DÖNEM : IX

CİLT : 4

TOPLANTI : 1

T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ
Yirmi sekizinci Birleşim
10.1.1951

Çarşamba
4*te

İçindekiler
Sayfa

122:123
1. — Geçen tutanak özeti
123:124
2. — Havale edilen kâğıtlar
124
3. — Sorular ve cevaplar
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgilleri'in, Tarım aletleri fab
rikaları ve orman sanayii kurulması için
ne gibi tedbirler alındığına dair Devlet
Bakanbğı ile Tarım ve İşletmeler Bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/146)
124
2. — tzmir Milletvekili Abid^ı Tekön'ün, Devlet Demiryolları hareket kısmın
daki memur, hizmetli ve işçilerin yıpran
ma zammından niçin faydalanmadıklarına
ve eer atelyeleriyte depolarda çalışan iş
çilere tatbik edilen ücret ve terfi baremi
ile İzmir - Kasaba ve temd'idi demiryolları
idaresinde çalışmış olan memur ve hizmet
lilerin ikramiyelerine dair Ulaştırma Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/147)'
124
3. — Amasya Mjilletvekili Kemal Eren'in, Turhal Şeker Fabrikasının tevsii hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/148)
124
4. — Trabzon Milletvekili Mahmut
Goloğlu'nun, Su mahsullerimizin bugünkü
durumu ile bu husustaki mevzuatın kâfi

Sayfa
gelip gelmediği,
balıkçıların teşkilât
lanması balıkçılığımızın inkişafi için ne
gibi tedbirler alındığı ve Trabzon'da yap
tırılması düşünülen soğutma ve dondurma
tesisi ile balık konserve sanayiinin kurul
ması hakkıdaki sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Zühtü HHlmi Velibeşe'nin
sözlü cevabı (6/149)
124:130
5. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol
oğlu'nun Almaya'ya tütün satmak için bir
teşebbüse girişilip girişilmediğine, bu yıl
müdahale mubayaası yapılıp yapılmıyacağma, mısır tütün piyasasına ve Karadeniz
bölgesindeki tütünlerimizin satışına dair
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Züh
tü Hilmi Velibeşe ve Gümrük ve Tekel
Bakanı Nuri özsan'm yazılı cevapları
(6/125)
153:154

4. — Görüşülen işler

130

1. — Bursa Milletvekili Necdet Yıl
maz'm, Belediye Gelirleri Kanununun 1 nci
4 ncü ve 5 nci maddelerindeki (Tahsil ve
tahsilat) kelimelerinin yorumlanması hak
kında önergesi ve İçişleri ve Maliye Ko
misyonları ile Geçici Komisyon raporları
(4/58)
130

Sayfa
2. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'nu, Göçmen Piyanıgosu tertibi hakkında
Kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/36)
131,143,146,155:158
3. — Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 neü mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına dajr
Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/95)
131:141
4. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 200 neü maddesinin değiştirilmesi
hakkında Kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/97)
142:143,145:146
5. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü
hakkındaki 3005 sayılı Kanunun 6 ncı ve

»«

Sayfa
13 neü maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında Kanun tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu (1/97)
146:151
6. — Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı emrindeki deniz teşkilâtının asker] estirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Kanu
nun 3 neü maddesinin değiştirilmesine
dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Gümrük ve Tekel Komisyonları raporları
(1/75)
151 :152
5. — Önergeler
148
1. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, Nakil vasıtaları hakkında kanun
teklifinin geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi
143 :145

^imm

••

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZET/
Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun,
Milletvekilliği ödenek ve yolluklarına- mütedair
olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı kanunların
kaldırılmasına ve 3050 sayılı Kanunun ikinci
maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun
teklifinin gündeme alınması hakkındaki öner
gesi okundu. Bütçe Komisyonu Başkanvekili
Fethi Çelikbaş'ın açıklaması ve önerge sahibi
nin muvafakati üzerine bu hususta karar alın
masına lüzum kalmadığj, Başkanlıkça bildirildi.
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun tasarısı, ikin
ci defa oya sunuldu.
İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'ın,
Urfa Milletvekili Hasan Oral'a ait olup Diyar
bakır'da ele geçen silâhlar hakkındaki sorusu
nu, İçişleri Bakanı cevapladı.
Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in,
Cumhuriyetin ilânında i 1949 senesi nihayetine
kadar memurların ikametleri için Hükümet,
mahallî idareler ve belediyeler tarafından ne
kadar mesken yaptırıldığına ve bunlarla demir
baş eşyalarına sarfolunan paralara, tahsilat ve
vergi nisbetlerine ve bu binalardan kaçının
kimlerin ikametlerine tahsis olunduğuna dair

olan sorusuna İçişleri Bakanı, 15 gün sonra cevaplıyacağını, bildirdi.
Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Pa
zar, Alanya ve Burhaniye ilçelerinde tedavi ve
aşı neticesinde ölen vatandaşlara ve,
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri geçen
müessese ve şahıslardan Veraset ve İntikal Ver
gisinin tahsil edilip edilmediğine dair olan so
ruları, kendileri iki Birleşimde de hazır bulunr
madıklarmdan, düştü.
Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural ve Kars
Milletvekili Abbas Çetin'in, Bâzı Suç ve Ceza
ların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin (Ç) bendiyle 3 neü maddesinin yo
rumlanmasına mahal olmadığına dair Adalet
Komisyonu raporu, kabul olundu.
Rasim Tekyıldız'm, dilekçesi hakkında Di
lekçe Komisyonunca verilen karara dair İçişleri
Komisyonu raporu, kabul olundu.
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 8 ar
kadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki Kanun teklifi üzerinde bir müddet
görüşüldükten sonra Kanun teklifi, Maliye ve
Bütçe Komisyonlarına verildi.
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Aeıkoya sunulan Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nunun kabul olunduğu bildirildi.
Hatay Milletvekillerinin secim tutanakları
hakkındaki Tutanakları İnceleme Komisyonu
raporu üzerinde görüşüldü. Dikkate alınan
önerge gereğince mahallinde tetkikat ve tahki
kat yapılmak üzere dosya, Komisyona geri ve
rildi.
Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdullah
Cilli'nin seçim tutanağı hakkındaki raporda ya
pılacak tahkikat neticesine talikan Komisyona

geri verildi.
Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Haziran,
Temmuz ve Ağustos ayları hesabı hakkında
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
okunarak bilgi edinildi.
10 . I . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Kayseri Milletvekili
Çorum Milletvekili
F. Apaydan
S. Baran
Kâtip
İstanbul Milletvekili
F. Tekil

Sorular
Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, memleketi
mizde ne kadar cüzamlı bulunduğuna, bu has
talıkla mücadele için no gibi tedbirler düşünül
düğüne ve akıl hastalıkları da dâhil olmak üze
re cüzamlılara iş tedavisi tatbikma dair sözlü
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/157).
İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, İzmir Halkapınar mevkiinde kurulmakta olan Sümerbank
mensucat Fabrikasının hudutları dâhilinde bu
lunan şahıslara ait arazi ile sabun imalâthane
sinin muhtevi bulunduğu arazinin ne suretle sa
tın alındığına dair sözlü soru önergesi, İşletme
ler Bakanlığına gönderilmiştir. (6/158).
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in,
Anıt - Kabir inşaatı hakkındaki sözlü sorusu,
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/159).
Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun
bir kısım Devlet memurlarından bâzı müesselerde ek vazife alarak ayrı ayrı ücret veya maaş
alanlar hakkında Hükümetin ne düşündüğüne
daif sözlü sorusu, Başbakanlığa gönderilmiştir.
(6/160).

Tekirdağ Milletvekili
Şevket Mocaıı'ın,
Türk - Fransız Komitesinin Louvre Salonunda
tertiplediği Konferansta cereyan ettiği bildiri
len hâdiselere dair sözlü sorusu; Başbakanlığa
gönderilmiştir. (6/161).
Yozgad Milletvekili Avni Doğan'm, eski
Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili İsmet İn
önü'nün deprem dolayısiyle Erzincan'a ve İkin
ci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye yaptığı
seyahatlerde harcırah aldığına dair olan iddia
ların mahiyetinin açıklanması hakkındaki söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir.
(6/162).
Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, 14
Mayıstan evvel ve sonra yurdumuza gelen göç
menlerin sayısı ile nerelerde iskân edildiklerine
ve biran evvel müstahsil hale getirilmeleri için
alınması düşünülen tedbirlere dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığından ve Başba
kanlıktan olan sözlü soru önergsi, Başbakanlığa
gönderilmiştir (6/163)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklifler
1.-— Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve 2 arkadaşının, İçtüzüğün 78 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında tüzük teklifi (2/119)
(Anayasa Komisyonuna) ;
2. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in. Nakil vasıtaları hakkında kanun teklifi
(2/120) (İçişleri, Ekonomi, Ticaret, Bayın
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dırlık, Millî Savunma, Maliye \ e Bütçe Komis
yonlarına) ;
o. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil
Boran'm. Hâkimler Kanununun 64, 65 ve 66 neı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun
teklifi (2/121) (Adalet Komisyonuna) ;
4. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda
kul ve 7 arkadaşının, Bankalar ve Devlet mü-
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hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon
raporu (1/1.12) (Gündeme);
7. — Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşma
sının 5 nci maddesinin değiştirilmesi için mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Ticaret Komisyonları raporları (1/07)
(Gün
deme) ;
8. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile 14 Mayıs 1949 tarihli ek Protoko
lün yürürlük sürelerinin uzatılması hakkında
yapılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları
raporları (1/50) (Gündeme).

esseseleri Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3659 sayılı Kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında Kanun teklifi
(2/122) (Bütçe Komisyonuna);
Raporlar
5. — Lübnan'ın Frank sahasından çıkarıl
ması maksadiyle Türkiye ile Fransa arasında
teati olunan mektupların onanması hakkında
Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komis
yonları raporları (î/59) (Gündeme) ;
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil
letlerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında
akdedilmiş olan Garanti Anlaşmasının onanması
İ>0<i

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul),

Sedad Baran (Çorum)

BAŞKAN —- Birleşimi açıyorum.
3. — SORULAR VE CEVAPLAR
/. — Zonguldak Milletvekili
Abdürrahman
Boyacıgiller'in, tarım aletleri fabrikaları ve or
man sanayii kurulması için ne gibi tedbirler
alındığına dair Devlet Bakanlığı ile Tarım ve
İsletmeler Bakanlığından sözlü sorusu
(6/H6)

BAŞKAN — Abidin Tekön.. (Yok sesleri).
Şu halde gelecek birleşime bırakılmıştır.
3. — Amasya Milletvekili
Kemal E ren'in,
Turhal Şeker Fabrikasının
tevsii hususunda ne
düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu
(6/148)

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı seyahatte ol
duğu için bu soru 15 . 1 . 1951 Birleşimine bıra
kılmıştır.
ABDÜRRAHMAN BOYAÜIGİLLER (Zon
guldak) — Yalnız, Tarım Bakanı var.
BAŞKAN — Beraber cevap verilecektir.
2. — İzmir Milletvekili
Abidin
Tekön'ün,
Devlet Demiryolları Hareket kısmındaki memur,
hizmetli ve işçilerin yıpranma zammından niçin
faydalanmadıklarına ve Cer atelyeleriyle depolarda çalışan işçilere tatbik edilen ücret ve ter
fi baremi ile İzmir - Kasaba ve Temdidi Demir
yolları İdaresinde çalışmış olan memur ve hiz
metlilerin ikramiyelerine dair JHaşlırma Bakan
lığından sözlü sorusu (6/147)

