

meclis âzalığı

aynı şahıs

- id YJ^PÎ^CÎ MADDE — Mevkute sahibi mesul müdürden gayrı olduğu tak
dirde mesul müdür için gereken şartları haiz bulunması lâzımdır. Sahip küçük
veya hükmî şahıs olduğu takdirde yerlerine kaim olacak kanuni temsilcilerinin de
aynı şartlara sahip bulunması gerekir.
Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması mahallî en büyük mülkiye âmiri
nin müsaadesine ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek mesul müdürün
Türk vatandaşı olmasına ve mevkute hangi dilde cıkıvorsa o dili bilmesine bağ
lıdır.
SEKÎZlNCÎ MADDE — Mevkute çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak mev
kutenin :
1. Adını, neşir mevzuunu ne vakitlerde çıkarılacağını ve idare yarini;
2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdürleri veya kanuni temsilci varsa
ad ve soyadlarını tâbiiyet ve ikametgâhlarını gösterir bir beyanname verilmesi
mecburidir. Bu beyannameye sahip tüzel kişi ise şirket mukavelesinin veya ce
miyet tüzüğünün tasdikli bir örneği eklenir.
Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdürleri varsa on
ların da imzasını ihtiva eder.
DOKUZUNCU MADDE — Beyanname ve- ekleri mevkute nerede çıkarıla
caksa o yerin en büyük mülkiye âmirine verilir.
8 nci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmiyen ve kanuni
vasıf ve şartları haiz olmıyan kimseleri sahip veya mesul müdür olarak gösteren
beyannameler verilmemiş sayılır.
Beyannameyi alan âmir mukabilinde bir makbuz verir.
ONUNCU MADDE — Beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişiklik
ler beş gün içinde 9 ncu maddede yazılı mercie aynı usulle bildirilir.
Mesul müdür değiştiği takdirde yeni mesul müdürün imzasını taşıyan bir ve
sikanın beş gün içinde aynı mercie verilmesi lâzımdır.
Bu müddet zarfında bu kanuna göre mesul müdürlere terettüp eden mesuliyet
yazı işlerini fiilen idare edene aittir.
ON BÎRÎNCl MADDE — Mevkute sahibinin hakkını başkasına devri yahut
ölümü halinde yeni sahip bir ay içinde yeniden beyanname vermeye mecburdur.
ON İKİNCİ MADDE — Tabi, mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini
neşri takip eden çalışma gününde, çıktığı yerin Cumhuriyet Savcısı ile en büyük
mülkiye âmirine tevdie mecburdur.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Mevkutelerde çalıştırılan muhbir ve muhabirlerin
18 yaşını bitirmiş olmaları şarttır.
(Hükümetin 13 ncü maddesi aynen).

"Üçüncü WMm
Mevkute sahibinin hakları
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Beyannamenin verildiği talihten bir sene
içinde mevkute neşrolunmaz veyahut neşrolunmaya başladıktan sonra neşrine
beş yıl müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı haklar dü
şer.
* ON BEŞÎNCI MADDE — Bir mevkutenin hususi fedakârlık ihtiyariyle el__
(& Sayısı : 55)
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de edip yayınladığı haber yazı ve resimler mevkute sahibinden müsaade alınma
dıkça neşirlerinden 24 saat geçmeden başka mevkuteler tarafından yaymlanamaz. Hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edilen yazı ve resimler için mevkute sa
hibinden izin almak mecburidir.
'

;

Dördüncü Bölüm
Basında Mesuliyet
ON ALTINC IMADDE — Bsın yoliyle işlenen suçlardan dolayı ceza mesu
liyeti :
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya res
mi yapan kimseyle beraber bu mevkutenin mesul müdürüne terettüp eder;
2. Mevkutelerde müstaar adla veya imzasız yahut remizli imza ile neşredilen
yazı veya resmin sahiplerinin adlarını mesul müdür bildirmeye mecbur değil
dir. Ancak, suç teşkil eden yazı veya resim Türk Ceza Kanununun ikinci kitabı
nın birinci faslmda yazılı cürümlere taallûk ediyorsa mesul müdür bunların sahip
lerinin sarih hüviyetlerini istek tarihinden itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet Sav
cısına bildirmeye mecburdur;
3. Mesul müdür suç teşkil eden haber, vesika veya yazıyı bu mahiyetini bil
meden yaymlamışsa bunların mesuliyetini yalnız haber, beyan, vesikayı verene
veya yazıyı yazana aittir.
Mesul müdür, yazılı vesika ibraz etmek şartiyle mevkutenin sahibi tarafından
rızası hilâfma neşredilen yazı ve resimlerden mesul değildir. Bu takdirde ceza me
suliyeti yazı ve resimleri neşrettirene aittir;
4. Mevkute tarifine.girmiyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza mesuli
yeti suç teşkil eden eserin failine, fail belli olmadığı veya bu kimse aleyhinde
Türk mahkemelerinde dâva açılamadığı veya kendisinin malûmatı veya muvafa
kati dışında naşrolunduğu hallerde naşire ve naşir de belli olmazsa tabie, bu da
bilinmediği, takdirde bilerek satana, dağıtana aittir.
ON YEDİNCİ MADDE — Basın yoliyle işlenen suçlardan doğacak maddi
ve mânevi zararları cezaen mesul olanlarla birlikte mevkutelerde sahibi ve mev
kute olmıyanlarda naşiri müteselsilen tazmin ile mükelleftirler.
(Hükümetin 17 nci maddesi aynen).
ON SEKİZİNCİ MADDE — . Basmsuçlarmdan mahkûm olanlar hakkmda
verilen kesin hüküm tamamen veya hulasaten aynı mevkutede ve eğer o mevkute
çıkmıyorsa masrafı hükümlüye ait olmak üzere başka bir mevkutede neşrine hükmolunabilir.
Takibi şikâyete bağlı hususlarda yukarıki hükmün uygulanması şikâyetçinin
isteğine bağlıdır.

Beşinci Bölüm
Cevap ve düzeltme hakkı
ON DOKUZUNCU MADDE — ' Bir şahsın haysiyet ve şerefine dokunan ve
ya menfaatini bozan yahut kendisi ile ilgili hakikata aykırı hareketler, düşünceler
ve sözlerle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı o
şahsın imzasiyle gönderilecek cevap ve düzeltmeyi mevkutenin mesul müdürü
metnine hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın aynen ve tamamen neşre mecbur
dur.
CJ. . : ; " - •
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Cevap ve düzeletmenin günlük gazetelerde alındığını takip eden üç gün ve diğer
mevkutelerde bu müddet gözetilmek şartiyle en geç ikinci çıkacak sayıda aynı
sahife ve sütunda aynı punto harflerle yayınlanması mecburidir.
. Cevap ve düzeltme taallûk ettiği yazının uzunluğunu geçemez, yirmi satırdan
az olan yazıların cevabı yirmi satır olabilir.
Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkil eden ifadeler veya cevap ve düzelt
meyi gerektiren yayın ile ilgisi bulunmıyan hususlar mevcut ise veya neşrinden
itibaren üç ay geçmiş ise dercinden çekinilebilir. Bu takdirde çekinmenin sebeple
ri derhal yazı ile o yer sulh ceza yargıçlığına bildirilir. Yargıçlık en geç yirmi
dört saatte münasip göreceği değişikliği yapar; bu değişikliklerden sonra cevap
ve düzeltmenin yayınlanması zaruridir.
Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve tüzel kişiler tarafından gönderilecek
cevap ve düzeltmeler hakkında da yukarıki fıkralar hükümleri uygulanır.
Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını vârisle
ri kullanabilir.
Altıncı Bölüm
Ceza Hükümleri
Y İ R M İ N C İ MADDE — Dördüncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında
yazılı hususları göstermiyen tâbi 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle
cezalandırılır.
Bu hususları hakikata aykırı olarak gösterenler 15 günden 3 aya kadar hapse
veya 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.
(Hükümetin 20 nci maddesi aynen).
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — 9 ncu ve 11 nci maddeler hükümlerine aykırı
hareket edenler 15 günden 3 aya kadar hapse veya 200 liradan 1000 liraya kadar
ağır para cezasına mahkûm edilirler.
(Hükümetin 21 nci maddesi aynen).
Y İ R M İ Î K Î N C İ MADDE — Hakikata aykırı beyanname veren kimse üç ay
dan altı aya kadar hapse ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasına
mahkûm edilir.
(Hükümetin 22 nci maddesi aynen).
Y Î R M Î ÜÇÜNCÜ -MADDE — Onuncu maddede yazılı değişiklikleri zama
nında bildirmiyenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
(Hükümetin 23 ncü maddesi aynen).
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — On ikinci madde hükmünü yerine getirmiyenler hakkında yayınlanan her nüsha için 10 liradan 25 liraya kadar hafif para
cezası hükmolunur.
(Hükümetin 24 ncü maddesi aynen).
Y İ R M Î B E Ş Î N C l MADDE — On üçüncü maddede yazılı şartı haiz olmıyan
kimseleri çalıştıranlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar.
(Hükümetin 25 nci maddesi aynen).
Y İ R M Î ALTINCI MADDE — 15 nci madde hükmüne riayet etmiyenJer 200
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
(Hükümetin 26 nci maddesi aynen).
(S. Sayısı: 55)

— 22

-

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — 16 neı maddenin ikinci bendinde yazılı mecbu
riyete aykırı hareket edenler üç aydan bir seneye kadar hapis ve 500 liradan 2 000
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Y İ R M İ SEKİZİNCİ MADDE — 18 nci maddede yazılı
tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere, günlük gazetelerde
mevkutelerde bu müddet gözetilmek şar tiyle çıkacak en geç
rine getirmiy enler hakkında, neşrin geciktiği her nüsha için
kadar ağır para ce zası hükmolunur.

mahkeme hükmünü
üç gün içinde, diğer
ikinci nüshasında ye
100 liradan 200 liraya

Y İ R M İ DOKUZUNCU MADDE — 19 ncu maddede yazılı mecburiyete riayet
etmiyenler hakkında 200 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunarak neşrinden imtina edilen cevap ve düzeltmenin de aynı mevkutede 19 ncu
maddede gösterilen şekil ve şartlar dairesinde yayınlanmasına karar verilir. Kara
rın cevap ve düzeltmenin yayınlanmasına taallûk eden kısmı derhal yerine getiril
mek üzere mevkute idaresine tebliğ olunur.
Bu hükmün yerine getirilmemesi halinde neşrin geciktiği her nüsha için 150 lira
ağır para cezası hükmolunur.
(Hükümetin 29 ncu maddesi aynen).
OTUZUNCU MADDE — Ceza davasına ait talep ve* iddianamelerle kararla
rın ve diğer her türlü vesika ve evrakın aleni duruşmada okunmasmdan hazırlık
ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya muhakemenin men'i kararı verilmesinden
önce neşri yasaktır.
Tahkikatın gidişi veya muhakemenin karar ve muameleleri üzerinde tesir ya
pabilecek her türlü yayında bulunulması, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine
hazırlık soruşturmasında sulh ceza yargıcının ve ilk soruşturmada sorgu yargıcı
nın ve yargılama sırasında mahkemenin vereceği kararla yasak edilebilir.
Ceza dâvasının başlamasiyle hüküm kesinleşinceye kadar yargıç ve mahkeme
nin hüküm ve kararlariyle muameleleri hakkında mütalâa serdi yasaktır.
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis
ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
(Hükümetin 31 nci maddesi 30 ncu madde olarak).
OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — Rızaları hilâfına şahısların hususi veya aile ha
yatları hakkında ima tarikiyle dahi olsa yayında bulunanlar, suçtan zarar göre
nin şikâyeti üzerine, iki aya kadar hapis veya 200 liradan 2 000 liraya kadar ağır
para cezasına mahkûm edilirler.
(Hükümetin 33 ncü maddesi 31 nci madde olarak).
OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin
Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Kurulu karariyle menolunabilir.
Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere,
İçişleri Bakanlığınca karardan evvel dağıtılmaları menolunabileceği gibi, dağıtıl
mış olanlar da toplattrnlabilir.
Menedilmiş olmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar
veya bu gibi eserleri kısmen veya tamamen iktibas ederek yayanlar üç aydan bir
yıla kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar.
(Hükümetin 35 nci maddesi 32 nci madde olarak).
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Yedinci Bölüm

Basın suçlarında dâva süresi
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle iş
lenmiş bulunan suçlardan dolayı günlük mevkuteler hakkında üç ay ve diğer ba
sılmış eserler hakkında altı ay içinde açılmıyan dâvalar dinlenmez- Bu süre suçun
işlendiği tarihten başlar.
Kamu dâvasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin
veya kararın alınması için müracaat tarihi ile izin veya kararın verildiği tarih
arasında geçen müddet, dâva süresi hesabına katılmaz. Bu müddet üç ayı geçemez.
Basın yoliyle işlenen ve takibi şikâyete bağlı olan suçlarda ilk fıkrada yazılı
süre, suçun kanun ile belli zaman aşımı haddini geçmemek şartiyle, işlendiğinin
Öğrenildiği tarihten başlar.
(Hükümetin 37 nci maddesi 33 ncü madde olarak).
Sekizinci Bölüm
Basın dâvalarında uygulanacak

usul

hükümleri

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle
işlenmiş bulunan suçlardan ağır cezayı gerektirenleri, bu nevi dâvalara bak
makla görevli mahkemelerde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.
Üç ve daha fazla tek yargıçlı asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mah
kemelerin görevine giren dâvalar, mezkûr mahkemeler yargıçlarından en yüksek
dereceli üç yargıcın iştirakiyle kurulacak toplu mahkemede görülür. Derecede eşit
lik halinde kıdeme bakılır.
Bu suretle kurularak toplu mahkemede yargıçların yüksek derecelisi ve dere
cede eşitlik halinde kıdemlisi başkanlık eder.
(Hükümetin 38 nci maddesi 34 ncü madde olarak).
OTUZ BEŞÎNCt MADDE — Cumhuriyet savcılarının, gerekli görürlerse ya
pacakları hazırlık soruşturmasını kanuni ve zaruri sebepler dışında en çok bir
hafta içinde bitirmeleri lâzımdır, tik soruşturmaya tâbi suçlarda bu soruşturma
diğer işlerden önce ve en kısa zamanda yapılır ve sona erdirilir.
(Hükümetin 39 ucu maddesi 35 nci madde olarak).
OTUZ ALTINCI MADDE — Bir suçta müşterek olanlardan biri aleyhinde
kamu dâvasının açılması veya mütekabil bir dâvanın görülmesi önce izne veya
karar alınmasına bağlı ise bunlar hakkındaki dâva ve soruşturmalar diğerlerin
den ayrılır.
(Hükümetin 40 nci maddesi 36 nci madde olarak).
OTUZ YEDlNCÎ MADDE — Basın Kanununa giren veya basın yoliyle işle
nen suçlara ait dâvalar acele işlerden sayılır ve mahkemelerin senelik tatil süre
lerinde de görülür.
gs^^ ı
Sanığın ikametgâhı itibarivle mahkemeye çağrılabilmesi için gerekli zaman
gözetilerek, duruşma için en yakın gün tâyin edilir.
tddia ve savunmalar ve deliller birden söylenir ve gösterilir.
Duruşmalar işin en az gerektirdiği müddet ten fazla bir zamana bırakılamaz.
Basın yoliyle işlenen suçlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200 ncü
maddesindeki tevkif mecburiyetine mütaallik olan hüküm uygulanmaz.
(Hükümetin 41 nci maddesi 37 nci madde olarak).
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OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Basın Kanununa giren veya basın voliyle iş
lenen suçlara ^mütaallik dâvalara Yargıtayda diğer işlerden önce bakılır.
(Hükümetin 42 nci maddesi 38 nci madde olarak).
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kanuni tebliğ muamelelerinde mevkute
nin idare yeri, sahibi ile mesul müdürünün kanuni ikametgâhı sayılır.
(Hükümetin 43 ncü maddesi 39 ncu madde olarak).
Son Hükümler
G E Ç İ C İ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte neşredilmekte
olan bir mevkutenin sahip veya mesul müdürü beş ve altıncı maddelerde yazılı şart
ları haiz olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza edebilirler. Ancak bu takdirde beş
gün içinde yeniden beyanname vermek ve beşinci maddenin üç numaralı bendinde
yazılı şartı yerine getirmek mecburiyetindedirler.
G E Ç İ C İ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel işlenip de
37 nci maddede günlük mevkuteler hakkında dâva ikamesi için gösterilen mehlin
geçtiği hallerde 1881 sayılı Matbuat Kanunu gereğince altı aylık mehil bitmemiş
ise yürürlük gününden itibaren bir ay içinde dâva açılabilir.
K I R K I N C I MADDE — 1881 sayılı Matbuat Kanunu
mıştır.
(Hükümetin 44 ncü maddesi 40 ncı madde olarak).

ve tadilleri kaldırıl

K I R K B Î R Î N C İ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(Hükümetin 45 nci maddesi 41 nci madde olarak).
K I R K I K Î N C İ MADDE — Bu kânun hükümlerini Bakanlar
tür.
-*r--y.-.
(Hükümetin 46 ncı maddesi 42 nci madde olarak).

>»-<<
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . VII . 1950 tarihinde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan Matbaalar Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GEREKÇE
Mevzuatımızda matbaa açılmasını düzenliyor) hükümler 1931 tarih ve 1881 sayılı Matbuat Ka
nununun ikinci faslındaki 3-6 ncı maddelerde yer bulmuştur.
Kanun tekniği ve uygulamada sağlıvacafa ko^ylık göz önünde tutularak bu nevi hükümlerin
özel bir kanunla düzenlenmesi uygun görüldüğünden bu kere hazırlanan Basm Kanunu tasarısına
matbaaları ilgilendiren hususlar alınmamış ve bunlar için (Matbaalar Kanunu) adiyle ayrı bir ka
nun tasarısı hazır 1 anmıştır.
Basm ve yayın hürriyetinin başlıca vasıtalarından sayılan matbaalar statüsünü tesbit eden bu
tasarı bilhassa Basın Kanunu tasarısında hâkim prensipler dairesinde hazırlanmış, lüzumlu olmıyan formalitelerden ve takyidattan çekinilmistir.
Madde 1 : Matbaa kuru'ması izne bağlı kılınmamış ancak, mevkutelerde olduğu gibi, kurula
cağı yerin en büyük mülkiye âmirine bir beyanname verilmesi lüzumu açıklanmış ve beyannameye
dercolunacak hususlar da gösterilmiştir.
Beyanname : Matbaayı açmak istiyenin ve var^-r, ortaklarının adları, soyadları, tâbiiyetleri, ika
metgâhları, matbaanın yeri ve hangi dillerde ve hangi tabı sistemi ile çalışacağı yazılacaktır.
Beyannameye yazılacak hususları ispat eder mahiyetteki vesikaların suretleri beyannameye
eklenecektir.
Matbaa, bir veya birkaç şahıs tarafından (ortaklık mukavelesiyle) açılabileceği gibi bir cemi
yet veya şirket tarafından da açılıp işletilebilir. Bu realite göz önünde tutularak beyannamenin,
matbaayı açacak olan kimse ve şayet varsa ortakları veya mümesilleri tarafından . imzalanacağı gös
terilmiştir.
Madde 2 . Tasarı hükümlerine uygun olarak verilmiş olan beyanname muhteviyatında sonradan
maddi ve fiilî sebepler dolayısiyle, bâzı değişiklikler vukua gelebilir. Bu değişikliklerin de kendi
sinde beyanname bulunan mercice bilinmesi gerektir.. Bu itibarla değişiklikler, buna tallûk eden
vesikalarla birlikte değişiklik tarihinden, beş gün içinde matbaanın kurulu bulunduğu yerin en
büyük mülkiye âmirine bildirilecektir.
Madde 3 : Gerek tasarı hükümlerine, gerekse basında mesuliyeti düzenliyen Basın Kanunu ta
sarısının 16 ncı maddesindeki sarahate göre tabi mesul kılınmıştır.