BAŞKAN — 'Kemal Eren.'. (Burda sesleri).
(Bakan yok sesleri).
Efendim bu suale cevap verilecek midir/.
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Hayır.
BAŞKAN — İlgili bakan bulunmadığı için
1 5 . 1 . 1 9 5 1 Birleşimine bırakılmıştır.
4. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, su mahsullerimizin bugünkü durumu ile bu
husustaki mevzuatın kâfi gelip gelmediği, balık
çıların teşkilâtlanması,
balıkçılığımızın inkişaf i
için ne gibi tedbirler alındığı ve Trabzon'da
yaptırılması düşünülen soğutma ve dondurma
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.tesisi ile balık konserve sanayiinin
kurulması i ollukları imkân ve şartlara göre, su mahsulleri
istihsalâtımızın bugünkü durumunu tatminkâr
hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Baka
buluyor musunuz?
nı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/1.49)
C. — Hayır.
T. B. M. M. Yüksek .Başkanlığına
S. — 2. Su mahsulleri hakkında bugün
Aşağıdaki hususların (Ekonomi ve Ticaret)
mevkii meriyette bulunan mevzuat nedir, bunun
Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
kifayetine inaniyor musunuz? Kifayetine kaani
ca ederiz.
değilseniz yeni brr teklifle Yüksek Meclise gel
Trabzon Milletvekilleri
mek arzusunda mısınız? Bu hususta bir teşebbüsü
M. Goloğlu
S. E. Alperen
S. F. Kalaycıoğlu
nüz var midir?
C. — Efendim bugün cari olan 18 safer 1299
1. Deniz, göl ve akar sularımızın haiz olduk
tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesidir. Tarihin
ları imkân ve şartlara göre, su mahsulleri istihden de bellidir ki 70 senelik bir ömre, bir raevsalâtımızm bugünkü durumunu tatminkâr bulu
zuaya göre, bugünün ihtiyaçlarına uygun olarak
yor musunuz?.
telâkki, etmek hemen hemen mümkün değildir.
2. Su mahsulleri hakkında bugün mevkii
Bu mevzuda yeni bir Kanun lâyihası hazırlan
ni eriy ette bulunan mevzuat nedir?. Bunun kifa
mış. fakat çıkmamıştır. Vaktiyle iktisat Vekâ
yetine inanıyor musunuz?. Kifayetine kaani de
letine bağlı olan bu daire, su mahsulleri idareğilseniz yeni bir teklifle Yüksek Meclise gelmek
I
si bir müddet Münakalât Vekâletine sonra da
arzusunda mısınız?. Bu hususta bir teşebbüsünüz
I
Maliye
Vekâletine bağlanmış ve nihayet geçen
var mıdır?.
senenin Nisanından itibaren Ekonomi Bakanlı
3. Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29 ncu
ğına
bağlanmıştır. Biz bu meseleyi baştan naza
maddesindeki yasağa taraftar mısınız?.
rı
dikkat»
aldık, eski tasarıyı dikkatle gözden
4. Göllerde balık avcılığı hangi esaslara tâ
geçirdik,
yani
vaziyete intibak ettirilmesi için
bidir?.
lâzım
gelen,
etüdleri
ikmal fttirdik. Tasarı yazıl
5. Balıkçıların teşkilâtlanması
lüzumuna
maktadır. Bu Şubat'da akdedilecek olan bir Ba
inanıyor musunuz?. Bu teşkilâtın kolay ve ucuz
lıkçılık
Kongresinde diğer Vekâletlerin mümes
kurulabilmesini temin için balıkçılık mmtakalasilleriyle
meseleyi müzakere ettikten sonra aka
rına mütahassıs elemanlar gönerildi mi?.
binde
bu
hususta Su Ürünıeri Kanunu mevzuu
6. — Su mahsullerine ait işler hangi daire ve
heyeti
muhteremenize
geleceğiz. Balıkçılığımızın
makamlarca tenvir edilmektedir. Bu idare şeklini
kalkınması
bahis
mevzuunda
Zabıtai Saydiye
yeter ve uygun buluyor musunuz?.
Nizamnamesinin, büyük bir tesiri yoktur. Asıl
7. Balıkçılığımızın inkişafı bakımından so
buna, mâni. olan husus, doğrudan doğruya teş
ğutma ve dondurma tesislerine olan ihtiyaç katı
kilâtsızlık ve kredi, müessesesi noksanlığıdır.
ve zaruri bulunduğuna göre bu bakmdan faali
S. — :>. Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin
yet ve teşebbüs derecesi nedir?.
29 ncu maddesindeki yasağa taraftar mısınız?
Trabzon'da arsasının tahsis muamelelerinin
C. —- Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29
ikmalini duyduğumuz soğutma ve dondurma tesi
nen.
maddesi; Karadeniz Boğazından Çanakkale
sinin inşasına başlanıldı mı?. Başlanılmadı ise
Boğazının,
müntehasma kadar sürütme usuliyle
niçin?. Başlanacaksa ne zaman?.
balık
avlamasını
menetmektedir. Buna Şimal
8. Trabzon'da bir balık konserve sanayiinin
memleketleri, Tra\vl, diyorlar. Bu usulün aley
kurulması lüzumuna inanıyor musunuz?. Bu hu
hinde
ve lehinde söylenecek çok söz var. Bütün
susta bir teşebbüs ve faaliyet mevcut mudur?.
dünyada olduğu gibi bizde de bu memnuiyetin
EKONOMİ VE TİCARET BAK ANT ZÜH
yerinde olduğuna dair temayüller vardır. Vak
TÜ HlLMl VELÎBEŞE (izmir) — Sayın arka
tiyle buna müsaade etmiş olan birçok memle
daşlarım ; Goloğln. arkadaşımızın sualeri şahsan
ketler de bu nıenmuiyeti. yeniden ikame etmek
bana müteveccih gibi görünüyor. Söze başlarken
veya bu müsaadeyi tahditli bir surette vermek
ben yine Hükümet namına cevap verdiğimi arsuretiyle adeta memnuiyet halini idame etmek
z edeyim :
için büyük bir hareket görülmektedir. PTattâ bu
S. — 1. Deniz, göl. ve akar sularımızın haiz j vadide en geniş şekilde uğraşan Norveç' ve Şi-
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mal İngiltere balıkçılığında da bu memnuiyetin \
S. — 7. Balıkçılığımızın inkişafı bakımın
yeniden tesis edilmiş olduğunu görüyoruz.
J dan soğutma ve dondurma tesislerine olan ihti
Sonra, bir* noktaya işaret etmelidir ki, balık- I yaç katî ve zaruri bulunduğuna göre bu bakım
çılıkta bizim memleketimizde balık istihsalinde ! dan faaliyet ve teşebbüs derecesi nedir?
en mühim rol oynıyan dipteki balıkların avlan- !
Trabzon'da ars'asının tahsis muamelelerinin
ması değil geçici dediğimiz misafir balıkların ; ikmalini duyduğumuz soğutma ve dondurma te
avlanmasıdır. Bunda da böyle bir usulün tatbi- j sisinin inşasına başlanıldı mı? Başlanılmadı ise
kma lüzum ve mâna yoktur.
niçin? Başlanacaksa ne zaman?
S. — 4. Göllerde balık avcılığı hangi esas- !
C. — Efendini; Marşul Yardım Plânının
lara tâbidir?
j 1949 - 1950 senesi tiraj haklarından istifade
C. — Bu suali doğrusu lâyikiyle kav riyam a- j edilmiş, muhtelif 10 yerde soğuk hava, buz fab
dım. Eğer bundaki maksat doğrudan doğruya j rikası ve buz muhafaza tesisatı kurulması karar
balıkçılıktaki usule mütedairse,
göllerde de j laştırılmıştır. Makineler ismarlanmıştır. Bun
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin cari olduğunu I lar bu senenin sonunda yani bunlar bu senenin
arzederim. Yok eğer işletmeye taallûk ediyor- j sonunda, önümüzdeki Aralık ayında teslim edi
sa, bu göller çevresi, her tarafında herkes için ! lecektir. Bu tesisatın projeleri de hazırlanmış
balık avcılığı yapmaya müsait şekilde açıktır, j tır. Yerleri kısmen temin edilmiş, bir kısmı da
Bir kısmı da Maliye Vekâletinin emrindedir ve j temin edilmek üzeredir, inşaata da ilk baharda
onun tarafından iltizama verilmek suretiyle iş- j başlanacaktır. Bu senenin bütçe tasarısında ve
letilmektedir.
j kâletimize ait envestisman kısmında bunlar için
S. — 5. Balıkçıların teşkilâtlanması lüzu- \ tahsisat konmuştur.
muna inanıyor musunuz? Bu teşkilâtın kolay ve J
S. —• 8. Trabzon'da bir balık konserve, sana
ueu'Z kurulabilmesini temin için balıkçılık mınta- j
yiinin kurulması lüzumuna inanıyor musunuz?
kalarma mütehassıs elamanlar gönderildi mi?
i
B.u hususta bir teşebbüs ve faaliyet mevcut mu
C. -—• Biraz evvel de arzettiğim gibi teşkilât- ı
dur?
sizlik balıkçılığımızda da her halde menfi bir j
Cevap — Trabzon'da bir Balık konserve fab- '
rol oynamaktadır.
j
rikası
yapılması, Marhall plânına göre 1951 Bunu teşkilâtlandırmak hususu elbette ki j
1952
iş
programında mevcuttur. Fakat bu hu
Hükümetin mühim işlerinden birisidir. Hattâ i
ben son Karadeniz seyahatimde her gittiğim yer- ı sustaki müzakereler henüz neticelenmediği için
de balıkçıları çağırarak kendilerini kooperatif ı bir şey söylemeye imkân yoktur.
Mâruzâtını bundan ibarettir.
kurmaya teşvik ettim. Bu teşviklerin bugün- !
MAHMUT
(İOLOĞLÜ (Trabzon) — Muhte
den faydasının görüldüğünü arzedebilirim. Bu
rem Milletvekilleri; bu sözlü sorumuzla bu gün
kooperatifler peyderpey teşekkül ederek vekâyüksek huzurunuza memleketimizin büyük bir
letimizce de tescil ve tesbit olunmaktadır. Buana dâvasını getirmiş bulunduğumuza inanıyo
nun için ayrıca mütehassıs elaman göndermeye
ruz.
lüzum yoktur. Nihayet bir kooperatif teşkilin
den ibarettir ve kooperatif dairemiz bunların i
Zira, artık hiç kimsenin inkâr edemiyeeeği
tanzim ve tertibiyle meşguldür.
açık ve katî bir hakikattir ki, millet olarak umu
S. —• 6. Su mahsullerine ait işler hangi dai- J mi sağlık durumumuz, önemle ele alınması lâzımre ve makamlarca tedvir edilmektedir? Bu idare j gelen ve hepimizi endişelendiren bir mesele ha
şeklini yeter ve uygun buluyor musunuz?
| line gelmiştir. Bilhassa verem illeti gün geçtik
C. — Su ürünleri son bir kanun mucibince j çe korkunç çehresiyle her tarafa sirayet etmek
1950 Nisan tarihinden itibaren Ekonomi Bakan- I te ve bilhassa Doğu Karadeniz bölgesi gibi bâzı
lığına tâbidir. Hükümetin bu işlerde sureti { nımtakalarda pek şâmil bir tehlike haline gel
umumiyede iktisadi sahada müdahalesi yalnız
miş bulunmaktadır.
balıkçılığın inkişafını sağlamak için kolaylık ve
Bu halin sebebini arıyanlar bilhassa iki nok
imkânlar vermek, teşvik etmek mahiyetinde ol- I ta üzerinde durmaktadırlar. Bunlardan birisi;
duğu için bugünkü şartlar -altında daha geniş
işsizlik, diğeri de gıdasızlıktır. Çok kimseler
bir teşkilât hatıra gelmemektedir.
| hastalık gibi gıdasızlığın da işsizlikten doğdu-
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ğunu iddia ile ilk plânda işsizlik dâvasının ele I kişafma mâni olan en mühim husus Sayın Baka
alınması lüzumunu ileri sürmektedirler.
nın mütalâası hilâfına (mevzuatsızlık) dır.
Kanaatimzce; işsizlik de hastalık ve yoksul
Üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz ki, bugün bu
luğun mühim bir âmili ve gıdasızlığın sebebi ol
sahada hal ve hakikate, ilme ve ihtisasa uygun
makla beraber bizim gibi büyük ve kahir bir
bir mevzuat mevcut değildir. Hâlâ, 70 senelik
ekseriyeti ziraatle iştigal eden bir millet için
bir mazinin küf ve pasına bürünmüş olan (Za
işsizlikten önce gıdasızlığa bir çare bulmak icabıta! Saydiye Nizamnamesi) esas unsur olarak
beder. Çünkü realiteler bize göstermektedir ki,
mevkii tatbikte bulunmaktadır. Diğerleri de
millî bünyeyi kemiren en büyük illet işsizlikten
bu nizamnamenin bâzı maddelerini tadil eden
ziyade gıdasızlıktır.
kifayetsiz tadil kanunlarından ibarettir. Bu
tadil kanunları da öyle acele ve baştan savma
Köylümüz doyacak ve vücudunu besliyecek
hazırlanmışlardır
ki, meselâ, mezkûr Zâbıtai
kadar gıda alamamaktadır. Köylüye iş değil,
Saydiye Nizamnamesinin; Trablusgarp, Bingaucuz ve bol gıda temin edebilmek lâzımdır. Köy
zi, Girit, îstanköy ve Suriye sahillerinden bah
lü gibi işçi, yani iş sahibi vatandaş da aynı ihti
seden 11, 12, ve 13 ncü maddeleri hâlâ durmak
yaç içindedir. Evet, memlekette önemle ele
tadır.
alınması lâzımgelen bir işsizlik durumu vardır,
fakat bundan daha büyük bir önemle üzerinde
Sayın Bakanın izahatiyle anlamış bulunuyo
durulması lâzımgelen nokta vatandaşın ucuz ve
ruz ki, bu mahzurlar ve kifayetsizlikler görülüp
bol gıda bulabilmesini temindir.
anlaşılmış ve halin icaplarına uygun ve kâmil
bir kanun tasarısı hazırlanmakta bulunmuştur.
işte bu büyük millî ve hayati meselenin
Kendilerine şimdi teşekkür etmek isterdim.
halli yolunda atılacak en ehemmiyetli ve kıy
Fakat
bu tasarının Yüksek Meclisinize ne za
metli adımlardan biri de su mahsullerimizden
man arzedileeeğini katî olarak söylemedikleri
lâyıkı derecede istifadeyi sağlamaktır.
Zira,
için kendilerinden bu tasarının imkân olan sür
yurdumuzun üç tarafını saran denizlerde, irili
atle ikmal ettirilip biran evvel Yüksek Meclise
ufaklı birçok göl ve akarsularımızda dünyanın
tevdiini talep edeceğim ve bu tasarı Meclise gel
en lezzetli, çeşitli ve mebzul balıkları mevcut
diği gün Millî menfaatlerimiz nam ve hesabına
bulunmaktadır.
kendilerine minnet ve şükran hislerimi o zan
Halen Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında
arzedeceğim.
mevcut yüze yakın yerli ve yabancı mütehas
Sorumuzun üçüncü maddesine Sayın Baka
sıs raporlariyle, bir çoğu yedimde mevcut kitap
nın vermiş olduğu c-evaba gelince: Evvelâ bu
ve makalelerde bu husus istisnasız bir halde itti
maddede mevzuubahis
18 Safer 1299 tarihli
fakla kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu se
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29 neu mad
beple kimsenin şek ve şüphesi olmıyan bir mev
desini aynen okuyacağım.
zu üzerinde fazla durmıyacağım. Ancak bun
dan birkaç ay evvel ^yurdumuzda bir tetkik
«Boğaziçi dâhil olmak üzere Marmara De
gezisi yapan ve bu meyanda Trabzon'a da gel
nizinin Bahrisefit Boğazı haricine kadar gerek
miş bulunan Amerikalı mütehassıslarla yaptığı
sahillerde ve gerek körfez vo limanları dahi
mız bir görüşmede bu hususa dair sualime aldı
linde ve açıklarda vapur ve yelkenli sandallar
ğım tek bir cümlenin cevabını zikretmekle ikti
ile sürütme suretinde balık saydı kafiyen mem
fa edeceğim. Mütehassıslar bana şunu söylemişnudur ve bu rnemnuiyet, boğazlar haricindeki
artık bu toprağın yüzüne bile bakmazsınız).
serbest denizlerde sevahili Osmaniyenin üç mil
lerdi: Eğer bu denizden faydalanabilirseniz,
açığına kadar cari olduğu gibi makineli kayık
'bu toprağın yüzüne bile bakmazsınız.)
larla dahi sürgün saydı memnudur.»
Demek oluyor ki, bir yanda halkımız gıda
Bu
maddedeki yasağın hakiki mahiyetine
sızlık yüzünden en korkunç hastalıklarla pennüfuz edebilmek 'için balık avlama şekillerini
çeleşip dururken , diğer yandan deniz ve göl
kısaca arzetmemiz lâzımgeliyor.
lerimizde türlü çeşit ve mebzul miktardaki su
Memleketimizde iki türlü balıkçılık vardır:
mahsullerimiz de gizli bir Hazine gibi el sürül
1. Geçici balıkçılık,
memiş bir halde beklemektedir.
2. Dip balıkçılığı.
Bu halin devamına saik ve balıkçılığımızın in- |
Geçici balıkçılık, iki tabiî geçit yerimizde
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yani istanbul ve Çanakkale boğazları sayesinde
fazla masraf ve emek harcanmasına
lüzum
kalmadan yapılır, ilk zamanlarda geçici balık
avcılığı sadece koylardaki sabit dalyan ve
volilerle yapılırdı. Lâkin buralarda durmadan
geçen muhacir balıklan da avlamak için bilâhara seyyar açık Voliler yani gırgırlar ihdas
olunmuştur.
Ancak bu şekildeki balıkçılıkla balık istih
sali, sadece balıklarn
muhaceret günlerine
bağlı kalmakta ve böylece senp.nn belli günle
rinde büyük miktarda bir istihsale mukabil di
ğer- zamanlarda istihsal çok az olmakta hattâ
hiç yapılamamakta, böylece halkın ve balıkçıla
rın istifadesi ehemmiyetsiz olmaktadır.
Bilhassa tstanbul'da bu manzaraya daima
şahit olursunuz. Bâzan palamut, torik çıkar,
kırk paraya tanesi satılır, iki gün sonra yoktur,
100 kuruşa çıkar.
Dip balıkçılığı ise yine Sayın Bakanın müta
lâaları hilâfına balıkçılık dâvasnım esasını teş
kil etmektedir. Elde mevcut bütün mütehassıs ra
porları da aynı bu nokta üzerinde ittifak ederek
Türkiye'de balıkçılığın inkişafını teinin için mutla
ka dip balıkçılığını değiştirmenin iüzumunu beyan
etmişlerdir. Dip balıkçılığı yani yerli balıkların
avcılığı da iki suretle icra edilmektedir. Bir kı
sım balıkçılar olta, sepet, az iğneli parekete
uzatma ve difana denilen ağlan kullanmakta,
bir kısım balıklar da tarlakos, iğrip,manyat,
barbat gibi sürütme ağları ile avlanmaktadırlar.
işte arkadaşlarım, 29. maddenin yazdığı av
lanma şekli sürütmedir. Lâkin bütün bu malze
me ile yapılan dip avcılığı da sadece kıyılara
'inhisar etmekte ve ancak .sıcak ve fırtmasız za
manlarda sahillerde yaklaşmaya mecbur olan
balıklar tutulabilmektedir. Bu sebeptendir ki
bugün sularımızda pek mebzul miktarda bulu
nan birçok iyi cins balıklarımız ancak lüks birer
gıda maddesi olarak satdabilmektedür.
Denizlerimizde bu pek mebzul miktardaki ba
lıkları yine mebzulen elde edebilmek için balık
ların keyif ve arzusuna tâbi olmadan avlanmak
yani dip avcılığını açık denizlerde yapmak, avcıhğı tesadüflere bağlı kalmaktan kurtarmak
lâzımdır. Birçok mütehassıslar yazdıkları birçok
rapor, makale ve kitaplarda bu noktaya ehemmi
yetle temas ederek sahillerde sürütme suretiyle
kullanılan ığrıpların açık deniz için yapılmış
şekli bulunan ve (trol) denen sürütme ağlariyle
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açık denizlerde dip avcılığı yapılması lüzumunda ısrar etmektedirler. Nitekim bu şekil bir av! cılık sebebiyle Danıştaya intikal eden bir dâva
j üzerinde 1948 senesinde iktisat Bakanlığınca
' bn mesele bir kere daha mütehassıs elemanlara
1