Kanunun gösterdiği şekilde sorumlu olan tabiin kim olduğunun tereddüde mahal kalmadan bilin
mesi lüzumuna dayanılarak madde tanzim edilmiştir.
Bu kanun hükmüne göre beyanname vererek matbaayı açanlar (tabi) olarak isimlendirilmiş ve
yalnız bunların mesuliyetleri kabul olunmuştur.
Madde 4 : Bu madde hükmü, Basın Kanunu tasarısının 12 ııei maddesi hükmüne muvazi olarak
tanzim edilmiştir. Tabiler, bastıkları eserlerden (mevkute olmıyanlar da dâhil) ikişer nüshasını ba
sının sona erdiği gün çalışma saati içinde bulundukları yerin Cumhuriyet savcısı ile en büyük mül
kiye âmirine vereceklerdir.
îkinci fıkra hükmü, mutlak tevdi mecburiyetinin istisnasını teşkil eder. Fıkrada tadat olunan
davetiyeler, ilân, formül, sirküler, kartvizit, seçim yerini ve zamanını gösteren kâğıtlar, adayların
adlarını bildiren rey pusulaları ve bunlara mümasil diğer basılar, mahiyetleri ve arzettikleri özellik
icabı birinci fıkra hükmü şümulünden hariç tutulmuştur.
Madde 5 : Basın Kanunu tasarısının 8, 9 ve 10 ncu maddelerine göre, mevkute çıkarabilmek için
bir beyanname verilmesi gerekmektedir. Vermeden yahut beyanname verdikten beş gün geçme
den mevkute çıkarılması suç sayılmaktadır. Basın Kanunundaki bu hükmün lâyikiyle uygulanma
sını sağlamak amaciyle bu nev'i mevkutelerin matbaalarda basılması da suç sayılmış ve hilâfına
hareketten tabi mesul tutulmuştur.
Madde 6 : Bu madde hükmü, tasarının birinci, üçüncü, beşinci ve altıncı maddelerinde yazılı
olan mecburiyet ve mükellefiyetlere riayet edilmemesi hallerinin müeyyidesini teşkil eder. Esasen
Türk Ceza Kanununun 533 ncü maddesi hükmü,kanun ve nizamların ahkâmına riayet etmeden
matbaacılık sanatını icra edenler hakkında bir aya kadar hafif hapis ve 30 liradan 90 liraya ka
dar hafif para cezası vaz'eylemiş olduğundan bu müeyyide ayniyle kabul edilmiştir.
Madde 7 : Basın Kanunu tasarısının 22 nci maddesine uygun olarak, hakikate aykırı beyanna
me verilmesi hali suç sayılmış fail hakkında üç aydan iki seneye kadar hapis ve (500) liradan
(5 000) liraya kadar ağır para cezası konulmuştur. Ancak bu fiil Türk Ceza Kanununa göre daha
ağır bir suç teşkil ettiğinde, fail hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Adalet ve îçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu
T. B. M. M.
Adalet ve îçişleri Ko
misyonlarından kurulan
Karma Komisyon
Esas No. 1/41
Karar No. 2

13 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 3 . VII . 1950 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Matbaalar
Kanunu tasarısı Kamutayın 13 . VII . 1950 ta
rihli 'birleşiminde Karma Komisyonumuza hava
lesine karar verilmiş olmakla sözü geçen tasarı
Adalet Bakanlığı temsilcisinin huzuriyle oku
nup incelendi.
Hükümet teklifinin 1, 2, 3, ve 4 ncü mad
deleri Komisyonumuzca da muvafık bulunarak
aynen kabul edildi,

5 nci maddenin müzakeresinde : Basın Ka
nunu tasarısının 8, 9, ve 10 ncu (maddelerine
göre mevkute çıkarabilmek için beyanname ver
mesi gerekmektedir. Ve beyanname vermedikçe
mevkutenin çıkarılması suç teşkil eylemektedir.
Basın Kanunundaki bu hükme muvazi ola
rak bu maddedeki Hükümet tasarısından bâzı
takyidat kaldırılmıştır.
Tasarının 6, 7, 8, 9 ncu maddeleri aynen ka
bul edilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze-
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ADALET VE İÇİŞLERİ KOMİSYONLARIN
DAN KURULAN KARMA KOMİSYONUN
DEĞİŞTİRİŞİ

HÜKÜMETIN TEKLIF!

Matbaalar Kanunu

Elâzığ
Edirne
Çorum
H. Ortakçıoğlu
M. Enginün
H. A. Yöney
İstanbul
Gazianteb
Elâzığ
A. Moshos
G. Kmoğlu
A .üemirtaş
Ordu
Kütahya
Kayseri
F. Boztepe
Y. Aysal
F. Apaydın
Urfa
Tokad
Tokad
M.
Ünal
R.
K.
Timüroğlu
A. Gürkan
Van
/. Akm

Matbaalar Kanunu

tasarısı

tasansı

MADDE 1. — Matbaa kurulması izne bağlı
değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel kuru
lacağı yerin en büyük mülkiye âmirine bir
beyanname verilir.
Bu beyanname, matbaayı açacak olan kimse
ve varsa ortak veya mümessilleri taraflarından
imzalanır ve bunların adları, soyadları, tâbii
yetleri, ikametgâhları, matbaanın yeri ve hangi
dillerde, hangi tabı sistemiyle çalışacağı yazılır
ve gerekli vesikalar eklenir.

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 2. — Beyanname muhteviyatında
her hangi bir suretle vukuagelecek değişiklik
ler, bu değişikliklere taallûk eden vesikalarla
birlikte beş gün içinde birinci maddede yazılı
mercie bildirilir.

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

2 nci

maddesi

MADDE 3. — Bu kanun hükmüne göre be
yanname vererek matbaa açanlara (tabi) denir.

MADDE 3. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

3 ncü maddesi

MADDE 4. — Tabiler, bastıkları eserler
den ikişer nüshasını basmanın sona erdiği
günün çalışma saati içinde bulundukları yerin
C. Savcısı ile en büyük mülkiye âmirine ver
meye mecburdurlar.
Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine
taallûk eden ve ticaret ve sanat işlerine mün
hasır bulunan davetiyeler, ilân, formül, sirkti
ler, kartvizitler ve yalnız seçim yerini ve za
manını gösteren kâğıtlarla adayların adlarını
bildiren rey puslaları gibi basılar hakkında
uygulanmaz.

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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- 4 MADDE 5. — Basın Kanunu uyarınca be
yanname verilmeden veya beyanname makbuzu
tarihinden beş gün geçmeden mevkutelerin
matbaalarda basılması yasaktır.

MADDE 5. — Basın Kanunu gereğince mev
kutenin çıkarılması için lüzumlu beyannamenin
verildiği anlaşılmadıkça mevkutelerin matbaa
larda basılması yasaktır.

MADDE 6. — Bu kanunun birinci maddesine
göre beyanname vermeden matbaa açanlarla
ikinci, dördüncü, beşinci maddeleri hükümlerine
aykırı hareket edenler Türk Ceza Kanununun
533 ncü maddesinde yazılı olan ceza ile cezalan
dırılırlar.

MADDE 6. — Hükümetin 6 neı
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 7. — Hakikata aykırı beyanname
veren kimse Türk Ceza Kanununa göre daha
ağır bir suç teşkil eden haller hariç olmak üzere
üç ayda» iki seneye kadar hapis ve (500) lira
dan (5 000) liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılır.

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 8. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

Başbakan
A. Menderes
Devlet Bakanı

. Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
H. özyörük
İçişleri Bakanı
R. Nasuhioğlu
Maliye Bakanı
H. Ayan

Millî Savunma Bakanı
Refik Ş. İnce
Dışişleri Bakam
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
A. Başman

Bayındırlık Bakanı
F. Belen

Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. H. Velibeşe
G. ve Tekel Bakanı

Sa. ve So. Y. Bakanı
N. R. Belger
Tanm Bakanı

Ulaştırma Bakan!
Çalışma Bakam
T. tleri
H. Polatkan
İşletmeler Bakanı
Muhli» Ete

»>a-«
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Pasaport Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/47)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1388

5. VII. 1950

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
* İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . VII. 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Pasaport Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu say
gılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GEREKÇE
Tatbikat alanında edinilen tecrübeler, pasaport ve vize işleri hakkındaki mevzuatımızın, aşa
ğıda sırasiyle izah olunmuş bulunan bakımlardan ıslah edilmesi lüzumunu ispat eylemiştir.
Bu ıslâhların, 3519 sayılı Pasaport Kanununun bâzı maddeletrinin değiştirilmesini sağlıyan bir
ek kanun çıkarılmasiyle iktifa olunması suretiyle değil de, mezkûr kanunun yerini alacak yeni bir
kanun çıkarılması suretiyle yapılması tercih edilmiştir. Çünkü, mezkûr kanunun bâzı hükümleri
her nekadar muhafaza edilmişse de bir çoğu değişikliklere tâbi tutulmuş ve bâzı yeni maddeler de
kaleme alınmıştır.
Bu şerait altında pasaport ve vize işlerinin yekdiğerine çapraşık atıflarla bağlanmış iki ka
nunla düzenlenmesi, metinlerinin tetkiki, hattâ anlaşılması güç bir şekle gireceğinden tek bir
yeni metin yapılması daha muvafık görülmüştür.
Bu maksatla kaleme alınmış olan ilişik kanunun hususiyetleri aşağıda mâruzdur:
1. Türk vatandaşları için Türkiye'ye giriş vizesi kaldırılmıştır.
Filhakika, muntazam Türk pasaportunu hâmil bulunan bir Türk vatandaşının Türkiye'ye is
tediği zaman dönmekte serbest bulunması Anayasamızın Türk vatandaşlarına verdiği hakların
en tabiî bir tecellisidir. Bu itibarla geçici bir lüzuma istinaden 3519 sayılı Kanunda vaz'edilmiş
bulunan Türk vatandaşlarının pasaport aldıkları tarihten itibaren 2 ay zarfında Türkiye'ye gel
medikleri takdirde duhul vizesi almaları lüzumuna dair kaidenin, artık kaldırılmasında ve, bu su
retle normal rejimli bütün Devletlerce tatbik olunan usule de uyulmasında zaruret vardır.
2. 3519 sayılı Kanunda, yabancıların memlekete girebilmeleri için vaz'olunan ilk şart pasa
port veya vesika hâmili bulunmalarıdır. Ancak mezkûr kanun bu vesikaların, bâzı maddelerinde
sözü geçen bir iki vesikadan mı ibaret olduğunu, yoksa ilgili makamlarımızın bu vesikaların han
gilerinin pasaport yerine kaim olacağını tesbite salahiyetli mi olduklarını tasrih etmediği için
tatbikatta içtihat ihtilâfları çıkmıştır. Bunu önlemek için ilişik kanunun 2 nci maddesinde ne gi
bi vesikaların pasaport yerine kaim olacağının İç ve Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilebileceği hu
susunda bir hüküm konulmuştur.
3. Çıkış vizesi: Bu vize normal rejimli memleketlerde çoktan beri kalkmıştır. Bunun tama
men ilgasına şimdilik imkân görülmemesi yüzünden, hiç değilse bu rejimin aşağıdaki yolda tah
fifine çalışılmıştır.
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a) Türk vatandaşları için, pasaportlarını aldıkları tarihten itibaren iki ay içinde kullanmıyanlarm çıkış vizesi almaları mecburiyeti 3519 sayılı Kanunda olduğu gibi ibka edilmiştir.
b) Diplomatik pasaportlarla hususi, servis ve (âdi) pasaportlarımıza tekabül eden pasaport
lar hâmilleri yabancılar çıkış vizesinden muaf tutulmuşlardır.
e) Mütaaddit geliş, gidiş vizesini hâmil bulunanlar ise ikamet tezkeresi alacak vaziyete girse
ler dahi çıkış vizesinden muaf olacaklardır.
4. 3519 sayılı Kanunun diplomatik, hususi ve servis damgalı pasaportlarımız hakkındaki hü
kümleri bâzı- teferruata mütaallik ıslahlara tâbi tutulmuştur, şöyle k i :
a) Diplomatik pasaportlar için, bunların müddetlerine ve yenilenme şartlarına dair sarahat
vaz 'edilmiş;
b) Hususi ve servis damgalı pasaportlar içinde hariçte temdit edilmek imkânları bahşedilmiş
tir.
c) Bundan başka hususi veya servis damgalı pasaportların istisnai hallerde dış memleketler
deki Türkiye Cumhuriyeti siyasi ve (Konsolosluk) temsileiliklerinee ita olunması imkânı da derpiş
edilmiştir.
Bütün yeniliklerin yapılmasından maksat 3519 sayılı Kanunun bu mevzua, mütaallik hüküm
lerinin bâzı bakımlardan mühimliği, bâzı bakımlardan da fazla tahdit edici mahiyette olması yü
zünden sözü geçen neviden pasaportların gerek itası, gerek temdidi hususunda tatbikatta raslanılan güçlüklerin bertaraf edilmesi temin olunmuştur.
5. Umuma mahsus pasaportlara dair hükümlerde, yapılan ıslahatın en mühimleri şunlardır:
a) Meriyet müddetleri, ilişik kanunda tasrih edilen istisnai haller mahfuz bulunmak şartiyle
bir seneden iki seneye çıkarılmıştır. Zira normal rejimli bütün Devletlerin tebaalarına verdikleri
pasaportların meriyet müddeti bâzan yedi seneye kadar varmaktadır. Bu meriyet müddetlerinin
mümkün mertebe uzatılması muhtelif milletlerarası konferanslarda temenni olunmuştur. Bunun baş
lıca sebebi de kısa zamanda meriyeti biten pasaportların hâmillerini, yabancı memleketlerde müş
kül veziyete düşürmesidir.
b) Pasaport harçları ucuzlatılmıştır.
Zira yine birçok milletlerarası konferanslarda büyük bir ekseriyetle tebarüz ettirildiği veçhile
pasaport harçlarının bir nevi vergi veya tahdidi tedbir mahiyeti arzetmeyip sadece pasaportların
tanzim ve tabı masraflarını karşılamaya matuf bir harçtan ibaret kalması doğru ve muvafık olurdu.
c) îki seneden az müddet için muteber veya sırf Türkiye'ye dönmek için muteber olmak üze
re kimlere pasaport verileceği, 3519 sayılı Kanunda olduğundan daha tafsilâtlı ve sarih şekilde
gösterilmiştir. Bu suretle, askerlik hizmeti için veya bâzı idari sebeplerle memlekete dönmeleri
lâzımgelen vatandaşların iki senelik pasaportlardan istifade etmeleri temin olunmuştur.
6. Müşterek pasaportların yürürlük müddetinin 6 aydan bir seneye çıkması imkânları derpiş
edildiği gibi bunların, zaruret hallerinde, istisnai olarak ve bir seneden az bir müddet için du? mem
leketlerdeki konsolosluklarımızca uzatılması imkânı bahşolunmuştur. Zira müşterek pasaport hâ
milleri gidecekleri memleketlerin . vizesini temin, diğer bâzı formaliteleri yapmak için bazan za
man kaybetmektedirler. Bu suretle ellerindeki 6 aylık pasaportun meriyet müddeti hakikatta da
ha da kısalmaktadır, ve binnetiee seyahatleri biraz uzun sürecekse pasaportlarının meriyet müddeti
seyahat müddetine nispetle gayrikâfi hale gelmektedir. Diğer taraftan müşterek pasaportların, bâ
zı zaruret halinde dış temsilciliklerimizce temdit edilebilmesine dair bir kayıt vaz'ı da vatandaşla
rı yabancı memleketlerde içinden eıkılamıyacak vaziyetlere düşmekten kurtarmak için elzemdi.
7. 3519 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde tâbiiyetsiz bulunan kimselere Türkiye'den bir çıkış
veya Türkiye'ye bir giriş için pasaport verileceği derpiş edilmektedir. Tecrübe bunun kâfi olmadı
ğını göstermiştir. Filhakika yalnız tâbiiyetsiz değil siyasi esbaptan dolayı tâbiiyet durumu meşkûk
vaziyete girmiş bulunan bâzı eşhasın memleketimizde mukim bulunmaları veya memleketimizde
müstahdem olmaları hasabiyle normal şekilde seyahat edebilmeleri gerekmiştir. Bu gibilere yalnız
bir çıkış veya bir giriş için muteber yabancılara mahsus pasaport itası bu maksadı temin edeme_(S. Sayısı : 57)
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mektedir. Halbuki tâbiiyetsizlik veya tâbiiyet durumu meşkûk olmuş, mutlaka bu vaziyette bulu
nan kimselerin sakıncalı kimseler olmasını istilzam etmez. Nitekim bu mülâhaza iledir ki birçok
devletler bu gibilerin seyahatini mümkün kılmak için oldukça uzun zaman muteber olabilecek hi
maye pasaportları ihdas etmişlerdir. Bu itibarla ilişik kanunda tek bir giriş veya çıkış için mute
ber pasaportlarm üç veya altı ay muteber olmak üzere bir seyahate münhasır pasaportlar itası da
derpiş olunmuştur.
Bu nevi pasaportların itası İçişleri Bakanlığının takdirine bağlı tutulduğu cihetle tatbikatta
suiistimallere meydan verilmemesi ihtimalleri önlenmiştir.
8. Türkiye'ye giriş vizeleri bakımından 351') sayılı Kanun kâfi derecede çeşitlilik arzetmemektedir. Halbuki yabancıların Türkiye'ye giriş sebeplerinin çeşitliliğine ve milletlerarası tea
müllere tekabül edecek muhtelif neviden vizelerin derpişine ihtiyaç vardır. Bu itibarla ilişik
kanunda 3519 sayılı Kanundakilere ilâveten menıleketimizden muvakkaten çıkacak yabancıların
dış temsilciliklerimizden vize almalarına lüzum bırakmamak üzere emniyet makamlarımızca ve
rilecek olan bir dönüş vizesi ve memleketimizden yalnız bir transit geçişi değil bir de transit
dönüşü sağlıyacak çift transit vizesi derpiş edilmiştir.
9. Vize harçları 3519 sayılı Kanundakilere nispetle artırılmadığı gibi harçsız vize itası hal
leri de çoğaltılmıştır. Bunun sebebi 1947 de Cenevre'de toplanan vize işleri ve hudut formalite
leri uzmanları milletlerarası konferansında vize harçlarının ya ilgası veya asgari hadde indiril
mesi hususunda ittihaz edilen karara uymak- kaygısı olduğu kadar memleketimize yabancı celbi
bakımından bunun menfaatlerimize uygun olacağı mülâhazasıdır.
10. Harçsız vizelerin başında turist damgalı vize gelmektedir. Bu damgalı vizelerin kimlere
verileceği tasarısının 30 ncu maddesinde tesbit olunmuştur,
11. Çıkış vizesi, yukarda da arzolunduğu gibi esasen milletlerarası teamülclere uymıyaıı bir
müessese olduğu için bu vizenin mecburi kılınacağı haller, yine yukarda arzolunduğu gibi azgariye indirildikten başka bu vize harçtan da muaf tutulmuştur.
12. Tasarıdaki cezai hükümlerde yapılan ıslahat :
a) Hüsnüniyet sahibi kimselerin lüzumsuz yere cezaya çarpıtmamasını temine ve,
b) Cezaların tekabül ettikleri suçlara nispetle fazla ağır olmamalarını sağlamaya matuf
bulunmuştur.
13. Tasarıda şu mühim yenilik yapılmıştır:
Malûmları olduğu veçhile biçok memleketlerde pasaport ve vizeye mütaallik kanunlar sade
ce ana prensipleri ihtiva eden beş, on maddelik metinler olup teferruat tüzüklerle, yönetmelik
lere velhâsıl Hükümetin tesbit ve tadil edtbileceği metinlere bırakılmıştır.
Bunun da sebebi
bu mevzuun zaman ve icaplara göre sık sık değişen bir konu teşkil eylemesi, halbuki kanunla
rın mümkün mertebe uzun zaman aynı kalması gereken metinler olduğu keyfiyetidir. Bizde ise
ötedenberi takip edilen usul harçlar, istisnalar ve saire gibi hususlar da dâhil olmak üzere mev
zuun kanunla çerçevelenmesi usulü olmuştur. Bu tasarıda da mezkûr usulden ayrılmamamışsada, bunun mahzurlarını tahfif için, tasarıda Hükümete teferruata mütaallik değişiklikler yap
mak yetkisi verilmiştir. Bu yetkilerin en mühimleri tasarının 9 ncu, 10 ncu ve 11 nci maddelerin
de yazılıdır.
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Dışişleri, Adalet vs içişleri Komisyonlarından seçilen beşer
Komisyon raporu
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas No. 1/47
Karar No. 2