I

j havale edilmişti. Yüksek Denizcilik Okulu Mü| dürü Baki Hüsman, istanbul Ünivrsitesinden
Ord. Prof. Dr. Koswig, istanbul Robert Kolleji
I Biyoloji profesörü Dr. Philip Ullyott, eski Ba| lıkçılık Enstitüsü Müdürü ve Denizcilik Okulu
I öğretmeni Şevket Doruker, eski Balıkçılık EnstiI tüsü pratisyenlerinden ve Denizcilik Okulu Da! biliye memuru Zeki Çan'dan teşekkül eden bu
heyet tarafından tanzim edilen raporun son
maddesinde netice olarak Trol sistemi ile deniz
! avcılığına müsaade edilmesinin* zaruri olacağı
I ve mahzurlu bulunmadığı kaydedilmiş ve birçok
diğer memleketlerde de bu usulle avcılık yapıl
makta olduğu belirtilmiştir.
J
Lâkin bütün bunlara rağmen Zabıtai Saydij ye Nizamnamesinin 29 neu maddesi ile dip ba
lıkçılığını inkişaf ettirecek olan bu nevi avcılık
neden yasak edilmiştir? Bunun sebebini araştıj ı-an mütehassıs':iı\, halen Ekonomi ve Ticaret
i Bakanbğmda birer sureti olduğu zannedilen ve
Paris Mahzeni eyrakında rastlanan iki vesika
bulmuşlardır. Bu vesikalara göre 29 neu mad
denin konulmasındaki hikmet:
i
1. Evvelce sahil sularımızda avlanan ecI nebi balıkçıların vergilerini vermeden kaçıp git
meleri.
|
2. O tarihlerde Marmara Denizi sahillej rinde ve istanbul boğazlarında mevcut dalyan
ların tamamiyle şehzadelere aidiyetidir.

I
!
I

Tabiatiyle sürütme suretiyle yapılacak dip
balıkçılığı ile daha fazla balık tutulacağı ve ucu
za satılacağı için, menfaatleri haleldar ola
caktı. Bu sebeple şehzadeler bu yasağı nizamna
meye koydurmuşlardır. Artık, her ne kadar,
vergi vermeden kaçan ecnebi balıkçılar kara su
larımızda avlanmamakta ve şehzadeler çoktan
tarihe karışmış bulunmakta iseler de dünün
ve bugünün dalyan sahipleri de mahdut bir iki
zengin şahıstır. Ve dip avcılığının inkişafı halin
de onların menfaati haleldar olacaktır. Esasen
bugün sürütme suretiyle kara sularımızda dip
avcılığa mâni olmak istiyenlerin başında gelen1er de bu birkaç zengin balıkçıdır.

I

Şu halde balıkçılığımızı inkişaf ettirmek için

j
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ya hazırlanan kanun tasarısının çok çabuk Mec
lise getirilmesi, yahut,da tasarının hazırlanma
sına intizaren biran evvel bu maddenin kaldı
rılması lâzımdır. Umumi bir buhran devresinin
eşiğinde ve gıda sıkıntısı içinde bulunduğumuz
nazara alınırsa işin vüsat ve ehemmiyeti ve millî
değeri uzun mütalâalara hacet kalmaksızın teza
hür eder. Sayın Bakandan bu büyük memleket
işinde acele bir hamle bekliyoruz.
Arkadaşlar, beşinci sualim, teşkilât bahsinde
idi. Yani balıkçıların teşkilâtlanmasında sayin Bakana siz taraftar mısınız, dediğim zaman
taraftar olduklarını ben de biliyordum. Ama ta
raftarım denildikten sonra bu taraftarlığı teza
hür ettirecek bâzı hareketlerin mevcut olup ol
madığını araştırıyordum. Diyorlar ki, ben git
tim, teşvik ettim onlar da kooperatif kurmaya
başladılar. Sayın Bakan müsterih olsunlar on
lar kooperatif kurmak için .çırpmıyorlar bu işle
biz de alâkadarız fakat kooperatif kurmakta bil
gisizdirler, acemilikleri var. Meselâ oraya koope
ratifçilikte mütehassıs bir eleman gitse orada
birkaç gün kalsa şimdiye kadar kurulamamış
olan kooperatifler de hemen kurulacaktır. Daha
başka bir misal söyliyeyim; bir kooperatif kur
mak istiyorlar, kooperatif kurmanın inceliğini
bilmiyen arkadaşlar nizamnamelerini notere tas
dik ettirmek için götürdükleri zaman noter, si
zin sermaye hesabınıza göre 750 lira isterim, di
yor. Küçük sermayeli balıkçılar bunu nasıl ver
sinler. Bize müracaat ettiler biz bunları derhal
Teşkilâtlanma Umum Müdürlüğüne götürdük,
görüştürdük, usulünü,öğrendik, 450 kuruşa tas
dik ettirdiler. Şimdi arkadaşlar, tasavvur edin
750 lira, 450 kuruş, bu bilgisizlikten ileri geli
yor, evvelden tedbiri alınsa oraya bir kimse gi
derek bunları öğretseydi balıkçılarımızı yılgın
lıktan kurtarmış olurlardı.

I

I
I
I
I

I

|
I

Hükümet tarafından idare şekline ait olan
sorumu icabettiği gibi anlatamadım galiba, ben
su mahsulleri, tesisleri ile uğraşan bakanlıklarda
bununla uğraşan daireler hangileridir demek is
tedim. Bazan gideriz Toprak Mahsulleri Ofisi
ne, orası bu işin şu kısmiyle meşguldür, Bazan
gideriz Su Mahsulleri Müdürlüğüne... bu nasıl
olacak, hangisi bizim işlerimizi tamamen üzerine
alacak, meşgul olacak. Hiç olmazsa bunlar ara
sında bir birlik tesis olunmalıdır. înşaallah Sa
yın Bakan bu sorumdan sonra olsun bu işle meş
I
gul olur.
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Sonra soğutma ve dondurma tesislerinden
bahsettim. 10 yerde soğutma ve dondurma tesis
leri kurulacak dediler. Buna çok memnun olur
dum.
Çünkü; gerek sürütme suretiyle dip balık
çılığın yasak edilegelmiş olması ve gerekse
soğutma ve dondurma tesislerimizin mevcut bu
lunmaması sebepleriyle bugün'memleketimizde
istihsal olunan Balıkların derhal istihlâki bir
zarurettir. Zira, bugün ancak balık ayağımıza
geldiğinde avlanıyoruz ve hemen hiçbir yerde
soğutma ve donddrma tesisine sahip bulunmu
yoruz. Diğer taraftan bugünkü iptidai vasıta
larla tutulan balıklar dahi sadece sahil ve babkçı şehirlerin istihlâk edebileceğinden çok fazla
ladır. Lâkin soğutma ve dondurma tesislerimiz
mevcut olmadığından dahi şehirlerimizde balık
istihlâki mümkün bulunmadığı gibi sahil şehirlerimizde dahi senenin ancak belli günlerinde
balık istihlâk edilebilmektedir. Binaenaleyh
soğutma ve ]ondurma tesisleri memleketimiz
balıkçılığı için kati bir ihtiyaçtır ve bunların
süratle kurulmasi lâzımdir.
Arkadaşlar, bir de konserve sanayiine temas etmistim. Sayın Bakanın bu hususta verdiği habere cidden çok sevindim. Hakikaten yerinde
bir hareket olacaktır. Bunu; sadece Trabzon'da
kurulacağı için demiyorum, asla böyle bir iddiam
yoktur. Daima ileri sürdüğüm ve iddia ettiğim
şey, memleketin bütününe tesir edecek olan bir
hamle nerede kurulursa kurulsun, bizim için en
büyük bir kıymettir. Yalnız orada bâzı hususi
yetler de vardır orada kurulacak olursa, mem
leketin çok büyük bir istifadesi olacaktr. Bir
kere bugün elimizdeki'vapurlarda soğutma tesi
satı, soğuk hava deposu vardır, deniz nakliyatı
diğerlerinden ucuzdur. Amele bulmak mümkün
dür. Nihayet bugün kurulmakta olan Erzurum
et kombinasına gitmiyecek, gitmiyecek olan hay
vanların da Trabzon'da kesilmesi bir zarurettir.
Bu tesislerden istifade edilir. Ve nihayet arka
daşlar bütün bunların sakatatından o mmtakalarm pek çok muhtaç olduğu uzvi gübre istihsal
edilir ve hepsi mahallinde kullanılır. Bendeni
zin mâruzâtını bundan ibarettir. Yalnız Sayın
Bakandan rica ediyorum bu 29 ncu maddedeki
yasak'm üzerinde lütfen biraz daha dursunlar
ve mevcut raporları yeniden tetkik ederek dura
cak olurlarsa balıkçılığın inkişafının dip balikçılığm .inkişafına bağlı olduğunu göreceklerdir,
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Zannederim ki bu hususta daha başka bir hareket tarzı ihtiyar edeceklerdir.
Çok ehemmiyetli ve hayati bir nokta hakkın
da vermiş oldukları müjdeden, «haberden dolayı
kendilerine teşekkür ederim, fakat bu hususta
kenlilerinden tekrar rica ediyorum bir kere daha
29 ncu maddeyi tetkik buyursunlar.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ
HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Muhterem Goloğlu arkadaşımızın muhtelif ifadelerine yeni
den cevap vermek mecburiyetini duyuyorum.
Bir kere; tasarının ne zaman geleceğini tâyin
etmedi, dediler. Zanedersem Şubat ayında kon
gre toplanacağına göre, Vekâlet mümessillerinin
bu kongreye iştirak edece tderini söyledim. Ni
hayet Mart içinde bu tasarı Meclise gelecektir.
Arkadaşım daha ziyade Travol mevzuu ile
29 ncu madde mevzuu üzerinde duruyorlar. Bu
güne kadar yaptığımız tetkikatta vardığımız ne
tice şudur:
Trol ile balık avlamak, balıkların yumurta
larını döktükler1! sığ kara sularımızda sürtme
suretiyle bu yumurtaları imhadan korumak
için vaz'edilmiştir. Balık nesli üzerinde çok
ehemmiyetli olarak durmayı mütehassıslar it
tifakla beyan etmektedirler, bu İtibarle bu
memnuiyeti dikkatle idame ettirmek zarureti
vardır. Bu sayededir ki, bugüne kadar memle
ketimizin bu tabiî kaynakları mahvolmaktan
kurtarılmıştır. Bu hususa Norveç'te evvelâ mü
saade edilirken, son zamanlarda birçok tahdida
ta tâbi tutulmuştur. Meselâ kara sularında
menedilmekte, açık
denizlerde ancak on mil
açıkta müsaade edilmektedir. İtalyan'lar ta
mamen menetmelerdir.
Hakikaten bu mevzu tetkike değer bir mev-
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I zudur. Mademki, Goloğlu arkadaşımız ısrar edi
yorlar, Bakanlığımızın emrinde idrobiyolojik
enstitümüz vardır, o enstitüde yeniden tetkik
ettiririm.
Ancak bir nokta üzerinde beyanda buluna
cağım. Bundan üç ay öce memleketimize İktisa
di İşbirliğinden Fransız, Norveç ve İzlanda'lı
üç balıkçılık uzmanı gelmişti, bunlar memleke
timizde bu yolda yapılması mümkün olabilen
balıkçılık hakkında çok ihtiyatkâr davranma
mızı ve mümkünse buna müsaade edilmemesini
tavsiye etmişlerdir. Onun için Zabıtaî SaycTiye
Nizamnamesinin 29 ncu maddesi ile koyduğu
yasak mevzuunu çok esaslı tetkik etmemiz ve
hissimize tâbi olarak hareket etmememiz daha
| yerinde olur.
Bir şeyden de bahsettiler, teşkilâtın hem
I
Ekonomi Bakanlığında ve hem de Toprak Ofis
te bulunduğundan bahsettiler. Bunlar başka
başka vazifelerle alâkadardır. Ekonomi Bakan
lığındaki teşkilât, münhasıran
balıkçılıkla
meşgul olur. Sureti umumiyede balıkçılığın İn
kişafı ile uğraşmaktadır. Toprak ofisleri teş
kilât, doğrudan doğruya, biraz evvel bahis bu
yurdular, dondurma tertibatı, vesaiti getirtmek,
alât ve edevatını getirtmek, bunları yaptırmak
la mükelleftir. Bununla alâkadar bir şey de
ğildir.
Sonra soğutma ve dondurma tesisatı lüzur
mu üzerinde ehemmiyetle durdular. Biz de bu
nun ehemmiyetini müdrikiz. Nitekim bu alet ve
edevat bizim tarafımızdan ısmarlanmıştır ve an
cak Aralık 1951 de bize teslim edilebilecektir.
Binaenaleyh bu makineler gelmeden inşaat yap
madan faaliyete geçmeye imkân yoktur.
Maruzatım bundan ibarettir.
|