üyeden kurulan

Geçici

13 . VII . 1950

Yüksek Başkanlığa
İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak gerekçe
siyle birlikte Başbakanlığın 5 Temmuz 1950 ta
rih ve 1388/71 sayılı tezkereleriyle Büyük Mil
let Meclisine takdim olunup Dışişleri, Adalet ve
İçişleri Komisyonlarından seçilen üyelerle te
şekkül eden Geçici Komisyona 7 Temmuz 1950
tarihli derkenarla havale buyurulan Pasaport
Kanunu tasarısı mütalâa ve tetkik olundu;
Emniyet esasına dayanmış bulunan 3519 sa
yılı Pasaport Kanununun zaman ve mekân icap
larına göre, demokrasi esası çerçevesi içinde ıs
lahı gayesiyle tanzim olunan yeni tasarı vatan
daşların ve ecnebilerin pasaport ve vize muame
lelerini mümkün mertebe basitleştiren ve kolay
laştıran muafiyetler tanıyan ve meriyet müddet
leri ile asgari harç miktarları hususunda pren
sip bakımından beynelmilel temayüllere uygun
düşen hükümleri ihtiva etmektedir. Bir taraftan
bu temayüllere uymak diğer taraftan menfaatle
rimizi en iyi şartlar içinde sağlamak emeliyle
hareket eden Komisyonumuz, mezkûr tasarıda
aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır :
Madde 3 : A) fıkrasına «Türkiye Cumhuri
yeti» ilâve edilmiş ve (b) fıkrası «Yukardaki b
fıkrasında bahis mevzu kimseler vatandaşlıkları
en seri vasıta ile tesbit olununcaya kadar en ya
kın idare merkezine gönderilerek mahallî mülki
ye âmirinin göstereceği yerde oturtulabilirler»
haline kalbolunmuştur.
Madde 4 : İkinci fıkra şu hale konmuştur :
«Bunlardan pasaport veya vesikalarını yolda
kaybettiklerini iddia edenlerin, İçişleri Bakanlı
ğınca yapılacak soruşturma neticesine kadar en

yakın idare merkezine gönderilerek haklarında
mahallî mülkiye amirince verilecek kararlara
göre işlem yaılmak üzere gösterileceği yerde
oturtulabilmek kaydi ile kabulleri caizdir. »
Madde 6 : 31 nci maddenin son fıkrasındaki
hüküm, alâkası itibariyle altıncı maddenin so
nuna ilâve edilmiştir.
Madde 7 : İlk fıkra Türk vatandaşlarını çı
kış vizesine tâbi tuttuğu için, ecnebilerden fark
lı muamele mevzuubahis olmaktadır. Bu se
bepten tayyedilmiştir. « Türkiye'den çıkış vi
zeye tâbi değildir » hükmü ilâve edilmiştir.
Madde 15 : İlk fıkrada : Pasaport itasında
kaymakamlara da yetki verildi.
Tahsil için gidecekler pasaport harcından
muaf tutuldular.
Madde 16 da ufak bir değişiklik vardır.
Madde 18 de ufak bir değişiklik vardır.
Madde 22 ye ufak bir ilâve yapılmıştır.
Madde 24, 28, 29, 30, 32 ve 34 de küçük ta
dilât yapılmıştır.
Havalesi gereğince Kamutaya verilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Ko. Başkanı
Sözcü
Kâtip
izmir
Giresu
V. Mentes
A. II. Pamukoğlu
Ankara
Balıkesir
Bursa
O. Ş. Çiçekdağ
V. Asena
A. Erozan
Çorum
Hatay
Kütahya
B. Koldaş
Dr. A. Melek
S. 8. Nasuhoğlu
Ordu
F. Boztepe
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Tokad
N. T. Topçuoğlu

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRİŞİ

Pasaport Kanunu

Pasaport Kanunu Tasarısı
Giriş Kapıları

Giriş kapıları

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi
aynen kabui edilmiştir.

MADDE 1. — Türk vatandaşları ve yaban
cılar, ancak Bakanlar Kurulunca tâyin olunan
yerlerden Türkiye'ye girip, Türkiye'den çıkabi
lirler.
Pasaport veya vesika mecburiyeti

Pasaport veya Vesika Mecburiyeti

MADDE 2. — Türk vatandaşları ye yaban
cılar Türkiye'ye girebilmek ve Türkiye'den çı
kabilmek için muteber ve usulüne uygun pasa
port, veya pasapprt yerine kaim olan bir vesika
ibrazına mecburdurlar.
Kanunlar ve Milletlerarası anlaşmalarla tesbit edilenlerden başka yabancılar için ne gibi
vesikların pasaport yerine kabul edileceği hu
susunda İç ve Dışişleri Bakanlıkları müştereken
karar almaya yetkilidirler.

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

Pasaportsuz veya vesikasız gelen Türk vatan
daslan

Pasaportsuz veya Vesikasız Gelen Türk
Vatandaşları

MADDE 3. — Pasaportsuz veya vesikasız, usu
lüne uygun veya muteber olmıyan pasaport ve
ya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelerek Türk
vatandaşlığını iddia edenler :
a) Nüfus hüviyet cüzdanlarını veya hüvi
yet varakalarını ibraz ettikleri ve bunların ken
dilerine ait bulunduğu tahakkuk eylediği tak
dirde,
b) Nüfus hüviyet varakasından başka vesi
ka veya delil gösterenler ise, bu vesika veya de
lillerin kıymeti polisçe takdir edilerek Türk va
tandaşı olduklarına kanaat getirilmesi halinde
Türkiye'ye kabul olunurlar.
Yukardaki (b) fıkrasında bahis mevzuu kim
seler tâbiiyetleri usulü veçhile sabit oluncaya
kadar icabı halinde polis nezareti altına alınır
lar.
Türk vatandaşlığı sabit olmıyanlar geri çev
rilirler.

MADDE 3. — Pasaportsuz veya vesikasız,
usulüne uygun veya muteber olmıyan pasaport
veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelerek
Türk vatandaşlığını iddia edenler.
a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet cüz
danlarını veya hüviyet varakalarını ibraz ettik
leri ve bunların kendilerine ait bulunduğu ta
hakkuk eylediği takdirde;
b) Nüfus hüviyet varakasından başka vesika
veya delil gösterenler ise, bu vesika ve delillerin
kıymeti polisçe takdir edilerek Türk vatandaşı
olduklarına kanaat getirilmesi halinde Türkiye'
ye kabul olunurlar.
Yukardaki (b) fıkrasında bahis mevzuu kim
seler vatandaşlıkları en seri vasıta ile en yakın
idare merkezine gönderilerek mahallî mülkiye
âmirinin göstereceği yerde oturtulabilirler.
Türk vatandaşlığı sabit olmıyanlar geri çev
rilirler.

Pasaportsuz veya vesikasız gelen yabancılar

Pasaportsuz veya Vesikasız Gelen Yabancılar

MADDE 4. — Pasaportsuz, vesikasız veya
MADDE 4. — Pasaportsuz, vesikasız veya
usulüne uygun veya muteber olmıyan pasaport | usulüne uygun veya muteber olmıyan pasaport
( S. SayısıL : 57)

6

veya vesikalarla Türkiye sınırlarına
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veya vesikalarla Türkiye sınırlarına
bancılar geri çevrilirler.

gelen ya

Bunlardan pasaport veya vesikalarını yolda
kaybettiklerini iddia edenlerin, İçişleri Bakan
lığınca yapılacak soruşturma sonuna kadar,
icap ederse polis nezareti altında bulundurul
mak ve haklarında verilecek kararlara göre iş
lem yapılmak şartiyle kabulleri caizdir.
Hükümetin müsaadesiyle gelen göçmenler,
ellerinde Türk konsolosluklarının veya göçmen
şevki için yabancı memleketlere Hükümetçe
gönderilen memur veya heyetler tarafından ve
rilmiş bir vesika bulunmak şartiyle pasaportsuz
da olsalar Türkiye'ye kabul olunurlar.
Umumiyetle mültecilerin ve iskân hakkında
ki mevzuat dışında olarak yurt tutmak maksa
diyle gelen yabancıların, pasaportları olsun ol
masın Türkiye'ye kabulleri İçişleri Bakanlığının
kararına bağlıdır.

Giriş vizesi

ya

Bunlardan, pasaport veya vesikalarını yolda
kaybettiklerini iddia edenlerin, İçişleri Bakan
lığınca yapılacak soruşturma sonuna kadar, en
yakın idare merkezine gönderilerek haklarında
verilecek kararlara göre işlem yapılmak üzere
mahallî mülkiye âmirinin göstereceği yerde
oturabilmek kaydiyle kabulleri caizdir.
Hükümetin müsaadesiyle gelen göçmenler
kaydiyle ellerinde Türk konsolosluklarının ve
ya göçmen şevki için yabancı memleketlere Hü
kümetçe gönderilen memur veya heyetler tara
fından verilmiş bir vesika bulunmak
şartiyle
pasaportsuz da olsalar Türkiye'ye kabul olunur
lar.
Umumiyetle mültecilerin ve iskân hakkında
ki mevzuat dışında olarak yurt tutmak maksa
diyle gelen yabancıların,
pasaportları olsun
olmasın Türkiye'ye kabulleri İçişleri Bakanlığı
nın kararına bağlıdır.
Giriş vizesi

mecburiyeti

mecburiyeti

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — İşbu kanunda derpiş edilen
istisnalar dışında yabancıların Türkiye sınır
larından içeriye girebilmek için yetkili Türk
makamlarından vize almaları mecburidir. Vize
siz olarak Türkiye sınırlarına gelenlerin mem
lekete kabulü ilgili emniyet makamlarının mü
saadesine bağlıdır.
18. nci maddede yazılı pasaportların (A)
nev'inden olanları giriş vizesine tâbi değildir.
Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek için
vize almak mecburiyetine tâbi değildirler.
Vize

gelen

muafiyeti

Vize

muafiyeti

MADDE 6. — Başka memleketlere gitmek
üzere yola çıkmış olan veya sırf turizm veya
tenezzüh maksadiyle münferit veya müşterek
pasaportlarla seyahat eden yabancılar vizesiz
olarak Türk liman ve hava istasyonları şehir
lerine mahallî emniyet makamlarının müsaade
siyle inip gezebilirler ve oralarda geceliyebilirler

MADDE 6. — Başka memleketlere gitmek
üzere yola çıkmış olan veya sırf Turizm veya
tenezzüh maksadiyle münferit veya müşterek
pasaportlarla seyahat eden yabancılar vizesiz
olarak Türk liman ve hava istasyonları şehirleri
ne mahallî Emniyet makamlarının müsaadesi
ile inip gezebilirler. Ve oralarda geceliyebilirler.

Hava voliyle Türkiye'den, Türk hava lima
nından ayrılmaya lüzum kalmıyacak şekilde

Hava yoliyle Türkiye'den, Türk hava lima
nından ayrılmıya lüzum kalmıyacak şekilde
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transit geçecek yabancılar için vize mecburiye
ti yoktur.

transit geçecek yabancılar için vize mecburiyeti
yoktur.
Bir uçakla gelerek diğer bir uçağa aktarma
olacak yolcuların geldikleri uçağın varışı ve
gidecekleri ilk uçağın hareketi arasındaki za
man zarfında vizesiz olarak hava alanı şehrine
çıkmalarına müsaade olunbilir.

Çıkış vizesi

Çıkış vizesi

MADDE 7. — Umuma mahsus pasaport hâ
mili Türk vatandaşları bu pasaportu veriliş ta
rihinden itibaren 3 ay içinde kullanmak suretiy
le Türkiye'yi terketmedikleri takdirde yaban
cı memleketlere gitmek için çıkış vizesi alma
ya mecburdurlar.
18. nci madde gereğince ita olunan pasaport
lardan (B) nevinden olanların hâmilleri bu
pasaportu veriliş tarihinden itibaren bir ay zar
fında Türkiye'den çıkış suretiyle kullanmadık
ları takdirde çıkış vizesi alacaklardır. Bunlar
dan 'maada, bütün yabancılar Türkiye'den çık
mak için çıkış vizesine tâbi değildirler.
Çıkış vizesi almaya mecbur bulunmıyan ya
bancılardan yurt dışma çıkmaları mahzurlu gö
rülenlerin, vergiden borçlu olanların ve adliyece
ilişiği bulunanların isim ve hüviyetleri ilgili da
ireler tarafından polis makamlarına bildirilir.
İlgili polis makamları tarafnidan da liman, tren
ve havayolları istasyonları ve bütün hudut zabı
tasına yayınlanır ve hudut polisi bu gibilerin
yurd dışına çıkmalarına mâni olur.
19 ncu ve 20 nci maddelerde derpiş edilen
vesikalar ve bunların yabancıların hâmil bulu
nacakları muadilleri hiçbir hal ve kârda çıkış
vizesine tâbi değildirler.

MADDE 7. — Türkiye'den çıkış vizeye tâbi
değüdir.
Ancak, 18 nci madde gereğince ita olunan
pasaportlarda (B) nevinden olanların hâmilleri
bu pasaportu veriliş tarihinden bir ay zarfın
da Türkiye'den çıkış suretiyle kullanmadıkları
takdirde çıkış vizesi alacaklardır.
Yurt dışına çıkmaları mahzurlu görülenler
den, vergiden borçlu olanların ve adliyece ve
askerlikçe ilişiği bulunanların isim ve hüviyet
leri ilgili daireler tarafından polis makamları
na bildirilir. İlgili polis makamları tarafından
da liman, tren ve hava yolları istasyonları ve
bütün hudut zabıtasına yayınlanır. Ve hudut po
lisi bu gibilerin yurt dışına çıkmalarına mâni
olur.
!*i*H
19 ncu ve 20 nci maddelerde derpiş edilen
vesikalar ve bunların yabancıların hâmil bulu
nacakları muadilleri hiçbir hal ve kârda çıkış
vizesine tâbi değildirler.

Türkiye*ye girmeleri memnu kimseler

Türkiye'ye girmeleri memnu kimseler

MADDE 8. — 1. Serseriler ve dilenciler,
2. Delilikle veya bulaşık hastalıkla malûl
olanlar (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi
tehlikeye sokmıyacak halde olup kendi vasıtalariyle veya kanuni veli veya vâsilerinin mad
di himayeleri altında olarak tedavi veya hava
değişimi için gelenler bu hükümden istisna edi
lebilirler) .
3. Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulundu-

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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ğu, mücrimlerin iadesine mütaallik anlaşma ve
ya andlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edi
len suçlardan birinden sanık veya hükümlü bu
limanlar,
4. Türkiye'den smırdışı edilmiş olup da av
detine müsaade edilmemiş bulunanlar,
5. Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve
umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak
istiyenlere.ve bozanlara iştirak veya yardım et
mek maksadiyle geldikleri sezilenler,
6. Fahişeler ve kadınları fuhuşa sevkederek geçinmeyi meslek edinenlerle Beyaz Kadın
Ticareti yapanlar ve her nev'i kaçakçılar,
7. Türkiye'de kalacaklarını beyan ettikleri
müddetçe yaşamalarına ve tekrar gitmelerine
yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye'de ken
dilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu
veya Türkiye 'de yabancılara kanunla menedilmemiş işlerden birini tutacaklarını ispat edemi• yenler.
Mukabele

Mukabile bilmisil

bümisil

MADDE 9. — Bakanlar Kurulu, hâkimiyet
leri veya idareleri altında bulunan memleketle
re Türk vatandaşlarının girmelerini kayıt ve
şartlara tâbi kılan veya meneden devletler te
baaları hakkında münasip görülecek kayıt ve
şartları koymaya veya bunların memlekete gir
melerini menetmeye ve işbu kanunda derpiş
edilen bilcümle malî hükümlere nispetle Türk
vatandaşları hakkında daha az müsait hüküm
ler tatbik eden devletler tebaaları hakkında mu
kabele bilmisil tedbirleri almaya yetkilidir.
İstisnai pasaport ve vize

kolaylıkları

MADDE 10. — Hükümet yabancı devletlerle
pasaport ibrazı ve vize alma -mecburiyetinin
kaldırılması veya vizelerin harçtan muaf tutul
ması da dâhil olmak üzere pasaport ve vize iş
lerinde istisnai kolaylıklar gösterilmesine müta
allik karşılıklı anlaşmalar yapmaya ve lüzum
göreceği hallerde bâzı devletler tebaaları için
vize mecburiyetim tek taraflı olarak da kaldır
maya yetkilidir.

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu
aynen kabul edilmiştir.

İstisnai pasaport ve vize

maddesi

kolaylıkları

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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Harbde ve fevkalâde hallerde istisnai tedbirler

Harbde ve fevkalâde hallerde istisnai tedbirler

MADDE 11. — Bakanlar Kurulu, harb halin
de veya diğer olağanüstü hallerde memleketin
bir bölgesine veya umumuna şâmil olmak üzere
bütün veya bâzı yabancılar için pasaport ve vizeyefpısşütaallik kayıt ve gartlar koyabilir.
Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

bunları vermeye yetkili makamlar

Pasaportların ve vesikaların nevüeri, harçları VB
bunları vermeye yetkili makamlar

MADDE 12. — Türkiye Cumhuriyeti namı
na verilecek pasaport ve bunların yerini tut
maya mahsus vesikalar şunlardır :
A) Pasaportlar:
I - Diplomatik pasaportlar;
II - Hususi damgalı pasaportlar;
İÜ - Hizmet damgalı pasaportlar;
IV - Umuma mahsus pasaportlar (Münferit
veya müşterek olur).
V - Yabancılara mahsus pasaportlar;
B) Vesikalar:
I - Pasavanlar veya benzeri belgeler;
II - Tayfa vesikalariyle kara re hava nakil
vasıtaları memur ve mürettebatına mahsus ve
sikalar.