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Bursa Milletvekili
Necdet
Yılmaz'm,
Belediye Gelirleri Kanununun
1 nci, 4 ncü ve
5 nci maddelerindeki
(Tahsil ve tahsilat) keli
melerinin yorumlanması hakktnda önergesi ve
İçişleri ve Maliye Komisyonları ile Geçici Ko
misyon raporları (4/58)
[1]
BAŞKAN — Yorum fıkrasını okutuyorum.
[1] 21 e ek

sayıh

oasmayazt tutanağın so-

Belediye Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nei mad
delerindeki (Tahsilat) tâbirinin yorumu
1 . V I I . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nei maddelerin
deki (Tahsilat) tâbiri haliye ve sabıka tahsilâ
tına şâmildir.
BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen var mı
dır?. Toktur. Şu halde yorum fıkrasına reyinize
arzediyorum.
Kabul edenler., Etmiyenfer.,. 'Kabul edilmiş
tir.
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3. — Hayvan hırsızlığmın men'i hakktndaki
2. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, I
Göçmen Piyangosu tertibi hakkında Kanun tek 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Ada
lifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları
let Komisyonu raporu (1/95) [1]
(U/36) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
var mı?
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar,
Göçmenler menfaatine bir keşide tertibi için
malûmu âlileri olduğu veçhile müzakeresi mevMÜH Piyango İdaresine yetki yerilmesi hakkın
zuubahis olan kanun maddesi, mevkufen muha
da Kanun
kemeyi âmir olan bir maddenin ref'idir. Takdir
MADDE 1. — Hasılatı göçmenlerin iskânına buyurursunuz ki; hâkimin elinden tahliye ve
sarfedilmek üzere, Millî Piyango İdaresi tarafın
tevkif salâhiyetini alan ve vatandaşın hürriye
dan, 3670 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve I tine otorite yolu ile müdahaleyi istilzam eden
bir defaya mahsus olmak üzere göçmenlere yar
bunun gibi kanunlar çoktur. 1609 ve emsali ka
dım keşidesi tertip edilir.
nunlarla asıl ehemmiyette tutulan mesele bun
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi re lardır.
+
yince arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler..
Adalet Bakanlığı başta gelen bu gibi kanun
Kabul «dümişjbir.
mevzuları dururken, yalnız hayvan hırsızlığına
MADDE 2. — Bu keşidenin gelirinden karşı taallûk eden kısmı neden öne almış doğrusu
lanmak üzere keşidenin lüzumlu masraflarını bunu kestiremedim. Her halde hayvanlara ait
olduğu için işi kuyruğundan tutmak icabetmiş
yapmaya Millî Piyango idaresi yetkilidir.
de ondan. (Gülüşmeler).
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi re
Arkadaşlar eğer, 1609 ve emsali gibi asıl va
yinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiy enler..
tandaşın
hürriyetini ve hakkmı sıkıdan sıkıya
Kabul edilmiştir.
firenliyen, bütün güveninin adalet mekanizma
MADDE 8. — Bu keşideden elde edilecek sa sına bağlıyan bir memlekette hâkimin salâhi
fi hasılat «Göçmen ve mültecilere Türkiye Yar yetini bağlıyan kanunlar eğer Adalet Bakanlı
dım Birliği» emrine verilir.
ğınca tezekkür edilmiş, taranmış ve Heyeti CeliBAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ay lenize getirilmek üzere bulunmuş ise, buna te
nen reyinize arzediyorum.:
I şekkür ederim. Ederim ama bu teşekkürüm bir
şarta bağlıdır. Bir taraftan Hayvan Hırsızlığı
Kabul edenler.. Etmiy enler... Kabul edilmiş
hakkındaki Kanunun tevkifi hakkındaki hük
tir.
münü getirmek bir taraftan 1 B09 sayılı Kanu
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde
nun, şu veya bu kanunların hükümlerini getir
yürürlüğe girer.
mek, hem işlerimizi ,çoğaltır ve hem de tatbikat
BAŞKAN —- Reyinize arzediyorum: Kabul ta birçok müşkülâta uğrar. Bu itibarla böylece
edenler... Etmiy enler.. Kabul edilmiştir.
otorite yolu ile tevkifi derpiş eder kanun
ları toplıyarak bir kül halinde Heyeti CelileMADDE 5. — Bu Kanunu, Maliye Bakanı
nize
getirmekle iş daha iyi halledilmiş olacağı
yürütür.
kanaatindeyim.
BAŞKAN — Reyinize arzediyorum: Kabul I
Hayvan hırsızlarına ait olan ve mevkufiyeti
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
âmir olan bu maddenin ref ini ben şükranla kar
Tümü açık oyla reye arzedilecektir.
şılarım. Esasen öteden beri bu nevi hükümler
Kullanılacak reylerden, beyaz kabul, kırmızı
muvacehesinde vatandaş hesabına ıstırap çekmiş
ret, yeşil müstenkiftir. Kutular sıralar arasında
bir arkadaşınızım. Hayvan hırsızlığı memleketi
dolaftjrılaoakür. Lütfen reylerinizi kullanınız.
mizde, bilhassa Şark bölgesinde büyük bir âfet
halindedir. Takdir buyurursunuz kî, ceza mev
BAŞKAN — İkinci görüşühnesidir.

[1] Bmnci görüfühnesi 23, 24, 25 nçi Bir
leşim tutan&klarındadır.