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Diplomatik pasaportlar

Diplomatik pasaportlar

MADDE 13. — Diplomatik pasaportlar, Dış
işleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde, Tür
kiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, ve Elçilikleri
tarafından verilir.
Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev ve
ya seyahat için gidenlere, görevlerinin veya se
yahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahata mah
sus olmak üzere veya, âzami iki sene için, dai
mî görevle gidenlere de, âzami dört sene için mu
teber olmak üzere verilip icabında aynı müddet
ler için üç defa temdit olunur.
Diplomatik pasaportlar: Büyük Millet Mec
lisi azasına, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay baş
kanlarına, Genelkurmay Birinci ve İkinci Baş
kanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına. Orgeneral
lere, oramirallere, eski Devlet başkanlarına, es
ki başbakanlara ve dışişleri bakanlarına Cum
hurbaşkanlığı Genel Kâtibine, Dışişleri Bakan
lığı meslek mensuplarına Cumhurbaşkanlığı

MADDE 13. — Diplomatik pasaportlar, Dış
işleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde,
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilik
leri tarafından verilir.
Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev
veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya
seyahatlerinin mahiyetlerine göre, bir seyahate
mahsus olmak üzere veya, âzami iki sene için,
daimî görevle gidenlere de âzami dört sıene için
muteber olmak üzere verilip icabında ayni müd
detler için üç defa temdit olunur.
Diplomatik pasaportlar: Büyük Millet Mec
lisi azasına, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Baş
kanlarına, Genelkurmay Birinci ve İkinci Baş
kanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgeneral
lere, Oramirallere, Eski Devlet Başkanlarına,
Eski Başbakanlar ve Dışişleri Bakanlarına,
Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibine, Dışişleri Ba
kanlığı. meslek mensuplarına, Cümhurbaşkan-
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dairesi erkânından resmî bir vazife ile gönderi
lenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri
nezdine memur edilen müşavirlere, ataşelere ve
muavinlerine, Hükümet adına; milletlerarası
resmî müzakereler icrası, mukavelenameler akdi
için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve
konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve
yabancı devletler veya milletlerarası teşekkül
ler nezdinde daimî veya muvakkat vazife gör
mek üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere ve
rilir.
Diplomatik pasaport alabilecek durumda bu
lunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri
devam ettiği müddetçe, karılarına dahi diplo
matik pasaport verilir veya bunlar kocalarının
pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir.
Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve
vazifeleri devam ettiği müddetçe, yanlarında ya
şayıp evli bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan kız
çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp reşit
bulunmıyan erkek çocuklarına dahi diplomatik
pasaport verilir veya bunlar baba veya anaları
nın pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir.
Diplomatik pasaportların refakat hanesine
kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi ile birlikte
seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kul
lanamazlar.
Diplomatik pasaportların, sahiplerinin, veya
varsa refakat hanesinde kavıtlı bulunanların
yönetmelimi birer kıta fotoğraf isini ihtiva eyle
meleri lâzımdır.
Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya res
me tâbi değildir.

Hususi

Geçici K.

I

lığı Dairesi erkânından resmî bir vazife ile gön
derilenler, Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilcilik
leri nezdine memur edilen müşavirlere, ataşele
re ve muavinlerine, Hükümet adına; Milletler
arası resmî müzakereler icrası, mukavelename
ler akdi için veya Milletlerarası toplantılarla
kongre ve konferanslara katılmak üzere gön
derilenlere ve yabancı Devletler veya Millet
lerarası. teşekküller nezdinde daimî veya mu
vakkat vazife görmek üzere gönderilenlere, Si
yasi kuryelere verilir.
Diplomatik pasaport alabilecek durumda bu
lunan veya alan kimselerin sıfat veya vazife
leri devam ettiği müddetçe, karılarına dahi dip
lomatik pasaport verilmesi veya bunların ko
calarının pasaportlarını refakat hanesine kayit edilmesi caizdir.
Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat
ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, yanların
da yaşayıp evli bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan
kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp re
şit bulunmıyan erkek çocuklarına dahi diplo
matik pasaport verilir. Veya bunlar baba veya
analarının pasaportlarının refakat hanesine
Kaydedilir. Diplomatik pasaportların refakat
hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibiyle
birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasa
portu kullanamazlar.
Diplomatik pasaportların, sahiplerinin, ve
ya varsa refakat hanesinde kayıtlı bulunanla
rın birer..kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lâ
zımdır.
Diplomatik pasaportlar hiçbir hare veya resmo tâbi değildir.
Hususi

pasaportlar

MADDE 14. — A) Hususi damgalı pasa
portlar :
Cumhurbaşkanlığı Dairesi erkânına, Devlet
bareminin 1. nci, 2. nci ve 3. ncü derecesinde bu
lunan subaylarla, mülkî ve askerî memurlara,
diplomatik pasaport itasını gerektiren vazife
lerden gayri her hangi bir resmî vazife ile veya
kendi hesaplarına dış memleketlere gittikleri
zaman, vçrilir.
Bunlardan memurluktan çekilmiş olanlara
dahi, başka bir vazife almamış veya iş tutama-

pasaportlar

MADDÎ] 14. — (a) Hususi damgalı pasa
portlar :
Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı dairesi- erkâ
nına, Devlet bareminin birinci, ikinci ve üçün
cü derecesinde bulunan subaylar]a, mülki ve as
kerî memurlara. Diplomatik pasaport itasını ge
rektiren vazifelerden gayri her hangi bir resmî
vazife ile veya kendi hesaplarına dış memleket
lere gittikleri zaman verilir.
Bunlardan memurluktan çekilmiş olanlara
dahi, başka bir vazife almamış veya iş tutama-
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ımşlar ise bu nevi pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durum
da bulunanların karılarına da aynı nevi pasa
portun itası veya bunların kocalarının pasapor
tunun refakat hanesine yazılması caizdir. Hususi
damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sı
rada vefat edenlerin dul karılarına, başkası ile
evlenmemiş ve para getiren bir iş tutamamışlarsa, ayni neviden pasaport itası caizdir.
Hususi damgalı pasaportların refakat hane
sine, pasaport sahibinin yanında yaşayıp evli
bulunmayan ve iş sahibi olmıyan kız çocukları
ile yine yanında yaşayıp reşit bulunmıyan erkek
çocuklarının kaydı caizdir.
Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasa
port sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde o
pasaportu kullanamazlar.

nıışlar ise bu nevi pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durum
da bulunanların karılarına da aynı nevi pasa
portun itası veya bunların koealarmm pasapor
tunun rafakat hanesine yazılması caizdir. Husu
si damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu
sırada vefat edenlerin dul karılarına, başkası
ile evlenmemiş ve para getiren bir iş tutamamışlarsa, aynı neviden pasaport itası caizdir.
Hususi damgalı pasaportların raf akat hane
sine, pasaport sahibinin yanında yaşayıp evli
bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan kız çocuklariyle yine yanında yaşayıp reşit bulunmıyan er
kek çocuklarının kaydı caizdir.
Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport
sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasapor
tu kullanamazlar.

Hizmet pasaportları

Hizmet pasaportları

B) Hizmet damgalı pasaportlar:
B) Hizmet damgalı pasaportlar:
îşbu kanun gereğince kendilerine diplomatik
îşbu kanun gereğince kendilerine diploma
veya hususi damgalı pasaport verilmesi müm
tik veya hususi damgalı pasaport verilmesi müm
kün olmıyan kimselere, Hükümetçe, hususi ida
kün olmıyan kimselere, Hükümetçe, hususi ida
relerce veya belediyelerce, resmî vazife ile dış
relerce veya belediyelerce, resmî vazife ile dış
memleketlere gönderildiklerinde veya dış mem I memleketlere gönderildiklerinde veya dış mem
leketlerde vazifeye alındıklarında verilir.
leketlerde vazifeye alındıklarında verilir.
Hususi ve hizmet pasaportları hakkında
Hususi v$ hizmet pasaportları hakkında müş
terek hükümler

Müşterek hükümler
C) Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar:
Talep edenin mensup bulunduğu makamın
en yüksek âmirinin yazılı işarı üzerine Dışişleri
Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportların, ay
ni şart dâhilinde ve Dışişleri Bakanlığının ve
receği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Bü
yük Elçilik ve Elçiliklerince verilebilir. Yukardaki (A) fıkrasında yazılı zevceler ve çocuklara
hususi damgalı pasaport itası veya bunların
refakat hanesine kaydı için de ayni yazılı işara
lüzum vardır.
Hususi damgalı pasaportlar bir selle için;
hizmet damgalı pasaportlar, pasaport sahibinin
görevinin müddetine ; göre tesbit edilecek süre
için muteber olmak üzere tanzim edilir. îşbu
pasaportlardan müddeti bitenlerin, bu fıkrada
yazılı işarın vukuu şartiyle ve Dışişleri Bakan
lığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cum-

I

I
I

I

C) Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar:
Talebedenin mensup bulunduğu makamın
en yüksek âmirinin yazılı işarı üzerine Dışişleri
Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, ay
ni şart dâhilinde ve Dışişleri Bakanlığının ve
receği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti
Büyük Elçilik ve elçiliklerince verilebilir. Yukardaki (A) fıkrasında yazılı zevceler ve ço
cuklara hususi damgalı pasaport itası veya
bunların refakat hanesine kaydı için de aynı
yazılı işara lüzum vardır.
Hususi damgalı pasaportlar bir sene için;
hizmet damgalı pasaportlar, pasaport sahibinin
görevinin müddetine göre tesbit edilecek süre
için muteber olmak üzere tanzim edilir. îşbu
pasaportlardan müddeti bitenlerin, bu fıkrada
yazılı işarın vukuu şartiyle ve Dışişleri Ba-
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kanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye
Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçiliklerince ay
ni müddetler için üçer defa temdidi caizdir.
Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa re
fakat hanesinde kayıtlı bulunanların, birer kıta
fotoğrafisinin ihtiva eylemeleri lâzımdır.
Bu pasaportlar hiç bir harç ve resme tâbi
değildir.

huriyeti Büyük Elçilik ve Elçiliklerince aynı
müddetler için üçer defa temdidi caizdir.
Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refa
kat hanesinde kayıtlı bulunanların, birer kı
ta fotografisini ihtiva eylemeleri lâzımdır.
Bu pasaportlar hiçbir har-ç ve resme tâbi de
ğildir.

Umuma mahsus münferit

pasaportlar:

Umuma mahsus münferit

MADDE 15. — Valiler, yahut emirleriyle
Emniyet müdürleri, yabancı memleketlerde,.
Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafın
dan Türk vatandaşlarına verilir.
Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit
olmıyan ve iş sahibi bulunmıyan kız veya erkek
çocukları pasaportun refakat hanesine kaydo
lunur. Pasaport sahibinin karısı için de aynı
şekilde işlem yapılır.
Refakat hanesine yazılı olanlar, adına pasa
port verilmiş bulunan kimselerin
beraberinde
bulunmadıkça o pasaportla seyahat edemezler.
Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat
hanesinde kayıtlı olanların yönetmeliğine göre
birer kıta fotografisini ihtiva eylemesi lâzımdır.

Muteberlik

MADDE 15. — Valiler, yahut emirleriyle
illerde Emniyet Müdürleri ve ilçelerde kayma
kamlar yabancı memleketlerde, Türkiye Cum
huriyeti Konsoloslukları tarafından Türk va
tandaşlarına verilir.
Pasaport sahibi talebettiği takdirde reşit
olmıyan ve iş sahibi bulunmıyan kız veya er
kek çocukları pasaportun refakat hanesine kay
dolunur. Pasaport sahibine karısı için de ayni
şekilde işlem yapılır.
Refakat hanesine yazılı olanlar, adma pasa
port verilmiş bulunan kimselerin beraberin
de bulunmadıkça o pasaportla seyahat edemez
ler. Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa re
fakat hanesinde kayıtlı olanların yönetmeliğine
göre birer kıta fotografisini ihtiva eylemesi lâ
zımdır.
Muteberlik

müddetleri

müddetleri

Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşa
ğıda ve 23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı
istisnalar mahfuz bulunmak şartiyle ve alâka
dar, aşağıda gösterilen daha kısa müddetler
için verilmesini talep etmediği takdirde, iki se
ne muteber olmak üzere tanzim edilir.
Askerliği tecilli olanlara subay, mülki veya
askerî memur olup mensup oldukları makamlar
dan mezuniyet almak suretiyle yabancı memle
ketlere gidenlere iki senelik pasaport verilmez.
Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete
celbedilenlere konsolosluklarca yolun uzunlu
ğuna ve seyahat şartlarına göre üç veya altı
ay muteber pasaport verilir.

Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşa
ğıda ve 23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı
istisnalar mahfuz bulunmak şartiyle ve alâka
dar, aşağıda gösterilen daha kısa müddetler
için verilmesini talep etmediği takdirde, iki sene
muteber olmak üzere tanzim edilir.
Askerliği tecilli olanlara subay, mülki veya
askerî memur olup mensup oldukları makamlar
dan mezuniyet almak suretiyle yabancı mem
leketlere gidenlere iki senelik pasaport verilmez.
Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete
celbedilenlere konsolosluklarca yolun uzunlu
suna ve seyahat şartlarına göre ü<ç veya altı ay
muteber pasaport vrilir.
Harçları

pasaportlar

I

Umuma mahsus münferit pasaportlar aşağı- |

ffarçlan
Umuma mahsus münferit pasaportlar aşağıda-
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daki harçlara tâbidir:
iki sene muteber olanlar
15 lira
Bir »
»
»
8 »
Altı ay
»
»
4
»
Üç ay
»
»
2
»
23 neü maddenin son fıkrası gereğince veri
len yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber pasa
portlar
2 lira
Refakat hanesine kaydolunanlar için ayrıca
harç alınmaz.
Yabancı memleketlere münhasıran tahsil için
gidenlere verilecek pasaportlardan yarım harç
alınır.
Yabancı memleketlerde muvakkat olarak ça
lışmak üzere giden işçilere, kendilerini istih
dam edenlerle birlikte gidecek kadın veya er
kek hizmetçilere, bu sıfatları sabit olmak şartiyle bir lira harç mukabilinde pasaport verilir.

ki harçlara tâbidir.
iki sene muteber olanlar
15 lira
Bir sene
»
»
8
»
Altı ay
»
»
4
»
Üç ay
»
»
2
»
23 neü maddenin son fıkrası gereğince veri
len yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber pa
saportlar
2 lira
Refakat hanesine kayıt olunanlar için ayrı
ca harç alınmaz.
Yabancı memleketlerde muvakkat olarak
çalışmak üzere giden işçilere, kendilerini istih
dam edenlerle birlikte gidecek kadın veya er
kek hizmetçilere, bu sıfatları sabit olmak şartiyle bir lira harç mukabilinde pasaport verilir.

Harçtan

muaflık

Harçtan

Yabancı memleketlerde yoksul kalmış olduk
ları sabit olan Türk vatandaşlarına Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarmca, sırf Türkiye'
ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve ve
riliş tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde
sahibi tarafından 'bulunduğu memleketten hare
ket etmek suretiyle kullanılmak üzere harçsız
pasaport verilir.

Umuma mahsus müşterek

pasaportlar

MADDE 16. — Toplu bir halde yolcu
luk
etmek
istiyen ve en az 8 kişilik
Bir kafile teşkil eden Türk vatandaşları
na, istedikleri takdirde unluma mahsus müşte
rek pasaport verilir. Bu nevi pasaportu itaya
Valiler yahut emirleriyle Emniyet Müdürleri
yetkilidirler.
Muteberlik

Yabancı memleketlere münhasıran tahsil için
gideceklere verilecek pasaportlardan harç alın
maz.
Yabancı memleketlerde yoksul kalmış olduk
ları sabit olan Türk vatandaşlarına Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluklarmca, sırf Türkiye'
ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve ve
riliş tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde
sahibi tarafından bulunduğu memleketten hare
ket etmek suretiyle kullanılmak üzere harçsız
pasaport verilir.
Umuma mahsus müşterek

pasaportlar

MADDE 16. — Toplu bir halde yolculuk et
mek istiyen ve en az sekiz kişilik bir kafile teş
kil eden Türk vatandaşlarına, istedikleri takdir
de umuma mahsus müşterek pasaport verilir.
Bu nevi pasaportu itaya valiler yahut emirleriyle
illerde emniyet müdürleri ilçelerde kaymakamlar
yetkilidirler.

müddeti

Muteberlik

Bu pasaportlar verildikleri tarihten itiba
ren bir sene için muteberdir. Alâkadarlar talebettikleri takdirde altı ay muteber olmak
üzere de tanzim edilir. Yabancı memleketler-

muaflık

Müddeti

Bu pasaportlar verildikleri tarihten itibaren
bir sene için muteberdir. Alâkadarlar talep et
tikleri takdirde altı ay muteber olmak üzere de
tanzim edilir. Yabancı memleketlerde müddeti
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de müddeti bittiği takdirde İçişleri Bakanlığı
bittiği takdirde de İçişleri Bakanlığının muvafanın muvafakati ile Türkiye
Cumhuriyeti ! katı ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarmca
konsolosluklarmca bir seneden az bir süre için
bir seneden az bir süre için istisnai olarak mute
istisnai olarak muteberliğinin uzatılması ca
berliğinin uzatılması caizdir.
izdir.
Bu pasaportlar umuma mahsus münferit pa
Bu pasaportlar umuma mahsus münferit
saportlar gibi, kafileyi teşkil edenlerin fotoğrapasaportlar gibi, kafileyi teşkil edenlerin foto
fîlerini havi bir listenin ilâvesi suretiyle tanzim
ğrafilerini havi bir listenin ilâvesi suretiyle
olunur.
ta-nzim öltmur.
Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ay
Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ay
rılanlar ayrıca pasaport almaya mecburdurlar.
rılanlar ayrıca pasaport almaya mecburdurlar.
Harcı

Harcı

Müşterek pasaportlar, bu pasaportlara ka
yıtlı bulunan her şahıs başına:
Bir snelik olduğu takdirde
4 lira
Altı aylık olduğu takdirde
2 lira
harca tâbidir.
Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari ve
ya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette
bulunduğu sabit olanlarla Millî Eğitim Bakan
lığının müsaadesiyle ilmî tetkiklerde bulunmak
veya yabancı memleketlerde yapılacak spor te
ması ve müsabakalarına iştirak etmek üzere
kafile haMnde gezi yapacak öğretmen, öğrenci
ve spörcüclara verilecek pasaportlar hi,ç bir
tiarea tâbi değildir.

Müşterek pasaportlar, bu pasaportlara ka
yıtlı bulunan her şahıs başına
Bir senelik olduğu takdirde 4 lira.
Altı aylık olduğu takdirde 2 lira harca tâ
bidir.
Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticaret ve
ya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bu
lunduğu sabit olanlarla Millî Eğitim Bakanlığı
nın müsaadesiyle ilmî tetkiklerde bulunmak veya
yabancı memleketlerde yapılacak spor teması ve
müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halin
de gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara
verilecek pasaportlar hiçbir harca tâbi değildir.

Umuma mahsus pasaportların alınması için
şartlar

Umuma Mahsus Pasaportların Alınması için
Şartlar

MADDE 17. — A) Umuma
mahsus
gerek münferit, gerek müşterek pasaport
almak istiyen kimselerin bir dilekçe ile
mahallin
en
büyük "mülkiye
amirliğine
başvurarak kendilerinin Ve varsa bera
berlerinde götüreceklerini, Tıüviyetlerini ve
Türk vatandaşı olduklarını" nüfus hüviyet cüz
danı ibraz etmek suretiyle ispat etmeleri lâzım
dır.

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları
konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport ve
rilir. -Başka bir ^konsolosluğa Biüraefttat edenle
rin tâbiiyet ilmühaberi veya eski pasaportların
dan başka nüftts tezkerelerini de ibraz etmeme
leri takdirinde bu konsolosluk pasaportun ita(S. Saj
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B&
sini gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik
edebilir.
Askerlik hizmeti çağında olanlar
B);. Türkiye'den yabancı memleketlere git
mek istiyen, muvazzaf veya ihtiyat askerlik hiz
meti, çağında ^bulunan Türk vatandaşlarının, git
melerine bir mâni bulunmadığını askerlik şu
besinden verilmiş resmî vesika ile ispat etme
leri-lâzımdır. Harbe hazırlık, seferberlik ve. ih
tiyat subay-ve, efradını celp suretiyle yapılan
manevra hali olmıyan zamanlarda resmî ve mun
tazam terhis veya ihraç tezkerelerinin ibrazı
kâfidir.
Reşit olmıyanlar ve mahcurlar
C) Reşit olmıyanların ve mahcurların yal
ına seyahat etmek üzer-e pasaport alabilmeleri
için-kanuni mümessillerinin muvafakatlerini ha
vi resmî bir. makamdan tasdikli vesika ibraz
eylemeleri lâzımdır.
Devlet memurları
D) Kendi hesabına yabancı memleketlere
gitmek istiyen Devlet memurlarına il özel ida
releriyle Belediye memurlarına ve bu makam
lara merbut müesseseler hizmetindeki memur
ve müstahdemlere pasaport verilmesi için bun
ların mensup oldukları makam veya müessese
den verilmiş resmî müsaade vesikası ibraz etme
leri lâzımdır.
«.Yabancılara mahsus» damgalı pasaportlar

«Yabancılara mahsus» damgalı pasaportlar

MADDE 18. — Tâbiiyetsiz bulunan veya
tâbiiyet durumlarının muntazam bulunmaması
hasebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fii
len tâbiiyetsizlerin tâbi tutuldukları işlemlere
tâbi tutulmasında içişleri Bakanlığınca zaruret
görülen kimselere icabında mezkûr Bakanlığın
alacağı kararla «yabancılara mahsus» damgası
nı taşıyan ve Türk vatandaşlığını iktisap bakı
mından her hangi bir mânayı veya hâmili lehi
ne her hangi bir hak iktisabını tazammun etmiyen bir pasaport verilir.

MADDE 18. — Tâbiiyetsiz bulunan veya
tâbiiyet durumlarının muntazam bulunmaması
hasebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fii
len tâbiiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tâ
bi tutulmasında İçişleri Bakanlığınca zaruret
görülen kimselere icabında mezkûr Bakanlığın
alacağı kararla «yabancılara mahsus» damgası
nı taşıyan ve Türk vatandaşlığını iktisap bakı
mından her hangi bir mânayı veya hâmili lehi
ne her hangi bir hak iktisabını tazammun etmiyen bir pasaport verilir.
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Bu pasaport iki nevidir:
A) Türkiye'ye yalnız bir giriş veya Türki
ye'den yalnız bir çıkış için muteber olan pasa
portlar.
Giriş için verildiği takdirde Türkiye'ye giri
şin vukuu; Türkiye 'den çıkış için verildiği tak
dirde de üzerindeki şerhde tasrih edilen memle
kete vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak
olan bu pasaportların sahipleri tarafından itası
tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu
memleketi terketmek suretiyle kullanılması
şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerektir.
B) İçişleri Bakanlığının takdirine göre üç
veya altı ay muteber olmak üzere bir gidiş ve
gelişe münhasır pasaportlar.
Her iki neviden pasaportlar, içişleri Bakan
lığı ve yabancı memleketlerde İçişleri Bakanlı
ğının talebi veya tasvibi üzerine Dışişleri Ba
kanlığınca verilecek talimata istinaden, Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluk makamları tarafından
verilir.
Yukardaki A fıkrasında yazılı neviden pa
saportların yürürlüğünü kaybetmesi tarihinden
itibaren iki ay geçmiş ise bunların yenilenmesi
işlemi İçişleri Bakanlığının kararma bağlıdır.
Pasaport sahibinin tâbiiyet bakımından ay
ni durumda bulunup reşit olmıyan ve iş sahibi
bulunmıyan kız veya erkek çocuklarının o pa
saportun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasiyle tâbiiyet bakımından ayni durumda bulu
nan karısı hakkında da ayni işlem yapılabilir.
Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport
sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde o pasa
portu kullanamazlar.
Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refa
kat hanesinde kayıtlı olanların yönetmeliği gegereğinoe birer kıta fotografisini ihtiva eyleme
si lâzımdır.

Bu pasaport iki nevidir:
A) Türkiye'ye yalnız bir giriş veya Türki
ye'den yalnız bir çıkış için muteber olan pasa
portlar.
Giriş için verildiği takdirde Türkiye'ye gi
rişin vukuu; Türkiye'den çıkış için verildiği
takdirde de üzerindeki şerhde tasrih edilen
memlekete vusul üzerine muteberliği nihayet
bulacak olan bu pasaportların sahipleri tarafın
dan itası tarihinden itibaren bir ay içinde bu
lunduğu memleketi terk etmek suretiyle kulla
nılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi ge
rektir.
B) İçişleri Bakanlığının takdirine göre üç
veya altı ay muteber olmak üzere bir gidiş ve
gelişe münhasır pasaportlar.
Her iki neviden pasaportlar, İçişleri Bakan
lığı ve yabancı memleketlerde İçişleri Bakanlı
ğının talebi veya tasvibi üzerine Dışişleri Ba
kanlığınca verilecek talimata istinaden, Türki
ye Cumhuriyeti konsolosluk makamları tara
fından verilir.
Yukardaki A fıkrasında yazılı neviden pasa
portlarm yürürlüğünü kaybetmesi tarihinden iti
baren iki ay geçmiş ise bunların yenilenmesi iş
lemi İçişleri Bakanlığının kararma bağlıdır.
Pasaport sahibinin tâbiiyet bakımından ayni
durumda bulunup reşit olmıyan ve iş sahibi bu
lunmıyan kız veya erkek çocuklarının o pasa
portun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasiyle tâbiiyet bakımından ayni durumda bulu
nan karısı hakkında da ayni işlem yapılabilir.
Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport
sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasa
portu kullanamazlar.
Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa
refakat hanesinde kayıtlı olanların birer kıta
fotografisini ihtiva eylemesi lâzımdır.

Harcı

Harc%

Yukardaki (A) fıkrasındaki neviden olanlar
5 lira harca tâbidir. Bu harcı ödeyemiyecek du
rumda olduğu anlaşılanlar bu harçtan muaftır
lar.
Yukardaki (B) fıkrasındaki neviden olanlar
8 lira harca tâbidir.

Yukardaki (A) fıkrasındaki nev'inden olan
lar beş lira harca tâbidir. Bu harcı ödeyemiye
cek durumda olduğu anlaşılanlar bu narçtan
muaftırlar.
Yukarda (B) fıkrasındaki nev'inden olan
lar sekiz lira harca tâbidir.
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Pasavanlar ve benzeri belgeler

Pasavanlar ve benzeri belgeler

MADDE 19. — Pasavanlar veya benzeri bel
geler, Türkiye Cumhuriyeti ile hem hudut mem
leketlerin hudut mmtakaları dâhilinde pasa
port yerine kullanılmak üzere Türk vatandaşla
rına verilir. Bunların şekli, ita tarzı, muteberlik
müddeti, kimlere verileceği Türkiye Cumhuri
yeti ile alâkalı Devletler arasında yapılmış veya
yapılacak anlaşmaların hükümlerine uygun ola
rak îç ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken
tesbit edilir.

MADDE 19. — Pasavanlar veya benzeri bel
geler, Türkiye Cumhuriyeti ile hemhudut mem
leketlerin hudut mmtakaları dâhilinde pasaport
yerine kullanılmak üzere Türk vatandaşlarına
verilir. Bunların şekli, ita tarzı, muteberlik
müddeti, kimlere verileceği Türkiye Cumhuriye
ti ile alâkalı Devletler arasında yapılmış veya
yapılacak anlaşmaların hükümlerine uygun ola
rak îç ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken
tesbit edilir.

Harm

Harcı

Bu vesikalar pasaport harcına tâbi olmayıp
hususi tarifeleri mucibince resme ve harca tâbi
dir.

Bu vesikalar pasaport harcına değil hususi
tarifeleri mucibince resme ve harca tâbidir.

Türkiye dışına nakliyat yapan nakil vasıtalarının
memur ve müstahdemlerine verilen vesikalar
MADDE 20. — Türk kara suları dışına çı
kan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mü
rettebatına pasaport yerine usulü dairesinde li
man reisliğince tanzim olunmuş ve liman poli
since vize edilmiş fotoğraflı tayfa vesikası ve
rilir.
Yabancı gemi mürettebatına salâhiyettar ya
bancı makamları tarafından usulü dairesinde ve
rilmiş olan tayfa vesikalariyle vazife icabı Türk
kara sularına ve liman şehirlerine girilip çıkıl
ması caizdir.
Kara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları
memur ve müstahdemleri, idarelerinden ve şir
ketlerinden aldıkları ve ilk geldikleri zaman
mahallî Emniyet müdürlüklerine tasdik ettire
cekleri fotoğraflı vesikalarla, vazifede bulunduk
ları müddetçe, Türkiye hava ve kara istasyon
şehirlerine girip çıkabilirler.
Bu vesikalar pasaport ve vize harcına tâbi
değildir.

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Pasaport yerine kaim olan vesikaların itası
şartları

Pasaport yerin* kaim olan vesikaların itası
Şartları

MADDE 21. — 19 ve 20 nci maddelerde ya
zılı vesikaların itası hususunda 17 nci madde
nin (A), (B) ve (C) fıkraları hükümleri tatbik
olunur.

MADDE 21. — 19 ve 20 nci maddelerde ya
zılı vesikaların itası hususunda 17 nci madde
nin a, b ve c fıkraları hükümleri tatbik olunur.
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Pasaport veya vesika itası memnu olan haller

Pasaport veya vesika itası memnu olan haller

MADDE 22. — Genel Emniyet nezaretinde
bulunanlara, yabancı memleketlere gitmeleri mah
kemelerce men olunanlara, yabancı memleketler
de geçinmek için müsait sebep ve şartlara malik
olduklarını isbat edemiyenlere, memleketten ay
rılmalarında siyasi emniyet bakımından mahzur
bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tesbit edilenlere
ve vergi borcu olduğu bildirilenlere pasaport
veya vesika verilmez.

MADDE 22. — Genel emniyet nezaretinde
bulunanların yabancı memleketlere gitmeleri
mahkemelerce men alunanlara, yabancı memle
ketlerde geçinmek için müsait sebep ve şartla
ra malik olduklarını ispat edemiyenlere mem
leketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakımın
dan mahzur bulunduğu içişleri Bakanlığınca
tesbit edilenlere ve vergi borcu olduğu pasa
port itasına yetkili makamlara bildirilenlere pa
saport veya vesika verilmez.

Türk vatandaşlarının seyahatlerinin
ya men'i

tahdidi ve

MADDE 23. — Bakanlar Kurulu, harb teh
likesi veya memleket güvenliğine veya sağlık
durumuna dokunan diğer olağanüstü haller dolayısiyle Türk vatandaşlarının yabancı memle
ketlere gitmelerini kısmen veya tamamen men
edebilir.
Harb tehlikesi, yabancı memleketlerde zu
hur edebilecek dahilî karışıklıklar veya salgın
hastalıklar hasebiyle dış memleketlerdeki pa
saport itasına yetkili Türkiye Cumhuriyeti ma
kamları Dışişleri Bakanlığının talimatı veya
muvafakatiyle, Türk vatandaşlarına verecekleri
pasaportları yalnız muayyen memleketlere git
mek için muteber olmak üzere tanzim ederler.
Yabancı memleketlerde bulunan Türk va
tandaşlarından Türkiye'de haklarında adlî ta
kibat yapılmakta bulunanlarla, yetkili Türk ad
lî makamlarınca gıyaben mahkûm edilmiş bulu
nanlara, Adalet Bakanlığının talebi üzerine ve
ya muvafakatiyle Dışişleri Bakanlığınca veri
lecek talimata tevfikan yabancı memleketler
deki pasaport itasına yetkili Türkiye Cumhu
riyeti makamlarınca, yalnız Türkiye'ye dönmek
için ve veriliş tarihinden itibaren en fazla bir
ay içinde, sahibi tarafından bulunduğu memle
ketten ve bilâhara geçeceği memleketlerden ay
rılmak suretiyle kullanılmak şartiyle muteber
pasaport verilir.

MADDE 23. -— Hükümetin 23 ncü maddesi
ayenen kabul edilmiştir.
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Vize itasına yetkili makamlar

Vize itasına yetkili makamlar vizelerin nevH ve
harçları

Vizelerin nevi ve harçları.
Vize itasına yetkili makamlar
MADDE 24. — Yabancıların diplomatik pa
saportları ile, işbu kanunda Türk vatandaşları
için derpiş edilen hususi ve servis damgalı pasa
portlara tekabül eden pasaportlarına vize itası
na yetkili makamlar :
Dışişleri Bakanlığı ve müstaceliyet hallerin
de vilâyetler : Yabancı memleketlerde ise Tür
kiye Cumhuriyeti Büyük Elçilikleri veya bunla
rın bulunmadıkları yerlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarıdır.
Umuma mahsus pasaportlara vize itasına
yetkili makamlar :
Vilâyetler veya onların müsaadesiyle emniyet
müdür veya amirlikleri, dış memleketlerde Tür
kiye Cumhuriyeti konsolosluklarıdır.

MADDE 24. — Giriş vize itasına yetkili ma
kamlar.
Yabancıların diplomatik pasaportlariyle, iş
bu kanunda Türk vatandaşları için derpiş edi
len hususi ve servis damgalı pasaportlara teka
bül eden pasaportlarına viae itasına yetkili ma
kamlar :
Dışişleri Bakanlığı ve müstaceliyet hallerin
de vilâyetler: Yabancı memleketlerde ise Tür
kiye Cumhuriyeti Büyük Elçilikleri veya bunla
rın bulunmadıkları yerlerde Türkiye Cumhuri
yeti Konsoloslularıdır.
Umuma mahsus pasaportlara vize itasına
yetkili makamlar :
Vilâyetler veya onların müsaadesiyle emni
yet müdürlükleri ve konsolosluklaıiyle memle
ketlerde Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukla
rıdır.

Giriş vizesinin, mahiyeti
MADDE 25. — Türkiye'ye giriş. vizesi Tür
kiye sınırlarından içeriye girmeyi sağlamaya ma
tuf bulunup ikamet müddetine mütaallik bir şer
hi havi bulunmadığı takdirde bu vizeyi hamil bu
lunan yabancmın Türkiye'de ikamet edebileceği
müddet bakımından her hangi bir.hüküm ifade
etmeyip bu husus yabancıların ikamet ve seya
hatlerine mütaallik mevzuat hükümlerine tâbi
dir.

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi
aynen kabul edilariştir.

Tabiiy&tsizUr
MADDE 26. — Aşağıda yazılı şahıslara Tür
kiye için giriş vizesi verilmesi İçişleri Bakanlığı
nın müsaadesine bağlıdır.
a) Tabiiyetsizler (Haymatlozlar);
b) Nansen pasaportu hamilleri;
c) Seyahat belgeleri (Afidavit, Lesepase ve
saire).
ve benzeri vesika hamiHeri.
Bu gibi belgeleri hâmil bulunanlara Türkiye'
den sonra gidecekleri veya geldikleri memleket
lerin giriş vizesini hâmil bulundukları takdirde

MADDE 26. — Hükümetin 26 ncı marid«si
aynen feaferd «âilöriatir.
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İçişleri Bakanlığının müsaadesi olmaksızın tran
sit vize verilebilir.
MADDE 27. — Yabancıların diplomatik pasaportiariyle işbu kanunda derpiş olunart hususi
ve servis damgalı pasaportlara tekabül eden pa
saportlarının vizeleri hiçbir harca veya resme
tâbi değildir.

MADDE 27. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

27 nci maddesi

Giriş vizesi
Tek bir giriş vizesi
MADDE 28. — A) Giriş vizesi Türkiye'ye
tek bir girişi sağlar. îtası tarihinden itibaren
3 ay zarfında Türkiye sınırlarından girilmek su
retiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği kal
maz.
Harcı :
Münferit pasaportlar için 200 kuruştur.
(Refakat hanesine kayıtlı olanlar için ayrıca
harç alınmaz.)
Müşterek pasaport için : (bu pasaporta ka
yıtlı bulunan her fert başına 5,0 kuruştur.)
Türkiye'ye

MADDE 28. — A) Giriş vizesi Türkiye'ye
tek bir girişi sağlar itası tarihinden itibaren
bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek
suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği
kalmaz.
Harcı :
Münferit pasaportlar için 200 kuruş.
(Refakat hanesine kayıtlı olanlar için ayrıca
harç alınmaz)
Müşterek pasaport için : Bu pasaporta
(Kayıtlı bulunan her fert
başına 50 kuruştur)

dönüş vizesi

Türkiye'ye

dönüş vizesi

B) Yabancılara, Türkiye'den çıkışlarında,
talepleri takdirinde dönüş vizesi de verilir. Bu
nev'i vize yukarda yazılı harç mukabilinde yalnız
münferit pasaportlara verilir.
Türkiye'den ayrılış tarihinden itibaren üç
ay zarfında Türkiye sınırlarından içeri girilmek
suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği
kalmaz.

B) Yabancılara, Türkiye'den çıkışlarında
talepleri takdirinde dönüş vizesi de verilir. Bu
nevi vize yukarda yazılı harç mukabilinde yal
nız münferit pasaportlara verilir.
Türkiye'den ayrılış tarihinden itibaren bir
yıl içinde Türkiye sınırlarından içeri girmek
suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği
kalmaz.

Mütaaddit giriş vizesi

Mütaaddit giriş vizesi

C) Yabancılara, itası tarihinden itibaren
aşağıda yazılı müddetler zarfında Türkiye'ye
sayısız giriş için muteber vize ita olunur.

C) Yabancılara, itası tarihinden itibaren
aşağıda yazılı müddetler zarfında Türkiye'ye sa
yısız giriş için muteber vize ita olunur.
Üç ay için
400 Kuruş
Altı ay için
600
»
Bir yıl için
1 000
»

îki ay için
Dört ay için
Altı ay için

400 kuruş
600 >
800 »
Transit

vizesi

Transit vizesi

MADDE 29. — Transit vizesi başka memle
ketlere gitmek için Türkiye'den geçişi sağlamak
üzere verilir.

MADDE 29. — Transit vizesi başka memleket
lere gitmek için Türkiye'den geçişi sağlamak
üzere verilir.
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A) Tek transit vizesi:
Türkiye'den tek bir geçiş için muteberdir.
Münferit pasaportlar için 100 kuruş harca
tâbidir.
(Refakat hanesinde yazılı olanlar için ayrı
ca harç alınmaz).
Müşterek pasaportlar için, pasayortta yazılı
her fert başına 20 kuruş harca tâbidir.
B) Çift transit vizesi:
Türkiye'den bir gidiş ve bir dönüş için ge
çişi sağlar.
Münferit pasaportlar için 200 kuruş harca
tâbidir.
(Refakat hanesinde kayıtlı olanlar için, ay- •
rica harç alınmaz).
Müşterek pasaportlar için pasaportta yazılı
bulunan her fert başına 40 kuruş harca tâbidir.
Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren
iki ay zarfında Türkiye sınırlarından girilmek
suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliklerini kaybederler.
Transit vizesi, üzerinde daha kısa bir müd
det gösteren bir şerhi veya «tevakkufsuz tran
sit» damgasını taşımadığı takdirde Türkiye'de
âzami bir ay kalmak imkânını bahşeder.