ti] 27 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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zuatmda en çok fıkdani delâil yüzünden neticesiz
kalan suçlar hırsızlık suçlarıdır. Gizli yapılır,
delili her zaman bulunmaz ve isbatı güçtür, bu
na bir kere de hayvanlara taallûk eden hırsızlık
suçlarını katar ve teemmül buyurursanız işin
ehemmiyetini anlarsınız. Dağdaki bir tek çoba
nın himayesinde bulunan yüzlerce hayvan sürü
sünden o dağdanj o bayırdan bir hırsız yakaladığı
bir hayvanı alıp götürüyor. Bunu hangi delâil
ve görüşle hâkimin huzuruna getirirsiniz? Vukubulan hırsızlıklar fıkdani delâil yüzünden tesbit
edilememektedir. Bendeniz şunu rica ediyorum.
Esas itibariyle bu maddenin ref'ine muhalif de
ğilim. Hayvan hırsızlıklarına ^ait tek teminat
mevkufiyete matuf olan bu maddedir. Bu mad
denin ref'i teemmül buyuruluyorsa şu halde bir
noktanın unutulmamasını rica ediyorum: Hay
van hırsızlıklarına ait olan cezaların teşdit edil
mesi asıldır. Bu itibarla bu suçlara ait olan ce
zaların teşdidinden sonra bu madde ile beraber
getirilirse büyük bir hayır ve isabet yapılmış olur.
Diyeceksiniz ki; efendim bu maddeyi 'çıkaralım
o da arkasından gelir. Fakat görüyorsunuz ki,
arkadaşlar işlerimiz çoktur, yapılacak işlerimiz
fazladır. Bu maddeyi bugün refettikten sonra
diğer arzettiğim maddenin getirilmesi, Hüküme
tin hazırlaması, komisyona gelmesi, komisyon
dan Heyeti Celilenize gelmesi, kabul edilmesi
arasında aylarca bir zaman geçtiğini şüphesiz
kabul ve takdir buyurursunuz. Bundan büyük
mahzurlar doğar. Bu itibarla bendenizin ka
nunun tümü hakkındaki mâruzâtım şudur : Mev
kufiy eti âmir olan hâkimin takdiriyle tahliye ve
tevkifi istilzam eden bütün maddelerin bir arada
tedvin edilmesi ve hayvan hırsızlığına ait suçlar
da teşmil edilmek suretiyle kül halinde tetkikini
temin etmek için kanun tasarısının komisyona
iade edilmesine karar verilmesini rica ediyorum.
Bu hususta bir de önergem vardır Heyeti Celile
nize arz ve takdim ederim. (Bravo sesleri ve
alkışlar).
RÎFAT SlVlŞOĞLU (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar; muhakkak ki, bu kanunun şev
kimde ulvi bir maksat güdülmüştür. Bunda şüp
hemiz yok. Fakat bu kanunun kabulü, şahsın
hürriyetini hâkimin takdir salâhiyetini tahdit et
mek endişesinden daha büyük bir endişe doğura
caktır. Bu kanunun kabulü hırsızlara bayram
yaptıracak, çiftçilere matem tutturacaktır.
Kanunun sevk sebebi olarak iki şey ileri sürü-
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lüyor. Birisi şahsın masuniyeti, diğeri hâkimin
takdir hakkına tecavüz gibi iki sebep hırsızların
şahsının masuniyeti karşısında, adeden mahdut
olan ve ekalli kalil derecesinde bulunan hırsız
ların masuniyeti karşısında adedi milyonları aşan
çiftçilerimizin mal emniyeti unutuluyor. (Çok
doğru sesleri). Hayvan hırsızlığı memlekette ala
bildiği vüsatiyle, şümulü ile ilerlemektedir.
Bir köylü sabah kalkar, öküzleri önüne katar,
üvendiresini eline alır, güneşin altında sabahtan
akşama kadar çalışır, yorgun ve bezgin evine
döner. Hayvanını sular, yemini, samanını verir.
Oh, ben bugün tarlamı sürdüm der. Kuru tahta
nın üstüne taban ocak yapar yatar, sabahleyin
kalkar, ahırda hayvanlarını göremez. Vaveylayı
tutturur. Zaten bütün serveti, bütün mameleki
bir çift öküzden; ibaret olan bir köylü bunun
elinden gittiğini görmesi karşısında şaşkına dö
ner. Zaten o köyde hırsızların başı vardır. Ona
müracaat eder. Hırsızlık her vilâyette ' şümul
derecesini artırmış olmakla beraber maalesef
içinden geldiğim Zonguldak Vilâyetinde daha
umumi ve şümullü bir vüs'at peyda etmiştir.
Hırsızların ele başına gider ve ona aman ağam,
zaman ağam benim öküzlerim ne oldu, şunları
buluver der. O 300 lira ister. Şurada karşıma
oturan, vaktiyle ilçemizde idare amirliği yapan
Muhterem Kaymakamımız Agâh Bey de belki
kendi zamanlarında böyle birçok hâdiselerle kar
şılaşmışlardır.
Bizde Perşembe mıntakasında hırsızlık mûtat
bir sanat halinde devam ettirilir gider. Zongul
dak'tan çalar, Kastamonu'dan çalar, Sinob'dan
çalar, sahile ulaştırır, gider. Binaenaleyh, bu
Kanunu kabul etmek şöyle dursun, hırsızların
elini, ayağını bağlıyacak şekilde şiddetli hü
kümleri ihtiva eden başka bir kanun tasarısı ile
gelmesini beklerdim Hükümetin.
Bendeniz bu kürsü mlıallâya gelirken iki mâ
nevi kuvvetin tesiri altında
kaldım. Birisi,
eteğimden çekiyor, çıkma, konuşma diyor. Bu,
hırsızlığın mânevi kuvveti. Diğeri, beni itiyor,
çık konuş diyor. Bu da çiftçinin mânevi kuv
veti.
Çok rica ederim muhterem heyetten, bu ka
nunun kabulü, arzettiğim gibi, hırsızları güldü
recek, fakat bir kitlei muazzamayı ağlatacaktır.
"Bunun için kanunun tümünün reddini istirham
ediyorum. Mevcut kanunumuzdaki hükmün an
tidemokratik olduğu için bu yeni maddeyi, getir-
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dikleri anlaşılıyor. 5617 numaralı Kanunun 14 I çok iyi neticeler yarattığını hepimiz müşahede
etmişizdir. Biz her şeyden evvel çiftçiyi düşü
ncü maddesi, hatırımda kaldığına göre hulâsanerek
çiftçinin elindeki malların ve hayvanların
tan şöyledir; « Hayvan hırsızlıkları hakkındaki
çalınmasını önlemek ve memlekette huzursuzlu
tahkikatın duruşması mevkufen yapılır » icabın
ğu gidermek için bu kanunun reddini bende
da hâkim tahliye eder. Görülüyor ki, bunda
niz
de teklif ediyorum arkadaşlar.
antilik, mantilik yok arkadaşlar. (Güzel güzel ses
REPET AKSOY (Ordu) — Sayın arkadaşa
leri, gülüşmeler).
lar; hakikaten çok mühim bir mevzu karşısında
Tamamiyle demokratik bir kanundur, çünkü
bulunuyoruz. 20 milyon nüfusun diyebilirim ki
icabında hâkim tahliyeye karar verebilir, anti15 milyonu bu mevzu ile yakından alâkadardır.
demokratiklik neresinde kaldı bunun?
Bu
mevzuun hukuki cephesini hukukçu arka
Hayvan hırsızlığına hususi bir ehemmiyet at
fedilmektedir ki, hayvan hırsızları için ayrı, hu- | daşlar tahlil ettiler. Yalnız şunu düşünmek lâ
zımdır ki Cumhuriyet devrinin bu memlekette
susi bir kanun tedvin edilmiştir. Muhakkaktır ki,
tesis ettiği ve hepimiz için iftiharı mucip bir
ehemmiyeti mahsusayı haiz bir kanun hususi hü
hâdise, eşkıyalığın ortadan kalkmasıdır. Buna
kümleri de ihtiva eder. Bu itibarla bu kanu
mukabil
hayvan hırsızlığı, «sirkati âdiye» dedi
nun, bu teklif tasarısının tümünün reddini, bil
ğimiz
bu
cürüm maalesek el'an bütün şiddetiy
hassa hırsızlara bayram yaptıracak olan bu ka
le devam etmektedir. Bugün Anadolu'nun bü
nunun tümünün reddini istiyorum arkadaşlar.
tün vilâyetlerinde, kazalarnda, nahiyelerinde,
(Alkışlar, bravo sesleri).
köylerinde çiftçilikle yaşıyan vatandaşların hiç
•• BAŞKAN — Hüsnü Akşit, buyurun.
birisi hayvan hırsızlığı karşısında mallarının
HÜSNÜ AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar
muhafazasından dolayı bir emniyet ve huzur
kadaşlar, memleektimiz bir çiftçi memleketi
içerisinde bulunmuyorlar. Kanunun âdeta kuru
dir. Bugün her şeyden evvel çiftçinin hayva
bir müeyyidesi halinde bulunan bu 14. madde
nına karşı yönetilmiş olan, onun hayvanını elin
kaldırıldıktan sonra, demin bir arkadaşın da
den almak için hırsızların girişecekleri hareket
ifade
buyurdukları gibi, bedtıynet kimseler bay
lere, hırsızlığa mâni olmak için kanunların şid
ram
yapacaklardır.
Türk çiftçisini yakından
detlenmesi yolundaki arkadaşlarımızın teklifi
alâkadar eden bu kanunun hükmünü daha zi
ni hürmetle karşılarım. Bu memlekette çiftçi
yade teşdit etmek icabederken, tamamen asayişi
nin malına karşı göz dikenlere karşı Büyük
de ihlâl edecek şekilde bir teklifin bizim de
Meclisin müsamahakâr davranması asla doğru
mokrasi
anlayışımızla kabili telif olmiyacağmi
değildir. Kanunda antidemokratik bir husus
arzetmek
isterim. Bunun için bu tasarının tama
yoktur. Benden evvel söz alan arkadaşımın da
men
reddini
teklif ediyorum. Bu hususta da bir
ifade ettiği gibi, hâkim duruşma sırasında eğer
takrir takdim ediyorum.
hakikaten delillerin zayıf olduğunu, delillerin
olmadığını tesbit edecek olursa, yine salâhiye
BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ.
tine dayanarak tahliye kararı verebilir. Nite
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) —
kim Kanunun 14 ncü maddesi duruşmanın mev Sayın arkadaşlar, Celâl Yardımcı arkadaşımız
kufen icrasını emretmektedir. Bu, hırsızların Ibu kadar hürriyeti tahdit eden antidemokratik
gözünü korkutan en önde gelen bir maddedir. telâkki edilen »başka kanunlar dururken sadece
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 menî sirkat kanununun tevkife taallûk eden
ncü maddesinin hâkime verdiği salâhiyete da hükmünün kaldırılması hakkındaki teklifle Hü
yanarak hâkim icabederse tevkif edebilir düşün kümetin gelmesini doğru (bulmadığını söylediler.
cesine dayanarak bu maddenin kaldırılması hiç
Adalet Komisyonunda çalışan ibir arkadaşı
de yerinde değildir. Arkadaşlarım görmüşlerdir, nız olmak sıfatiyle arzedeyim : Bugünkü gün
hâkimler tatbikatta katî delil olmadan asla demde mevcut üç tane tasarı daha Adalet Ko
tevkif kararı vermezler. Tahkikat sırasında de misyonundan geçmiş ve Yüksek Huzurunuza
liller tesbit edilip de, bu tahkikatın neticesin arzedilmiştİT. Birisi Ceza Muhakemeleri Usulü
de kâfi deliller elde edilince, iddianame ile bu Kanununun 200 ncü maddesinin değiştirilmesi
kanun hükmüne göre dâva açıldıktan sonra ne dairdir, diğeri de Meşhut Suçlar Muhakeme
muhakemenin mevkufen yapılmasının tatbikatta | Usulü hakkındaki 3005 sayılı kanunun tevkife
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taallûk eden maddelerine taallûk etmektedir ve I
(bunlar (bugünkü gündemde dâhildir. Sadece hu
zurunuza gelen tasarı bu değildir. Bunu tavzih
edeyim.
İkincisi arkadaşımızda (bir temayül müşahede
ediyoruz. Meni Sirkat Kanununun tevkife taal
lûk eden maddesinin kaldırılması memlekette
hayvan hırsızlığını teşvik edecekmiş ve yine foir
temayüle göre cezanın teşdidi yolunda bir tasa
rı gelmesi lâzımken böyle ıbir tasarının getiril- A
memesi.
Müsaadenizle şunu arzetmek istiyoruz :
Tevkif nedir? Hepiniz takdir (buyurursunuz ki;
tevkif bir tedbiri ihtiyatidir. Bir eeza hükmü
değildir, tedip etmek intibah yaratmak, yolun
da vaz 'edilmiş Ibir kanun müeyyidesi değildir.
Tevkif, nihayet bir ihtiyati tedbirden ibarettir.
Senelerden (beri (bütün bu mevzu üzerinde
duruyoruz. Keyfî olacak tevkifleri önlemek ve
vatandaşı mağduriyette 'bırakmamak için biz
(bunlara (bir parça da antidemokratik kanun hü
viyeti vermiş (bulunuyoruz.
BEFET AKSOY (Ordu) — Türk hâkimi
keyfî tevkif yapmaz.
OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) —•
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü
maddesi der ki; suç işlendiğine dair aleyhinde
kuvvetli emareler ve deliller (bulunan sanık tev
kif edilelbilir. Bir adam, Ceza Kanununun say
dığı (birçok suçlardan sanık ©larak adalete tev
di olunabilir. Fakat Iberaeti zimmet asıldır.
Eğer biz (bu zihniyetle hareket edecek olur
sak birçok masum vatandaşları şu veya ıbu şai
be, şu veya hu tezvir veya tertip yüzünden tev
kif etmek mecburiyetinde kalırız. 104 ncü mad
de Türk hâkimini serbest bırakmışır. Tevkif
edebilir diyor. Artık mevcut delâile göre kendi
sine arzolunan dosya ile sanık hakkında tevkif
kararı verip vermemeyi hâkimin takdirine terkedelim. Hâkim şu ve hu mürettep işle huzuru
na sevkedilmiş adam hakkında tevkif (kararı
verdirtmiyelim,
200 neü madde gelecektir, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun. Birçok arkadaşlarımız
4 - 5 sene zarfında aylarca, yıllarca mevfcufiyet
hali yaşadılar.
HÜSNÜ AKŞÎT (Denizli) — Onunla kıyas
etme.
I
OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) —
Bu itibarla demek istiyoruz ki, hâkimin takdir 1
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hakkım tahdit etmeye hakkımız yoktur, hâki
mi serbest bırakalım hâkim, âmmenin menfaati
ni, kanunu, Hükümetin otoritesini göz önünde
tutarak karşısına gelen sanığın aleyhindeki de
lilleri tetkik ederek tevkifi gerkiyorsa elbtte
tevkif kararı verecektir. Bence tasarı tamamen
yerindedir ve hâkimi tamamiyle serbest bırak
mak gayesine matuftur. Bu bizim üzerinde yıl
lardan beri titrediğimiz dâvanın ruhuna da uy
gun bir keyfiyettir. Kaldı ki bir arkadaşımız
dedi ki: bunun cezası teşdit edilmelidir. Arkada
şım 5617 sayılı Kanundan haberdar değil gibi
geliyor.
CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Senden iyi
bilirim.
OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Devamla) —
5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi büyük baş
hayavn çalanlar hakkında cezaları üç misli ar
tırmaktadır. Yani Türk Ceza Kanununa göre o
suç için bir sene ceza görecekse 5617 sayılı Ka
nun bunu 3 sneye çıkarmaktadır.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Senden iyi
bilirim taan etme. o hükümde C. Kanunundaki
cezanın üç misli artırılacağı merkezindedir.
OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) —
O başka. Bu itibarla bendeniz bunun ihtiyatî
bir tedbir olduğunu, hâkimi bu bahiste takyit
etmenin ve bu yolda bir karar ittihaz etmemi
zin doğru olmıyacağmı izah ediyorum. Takdir
sizindir.
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, hayvan hırsızlığının takibi dolayısiyle
çıkarılan 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
ne göre mahkemeden evvel ihtiyaten alınması
lâzımgelen tevkif kararı hakkında, aleyhte olan
arkadaşlarla hemfikir olmadığımı arzetmek is
terim.
Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımız tevkif
hakkındaki usulü muhakemenin tafsilâtını ga
yet güzel izah ettiler, kendileriyle hemfikrim,
buna birşey ilâve etmeye de lüzum görmüyor
rum. Yalnız şu kadar arzetmek isterim, her han
gi bir tahkikat dolayısiyle veyahut da bir mu
hakeme dolayısiyle zamansız veyahut da muha
keme esnasında verilen tevkif kararının tatbi
katta birçok mağduriyetlere sebebiyet verdiğini
görmüşüzdür. Maalesef bütün bu tevkiflere rağ
men birçok hükümler de beraetle neticelenmiş
tir. Bu yüzden birçok kimseler emniyetsizlik ve
hürriyetsizlik içinde kalmışlardır.
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Bugün müzakere edilen kanunun hedefi, va
tandaş hürriyet ve masuniyetinin temini yo
lunda atılmış ileri bir adımdır. Bu bakımdan
zaten hususi usul muhakemeleriyle şimdiye ka
dar verilmiş birçok tevkif hükümlerinin tehir
edilmesine dair bugünkü ruznamede gördüğü
müz şey de aşağı yukarı Hükümetin yeni bir
yolda şahıs hürriyetini temin bakımından iyi
bir adım attığını bize göstermiş bulunmaktadır.
Arkadaşlar; bu atılan adımı küçümsemiyelim ve onun geri alınmasına doğru bir çığır açmıyahm. Çünkü bizim için dâva, bu memleket
te her şeyden evvel bu millet efradının masuni
yetini temin davasıdır. Bu dâva kanunların te
minatı altında bulunmalıdır ki, ancak bu mem
lekette hürriyetten bahsetmek mümkün olsun.
Çünkü sabık devirlerden gelme usule dayanan
birçok tevkif kararları vardır ki, bunlar bir
adaletsizlik örneğidir. Bu diğer kanunlarda ol
duğu gibi bugün müzakere edileeek olan kanu
nunda da aynı hüküm mevcuttur.
Arkadaşlarımızdan bir kısmı hayvan hırsız
lığında şiddet taraftarlığı gösteriyorlar. Ben 20
sene ceza hâkimliği yapan bir arkadaşınız oLmak sıfatiyle hiçbir vakit şiddetin, ceza baskı»
olarak veya ceza müeyyidesi olarak tedipkâr
tarafı olmadığı kanaatindeyim. Ekseriyetle
bunlar saniğın, ceza tehdidinden kurtulmaların*
bile mucip oluyor. Tahkikat yapan veya hü
küm veren kimselerin de bir insan olduğunu ve
onların da bir zayıf tarafları olduğunu, pisikolojik tarafları olduğunu takdir buyurmanız lâr
zımdır arkadaşlar. Muhakkak ki, cezanın âdil
olması lâzımdır. Adalet hislerinin haricinde
ceza müeyyideleri koymak bence kâru akıl de
ğildir. Hiçbir vakit bu şekilde hayvan hırsızlı
ğını da önliyem«yiz.
Sonra aleyhte konuşan arkadaşlarımızın en
dişelerine işaret edeyim. Bu kanun henüz yeni
dir, bu kanunun tatbikatından henüz semere
alınmış da değildir. Bunun faydalı olaeağım
tahmin etmiyorum. Kanundaki hükümler, bil
hassa mevkufiyet bakımından tatminkâr olaca
ğını hiç zannetmiyorum.
Hayvan hırsızlığı şimdiye kadar ne ise bun
dan sonra da değişmez. Memleketteki hayvanhırsızlığı şehirde, köyde bugün ne ise yarın dn
odur, bundan endişe etmenin faydalı olmadığı
kanaatindeyim. Ben de bir köylüyüm, Köylti
yabancı köyden hayvan çalmaz, yabancı köy-
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I ferden hayvan §alcUklftruu göKaeâim, b» &uI austaki endişeyi de lüzumsuz görüyorum, mâruI zatım bundan ibarettir.
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) —
I Muhterem arkadaşlarım, ben de kanunun aleyI hinde konuşacağım. Her nedense son zamanlar
da bir (Antidemokratik) kelimesi moda oldu.
Her şeyden evvel bu Mecliste biz bu memlekeI tin bünyesine, hakikî varlığına uygun kanunlar
yapmak zorundayız. Şurada veya burada bu
husus şöyle veya böyle telâkki olunabilir. Bâzı
I cemiyetlerin bünyelerine müsait bulunabilir.
Şimdi Hayvan Sirkatinin Men'i hakkındaki
Kanunun 14 ncü maddesini değiştir-mek isteni
yor. Bu maddede bir ceza müeyyidesi vardır.
14 ncü maddenin şekli tatbikma göre bir usul
vazetmektedir.
I
13 ncü madenin hükmü dururken 14 ncü
maddenin* kaldırılması bir defa asıl kanunun tüI mü bakımından bir noksanlık iras eder, bir nokI sanlık meydana getirmiş bulunur.
I
Bundan maa-da kaldırılmak istenilen 14 ncü
maddenin tarzı tahriri esasen Türk Ceza Kanu
nunun 104 ncü madesine aykırı mâna ifade et
miyor, anladığıma göre. Çünkü her kanun bâzı
noksanlıkları, bâzı tahditleri ifade eder. Burada
hâkimin vicdanını tahdit eden bir hal de yoktur.
I
IÇanun diyor ki, aleyhinde veya hakkında
kuvvetli delil ve emareler bulunanlar tevkif edi
lir, diyor.
Burada ufak bir ariza olarak söyliyeeeğim,
bir kazada hâkim olarak bulunuyordum, bu ka
zada bir senede 400 hırsızlık vakası olmuştur.
Bunlar en az 100 tanesinin cürmü tesbit edilmiş
tir. Her hâdisede 2 - 3 hayvan toplatan iş gitmiş
tir.
Şimdi böyle bir hâdise mevcut iken, beM gad
re uğrıyanlar vardır, diye, aetice almakta mü
essir bulunan maddeleri üaerinde gelişigüzel
tadilât yapmak hukuk nosyonuna da uymaz.
Şimdi tekrar arzediyorum; bir hakkın suiis
timalini kanuna durup dururken himaye mi et
tirelim.
Arkadaşlar; sonra büyükbaş hayvan hırsızlı
ğı aşağı yukarı muayyen şahıslar tarafından ya| pılmaktadır. önüne gelen rasgeldiği bir aayI vah sürüsünden 3 - 5 tanesini alıp götiftanez.
Bu, memleketin Şarkında, Oarbında, Orta - Ana1
dolu'da aşağı yukarı böyledir. Maayyen şahıs-
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Hâkime tevkif mecburiyetini yükleyen bu
lara ve mevsimlere göre tehalüf eder. Binaena |
hükmün ne kadar ağır olduğunu, vatandaş hak
leyh muayyen şahıslar hakkında da ortada delil
ve hürriyetine ne dereceye kadar tecavüz etmek
bulunamaz. Celâl Yardımcı arkadaşımızın çok
te bulunduğunu takdir buyuracağınızdan emi
güzel dediği gibi hakikaten delil fikdanı buluna
nim.
bilir, Kırda, şurada, burada rasgele bir serger
Celâl Yardımcı arkadaşımız buyurdular ki;
de , bir sabıkalı bigünah bir vatandaşın hayva
hayvan hırsızlığının men'i hakkndaki Kanun hü
nını alıp götürür.. Delil fikdanı vardır diye bu
kümleri ağırlaştırılmalı ve ceza teşdit edilmeli
adamı himaye etmek hususunu mu istilzam ede
ondan sonra bu hüküm kaldırılmalıdır.
ceğiz? Bunun takdirini sizin yüksek vicdanınıza
Arkadaşımızın Hayvan Hırsızlığının Men'i
bırakıyorum.
hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesini görme
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü.
diklerini zannediyorum. Müsaade buyurursanız bu
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — En so
maddeyi huzurunuzda okuyacağım.
nunda konuşsun.
«5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi :»
BAŞKAN — Olmaz. içtüzük hükmüne göre
«Büyükbaş hayvanları çalanlar bu suçlara iş
Komisyon ne zaman isterse söz vereceğiz.
tirak edenler veya bu suçun irtikâbına iştiraK
ADALET Ko. SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUetmeksizin çalman bu gibi hayvanları bilerek
YUMCU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar,
kabul edenler, saklıyanlar, satmalanlar veya her
Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617
ne suretle olursa olsun kabul etmek, saklamak
sayılı Kanunun 14 ncü maddesi büyükbaş hay
veya satmak hususlarında tavassut eyleyenler
van sirkatinden mütevellit muhakemenin tutuk
haklarında Türk Ceza Kanununa göre tâyin edi
lu olarak yapılmasını ifade etmektedir. Yüksek
lecek cezalar üç kat olarak hükmolunur. Bunlar
huzurunuza getirilen bu tasarı ile bu kükmün
hakkında ayrıca sürgün cezası da verilir.
kaldırılması istenmektedir. Çünkü Ceza Usulü
Büyükbaş hayvan hırsızlığı failleri hakkında
Muhakemeleri Kanununun 104 ncü maddesi tev I Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi hüküm
kif ve ademitevkif hususunda hâkime serbest bir
leri uygulanmaz. Gerektirdiği takdirde bu kabil hü
takdir hakkı vermiştir. Aynı zamanda Anaya
kümlerin cezalarının başka mahal ceza evinde çeksamız şahsın masuniyetine, ait hükümleriyle va
tirilmesine de hükmolunabilir.» Türk Ceza Kanu
tandaş hak ve hürriyetlerini her şeyden üstün
nunda tâyin edilecek cezalar üç kat olarak hüktutmuştur. Anayasaya göre bir vatandaş, suçu I molunur.
işlediği sabit olmadıkça hiçbir zaman mah
Görüyorsunuz ki, bu üç kata ilâveten bir de
kûm telâkki edilemez. Malûm olduğu üze I sürgün cezası mevcuttur. Arkadaşlar öyle zanne
re her şeyden evvel biz huzurunuza getirdiğimiz
diyorum ki, komisyon sanki bu hükmü kaldırmak
kanunu Anayasanın bu şahsm masuniyeti pren
la doğrudan doğruya hayvan hırsızları affedilesiplerine istinat ettirerek getirmiş bulunuyoruz. I cek ve hayvan hırsızları eli kolu serbest bir va
Tatbikatta şöyle oluyor: Tevkif mecburiyeti
ziyette dolaşacaklar, ona mukabil çiftçi vatandaşdolayısiyle mahkemelerde yüzde yüz beraat et I 1ar mağdur olacak. Arkadaşlar, böyle bir durum
mesi muhtemel bulunan ve hakkında hiçbir delil I yoktur. Bir vatandaş mahkemeye sevkedildiği zabulunmıyan suçluları, sorgu hâkimleri mevkuf en I man tevkif delâili varsa Türk hâkimleri tevkif
Muhakemeye sevk ediyorlar. Vatandaş, hakkında I etmekte zerre kadar tereddüt etmiyeceklerdir.
hiçbir delil olmadığı halde aylarca, hattâ ha
Bunu hâkimlikten, avukatlıktan gelmiş olan arzan esefle söylüyorum, senelerce muhakemenin I kadaşlar pek iyi bilirler. Hâkimin tevkif mecbudevam etmesi dolayısiyle mevkuf kalıyor. Ve so I riyetinin kaldırılması tatbikatta hiçbir mahzur
nunda da kendisi hakkındaki isnadı mahkeme I doğurmıyacaktır. Suçlunun tevkifine dair elde
varit görmiyerek beraet ettiriyor.
I deliller varsa o delillere istinaden esasen tevkif
Tasavvur buyurunuz muhterem arkadaşlarını; I edilecektir.
RlFAT ALABAY (Konya) — 14 ncü madyüzde yüz beraetle neticelenmesi ihtimali mevcut
olan bir işin doğrudan doğruya mevkuf en mah I deyi de okur musunuz?.
kemeye sevkedilmesi ve senelerce süründürülmeADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT
si ne demektir?.
I ERKUYUMCU (Devamla) — Muhterem arka-
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daşlarım, hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki I inektedir. Biliyorsunuz ki, mahkeme safhasında
bile senelerce aylarca uzayabilen bir ilk tahki
kanun hükümleriyle cezalar üç misli artırıl
kat ve hazırlık tahkikat 1 safhaları mevcuttur.
dığı gibi ahiren Bakanlar Kurulundan Adalet
işte bu safhalarda vatandaşın beyhude yere
Komisyonuna gönderilen diğer o'ir tasarıda da
tevkif edilmiş olmamasını ou 14 ncü maddesinin
hırsızlık cezaları umumiyetle gayet şiddetli bir
kaldırılması temin edecektir. Komisyon da bu
surette artırılmaktadır. Bu kanun yakında
noktai nazardan Hükümetin teklifini uygun
Yüksek huzurunuza gelecektir. Bu kanunla hır
görmüş ve tasarıyı aynen kabul etmiştir. Tak
sızlık cezaları artırıldıktan ısotıra endişe etmeye
dir Yüksek Meclise aittir.
hiç mahal kalmıyacaktır. Bu itibarla
mü
cerret hayvan hırs:zlığmdan mütevellit mevBAŞKAN — Söz Adalet Bakanmmdır.
kufiyet mecburiyetini kaldırmayı istihdaf eden
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖBÜK (İz
bu kanunla hâkimlerin tevkif mecburiyetinin
mir) — Muhterem arkadaşlar; Hükümetiniz ilk
kaldırılması ileri sürülerek kanunun tümünün
defa iş başına geldiği zaman ele aldığı mevzu
geri çevrilmesi bedenizoe adalet mefhumuna uy
ların en başında vatandaş hürriyetini bir pren
gun düşmiyecekt'ir. Her şeyden evvel vatandaş
sip olarak düşünmüştür. Demokrasi ile idare
ların Anayasa ile tanınan şalisi hak ve hür
olunan memleketlerde vatandaşın behemahal şa
riyetlerini düşünmek mecburiyetindeyiz. Yük
hıs ve mesken hürriyetinin korunması bir emri
sek malûmunuzdur ki, biz Demokrat Parti Mil
zaruridir, demokrasinin icabıdır, belkemiğidir,
letvekili olarak 14 Mayısta milletin açık ira
esasıdır, üssülesasıdır. Demokrasi hürriyettir,
desiyle buraya seçilerek geldik müdafaa etti
şahıs ve mesken hürriyeti ve dokunulmazlığı
ğimiz prensipler daima hak ve hürriyet olmuş
dır. Bu haklar Anayasa hükümleriyle teyit ve
tur. Şuna emin olmanızı rica ederim ki, hiçbir
tasdik kılınmıştır. Demokraside asillik ve necazaman mahkeme, hakkında kâfi delil bulunan
bet vardır. Bu hükümler, Türklerin ana hakla
sanık vatandaşı tevkifte tereddüt etmez.
rıdır, kamu haklarıdır. Fert bu hürriyete ka
Fakat aksine, neticede % 100 beraet edecek
vuşmazsa, demokrasi rejiminin, demokrasi ida
bir vatandaşı da aylarca günlerce, tevkif ede
resinin ne mânası kalır?
rek, hürriyetinden mahrum etmekte hak ve
Demokrasiyi birçok kimseler böyle tarir
adalet kaidelerine uygun olmaz kanaatinde
ederler; demokrasi, vatandaşın hürriyetini müd
yim, (Gürültüler) Eğer komisyon adına izahat
rik, Devlet işleri ile ilgili ve taşıdığı iradenin,
vermemi arzu etmiyorsanız konuşmıyayım. (De
millî iradenin vücut bulmasında müessir olduğu
vam sesleri) Arkadaşım 14 ncü maddenin okun
şuuruna sahip fertler kitlesinin şuurlu ve bü
masını istediler.
tün haklarına sahip olan adalet tatbikatında
«Okuyayım 14 ncü madde - - 13 ncü madde
aldıkları vazifeleri yerine getirmek ve gitgide
de yazılı suçlardan sanık olanlardan, hakla
bu adaleti mutlak bir adalete doğru götüreceği
rında kuvvetli deliller ve emaıeler bulunanla
için bir mevzu olarak belirtir.
rın, yargılanmaları tutuklu om; ak yapılır.
Fert hürriyeti bilhassa kanun hükümleri ile
Lüzumunda tahliyeye makkemcler yetkilidir
korunması
lâzımdır. Gelişigüzel şu veya bu se
ler.»
bepten
ihlâl
edilmesini demokrasi himaye ede
(Gürültüler) rica ederim nihayet bu ilmî bir
mez.
Bundan
başka demokratik kitleyi korumak
mevzudur, bendenizi dikkatle dinlemenizi rica
mecburiyetindeyiz.
ederim, çıkar konuşursunuz, münakaşasını ya
Bir fert suç işlediği zaman yapılacak muame
parız. Şimdi «Mahkeme yetkilidir» deniyor mad
le;
kanun hükümleri ile çerçevelenmiştir. Va
dede. Tahliye edilebileceğine, dair bir kayıt
tandaşlar hâkimin hükmü lâhik olmadan âdi bir
var bâzı arkadaşlar buna istinat ed'iyorlar.
iftira yüzünden şahsi hürriyetinden nasıl mah
Bendeniz Adalet Komisyonu Sözcüsü sıfatiyle
rum edilebilir?
bu noktai nazarı arzediyorum : Burada mah
kemeye tahliyeye yetkilidir. Fakat kanunun
Bu, hürriyet prensibinin esas umdesi olarak
kaldırılması halinde teklif edilen 14 ncü madde
alınır ve bütün icaplariyle çalışılırsa bu rejim
tevkif edilen vatandaşın tekvar mevkuf en
elbette korunmuş olur.
mahkemeye sevkedilmesi mecbıu iyetini yükle- |
Vatandaşın hürriyeti hangi şartlar altında
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tahdit edileceği Ceza Usulü Kanununun 104 ııeü
maddesinde tasrih edilmektedir. Bütün dünya
devletlerinde ve mevzuatında kabul edilmiş iki
esas vardır. Hükümden evvel şahsi hürriyeti tah
dit edebilmek için suçlu olarak hâkim huzuru
na sevkedilmiş bulunan bir vatandaş, ya dedilleri imha etmek teşebbüsünde bulunursa o tah
dittir, âmmeye zarar verecek bir vaziyet tahaddüs etmek ihtimali mevcuttur. Yahut firar et
mek ister. Bu iki halde de hâkim kendisini tev
kif edebilir. Bu kudret Türk hâkiminindir.
Hâkim takdir hakkını kullanarak bir vatandaşı
hürriyetinden mahrum edebiliyor fakat hâkim
icbar edilemez. Halbuki burada hâkimin takdir
salâhiyetini selbederek tevkife icbar ediyoruz.
Niçin? Hâkim, karşısına gelen bir suçlunun tev
kifi ve hürriyetinden mahrum edilmesi lâzımgelip gelmiyeceğini takdirden âciz midir ki bunu
muhakkak kablelhüküm tevkife icbar ediyoruz.
bu demokrasi prensiplerine uyar mı? Nasıl ki
bunu takip eden diğer kanunlarda da böyle hü
kümler vardır.
•
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bu işle uğraşmış olan bir arkadaşınız sıfatiyle
arzederim ki, bu memlekette nerede hırsızlık
varsa, orada tevkifin, bulunması şarttır. (Bravo
sesleri). Zira bu memlekette en büyük bir ıstırap da hırsızların kanunlarımızın açık kapılarından istifade ederek serbestçe dolaşabilmeleridir.
(Bravo sesleri). Hayvan Hırsızlığının Men'i
hakkındaki Kanun her türlü hırsızlığın üstünde
hususi bir hırsızlık kanunudur. Bu hırsızlığın
ı şüphesi ile, masum bir vatandaşın tevkifi de tat
bikatta çok zordur. Bunjdan korkulmasın.
HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Vardır,
çok vardır.
AUÂH EROZAN (Devamla) — Bu, hırsız
lık, bunu, sanat ittihaz eden muayyen bir zümre
işidir. Kanundaki tevkif müeyyidesi, kanunun
tatbikatında tek müessir maddedir. Bunun kal
dırılması, suçluyu bulmakta ve tecziyedeki bü
tün tedbirleri kıymetsiz bırakır.
Sayın Adalet Bakanının söylediklerine şu
cümle ile mukabele ediyorum: Vatandaş hürri
yeti, demokrasi icabı, hiçbir suretle hırsızların
himayesi şeklinde tecelli etmemelidir.