A) Tek transit vizesi:
Türkiye'den tek bir geçiş için muteberdir.
Münferit pasaportlar için 100 kuruş harca
tâbidir.
(Refakat hanesinde yazılı olanlar için ayrıca
harç alınmaz)
Müşterek pasaportlar için, pasaportta yazılı
her fetrt başına 50 kuruş harca tâbidir.
B) Çift transit vizesi :
Türkiye'den bir gidiş ve bir dönüş için geçişi
sağlar.
Münferit pasaportlar için 200 kuruş harca
tâbidir.
(Refakat hanesinde kayıtlı olanlar için, Ay
rıca harç alınmaz)
Müşterek pasaportlar için, pasaportta yazılı
Bulunan her fert başına 100 kuruş harca tâbidir.
Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren üç
ay içinde Türkiye sınırlarından girilmek sure
tiyle kullanılmadığı takdirde "muteberliklerini
kaybederler.
Transit vizesi, üzerinde daha kısa bir müd
det gösteren bir şerhi veya (tevakkufsuz transit)
damgasını taşımadığı takdirde Türkiye'de âzami
bîr ay kalmak imkânını bahşeder.
Harçsız Transit Vizesi

Harçsız Turist Vizesi

MADDE 30. — Millî veya Milletlerarası ta
MADDE 30. — Millî veya Milletlerarası ta
rih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festi
rih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festi
valleri (spor müsabakaları, kongreler ve konfe
valleri «spor müsabakaları kongreler ve konfe
ranslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle Tür- I ranslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle Tür
kiye'ye gelecek veya başka memlekette vuku bu
kiye'ye gelecek veya başka memlekette vukulacak aynı mahiyetteki Milletlerarası gösteriler
bulacak ayni mahiyetteki Milletlerarası göste
de bulunmak veya bunlara katılmak için Tür
rilerde bulunmak veya bunlara katılmak için
kiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir.
Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize
verilir.
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerlere
turizm, tedavi veya havadeğiştirme maksadiyle
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerlere
geleceklere de tesbit edilen şartlara bağlı olmak
turizm, tedavi veya hava değişimi maksadıyle
üzere harçsız vize verilir.
geleceklere de tesbit edilen şartlar bağlı olmak
îşbu maddede yazılı giriş vizeleri (transit)
üzere harçsız vize verilir.
damgasını taşıyacaktır.
İşbu maddede yazılı giriş vizeleri «Turist*
damgasını taşıyacaktır.
5654 sayılı Kanun hükmüne girenler bu hü
kümden istifade edemezler.
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Vizesiz Gelenlerin ödeyecekten

Vizesiz gelenlerin ödiyeceJderi harç
MADDE 31. — işbu kanunla veya anlaşma
larla vize harcı ödemekten muaf tutulmamış bu
lunan yabancılardan Türkiye sınırlarına vizesiz
gelip de Türkiye'ye girmelerine müsaade olu
nanlar vize harcını iki'kat olarak ödemeye mec
burdurlar.
Vize itasına yetkili bir Türk makamının bu
lunmadığı bir memleketten gelip de sıeyahatlarının şekli icabı olarak yolda da vize temin ede
medikleri «abit olanlardan yalnız vize harçları
alınır.
Bir uçakla gelerek diğer bir uçağa aktarma
olacak yolcuların geldikleri uçağın varışı v,e gi
decekleri ilk uçağın hareketi arasındaki zaman
«arfında vizesi* olarak: bava alanı şehrine çıkmalarında müsaade olunabilir.

Harç

MADDE 31. — İşbu kanunla veya anlaşma
larla vize harcı ödemekten muaf tutulmamış
bulunan yabancılardan Türkiye sınırlarına vi
zesiz gelipte Türkiye'ye girmelerine müsaade
olunanlar vize harcını iki kat olarak girişlerin
de ödemeye mecburdurlar.
Vize itasına yetkili bir Türk makamının bu
lunmadığı bir memleketten gelipte seyahatleri
nin şekli icabı olarak yoldada vize temin edeme
dikleri sabit olanlardan yalnız vize harçları alı
nır.

Çıkı^ vizesi
Çıkış vizesi harca tâbi değildir
Verildiği tarihten itibaren bir
zarfında
Türkiye sınırlarından çıkılmak suretiyle kulla
nılmadığı takdirde yenilenmesi lâzımdır.
Cezai

Hükümler

MADDE 33. — Türkiye Cumhuriyet sınır
larını pasaportsuz veya pasaport yerine kaim
olacak bir vesikayı hâmil olmaksızın terkeden
veya buna teşebbüs eden kimseler hakkında 500
liraya kadar hafif para veya 3 aya kadar hafif
hapis cezası verilir. Veya her iki ceza birplikte
hükmolunur.
Türkiye'de her hangi bir «uçtan sanık veya
hükümlü olup da kendilerini takibattan veya
cezadan kurtarmak, askerlikten kaçmak, vergi borç
larını ödememek gibi hususi maksatlarla bu fii
li işliyen kimseler hakkmda 250 liradan 1000 li
raya kadar ağır para veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezasına veya her iki ceza birlikte
hükmolunur.

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 34. — Pasaportlarını vize ettirme
den Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını terkeden
veya terketmeye teşepbbüs edenler 50 liradan
200 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandı
rılırlar.
Bu fiili 33 ncü maddenin 2 nci fıkrasında ya-

MADDE 34. — Türkiye Cumhuriyeti sınır
larından her nasılsa pasaportsuz olarak girebilmiş
olan vatandaşlar ve yabancılar 250 liradan 1 250
liraya kadar ağır para veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezasiyle veya her ikisiyle cezalan
dırılır.
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zili maksatlarla işliyenler hakkında 125 liradan
250 liraya kadar hafif para cezası veya 1 aya
kadar hafif hapis cezası veya her iki ceza bir
likte hükmolunur.
MADDE 35. — Türkiye Cumhuriyeti sınır
larından her nasılsa pasaportsuz olarak gire
bilmiş olan, vatandaşlar ve yabancılar 250 lira
dan 1250 liraya kadar ağır para veya bir ay
dan 6 aya kadar hapis cezasiyle veya her ikisiyle
cezalandırılır.
Bu gibilerden yabancı olanlar cezalarını çek
tikten sonra sınırdışı edilirler.
MADDE 36. — Bakanlar Kurulunca tâyin
olunan mahallerden başka yerlerden Türkiye'ye
giren veya Türkiye'den çıkanlar usulüne uygun
pasaport veya vesika taşısalar bile 125 liradan
250 liraya kadar hafif para veya bîr aydan altı
aya kadar hafif hapis cezasiyle veya her ikisiy
le cezalandırılırlar.

MADDE 35. — Hükümetin 36 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 37. — Yolcuları, pasaport ve diğer
vesikaların yoklanması için Hükümetçe tâyin
olunan mevkilerin gayri olan yerlere bilerek
nakleden kara, deniz ve hava taşıtlarını sevk ve
idare edenler veya hu hususta kılavuzluk yapan
lar bir aydan iki seneye kadar hapis olunurlar.

MADDE 36. — Hükümetin 37 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38. — Bu kanunda tâyin olunan
harçları kendi rızalariyle ödemiyenler hakkında
Tahsili Emval Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 37. — Hükümetin 38 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39. — Bu kanunda yazılı cezalar
Sulh Ceza mahkemelerince hükmolunur.

MADDE 38. — Hükümetin 39 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 40. — 5654 sayılı Kanun hariç, 3519
sayılı Pasaport Kanuniyle ekleri kaldırılmıştır.

MADDE 39. — Hükümetin 40 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 41. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 40. — Hükümetin 41 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 42. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 41. — Hükümetin 42 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Başbakan
A. Menderes
Devlet Bakam
Millî Savunma Bakanı
Refik Ş. înce

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
H. özyörük
İçişleri Bakanı
R. Nasuhioğlu
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Dışişleri Bakam
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. H. Velibeşe
G. ve Tekel Bakam

Maliye Bakanı
H. Ayan
Bayındırlık Bakam
F. Belen
Sa. ve So. Y. Bakanı
N. B. Belger
Tarım Bakanı

Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakam
T. İleri
H. Polatkan
işletmeler Bakanı
Muhlis Ete
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Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında Kanun
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/48)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Teknik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1388

5 .VII. 1950
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . VII . 1950 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki Kanun tasarısının
gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GBBEKÇE
Aşağıda tef erruatiyle izah edilmiş bulunduğu veçhile bu kanunla görülen amaçların başlıcaları şunlardır:
a) Yabancıların memleketimize geldikleri ve memleketimiz içinde seyahat ettikleri zaman
tâbi olacakları işlemlerin güvenliğimizin müsaadesi nispetinde âzami ölçüde basitleştirilmesi,
b) Bu işlemlerin ileride imkânlar hasır olduğu takdirde yeniden kanunlar çıkarılmasına lü
zum kalmaksızın gereken suretle daha da basitleştirilmesi hususunda Hükümete âzami ölçüde im
kânlar ve yetkiler verilmesi;
c) Kanunda derpiş edilen kontrole müteallik hükümlerin tatbikinde sorumlulukların mev
zuatımızın teferruatını bilmemekte nispeten mazur görülmesi lâzımgelen yabancıların şahsından
kaldırılması;
d) Sorumlulukları şahıslarına terettüp eden hükümlere riayetsizlik gösterecek yabancılardan,
bu riayetsizliği kötü niyetle değilde mevzuata aşina bulunmayışlarından dolayı yaptıkları aşi
kâr olanların lüzumsuz yere ağır cezalara çarptırılmalarının önlenmesi;
Bu ıslahların yapılmasına, hem memleketimizde turizmin inkişafına imkân vermek, hem normal
rejimli memleketler camiasında teessüs etmiş bulunan Milletlerarası ^Standartlara mümkün mer
tebe yaklaşmak bakımından zaruret görülmüştür.
Bu ıslahların «ecnebüerin Türkiye 'de ikamet ve seyahatleri» hakkmdaki'^3529*-sayılı -T£*nujıün -bâzı T maddelerinin -değiştirilmesini sağlıyan bir ek kanun çıkarumasiyle-iktifa olunması-su
retiyle . değil de: mezkûr kanunun yerini alacak yeni bir kanun çıkarılması suretiyle yapılması
teırçih:.edibs;iştir.
Çünkü, mezkûr bâzı hükümleri her ne kadar muhafaza edilmişse de bir çoğu «kimisi ufak,
kimisi büyük» değişikliklere tâbi tutulmuş ve bâzı maddeler kaleme alınmıştır.
Bu şerait altında yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahati mevzuunu, çapraşık atıflarla yek
diğerine bağlanmış iki kanunla düzenlenmesi, metinleri, tevsiki hattâ anlaşılması güç bir şekle so
kacağından tek bir yeni metin yapılması daha muvafık görülmüştür.
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Yukarda mâruz ana prensiplerin, ilişik kanunda ne şekilde bağlandığının en iyi izahı, işbu kanun
la 3529 sayılı Kanun hükümlerinin mukayesesiyle kabul olacağı cihetle aşağıda bu mukayese ya
pılmıştır.
1. îlk beyanname
Yabancıların Türkiye'ye girişlerinden itibaren gecelemek üzere ilk durdukları yerde, 24 saat
zarfında Türkiye'ye gelişlerine dair ihbarda bulunulması kaidesi işbu tasarıda, 3529 sayılı Ka
nunda olduğu gibi muhafaza edilmiş, fakat işbu kaidenin tatbiki bakımından da şu yenilik ya
pılmıştır :
3529 sayılı Kanunda, ihbar mükellefiyeti daima yabancının şahsına tahmil edilmiştir, halbuki
bu kanunda bu mükellefiyet yabancıları paralı veya parasız barındıran yerlerin sahip, müstecir
veya idarecilerine tahmil olunmak suretiyle yabancılar mühim bir yükün mesuliyetinden kurta
rılmış ve sadece beyannamelere dercolunacak malûmatı tam ve doğru olarak vermek mecburiyeti
ne tâbi tutulmuşlardır.
Bittabi bizzat sahibi veya kiracısı bulundukları, yahut kendilerine sahibinin gaybubeti sırasın
da tahsis olunmuş bir yere giden yabancıların sözü geçen ihbarı bizzat veya bilvasıta yapmaları
ve binnetice bu işin mesuliyeti taşımaları lâzımgeldiği kaydı tasarıya da konulmuştur. (Madde 3)
2. îkamet beyannamesi
3529 sayılı Kanundaki yabancılar iyin ikamet tezkeresi almak mecburiyeti, bilcümle müeyyideleriyle ipka olunmuştur.
Ancak bu hususta da şu kolaylıklar derpiş edilmiştir:
a) 3529 sayılı Kanun mucibince Türkiye'de 15 günden fazla kalacak olan yabancılar bu müd
det bitmeden ikamet tezkeresi almakla mükelleftirler. Bu müddet bir aya çıkarılmıştır. (Mad
de : 4)
Buna zaruret görülmüştür. Çünkü 15 gün gibi kısa bir müddet zarfında yabancıların kıs
mı âzami Türkiye'deki işlerini bitiremtdikleri cihetle uzun zaman Türkiye'de kalamıyacakları halde
ikamet tezkeresi almaya mecbur edilip bunun için birtakım formaliteler yaptıktan ve harcı ödedik
ten sonra çıkıp gitmemektedirler. Mezkûr müddetin 15 günden bir aya çıkarılması kısa bir za
man Türkiye'de kalıp gidecek yabancıları bu külfetlerden kurtarmış olacaktır.
b) 3529 sayılı Kanunda : 1 - Müşterek pasaportla gelenler, 2 - Konferanslara, sergilere,
spor şenliklerine gelenler, 3 - Triptik vesikasiyle gelenler lehine, bu 15 günlük müddet iki aya çı
karılmış bulunmaktadır. İlişik kanunda vilâyeti erce bir misli uzatılmak imkânı da derpiş edilmek
suretiyle müşterek pasaportla gelen yabancılar için bu iki aylık istisnai temdit aynen muhafaza
olunduktan başka bu nevi pasaportlarla gelecek yabancıların 24 saat zarfında yapmaları lâzımgelen ihbar hususunda, ilk ihbar bakımından yakardaki birinci fıkrada mâruz kolaylık aynen derpiş
olunmuştur. (Madde : 5)
'* i ' ' ' '"" *" •' •
Fakat 3529 sayılı Kanunun 10 ncıi ve 11 nci maddelerinde bahis mevzuu turistler ve kongre,
konferans, spor gösterileri gibi propaganda ve kültür faaliyetlerine katılmak üzere memleketi
mize gelecek yabancılar için, tasarıda ikamet tezkeresinden muaflık müddeti ikiden dört aya çıka
rılmıştır. (Madde : 6 ve 7) Bu yenilikten maksat, turistlere kolaylık teminidir. Filhakika turizm
için 4 ay kâfi bir müddettir. Bu müddetten fazla Türkiye'ye kalmıyacak yabancılar ikamet tezkere
si formalitelerinden kurtulmuş olacaklardır.
c) İkamet tezkeresi almak mecburiyet bakımından, konferans ve konser vermek gibi kültürel
faaliyetlerde bulunmak üzere turneye çıkmış olup Türkiye'ye gelerek bu sahalarda geçici fa
aliyetler gösterecek artistler ve fikir adamları
lehinde tasarıya yeni hüküm konulmuştur.
(Madde : :) 3529 sayılı Kanun mucibince bu gibiler iş tutmak maksadiyle gelenlerin tâbi olduk
ları hükümlere tabidirler.
Yani mezkûr kanunun 17 nci maddesi gereğince bunlar 3 gün zar
fında iş tuttuklarını ikamet ettikleri yerin polis veya jandarma makamına bizzat veya bilvasıta
haber vermeye ve ikamet tezkereleri kaydettirmeye mecbur tutabilmektedirler. Bunu önlemek
üzere, ilişik kanunun 4 ncü ve 18 nci maddelerine bu gibilerin faaliyetlerini bir aydan fazla sürmiyen bir müddet zarfında icra etmeleri takdirinde ikamet tezkeresi almaya mecbur bulunmıyaeaklarını ve yukarda sözü geçen 3 gün zarfındaki iş tutma ihbarını yapmakla mükellef olmı( S. Sayısı : 58 )

_3_^
yacaklarma clair hüküm konulmuştur.
d) İş tutmak üzere Türkiye'ye gelenlerin ikamet tezkeresi almaları hakkında 3529 sayılı
Kanunda (Madde : 18) hükümler var ise de bunlar pek sarih olmadığı cihetle tasarıya daha sarih
hükümler konulmuştur. (Madde 3 ve 18) Şöyleki : îş tutmak maksadiyle Türkiye'ye gelen ya
bancılar geldikleri tarihten itibaren 15 gün zarfında ve her halde çalışmaya başlamadan evvel
ikamet tezkeresi almış bulunacaklar ve bundan başka 3529 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde
yazılı olduğu cihetle işe başladıklarından itibaren 3 gün zarfında ikamet ettikleri yerin polis
veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasıta haber verip keyfiyeti ikamet tezkerelerine kaydettireceklerdir.
e) İkamet tezkeresinin itası bakımından ilişik kanuna, 3529 sayılı "Kanundaki hükümlere
nispetle daha sarih kıstaslar konulmuştur. Filhakika ilişik kanunun 8 nci maddesinde ikamet
tezkeresinin kimlere verilmiyeceği tasrih edilmesi 9 ncu maddesinde de verilecek ikamet tezke
resinin süresinin, ilgili makamlarımızca nasıl tesbit edileceğine dair izahat verilmesi suretiyle:
Kanunla tesbit edilmiş memnu haller varit olmadığı takdirde yabancıya ikâmet tezkeresinin be
hemehal verilmesi ve bunun müddeti bakımından yabancının arzusunun mümkün mertebe nazarı
itibare alınması prensipi sağlam şekilde yerleştirilmiştir.
f) ikamet tezkeresinin yürürlük müddeti, kimlere parasız verileceği hususlarında da, tasarıda dfha sarih ve elâstiki bir rejim tesbit olunmuştur. (Madde : 10)
g) 3529 numaralı Kanunun 12 nci maddesinde ecnebi Devlet elçilik ve konsoloslukları resmî
memurları ile aileleri efradı haricinde yalnız elçiliklerin hizmetinde bulunan yabancılar için, ikamet
tezkeresi yerine hüviyet varakası itası derpiş edilmiştir. İlişik kanunda mütekabiliyet şartiyle bu
farklı muamele yalnız elçiliklerin hizmetinde buiunan yabancılara inhisar ettirilmeyip, (Siyasi tem
silcilikler ve bunların resmî memurlarının yanlarında oturmak suretiyle hizmetlerinde bulunan ya
bancılara) da teşmil edilmiştir. Bunun sebebi başka devletlerin umumiyet itibariyle böyle hareket
etmekte olmalarıdır. Mütekabiliyet şartı mevcut bulundukça bu hükmün hiçbir tehlikesi olmıyacaktır. (Madde : 34)
h) İkamet tezkerelerinin müddeti dolmadan avdet etmek üzere Türkiye dışına gidip dönen ya
bancıların dönüşlerinde ikamet tezkerelerini geri alabilecekleri hakkında 3529 sayılı Kanunun 13
ncü maddesinde derpiş edilen hüküm de ilişik kanunun 14 ncü maddesinde biraz daha genişletil* mistir. Bunun sebebi Türkiye'de ikamet müsaadesi almış bir yabancının artık ilk defa gelmiş bir ya
bancı gibi muamele görmemesinin teminidir.
3. Yabancıların Türkiye içinde yer değiştirmeleri :
3529 sayılı Kanunun yabancıların Türkiye içinde ikâmetgâh değiştirmeleri veya seyahat et
meleri hallerine taallûk eden 14, 15 ve 16 nci maddeleri hükümleri yabancıları en fazla şikâyete
sevkeden hükümlerdendir. Filhakika bu maddeler yabancıları Türkiye içinde dolaşırken mütema
diyen kendilerini polis karakollarında, emniyet makamlarına haber vermeye ve bunu da şahsan yap
maya mecbur tutmak da normal rejimli memleketlerde ya hiç mevcut olmıyan veya çok hafifletil
miş bulunan işlemlerin bizde de hiç değilse hafifletilmesi elzemdi.
a) İkametgâh değişimi halinde : Prensip olarak ikametgâh değişimi ancak ikamet tezkeresi
sahibi yabancılar için bahis mevzuu olabileceği farzedilerek bunlara ikametgâhlarını değiştir
diklerinde, 3529 sayılı Kanunda olduğu gibi 24 saat zarfında bıraktıkları ve gittikleri yerdeki
polis veya jandarma karakoluna haber vermek mükellefiyetleri tahmil edilmiş ise de yenilik ol
mak üzere bu mükellefiyet otel, pansiyon gibi yerlerde oturanlar için, yabancıların şahsında kal
dırılıp bu yerlerin sahip, müstecir veya idarecilerine nakledildikten başka bu gibi yerlere gitme
yip de binnetice şahsan ihbar yapmak mecburiyetinde kalacak yabancılara, yalnız bilvasıta değil taahhütlü mektupla dahi haber vermek imkânı bahşedilmiştir. (Madde : 15).
Yine ikamet tezkeresi taşıyan yabancılar için; ikametgâh değişimi şeklinde değil de seyahat
için yer değişimi hallerinde de 24 saat zarfında haber vermek mükellefiyeti ipka olunmuş ise de
yenilik olarak bu ihbarın yabancının hem ayrıldığı hem de
gittiği yerin ilgili makamla( S. Sayısı : 58 )

— 4-rina yapılmasından vazgeçilerek yalnız gittiği yerin ilgili makamına yapılması mecburiyetinin
vaz'ı ile iktifa olunduktan başka yine otel, pansiyon gibi yerlere gidenler için nu mükellefiyet
oraların sahip, müstecir veya idarecilerine tahmil olunmuştur. (Madde : 16).
b) îkamet tezkeresi hâmili bulunmıyan yabancılar, ki bunların kısmı âzamini turistler ve iş
adamları teşkil edecektir, ihbar mükellefyietiyle ödevli kılınmasiyle iktifa olunmuştur. (Mad'
de : 1 7 ) .
]* '•""-4. Sınır dışı edilme işlerine dair vaz 'olunan hü kümlerle 3529 sayılı Kanundaki hükümler arasında
esas bakımından fark yoktur. Bu hususta yapılan yenilikler şekle, yazılış tarzının vazıhlaşması ve
kanun tekniğine daha uygun bir sisteme sokulmasına manhsırdır. (Madde : 22, 26).
5. Cezai hükümler (Madde : 27 - 33).
Bu hususta tasarıda yapılan ufak tefek ıslahlarla takıp edilen gaye şu olmuştu :
a) Kanunun hükümlerine gösterdikleri riayetsizliği kasten veya kötü niyetlere makruıı olarak
yapmıyanlarm korunması;
b) Cezaların, tekabül ettikleri suçlara nispetle lüzumsuz yere ağır olmaması.
6. Tasarıda şöyle bir mühim yenilik yapılmıştır :
Kanunun birçok hükümlerini hâdisatm icabatına uydurabilmek maksadiyle Hükümete, bâzı ya
bancılar için mukabelei bilmisil olmak üzere ikamet ve seyahat bakımından tahdidi kaideler vaz'ı
yetkisi (madde : 2) verildiği gibi işbu tasarıda bahismevzuu müddetler ve mühletler üzerinde deği
şiklikler yapmak imkânı da yine Hükümete bahşedilmiştir. Bu suretle, Hükümet icabeden hallerde
yeniden kanunlar ısdarı gibi vakit alan muamelelere tevessül etmeye mahal kalmadan Bakanlar Ku
rulu kararları ittihazı ile gereken tedbirleri alabileceklerdir. (Madde :36).

;(S. Sayısı : 58)
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f. B. M. M.
Esas No. 1/48
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U . VII . 1950,

Yüksek Başkanlığa,
Yabancıların ikamet ve seyehatlerine mütaallik olarak İçişleri Bakanlığınca tanzim olunup
Yüksek Başbakanlığın 5 . VII . 1950 tarih ve
71/1388 sayılı tezkereleriyle Geçici Komisyonu
muza havale buyurulan kanun tasarısı, gerek
çesiyle birlikte, müzakere edildi.
Yabancıların memleketimizde ikamet ve seyyahatleri hususundaki işlemlerin medeni memleketlerce kabul edilen esaslar çerçevesi içinde
basitleştirilmeleri ve kolaylaştırılmaları gayesiy
le eski kanuna nazaran yeni hükümleri ihtiva
eden Hükümet tasarısının bâzı maddeleri, bir
taraftan güvenlik meselesini göz önünde tutmak
diğer taraftan zaman ve mekân icaplarını naza
rı itibara almak mülâhazasiyle, komisyonumuzca
aşağıdaki şekilde tadil ve ilga edilmiştir:
Madde 3 : Takibedilen maksada uymadığı
için tamamen kaldırılmıştır.
Madde 4, Fıkra 2 : Kaldırılan 3 ncü ûiadde
ile ilgili bulunduğundan tayyedilmişt.ı\
Madde 5, Fıkra 2 : 3 ncü madde ile ilgili
olduğundan ona göre tadil edilmiştir.
Madde 6 mn son fıkrası : Eski vatandaşları,
diğer yabancılardan farklı muameleye tâbi tut
tuğu için kaldırılmıştır.
Madde 16 ve madde 17 : Yabancıların ika
met ve seyahatlerini tahdit ve takyit ettiği için
kaldırılmıştır.
Madde 18 ve madde 19 : İş tutma ihbar
müddetleri kısa olduğundan uzatılmıştır.
Madde 23, fıkra 1 : Sınır dışı edilmek ted

biri kaldırılmıştır. Bu maddenin 2 nci fıkrası
hükmü, maksada aykırı olduğundan tayyedilmiştir.
Madde 27, 28, 29 : Cezai hükümleri ağır olduğujıdau:/maksada aykırı görülerek kaldırılmış
tır.
Madde 30 ; Kaldırılan bâzı maddelerdeki
hükümlere uyularak tadil edilmiştir.
Madde 34 : 3, 16, 17 nci maddeler kaldırıl
dığından ona göre tadil edilmiştir.
Madde 35 : Müddet kısa olduğundan bir aya
iblâğ edilmiştir.
JMadde 36 : 16 ve 17 nci maddeler kaldırıldı
ğından, ona göre tadil edilmiştir.
Madde 38 : 2 nci fıkra İskân Kanununa ta
allûk ettiği için kaldırılmıgtır.
Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkam
Sözcü
Kâtip
İzmir
Giresun
Vasfi Menteş
A. Hikmet Pamukoğlu
Bursa,
Çorum
A. Erosu»,
B. Koldaş
Hatay
İzmir
A. Melek
C. Turna
Kütahya.
Ordu
S. Sururi Namhoğlu
F. Bozt&pe
Tokad
N. Turgut Topçuoğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Yabancıların

Türkiye'de ikamet ve seyahatleri
hakkında Kanun tasarısı
Umumi

Yabancıların

hükümler

Türkiye'de ikamet ve seyahatleri
hakkında Kanun tasarısı
Umumi

MADDE 1. — Türkiye'ye girmesi kanunlar
la memnu bulunmıyan ve Pasaport Kanununun
hükümlerine uygun şekilde gelen yabancılar, ka
nunlarla tâyin olunan kayıt ve şartlar dairesin
de Türkiye'de ikamet ve seyahat etmek hakkı
nı haizdirler.
MADDE 2. — Yabancıların girmekten ve
ikametten kanunla menedilmiş oldukları yerler
den ba-şka, memleketin muayyen mmtakalarmda münferit veya toplu bir halde ikamet veya
seyahatleri Bakanlar Kurulu karariyle menedilebilir.
Bakanlar Kurulu bu gibi tedbirlerin muka
bele bilmisil olmak üzere muayyen devlet 1eb;ılarma tatbikma da karar vermeye yetkilidir.

*

hükümler

MADDE 1. — Hükümetin birinci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

ikinci

İlk beyanname
MADDE 3. — Yabancıların Türkiye'ye gi
rişlerinden itibaren gecelemek üzere ilk dur
dukları yerdeki polis karakoluna, polis karako
lu bulunmıyorsa jandarma karakoluna 24 saat
zarfında ya bizzat veya bilvasıta müracaatla
kendilerinin ve beraberlerinde bulunanların hü
viyetlerini imzaları altındaki bir beyanname ile
bildirmeleri lâzımdır.
Yabancıları paralı veya parasız barındıran
yerlerde haber verme mükellef ligi bu yerin sa
hip, müstecir veya idarecilerine ait olup yaban
cılar bu kimseler tarafından doldurulacak be
yannameler için gerekli bütün bilgileri verme
ye, pasaportlarını göstermeye ve beyannameye
doldurulacak malûmatı imzalariyle tevsika mec
burdurlar.
İşbu maddede bahis mevzuu beyannameler
hiçbir harca veya resme tâbi değildirler.
İkamet beyannamesi
Umumi hüküm

İkamet beyanamesi

MADDE 4. — Türkiye'de bir aydan fazla
kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet
tezkeresi almak için gerekli beyannameyi dol-

MADDE 3. — Türkiye'de bir aydan fazla ka
lacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet
tezkeresi almak için gerekli beyanameyi doldur-
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Hti.

Geçici K.

durmak üzere yetkili emniyet makamlarına biz
mak üzere yetkili emniyet makamlarına bizzat
veya bilvasıta müracaat etmekle ödevlidirler. Bu
zat veya bilvasıta müracat etmekle ödevlidirler.
beyaname hiçbir harç ve resme tâbi değildir.
Bu beyanname hiçbir harç ve resme tâbi değil
dir.
iş tutmak maksadiyle Türkiye'ye gelen ya
bancılar geldikleri tarihten itibaren bir ay zar
Bu müracaatı (3) ncü maddede yazılı müd
fında ve her halde çalışmaya başlamazdan evvel
det zarfında yapan yabancıların işbu madde mu
ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar.
cibince dolduracakları beyanname aynı zamanda
Konferans; konser vermek gibi kültürel faa
3 ncü maddede yazılı beyannamenin yerini tu- I
liyetlerde
bulunmak üzere turneye çıkmış olup
tar.
da Türkiye'ye gelen yabancıların bu faliyetleri
îş tutmak maksadiyle Türkiye'ye gelen ya
bir aydan fazla sürmemek şartiyle bu kayıttan
bancılar geldikleri tarihten itibaren 15 gün zar
müstesnadır.
fında ve her halde çalışmaya başlamazdan ev
vel ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar.
Konferans; konser vermek gibi kültürel faa
liyetlerde bulunmak üzere turneye çıkmış olup
da Türkiye'ye gelen yabancıların bu faaliyetleri
15 günden fazla sürmemek şartiyle bu kayıttan
müstesnadır.
Müşterek pasaportla gelenlerin tâbi olacaktan
hususi muamele

I

MADDE 5. — Seyahat maksadiyle veya 6
ncı maddede yazılı maksatlarla ve bu şekilde
Türkiye'ye müşterek pasaportla gelen yabancı
lar 2 ay müddet için ikamet tezkeresi almakla
mükellef değildirler, teabeden hallerde bu müd
det vilâyetlerce 2 ay daha uzatılabilir.
Bu gibi yabancıların Türkiye'de ilk geceyi
geçridikleri ve onları paralı veya parasız 'ola
rak barındıran yerlerin sahip, müstecir veya
idarecileri en yakın (Polis karakollarından) te
darik edecekleri beyannamelerden üçer nüshayı
yabancılardan her biri için ayrı ayrı doldurarak
24 saat zarfında bu karakollara tevdi etmeye
mecburdurlar. Yabancılar bu beyannamelerin
doldurulması için gerekli bütün bilgileri ver- I
meye ve beyannameye dercolunacak malûmatı
imzalariyle tevsika mecburdurlar. Bu beyanna
melerin bir nüshası polisçe parasız olarak vize
edildikten sonra sahiplerine iade edilir. Ve Tür
kiye dâhilinde iki ay müddetle veya vilâyetler
ce yukardaki hükme göre yapılacak uzatma
müddetinoe muteber hüviyet varakası olarak
kullanılır.

Müşterek pasaportla gelenlerin tâbi olacakları
hamisi muamele
MADDE 4. — Seyahat maksadiyle veya al
tıncı maddede yazılı maksatlarla ve bu şekilde
Türkiye'ye müşterek pasaportla gelen yaban
cılar iki ay müddet içinde ikamet tezkeresi al
makla mükellef değildirler. İcabeden hallerde
bu müddet vilâyetlerce iki ay daha uzatılabilirMüşterek pasaportla gelenlerden her birine
kimliklerini gösterir resim ve harçtan muaf bi
rer vesika verilir.
Müşterek pasaportla gelen yabancılardan
grup gittikten sonra Türkiye'de kalacak olan
lar hakkında bu kanunun ve Pasaport Kanunu
nun hükümleri dairesinde muamele yapılır.

Bu beyannameler, 3 ncü maddede yazılı be- I
yannamelerin yerini tutar ve bunlar gibi her
türlü harç ve resimden muaftır, Müşterek pasa- 1
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pöfctla gelen y a b a l ı l a r d a n grup yitikten sonra
Türkiye 'de kalacak a l a n l a r - h â k t a d a - bu• kanu
nun veiPasâport ICânıünuttun hüMimleri daire
sinde •» muamele * yapılır.
«Turist» damgalı vize ile veya kongre, konferans
ve sair kültürel gösteriler için gelenlere
hususi muamele

« Turist » damgalı vize ile veya kongre, kon
ferans ve sair kültürel gösteriler için gelenle
re hususi muamele

MADDE 6. — Millî veya Milletlerarası, ta
rih kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festi
val, spor müsabakaları, kongre ve konferanslar,
sergi ve panayırlar münasebetiyle veya Bakan
lar Kurulunca tâyin olunacak yerlerde ziyaret,
tedavi veya hava değişimi maksadiyle «Turist»
damgalı giriş vizeleriyle gelecek yabancılar bu
vizelerinde ikamet bakımından tahdidi tazammun eden bir şerh mevcut değilse dört ay müd
detle ikamet tezkeresi almakla mükellef değil
dirler.
5654 sayılı Kanuna göre memleketimize gi
recekler bu maddeden istifade edemezler.

MADDE o. — Millî veya milletlerarası, ta
rih kültür ve güzel saantlar şenlikleri ve festi
val, spor müsabakaları kongre ve konferanslar,
sergi ve panayırlar münasebetiyle veya Bakan
lar Kurulunca tâyin olunacak yerlerde ziyaret,
tedavi veya hava değişimi maksadiyle « Turist »
damgalı giriş vizeleriyle gelecek yabancılar bu
vizelerinde ikamet bakımından tahdidi tazammun eden bir şerh mevcut değilse dört ay müd
detle ikamet tezkeresi almakla mükellef değil
dirler.

Triptik
Triptik vesikalariyle gelenler için hususi muamele

vesikalariyle gelenler için hususi
muamele

MADDE 7. — Tiriptik vesikalariyle, Millet
lerarası turizm ve otomobil birliğinin gümrük
lerden giriş karneleriyle gelen yabancı seyyah
lar dört ay müddet için ikamet tezkeresi almak
la mükellef değildirler.

MADDE 6. — Hükümetin yedinci maddesi
altıncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

tkamet tezkeresinin reddolunacağt haller

İkamet tezkeresinin reddolunaeağı haller

MADDE 8. — A) Sırf iş tutmak için gele
cek sanat ve meslek erbabı olup da tutacağı i§,
kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasre
dilmiş bulunan;
B) Türk kanun veya örf ve âdetleriyle ya
hut siyasi icabatla telif edilemiyecek durumda
olan veya faaliyette bulunan;

MADDE 7. — Hükümetin sekizinci maddesi
yedinci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

I

C) Türkiye'de kalmak istediği müddet zar
fında yaşamak için maddi imkânları meşru bir
şekilde temin edemiyeceği sabit olan;
D) Türkiye'ye girmesi memnu olup da her
nasılsa girmiş bulunan;
E) Türkiye'de oturduğu müddetçe huzur ve
asayişi ihlâl eden;
Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez.
( S . Sayısı : 5 8 )

- 0
Geçioi K.
îkamet

İkamet müsaadesinin süresi
MADDE 9. — Yabancılara verilecek ikamet
müsaadesinin süresi (mevzuatın) ve yabancı dev
letlerle akdedilmiş bulunan anlaşmaların hüküm
leri dairesinde ve mümkün mertebe, müracaat
sahibinin talebi nazarı itibara alınmak suretiyle
tesbit olunur.
îkamet tezkerelerinin müddet ve harçları
MADDE 10. — ikamet tezkerelerinin müd
deti en fazla iki seneliktir. îkamet tezkereleri
şahsi olmakla beraber karı koca ve bunların 18
yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için,
yahut çocukların baba veya analarınmkinin re
fakat hanesine kaydı suretiyle müşterek ikamet
tezkeresi verilmesi caizdir. Bunlardan iş sahibi
olanların şahsi ikamet tezkeresi almaları mecbu
ridir.
îkamet tezkerelerinin altı aya kadar olanları:
3, bir seneye kadar olanları, 5 ve iki seneye ka
dar olanları da 8 lira harca tâbidir.
On sekiz yaşını doldurmıyan ve müstakil bir
iş sahibi bulunmıyan çocuklardan yukarda yazılı
harçların yarısı alınır.
Aşağıda yazılı yabancılara bir senelik ika
met tezkereleri harçsız olarak verilir.
A) Türk okullarında okuyan öğrenciler,
B)
Sırf ilmî araştırma ve çalışmalarda
bulunmak maksadiyle gelenler,
C) Türk soyundan olanlar,
D) Sırf gazete muhabirliği yapanlar,
E) Hükümet, iktisadi Devlet teşekkülleri
ve belediyeler tarafından istihdam edilecek uz
manlar,
F ) Malî durumlarının bozuk olduğuna ika
met tezkeresini vermeye yetkili makamlarca ka
naat getirilen mülteciler,
Türkiye'de yabancı, konsolosluk, müstahdemlik bu konsoloslukların meslekten memurla
rı yanlarında oturmak suretiyle hizmetlerinde
bulunan yabancılara da, mütekabiliyet şartiyle,
harçsız ikamet tezkeresi verilir.
İkamet

tezkerelerinin

süresi

MADDE 8. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi sekizinci madde olarak aynen kabul edil
miştir.