Şimdi tasavvur buyurunuz ki bir adam katî
deliller olmadığı halde, hâkim bu maddenin
Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar).
kendisine tahmil ettiği mecburiyet karşısında
FEHMİ AÇ1KSÖZ (Zonguldak) — Sayın
onu hürriyetinden mahrum ederek tevkifhaneye
arkadaşlar, Meclise gelen kanunlardan da anlı
göndermiştir.
yoruz
ki; kananlarınnzdaki tevkif hükümlerinin
Yapılan muhakeme neticesinde suç sabit olhepsi
çıkarılmak isteniliyor. Bir kanunun aııolmadığından beraet kararı vermiştir. Şimdi is
I
tidemokratik
olup olmadığı tetkik edilirken ko
tirham ederim, bunun kablelhüküm bir ay, daha
nulan
kıstasın
o kanunun metni olduğu anlaşılı
az, altı ay, hattâ bir saat hürriyetinden mahrum
yor.
Kanunun
hâdise ile intibakı ve hâdise ile
kalmasının cezasını, tazminatını kim ödeyecek
ne dereceye kadar alâkalı bulunduğu tetkik
tir? Nasıl telâfi edilebilir, bunun telâfisi veçhi
edilmiyor. Bir kanunun antidemokratik olup
nasıl mümkün olabilir. Esasen kanunun koru
olmadığının anlaşılması için o kanunun hâdise
mak istediği Anayasamızla müeyyet olan şahıs
ler
karşısındaki durumunu tetkik etmek ve ona
hürriyeti, mesken masuniyeti ihlâl edildikten
göre
o kanunu değiştirmek veya teşdit etmek
sonra bunun hiçbir zaman imkânı telâfisi bulu
yoluna gitmek lâzımgelir. (Bravo sesleri). Mu
namaz
ayyen
bir zaviyeden bakarak, muayyen ölçü
Hükümetiniz bu esasları göz önünde bulun
lerle
ancak
bir bina ve inşaat yapılır. Bir ka
durmak suretiyle Demokrasi rejiminin esas ola
nun
yapılırken
muayyen hendesi şekillere ve
rak şahıs hürriyetini hâkimin hükmü lâhik ol
muayyen
hesaplara
riayet etmek imkânsızdır.
madan onun takdir hakkını kullanmadan bir ka
Devrin hususiyet ve icaplarına göre, hâdiselere
nun hükmü ile lâalettayin mahrum edilmesi,
göre ayrı ayrı kanunlar çıkabilir. Bu her yerde
tahdit edilmesini hiçbir zaman caiz görmemiş,
böyle
olduğu gibi her Devlette ve devrede de
bunu demokrasi rejimi icapları ile telif edeme
böyle
olmuştur.
miştir. Takdir Heyeti Celilenizindir. (Alkışlar)
[
Bundan bin sene evvel gerek din kuranlar ve
BAŞKAN — Agâh Erozan.
gerek din saliklerinee ve hattâ büyük adamları
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
nın kurduğu nizam ve kanunların hükümleri
kadaşlar; ben de bu kanunun reddi hakkında ko
nuşacağım. (Bravo sesleri). Tatbikatta 15 sene I bugün tamamiyle antidemokratik g-örülmekte-
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dir# Bugün de bu tadille yaptığımız kanun bun
dan elli sene sonra yine antidemokratik görüle
bilir.
Sayın arkadaşlar, bir kanunu tetkik eder
ken, bir kanunu yaparken muayyen bir zaviye
den bakarak onun muayyen kalıplara uygun ol
masına dikkat ve itina etmiyelim. Falanca ve
filânca kanunlardaki tevkif hükümlerini kaldı
rıyoruz diye hayvan hırsızlığının menine dair
olan 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesindeki
tevkif zaruretini kaldırmıyabm. (Bravo ses
leri) Bu hükmün Anayasamıza aykırı olduğu
söyleniyor. Anayasamız kanunların ne şekilde
yapılacağını ve yapılan kanunların Anayasaya
aykırı olmaması hükmünü havidir yapılmış bu
lunan kanunlar Anayasaya aykırı olmadıkça tat
bik etmek ve riayet etmek lâzımgelir. Anayasa
nın 72 nci maddesi, aynen şöyledir: (Kanunda
yazılı hal ve şekillerden başka türlü hiç kimse
yakalanamaz, tutulamaz) demektedir. Burada
kanunda yazılı hal ve şekillerden maksat çıkmış
bulunan ve çıkacak kanunlardır. O kanunlar va
tandaşı tutmayı amirse bu hükmün Anayasaya
aykırı olduğunu iddia edemeyiz, muasır devlet
lerde ıçıkmakta olan kanunlarda tevkif hükmü
nün- mütemadiyen konduğunu
görmekteyiz.
Memleketimizde hayvan hırsızlığının ileri bir
derecede bulunduğu ve bunun mağdurlarının
milyonlarca müstahsil sınıfı teşkil ettiğini he
pimiz biliyoruz. Bunlar istihsal kabiliyetlerini
kaybettikleri zamanlarda karşı tarafta hayvan
hırsızlarını görüyoruz. Bunların bu derece mü
essir, bu derece tesirli hırsızlıkları, melanetleri
önliyecek olan tevkif mecburiyetinin kaldırı
larak takdire bırakılması doğru değildir. Bu ba
kımdan hayvan hırsızlığının men'ine dair olan
kanundaki tevkif hükmünün kaldırılmasına da
ir olan kanun teklifinin reddini Yüksek Meclisi
nizden istiyorum. Ve bunu havi bir önergeyi de
Başkanlığa sunmuş bulunuyorum kabulünü rica
ederim.
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, tatbikattan gelmiş bir arkadaşı
nız olarak kanun hakkındaki bilgilerimi arzetmek istiyorum. Evvelâ hırsızlık suçları ne şe
kilde ve kimler tarafından işlenmektedir?
Bunu
bilmek
lâzımdır.
(Doğru sesleri)
Hırsızlık suçları
ekseriyetle
göçebeler ta
rafından işlenmektedir. Bunların yeri yur
du yoktur, belli yerleri yoktur, seyyar vaziyette
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dolaşmaktadırlar. Bunun dışında köylerde ve
kasabalarda da hırsızlık suçlan daha küçük mik
yasta olmaktadır. Fakat ekseriyet göçebelerde
dir. Eğer bunlar günü gününe takip edilmez,
icabı yapılmazsa bilâhara takip edilemez, taki
batta failinin bulunmasında büyük müşkülâta
uğranılır. Halen bu sebepten müddeiumumilerin
nezdinde takip edilmemiş birçok dosyalar mev
cuttur. Ben küçük bir kasaba olan Ünye'de bu
suretle takipsiz kalmış dört dosya bıraktım. Ama
arkadaşlar bu madalyanın bir tarafıdır, madal
yanın diğer tarafını tetkik ederseniz, hırsızlık
srçları nasıl ve ne şekilde takip edilir, failleri
nasıl yakalanır, bunları da düşünmemiz icabediyor.
Arkadaşlar, hırsızlık suçlarının ehemmiyeti
malûmdur. Derecelendirmek lâzımgelirse katil
suçundan da daha feci bir suç telâkki edilemez.
Bugün daha fazla hayvan hırsığzlığma ehem
miyet verilmektedir. Bir yerde bir vatandaşın
öküzü çalındığına dair şikâyet oldu mu, o ma
hallin bütün zabıta kuvvetleri, valisi, jandar
ması, kaymakamı, kalkar, orada bir katil va
kası olsa dahi, onu bir tarafa bırakarak hay
van hırsızlarını takip eder. Bu demektir ki,
hayvan hırsızlığını yapan mutlaka yakalana
caktır. Yakalanmadığı takdirde zabıta âmiri,
jandarma komutanı mutlaka şu veya bu şekil
de tecziye edilecek veya gözden düşesektir.
Bu,sebeple bu işi üzerine alan jandarma komu
tanları «Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa
vardır» gibi meselâ Samsun'un Terme Kaza
sında işlenen bir hırsızlık vakasını takip için,
Terme Jandarma Komutanı Ünye'ye gelir ora
dan Jandarma Komutanını da beraberine ala
rak ve takibata devamla Fatsa'ya, Ordu'ya
giderler ve her tarafı dolaşırlar. Bu haleti ru
hiye içinde dolaşmakta olan jandarma komu
tanının hakiki faili yakalıyacağma inanamayız
arkadaşlar. Bunlar kendilerini mesuliytten kur
tarmak için bir fail. bularak C. Savuıhğma tes
lim etmek ve keyfiyeti de Dahiliye Bakanlığına
bildirmek mecburiyetindedir. (Hayır, hayır ses
leri). Arkadaşlar; hayır diyen arkadaşlarım da
hâkimdir. Ben emsali mütaaddit defalar görü
len vakalardan bahsediyorum, mücerret şey
lerden bahsetmiyorum.
KÂMİL UÜNDHŞ (Kayseri) — Misal ver
diğin yerlerde hayvan hırsızlığı olmaz da onun
için...
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AHMET BAŞTBÜYÜK (Devamla) — Kaç ii
tane dosya göstereyim?. Hattâ arkadaşlar, bu mâ
ruzâtta bulunurken tadili teklif edilen bu kanu
nun 14 ncü maddesine tevfikan hâkim karariyb
tevkif edilen suçlunun, beraet ettikten sonra hapisaneden çıkarken döktüğü göz yaşlarını şimdi
görür gibi oluyorum.. (Gürültüler) Hâkim, jan- I
darma komutanı veya karakol komutanı tarafın. ji
dan yapılan hazırlık tahkikatına göre bu vatan
daşı tevkif etmiş ve nihayet deliller hâkim tara- jI
fmdan takdir safhasına geldikten sonra, bu va
tandaşın mahkûmiyetini mucip bir delil bulun
mamış, üstelik bizzat maznunun aleyhinde bulu
nan şahıslar fail olduğu ve bu hırsızlığı yaptığı
için, onların tevkifi cihetine gidilmiş olduğunu
görerek bu sefer şahit hakkında dâvayı yeniden
tahrik etmek mecburiyetinde kalmış bulunuyo
ruz. Bunlar tek vakıalar değildir arkadaşlar. Pe
şin infaz sisteminin fena neticeler verdiği mu
hakkaktır. 'Kaçakçılık, cürmümeşhut ve tütün
Kanununa tevfikan hapsedilen birçok vatandaşlar
sonunda beraet ederek, göz yaşları dökmek sure
tiyle hapisaneden ayrıldıkları zaman duyduğu
muz vicdan ıstırabını bir adliyeci arkadaşınızın
sıfatı ile tebarüz ettirmek için söz almış bulunu
yorum.
İLHAN DtZDAR (Sivas) — Aziz arkadaş
larım; hüriyeti şahsiyenin garantisi, şahsi hüriyetin temini bakımından Hükümetin teklifi cidden kabule şayan görülürse de. ancak bu t ekli i'
memleketimizin bünyesine asla uygun değildir.
(Bravo sesleri).
Zira arkadaşlarım; hayvan hırsızlığı bu mem
lekette muayyen bir zümre, muayyen bir takını
şahıslar tarafından ika ve irtikâp edilmektedir.
Bu suçlar, göçmen dediğimiz çingeneler tarafın
dan, yer değiştirdikleri müddetler zarfında önle
rine gelen birçok hayvanları sürüp götürmek su
retiyle ika edilmektedir.
Binaenaleyh bu göçmen denilen, yeri yurdu
belirsiz hırsızların, jandarmalar tarafından yaka
lanıp mahkeme huzuruna getirilip oradan salıve
rilmesi, delâili noksan, evrakı tamamlanmamış
diye tevkif edilmemesi asla iyi neticeler vermiyceektir.
Filhakika, daima gezginci bulunan hayvan I
hırsızlarının şahsi hürriyetlerinin tahdidi, bil
hassa adaletin süratle tecellisi bakımından lü- I
zumludur. Esasen Hayvan Hırsızlığının Men'ine dair olan Kanunun 14 ncü maddesinde tevkif
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ne derecede zaruretse, arkasında bulunan fık
rada, hâkim lüzumunda tevkif edilen şahsı tah
liye edebilir, hükmünü koymakla, kanunun hür
riyeti şahsiyeyi zedeler gibi görünen sertliği
yumuşatılmıştır. Bu kanunda hürriyeti şahsi
yeyi zedeler bir mahiyet mevcut değildir.
Arkadaşlar; Hükümet bilhassa ceza teorileri
bakımından bu maddeyi getirmekle bir derece
ye kadar nazariyelere bağlılık göstermekte ise
de biz nihayet memleketimizdeki realite bakı
mından bu zaruretleri...
A R İ F SARIOĞLU (Antalya) — Biz hâdise
lere ehe'mmiyet veriyoruz.
İLHAN DİZDAR (Devamla) — Nihayet
memleketimizdeki realite bakımından, bu rea
liteleri göz önüne alarak maksadı hiçbir zaman
bu teorilere feda etmek durumuna düşmeme
liyiz. (Bravo sesleri).
Gerek bu suçu işliyen şahıslara ve gerekse
bu işi bir kâr ve kisip addederek bu sahada
birçok suç işliyen vatandaşlara karşı daha zi
ya de tesirli ve tedbirli davranmamız icabederken. bu kanunu kabul etmekle bunlara birçok
muafiyetler, mazhariyetler sağlamış olacağız.
Bu itibarla nazarı dikkatinizi çekerim arkadaş
lar. (Bravo sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel.
FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) ---Arkadaşlar; bu hayvan sirkati mevzuunun ma
hiyeti yeni değildir. Meşrutiyetin ilânını mütaakıp ilk Meclisi Mebusan dahi böyle bir ka
nun. yapmak mecburiyetini duymuştur ve kanun
o hürriyet havası içinde yapılmıştır. O kanu
nun heyeti umumiyesini bizler takip etmek su
retiyle, sirkatten mesul tutulmak garame esasuıı koyuyordu. Binaenaleyh o öyle bir mahi
yette idi ki; hayvan sirkatini önliyebilmek için
ancak böyle bir tedbire tevessül olunabiliyor.
Fakat kanunun tatbikatında mevkufiyet me
selesi olmadığından dolayı, zaten bu hayvan
hırsızlığında bulunanlar, demin arkadaşlarımı
zın tafsil ettikleri gibi, teşkilât halinde çalış
maktadırlar. Münferit bir şekilde hayvan hır
sızlığı yapılamaz. Meselâ; Kırşehir'de yapılmış
bir hayvan hırsızlığı ta Mardinde veyahut mü
cavir yerlerde ki teşkilâtın elinde uçurulur
kaybedilir. Sonra bu hayvan hırsızlığını ya
pan adamlar, bütün bu takibatı ile o an için
uçar gider, bir daha elde edilemez. Binaen-
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aleyh bu hayvan sirkati mevzuunu memleketin
muhtelif yerlerindeki temasım neticesi, ehemmi
yetli görerek geçen Devrede kanunu bendeniz
teklif etmiştim. Adalet Komisyonu uzun uzadıya mevzuun üzerinde tetkikat yaptı ve niha
yet bu maddeyi esaslı bir şekilde tesbit etmiş
bulundu. Hattâ bendeniz mevkufiyeti mutlak
şekilde teklif ettiğim halde, komisyon bunu tam
mânasiyle umumi esasların içine sokarak hürri
yet esaslarına tamamen tevfik etti.
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lar; kıymetli hukukçularımız ve bilhassa kıymetli ceza hâkimlerimiz bu kanunun aleyhinde
konuştular. Ben de aynı fikirdeyim. Tekrar
etmeye lüzum görmüyorum. Ben yalnız burada
zabıta bakımından dikkatinizi çekmek isterim.
îdari hayatta öyle hâdiseler oluyor ki, bu işi bir
sanatı mûtade haline koyan kötü niyetli vatandaşlar, hem hayvanı çalıyorlar, hem de zabıtayı
şaşırtmak için ihbarda bulunuyorlar, öyle hâdiseler vardır ki, hayvan çalışmış, kesilmiş ve
derisi yüzülmüş, zabıta yalnız derisini bulup
getirmiş.

I
I
|
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j
j
Burada hâkimin takdiri maddenin başından I
sonuna kadar caridir. Hâkimin takdirine zerre i
kadar müdahale yoktur.
I
Şimdi bütün nükte şurada: Bir tehlikeli an
var. Zabıta buldu yahut bulduğunu zannetti, j
getirdi, hâkime teslim edecek. Fakat hâkimden :
evvel eğer onun serbest duruma geçmesi kabul !
ohfhacak olursa ozaman «Göçtü kervan kaldık j
dağlar başında» olur, hâdise uçar gider. Bunda I
zerre kadar antidemokratik bir mahiyet yok •ı
tur. Hürriyet esaslarına uygundur.
i

Ben burada Say m Ahmet Başıböyük'ün
işaret buyurduğu bir noktaya temas edeceğim:
Dediler ki, idari hayatta bu gibi sirkatlerin failini bulmaktan ziyade herhangi bir şahsı bulup
onu adalete teslim etmektedirler, buyurdular,
halbuki melese hiç de böyle değildir. Bütün idareci arkadaşlar, zabıtanın başında bulunan arkadaşlar failinden ziyade Dahiliye Vekâleti her
halde hayvan bulunmadıkça zabıtanın yakasını
bırakmazlar. Bunda da haklıdırlar. Ceza hukukiyle idam hükmünü kabul etmiş bir sisteme
bağlıyız. Sayın Adalet Bakanımız buyurdularki, herhancri bir vatandaş bu maksatla mahkemeye sevkediiir, Mevkufen mahkemesi yapılır, beraet eder. Beraet ettiği zaman, uzun müddet hapiste kalması vicdanı âmme üzerinde nasıl bir
tesir bırakır buyurdular, tdama mahkûm olmuş,

Bakınız 14 ncü maddenin ruhu, metni şu
dur :
(lo ncü maddede yazılı suçlarda sanık olan
larla haklarında kuvvetli deliller ve emareler
bulunanların yargılamaları tutuklu olarak ya
pılır. Lüzumunda hâkimler tahliyeye yetkili
dir. )

Fehmi Açıksöz arkadaşımız izah etti; Anaya
samız hürriyetlerin takdirini vazıı kanunun ge
niş takdirine bırakmıştır. Hâdiseleri takdir eden,
derde derman bulan vazıı kanundur. Hayvan
Sirkati Kanununun bu 14 ncü maddesi şuna
benzer : Hani gemiler haczedildiği zaman bir
âlet vardır, onu aldınız mı, ufak bir âlettir, bir
kutuya konur, adını şimdi bilmiyorum (Pusula
sesleri), ne ise, o alet alındı mı gemi yürümez.
işte bu da bu kanunun o nazik âletidir. Bu ka
nunun içinden 14 ncü maddeyi çıkardmızmı, ka
nun hak ,?ötüre... Yüksek Meclisiniz, memleketin
bütün ihtiyaçlarını candan takdir eden, her der
dine âşinâ olan muhterem arkadaşlardan mü
rekkeptir. Bu mübarek kanunun yaşamasına mü
saade buyurunuz ve bu kanunla inşallah müca
delemiz kuvvetli şekilde cereyan eder.

idam edilmiş bir vatandaşın seneler geçtikten
I sonra masum olduğu meydana çıkmaz mı? Bu
takdirde takdir edersiniz ki, vicdanı âmmedeki
yaratılmış olan huzuru, ceza yanlış da olabilir.
Âmme menfaati bu gibi ufak tefek hataları müI samaha ile karşılar. Bendeniz de bu kanu! nun reddini teklif ediyorum. (Alkışlar).
I
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT
I ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arkai daşlar, görüyoruz ki, Büyük Meclisin, ekseriyeti
nin arzusu bu kanunun kabul edilmemesi merI kezindedir. (Bravo sesleri, alkışlar). Biz de YükI sek Meclisin bu temayülüne uyarak teklifi Ada
let Komisyonuna geri istiyoruz. (Alkışlar, bra
vo sesleri).