îkamet

tezkerelerinin

müddet ve harçlan

MADDE 9. — Hükümetin onuncu maddesi
dokuzuncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

îkamet

yenilenmesi

MADDE 11. — Türkiye'de ikametlerini uzat
mak istiyen yabancılar ikamet tezkerelerini
yenilemek için bu tezkerelerde yazılı müddetin

müsaadesinin

tezkerelerinin

yenilenmesi

MADDE 10. — Hükümetin on birinci mad
desi onuncu madde olarak aynen kabul edil
miştir.
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sona ermesinden itibareıi 15 gün içinde 4 ncü
maddede yazılı makamlara bizzat veya bilvası
ta müracaatla yenisini almaya ödevlidirler.
Tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesin
den evvel müracaat ta caizdir.
Her iki halde de yeniden verilecek ikamet
tezkereleri harç bakımından 10 ncu madde hü
kümlerine tâbidir.
Medeni hallerinde ve Türkiye'de ikamet se
beplerinde değişiklik olmıyan yabancılar yeni
leme muamelesi için 4 ncü madde de yazılı be
yannameyi vermezler.
İkamet tezkerelerini

İkamet tezkerelerini

kaybedenler

MADDE 12. — İkamet tezkerelerini kaybe
denler derhal ilgili makama müracaatla yeni
sini a ^ a y a mecburdurlar. Bunlara kaybettikle
ri ikamet tezkerelerinin müddeti süresince mu
teber olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi ve
rilir. Kaybolan tezkere harca tâbi bulunuyorsa
bunların yerine verilecek yeni ikamet tezkere
lerinden 10 ncu maddede yazılı harçların yarı
sı alınır.
Medenî hallerinde değişiklikler

olanlar

MADDE 13. — Yabancılar medenî hallerin
de husule gelecek değişiklikleri bu değişikliğin
husulünden itibaren 15 gün içinde bulundukla
rı mm taka zabıta m akam 1 arma imzalı bir be
yanname ile haber vermeye ve keyfiyeti ellerin
deki ikamet tezkerelerine kaydettirmeye mec
burdurlar.
Bu beyannameler her türlü harç ve resim
den muaftır.
Muvakkaten

Türkiye'den
ayrılanların ikamet
tezkereleri

MADDE 14. — İkamet tezkerelerinin müd
deti dolmadan avdet etmek üzere Türkiye dışı
na giden yabancılardan bu teğkerelerini mahallî
zabıta makamlarına bırakan 7 ara dönüşlerinde
ikamet tezkereleri müddeti bitmemiş ise iade
olunur.
İkamet tezkerelerini bırakmamış, olanlar yenisinj almakla mükelleftirler,

kaybedenler

MADDE 11. — Hükümetin on ikinci mad
desi on birinci madde olarak aynen kabul edil
miştir.

Medeni hallerinde değişiklikler

olanlar

MADDE 12. — Hükümetin on üçüncü mad
desi on ikinci madde olarak aynen kabul edil
miştir.

Muvakkaten

Türkiye'den ayrılanların
tezkereleri

ikamet

MADDE 13. — Hükümetin on dördüncü
maddesi on üçüncü madde olarak aynen kabul
edilmiştir.

( S, Sayısı : 58 )
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Türkiye içinde ikamet ve seyahat şartları
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Türkiye içinde ikamet ve seyahat şartları

İkamet değişimi
MADDE 15. — İkamet tezkeresi hâmili ya
bancılar ikametgâhlarını değiştirdiklerinde key
fiyeti 48 saat zarfında gerek çıktıkları, gerek
[naklettikleri yerdeki polis veya jandarma ka
rakoluna bizzat veya bilvasıta veya taahhütlü
mektupla haber vermeye mecburdurlar.
Otel, pansiyon gibi yerlerde otupran yaban
cılar için bu ihbar mecburiyeti bu yerlerin sa
hibi, müsteciri veya idarecilerine aittir.

İkamet değişimi
MADDE 14. — Hükümetin on beşinci madde
si on dördüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir.

ikamet tezkeresi taşıyanların müsafiret veya
seyahatleri

İş tutan yabancıların mükellefiyeti

MADDE 16. — İkamet tezkeresi taşıyan ya^
bancılar 8 saatten fazla süren ve aynı şehir
içindeki ilçeler müstesna olmak üzere bir ilce
mmtakasını aşan seyahatlerinde gittikleri yerin
polis veya jandarma karakoluna 48 saat zar
fında geldiklerini bizzat veya bilvasıta yahut
taahhütlü mektupla bildirmeye mecburdurlar.
Bu gibilerden, kendilerini paralı veya pa
rasız barındıran yerlere inenler için bu mecbu
riyeti 17 nci madde hükümleri dairesinde mez
kûr yerlerin sahip, müstecir veya idarecilerine
aittir.

MADDE 15. — Yabancılar, Türkiye'de an
cak kanunun kendilerine menetmediği işleri tu
tabilirler.
Türkiye'de serbest olarak veya memur, müs
tahdem ve işçi sıfatiyle çalışacak yabancılar
keyfiyeti işe başladıklarından itibaren en çok
on beş gün zarfında ikamet ettikleri yerin polis
veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvası
ta haber vermeye ve ikamet tezkerelerine kay
dettirmeye mecburdurlar.

Yabancıları barındıranların mükellefiyeti

Yanlarında yabancı çalıştıranların mükellefiyeti

MADDE 17. — İkamet, misaferet veya her
hangi bir maksatla yanlarına, evlerine veya ida
releri altında bulunan yerlere her hangi bir ya
bancıyı kabul eden hakiki veya hükmi her şahıs
24 saat zarfında en yakın polis veya jandarma
karakoluna o yabancının adını ve soyadını ve ta
biiyetini, mesleğini, taşımakta olduğu hüviyet ve
sikasının mahiyet, tarih ve numarasını ve varsa
yanındakileri bildirmeye mecburdur.
Müddeti 7 günü geçmiyen hususi misaferetler bu hükümden müstesnadır. Ancak Bakanlar
Kurulunca lüzumgörülen zamanlarda yukarda
yazılı 48 saat zarfında haber vermek mecburiyeti
hususi misaferetlere de teşmil olunabilir.

MADDE 16. — Evlerinde veya idareleri altın
da bulunan yerlerde bir yabancıyı her hangi bir
sıfatla çalıştıran hakikî veya hükmi her şahıs o
yabancının adını ve soyadını, tabiiyetini1, mesle
ğini, taşıdığı ikamet tezkeresinin tarih ve sayı
sını ikametgâh adresini ve gördüğü işle aldığı
maaş ve ücret miktarını gösterir imzalı bir be
yannameyi yabancının işe başlamasını takip
eden en çok on beş gün içinde en yakın polis ve
ya jandarma karakoluna vermeye mecfburdurlar.

"(S.
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İş tutan yabancıların mükellefiyeti
MADDE 18. — Yabancılar, Türkiye'de ancak
kanunun kendilerine menetmediği işleri tutabilir
ler.
Türkiye'de serbest olarak veya memur, müs
tahdem ve işçi sıfatiyle çalışacak yabancılar key
fiyeti işe başladıklarından itibaren üç gün zar
fında ikamet ettikleri yerin polis veya jandarma
karakoluna bizzat veya bilvasıta haber vermeye
ve ikamet tezkerelerine kaydettirmeye mecbur
durlar.
Yanlarında yabana çalıştıranların mükellefiyeti
MADDE 19. — Evlerinde veya idareleri al
tında bulunan yerlerde bir yabancıyı her hangi
bir sakatla çalıştıran hakiki veya hükmî her şahıs
o yabancının adını ve soyadını tabiiyetini, mesle
ğin^ taşıdığı ikamet tezkeresinin tarih ve sayısını
ikametgâh adresini ve gördüğü işle aldığı maaş
ve ücret miktarını gösterir imzalı bir beyanna
meyi yabancının işe başlamasını takip eden üçgün içinde en yakın polis veya jandarma karako
luna vermeye mecburdurlar.
Siyasi mülteciler

Siyasi mülteciler

MADDE 20. — Siyasi sebeplerle Türkiye'ye
sığman yabancılar ancak İçişleri Bakanlığınca
müsaade olunacak yerlerde ikamet edebilirler.

MADDE 17. — Hükümetin yirminci madde
si aynen kabul edilmiştir.

Yabancıların hüviyetlerini ispat mecburiyeti

Yabancıların hüviyetlerini ispat mecburiyeti

MADDE 21. — Yabancılar, hüviyet varakası
nı, ikamet tezkerelerini veya pasaport ve kon
trol fişlerini her istenîşte polis veya jandarmaya
göstermeye mecburdurlar.

MADDE 18. — Hükümetin yirmi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

YubancıUmn Türkiye'yi terke davet veya sınır
dişi edilmeleri halleri

Yabancıların Türkiye'yi terke davet veya sınır
dışı edilmeleri halleri

Muzır şahıslar

Muzır şahıslar

MADDE 22. — içişleri Bakanlığınca mem
lekette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari
icaplara muzır saydığı yabancıları vereceği muay
yen müddet zarfında Türkiye'den çıkmaya da
vet ve bu müddetin sonunda Türkiye'yi terketmiyenler sınır dışı edilebilirler.

MADDE 19. — İçişleri Bakanlığınca memle
kette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari
icaplara aykırı sayılan yabancılara verilecek mu
ayyen müddet zarfında Türkiye'den çıkmaya da
vet olunur. Bu müddetin sonunda Türkiye'yi
terketmiyenler sınır dışı edilebilirler.
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Pasaportlarım

yenilemiyenler

MADDE 23. — Usulüne uygun olarak Türki
ye sınırlarına girmiş oldukları halde pasaport
larını zayi etmiş olan veya pasaportlarının hük
mü kalmamış bulunan yabancılar, kendilerine
ilgili makamlarca resmen ihtar vukubulduğu ta
rihten itibaren 15 gün içinde pasaport veya ta
biiyet ilmühaberi almadıkları takdirde sınır dışı
edilebilirler.
Bu gibi yabancılar durumları belli oluncaya
kadar İçişleri Bakanlığınca veya vilâyetlerce
lüzum görüldüğü takdirde polis nezareti altına
alınabilirler.
Karar almaya yetkili

yenÜemiyenler

MADDE 20. — Usulüne -uygun olarak Tür
kiye sınırlarına girmiş oldukları halde pasaport
larını zayi etmiş olan veya pasaportlarının hük
mü kalmamış bulunan yabancılar, kendilerine il
gili makamlarca resmen ihtar vukubulduğu tarih
ten itibaren 15 gün içinde pasaport veya tâbiiyet.
ilmühaberi almaya mecburdurlar.

K&rar almaya ytthOA •metkanüâr

makamlar.

MADDE 21. — Hükümetin 24 ncü maddesi
MADDE 24. — îşbu kanunda derpiş edilen
aynen
kabul edilmiştir.
smırdışı kararını almaya İçişleri Bakanlığı yet
kilidir.
İçişleri Bakanlığı; lüzum göreceği sınır ve
sahil illerine memleketin umumi güvenlik ve
nizamı noktasından derhal çıkarılmaları lâzımgelen yabancıları istizan etmeden smırdışı et
mek yetkisini verebilir. Bu iller bu yetkiye gö
re işlem yaptıkları takdirde keyfiyeti mucip se
bepleriyle birlikte İçişleri Bakanlığına bildir
meye mecburdurlar.
Tâbiiyetsiz veya yabancı devlet tab'ası olan
çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmıyan
yabancı göçebelerin smırdışı edilmelerine îçiş- j
leri Bakanlığı salahiyetlidir.
MADDE 25. — Türkiye'den smırdışı edilen
ler İçişleri Bakanlığının hususi müsaadesi alın
madıkça Türkiye'ye dönemezler, bunlardan ağır
hapis cezasanı müstelzim bir cürümden dolayı
Türkiye'de mahkûm olmuş ve cezası çektirilerek
smırdışı edilmiş olanlar bir daha Türkiye'ye gi
remezler; ancak İçişleri Bakanlığının müsaade
siyle durmadan transit geçmeleri caizdir.
Smırdışı edilenlerin yol masrafları kendile
rine aittir. Bu masrafları ödemekten âciz olanla
rın şevkleri Devletçe sağlanır.

MADDE 22. — Hükümetin 25 nci
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 26. — Memleket dışına çıkartılma
larına karar verilip te pasaport tedarik edeme
diklerinden veya başka sebeplerden dolayı Tür
kiye'yi terkedemiyenler İçişleri Bakanlığının
göstereceği yerde oturmaya mecburdurlar.

MADDE 23. — Hükümetin 26 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 27. — Bu kanunda yazılı beyanna
melerin doldurulmasında yanlış malûmat veren
ler ve yazanlar ve 3 ncü madde ile 5 nei mad
denin 2 nci fıkrası hükümlerine makbul bir
sebep olmaksızın riayet etmiyenler altı aya ka
dar hapis 5 liradan 200 liraya kadar ağır para
cezası veya bu cezalardan biri ile cezalandırı
lırlar.

MADDE 24. — 12 nci, 15 nci maddelerle 18
veya 19 ncu maddeler hükümlerine makbul bir
sebebe müstenit olmaksızın riayet etmiyenler 5 li
radan 100 liraya kadar hafif para cezası ile ceza
landırılırlar.

MADDE 28. — Bu kanunda bahsolunan ika
met tezkereleri ve hüviyet varakalan üzerinde
her türlü sahtekârlık ve yolsuzluklar yapan ve
yaptıranlar Türk Ceza Kanununun ikinci kita
bının altıncı babının dördüncü faslında yazılı
cezalarla cezalandırılırlar.
MADDE 2 9 . - 4 ncü, 11 nci ve 35 nci mad
deler hükümlerine makbul bir sebebe müstenit
olmaksızın riayet etmiyen yabancılar 3 aya ka
dar hapis ve 10 liradan 250 liraya kadar ağır
para cezasına veya bu cezalardan biriyle ceza
landırılırlar.
MADDE 30. — 12 nci, 15 nci, 16 nci, 17 nci
maddelerle 18 veya 19 ncu madeler hükümlerine
makbul bir sebebe müstenit olmaksızın riayet
etmiyenler 3 aya kadar hafif ve 5 liradan 150
liraya kadar hafif para cezasiyle veya bunlar
dan biriyle cezalandırılırlar.
MADDE 31. —- 20 ve 26 nci maddeler gere
ğince oturmaya mecbur kılındıkları yerlerden
kaçanlar bir aydan iki seneye kadar hapis ceza
siyle cezalandırılırlar.

MADDE 25. — Hükümetin 31 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 32. — Sınır dışı edildikleri veya
Türkiye'yi terke davet olundukları halde mü
saadesiz gelmeye mütecasir olan yabancılar bir
aydan altı aya kadar hapis ve 50 liradan 1000
liraya kadar ağır para cezasiyle veya bunlardan
biriyle cezalandırılırlar. Bu suretle mahkûm
edilen yabancılar cezaları çektirildikten sonra
sınır dışı edilirler.

MADDE 26. — Hükümetin 32 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 33. — Bu kanunda yazılı cezalar
sulh ceza mahkemelerince hükmolunur.

MADDE 27. — Hükümetin 33 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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Çeşitli istisnai hükümler

Türkiye'de vazifeli diplomasi ve konsolosluk me
murları aileleri ve bâzı müstahdemler

Türkiye'de vazifdi diplomasi ve konsolosluk me
murları, aileleri ve bâzı müstahdemler
MADDE 34. — Türkiye'de vazifeli yabancı
devletler siyasi veya konsolosluk resmî memur
ları ile aileleri efradı 3 ncü maddenin yaban
cıların şahsına raci hükümlerden 3 ncü, 9 ncu,
13 ncü, 15 nci maddelerle 16 ncı maddenin 1 nci
fıkrası ve 17 nci, 18 nci ve 19 ncu maddeler hükümlerinden müstesnadırlar.
Bunlardan siyasi temsilcilik memurları ve
aileleri efradına Dışişleri Bakanlığı, konsolos
luk memurları ve aileleri efradına da vilâyet
ler tarafından hiçbir harç veya resme tâbi ol
maksızın, birer hüviyet varakası verilir.
Bakanlar Kurulu, işbu maddede yazılı ayrı
calıkların bâzılarına veya hepsini misilleme ted
biri olarak kaldırmaya yetkilidir.
Siyasi temsilciliklerde yanlarında oturmak
suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara,
mütekabiliyet şartiyle, Dışişleri Bakanlığının
delaletiyle Emniyet Genel Müdürlüğünce birer
hüviyet varakası verilir ve bunlar 4 ncü madde
de yazılı ikamet tezkerelerini alamazlar.
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MADDE 28. — Türkiye'de vazifeli yabancı
Devletler siyasi veya konsolosluk resmî memurlariyle aileleri efradı 9 ncu, 13 ncü, 15 nci mad
deleriyle 18 nci ve 19 ncu maddeler hükümle
rinden müstesnadırlar.
Bunlardan siyasi temsilcilik memurları ve
aileleri efradına Dışişleri Bakanlığı, konsolos
luk memurları ve aileleri efradına da vilâyet
ler tarafından hiçbir harç veya resme tâbi ol
maksızın birer hüviyet varakası verilir.
Bakanlar Kurulu, işbu maddede yazılı ayrı
calıkların bâzılarına veya hepsini misilleme ted
biri olarak kaldırmaya yetkilidir.
Siyasi temsilciliklerde yanlarında oturmak
suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara
mütekalibiyet şartiyle, Dışişleri Bakanlığının
delaletiyle Emniyet Genel Müdürlüğünce diğer
hüviyet varakası verilir ve bunlar 4 ncü mad
dede yazılı ikamet tezkerelerini almazlar.

İstisnai sıfatlan zaü olanlar.

İstisnai sıfatları zaü olanlar

MADDE 35. — Bu kanunda derpiş olunan
istisnai muamelelerden faydalanan yabancılar,
haklarında o suretle muamele yapılmasını icabettiren hal ve vaziyetlerin zail olmasından iti
baren 15 gün zarfında 4 ncü madde hükümleri
ne tâbi olurlar.

MADDE 29. — Bu kanunda derpiş olunan
istisnai muamelelerden faydalanan yabancılar,
haklarında o suretle muamele yapılmasını icabettiren hal ve vaziyetlerin zail olmasından iti
baren bir ay zarfında 4 ncü madde hükümlerine
tâbi olurlar.

Kanundaki müddetlerin değiştirilmesi

Kanundaki müddetlerin değiştirilmesi

MADDE 36. — İşbu kanunun 4 ncü, 5 nci,
6 ncı, 7 nci, 11 nci, 13 ncü, 15 nci, 16 ncı, 17 nci,
18 nci ve 19 ncu maddelerinde yazılı müddetler
Bakanlar Kurulunca icabında değiştirilebilir. '
Bakanlar Kurulu bu değişiklikleri mütekabi-;
liyet veya mukabele bilmisil sebebiyle, muayyen
devletler tebalarına inhisar ettirebilir.

MADDE 30. — îşbu kanunun 4 ncü, 5 nci,
6 ncı, 7 nci, 11 nci, 13 ncü, 15 inci, 18 nci ve 19
ncu maddelerinde yazılı müddetler Bakanlar
Kurulunca icabında değiştirilebilir.
Bakanlar Kurulu bu değişiklikleri, müteka
biliyet veya mukabele bilmisil sebebiyle, muay
yen devletler tebaasına inhisar ettirebilir.
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Uygulanmaya dair hükümler
MADDE 37. — Bu kanunda yazılı beyanna
me, hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerinin
şekilleri ve muhteviyatı içişleri Bakanlığının
teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olu
nur.

MADDE 31. — Hükümetin 31 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38. — 3529 ve 3900 sayılı kanun
lar kaldırılmıştır.
2510 sayılı iskân Kanunu ile bilcümle ekleri
nin hükümleri mahfuzdur.

MADDE 32.
kaldırılmıştır.

MADDE 39. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 33. — Hükümetin 39 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 40. — Bu kanun hükümlerini BaKanlar Kurulu yürütür.

MADDE 34. — Hükümetin 40 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Başbakan
A. Menderes
Devlet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Refik Ş. înce
Dışişleri Bakanı
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. II. Velibeşe
O. ve Tekel Bakam

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
ff. özyörük
içişleri Bakanı
R. Nasuhioğlu
Maliye Bakanı
H. Ayan
Bayındırlık Bakanı
F. Belen
Sa. ve So. Y. Bakam
N. E. Belger
Tanın Bakam

Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
T. tleri
E. Polatkan
işletmeler Bakanı
Muhlis EU

ho-
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3529 ve 3900 sayılı kanunlar