BAŞKAN — Tasarının Komisyona verilme
sini Yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul edenBAŞKAN — Kemal Eren!
I 1er ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. (AlKEMAL EREN (Amasya) — Sayın arkadaş- ı kışlar).
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edilmiştir. Ye bu suretle Türk Ceza Kanununun
4. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
200 ncü madesinin değiştirilmesi hakkında Ka- I ikinci kitap birinci babında vazıh (Vatan aley
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/97) j hine, Devlet kuvvetleri aleyhine, ve ecnebi
[1]
| devletlerle bunların reisi ve cicileri hakla
rında; işlendiği ileriye sürülen siyasi mahiyetli
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var j
suç isnatları karşısında ; sorgu bükünleri, yap
mı?
I tıkları tahkikat sonunda mahkemeye sevkedeMUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem I ceği maznunları, tevkif etmek "Mecburiyetinde
arkadaşlar, isabetli reylerinizle adliye tarihi- j brakılnıış; muhakemeyi ya;>an bâi:imlere de bu
nin sinesine gömülecek olan Ceza Muhake- I nevi suç kendilerine isnat olunan maznun
meleri Usulü Kanunumuzun, 200 ncü maddesine
ları; masumiyetlerine kaani bulunsalar bile, du
eklenmiş bulunan son fnkra; tevkif mecburi
ruşmanın sonuna kadar hürriy vTerinden mahrum
yetine ait hükümleriyle, 12 seneyi geçen ömrü j bulundurmak mecburiyeti yüklenmiş, maalesef
boyunca, tatbik eden hâkime ıstırap veren
böylece bir tedhiş zihniyetiyle maddeye ilâve
ve hakkında tatbik edilen maznunu mağdur
olunan bu fıkra, Usul Kanunıanu/.da, vatandaşa
eden bir hüküm olmuştur.
| bir suç isnadının, derhal infaz olunan haksız
Ben de bu fıkranın zaruri ve mecburi tatbiki
cezası haline getirilmiştir.
yüzünden hâkimliğim sırasında çok çekmiş
Muhterem arkadaşlar; (200) ncü maddeye
bir arkadaşınız olduğumdan; bu hususta Yüksek
ilâve edilen bu fıkra yürürlükte kaldıkça; neye
Huzurunuzda bir iki söz söylemekle, bu fık
hangi suçlarda, nasıl sebep ve şartlarla şah
radan, onun hükmünden, ve bu hükmü getir
sın en aziz ve mukaddes varlığı ve şerefi olan
miş olan zihniyetten sanki intikam almış ola
hürriyetin elinden alınarak ancak bir tetbir
cağım.
mahiyetinde olmak üzere tevkif edilebileceğini
Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, usul
gösteren Usul Kanunumuzun (104) ncü maddesi,
kanunları adalete yol gösteren, ve onun hede
ve ne de Anayasamızın, şahsın hürriyetini temi
fine ışık tutan madde ve hükümleri ihtiva | nat altına alan hükmü, tam yürürlüktedir diye
ederler.
iddia olunabilir.
Hak yolunda haksızlığın sebebi ve daha ağır
Adalet, bazan suç işlemiş ve hakkı çiğnemiş
bir şahsın cemiyetin nizam ölçüleriyle tedibin- 1 hir ifade ile zulmün aleti olan ve tahkik eden
hâkimlerin vicdanları üzerinde ağır bir baskı ve
de ve cezalandırılmasında ve hakkın yerine ge
ıştıra]) halinde yaşıyan, bahsolunan fıkra hük
tirilmesinde tezahür eder. Bazan da, şu veya
münün kaldırılması teşebbüsü biraz gecikmiş
bu sebeple kendisine suç isat edilerek maznun
bile olsa, partimiz Hükümeti ve onun Adalet
olan kimsenin masumiyetinin testçinde meyda
Bakanı için bir şeref olacaktır.
na konur.
Bu itibarla; adaletin tezahüıt'ne
yol ve
Evet muhterem arkadaşlar; bu fıkranın yü
vasıta olan usul kanunlar:nın ve bilhassa mev
rürlükten kaldırılması gecikmiştir. Ve hâlâ fıkra
zulunuz çerçevesine giren Ceza Muhakemeleri
tatbik mevkiindedir demek isterim.
Kanununun, vasıf ve mahiyetinde tedip edici, ce
5 . 1 . 1951 («uma gündemine alınmış bulu
zalandırıcı bir tesir ve maksat aranamaz. Ve bu
nan bu tasarının o gün müzakeresine başlansa,
çeşit kanunlara bu maksadı iriden hükümler
belki de bugün kabul edilmiş bulunulacaktı. Ve
konmamak lâzımdır.
böylece mevkufiyet hallerinin devamında kanuni
Hal ve hakikat böyle iken, o mamanın Ada
sebep olmıyan birkısım maznunlar, tevkif ve
let Bakanlığınca Oeza Muhakemeleri Usulü
tahliye hususunda iade buyuracağınız takdir
Kanunumuzun (200) ncü maddesi - üzerinde
hakkını kullanmıya başlıyacak mahkemeler tara
sevkolunan ve 1938 senesi (S) ne: ayının (28)
fından hürriyetlerine kavuşturulacaktı. Fakat
nde (3515) sayı ile kabul edilen, bir tadille, bu
buna imkân hâsıl olamadı. İlk gündeme alını
maddeye aslında mevcut olmıyan ve ceza usulü
şından üç gün sonra 8 . 1 . 1950 gününe bıra
prensiplerine de uymıyan bir hüküm ilâve
kıldı. O gün de görüşülemediğinden 10 . I . 1950
tarihinde tasarı tekrar yüksek Meclisin müza
keresine arzedilmiş bulunuyor.
[1 | 28 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

B : 28

10.1 1951

Şu anda belki muhakemeleri sonunda masu
niyetleri meydana çıkacak yüzlerce hürriyetle
rinden mahrum mevkuf vatandaşların yaşlı göz
leri yüksek Meclise çevrilmiş, sabırsızlıkla bu
kanunun çıkmasını beklemektedirler.
Bu mülâhaza iledir ki, bü kanunun acele gö
rüşülmesini yüksek Meclise teklif etmek imkâ
nını, içtüzük bana verseydi, kanunun beş gün
evvel ve bir defa müzakeresini sağlamak ümi
diyle bu teklifi yapmaktan saadet ve huzur du
yacaktım. Fakat içtüzüğün 70 nci maddesi bu
teklif hakkını ancak Hükümete, Komisyona ve
teklif sahibine hasretmiştir.
Arzettiğim bu hissiyatın, yüksek Adalet Ko
misyonu ve sayın Hükümetçe tasarının acele
görüşülmesini büyük Meclisten istemeleri için
haklı bir temenni olarak kabulünü rica ile hür-

ÎKÎNCÎ
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metle sözlerime son veririm.
BAŞKAN — Tümü hakkında başka konuş*
mak istiyen var im?.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFlT BRKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar,
yüksek huzurunuza getirdiğimiz Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 200 neü maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki teklif birçok vatandaş
ları ilgilendirmektedir. Mahkemelerde çok tatbik
gören bu maddenin müzakeresinin ivedilikle ya
pılmasını, Komisyon adına, teklif ediyorum.
(Ekseriyet kalmadı sesleri)
BAŞKAN — İvedilik teklifi yazılı.olarak ge
lecektir. Onun için hem onu beklemek ve hem de
dinlenmek üzere Birleşime 10 dakika ara veri
yorum.
Kapanma saati : 17ıl0

OTURUM

Açılma saati : 17,25
BAŞKAN — Başkanvdkili Sıtkı Yırcalı (Balıkesir).
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Firuzan Tekil (İstanbul).
<•»
BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Oy kullanmıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullansın
lar. • (Hangi kanun için sesleri).

Göçmenler Piyangosu Kanunu efendim.
Oylarını kullanmıyanlar lütfen oylarını kullan
sınlar. Oy toplama muameelsi sona ermiştir.

5. — ÖNERGELER
1. — İstanbul Milletvekili Senihi
Yürüten'in
Nakil V&sttaları hakkındaki
Kanun
teklifinin
Geçici Mr komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi
Yüksek Başkanlığa
Yedi Komisyona havale edilen, nakil vasıtaları
hakkındaki Kanun teklifimin Geçici Komisyon
da görüşülmesini teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Senihi Yürüten
BAŞKAN — 10 . I . 1951 tarihli gelen avrak
listesinde, İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in Nakil Vasıtaları hakkındaki kanun tek
lifi vardı ve bu teklif, İçişleri, Ekonomi, Tica

ret, Bayındırlık, Millî Savunmay Maliye veBttege Komisyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır.
Şimdi arkadaşımız; bu yedi komisytHKİa ayrı
ayrı tetkik edilmesi yerine her komisyondan üçer
üyenin iştiraki ile kurulacak Geçici bir Komis
yon tarafından tetkik edilmesini teklif ve arzetmektedir.
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Söz isyorum.
BAŞKAN — Kendileri de söz istiyorlar. Bu
yurun.
SENİHİ YÜHÜTEN (İstanbul) — Değerli
arkadaşlarım; 1293 gün bekledikten sonna Nakil
vasıtaları hakkında bir kanun teklif etmiş bulu
nuyorum.
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Riyaset Makamı bu kanunun yedi komisyon- I cak bir kanun mevzuudur. O itibarla bendeniz
Senihi Yürüten arkadaşımızdan rica ediyorum,
da müzakere edilmesini tensip buyurmuşlardı.
bu teklif normal şekilde bütün komisyonlardanŞimdi İçişleri Komisyonuna havale etmiş bulu
geçmek suretiyle elimize esaslı bir kanun gelsin.
nuyorlar. Ondan sonra da altı komisyonda gev
Böyle bir ekspres kanun halinde çıkmasın. Be
rüşülecek.. Zamanın böyle, elli güne dahi taham
nim de kanaatim budur arkadaşlar.
mülünün olmadığını takdir buyurursunuz. Yedi
Komisyondan terekküp edecek bir karma komis
.FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
yonda bu kanun tasarısı müzakere edilir, ve ka
Bendeniz geçici komisyon olsun noktasına temas
nunlaşırsa memlekete büyük hizmetler etmiş bu
edecek değilim.
lunacağız. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Mu
Yalnız şimdi Riyasetten buyrulduğuna göre,
vafık sesleri).
bir nokta dikkatimi çekti. Takrir de o noktaya
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte
müstenittir. Yani teklifim yedi komisyondan
rem arkadaşlar; muhalefet safında iken Halk
geçmesi şeklinde vaziyet almıştır. Bendeniz cet
Partisinin ekisperes şekilde bütün kanunları bu
veli tetkik etmiş değilim. Evrakın havale edili
şekilde geçici komisyona havale etmek suretiyle
şini de tetkik etmedim, tetkik etmiş olsaydım,
çıkarmasından ıztırap duyduk ve şikâyetlerimi
Mâruzâtta bulunmam daha faydalı olurdu.
zi de buradan millete arzettik. Tüzük mucibince.
Yüksek malûmunuz, geçen Mecliste bu mev
herhangi bir tasarı, eğer müstaceliyet yoksa, alâ
zu
ehemmiyetle
ele alınmıştır. Yani bir tasarı
kadar komisyonlardan geçirilir ve sonra Yüksek
nın,
iki,
üç,
dört,
beş ve hattâ bazan yedi, sekiz
Heyete intikal eder.
komisyona
havale
edilmesi keyfiyeti tasarıların
Şimdi Senihi Yürüten arkadaşımızın elli gün
neticelenmesinde büyük mania ika etmekte, bazan
beklemeye tahammülü yoktur denilebilir. Fakat
Senihi Yürüten'in tahammülü olmaz, ama Mec- I da devreden devreye kalarak, tasarıların kadük
olmasını intaç ettiğinden, keyfiyet dikkati çek
lis herhalde Tüzüğü tatbik etmek zaruretindedir.
miş ve bu mevzu üzerinde uzun uzadıya çalışıl
Binaenaleyh, biz vaktiyle muhalefette iken tenmıştır.
Nihayet şu neticeye varılmıştır ki; bir
kid ettiğimiz hususları bir prensip olarak kabul I
etmekten çekmelim.
I tasarının bir mütehassıs 'komisyonu vardır o
komisyon tetkik ve raporu tanzim eder, diğer
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte
komisyonlardan
mütalâa alır, Fransızca tabi
rem arkadaşlar, Meclis Komisyonlarının şu sıra
riyle
(avis)
alır.
Parlâmentoların
mesai usulü
da çok mahmul olduğunu biliyoruz. O kadar ki, I
budur.
elde mevcut kanunların birçok ince noktalarına
Şimdi bu tasarıyı ele alalım, bu tasarı mahi
nüfuz etmeden bâzı acele ve binnetice yanlış ta
yeti
itibariyle Ulaştırmayı alâkadar ediyor gibi
sarılar teklif edildiğini de Mecliste görüyoruz.
geldi bendenize. Binaenaleyh Riyasetçe bu tek
Ve bunları Komisyona iade ediyoruz. Şimdi be
lifin bir esas komisyona verilmesi icabeder. Ya
nim kanaatime göre ve Geçici Komisyonlarda
ni, bugün belki yeni bir tatbikat içindeyiz, onun
çalışmış bir arkadaşınız olmak sıfatiyle tatbi
için bu hâdise hatırlanmamış olabilir. Bendeniz
katta geçici komisyonların çıkardıkları tasarı
bunu
Riyaset Makamını muahaze şeklinde söy
lar o derece isabetli olmuyor. Çünkü geçici ko
lemiyorum.
misyona seçilen arkadaşlar diğer komisyonlar- I
dan gelmektedir. Esas vazifeleri vardır. Kendi
Bu mevzu ele alındıktan sonra bir tasarının
komisyonlarında mahmuldürler. Geçici komis- I riyaset tarafından bir mütehassıs komisyona
yonlar çok az bir ekseriyetle ve basit bir tetkik
havale edilmesi prensibinde tereddüt edilme
le işleri görüyorlar. Şimdi Senihi Yürüten ar
miştir. Esas komisyon, muhtelif komisyonlardan
kadaşımızın, bütün devaire taallûk eden ve ha
meselâ Adalet Komisyonundan ceza maddeleri,
kikaten şâmil ve muazzam bir mevzu olan bu ta
diğer bir komisyondan da o komisyonu ilgilen
sarının böyle bir geçici komisyonda tetkikim I diren maddeler hakkında mütalâa alır. Sonra
istemesi kendi dâvasının aleyhinde çalışması mâ
tek münakaşa ve ihtilâfı mucip olan nokta,
nasına gelir. Benim kanaatimce bu, esaslı bir
Bütçe ve Maliye Komisyonları mevzuudur. Büt
tetkik mevzuudur. Bilhassa efkârı umumiyede,
çe Komisyonu ozaman izah etmiştir ki, gayet
vatandaşlar üzerinde menfi, müspet tesirleri ola- | iyi hatırlamaya başladım, Tüzüğün 126 ncı mad-
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desinin 4 ncü bendi mucibince bilûmum paraya
taallûk eden tasarılar, bütçeyi ilgilendiren öde
neklere ve saireye taallûk eden hususlar, mütehassıs komisyondan geçmekle beraber, Bütçe
Komisyonuna, mütalâa almak için değil artık,
doğrudan doğruya, baltan başa tetkik edilmek
üzere Bütçe Komisyonuna gitmesi prensibi uzun
boylu münakaşalardan sonra bir zaruret olarak
mütalâa edilmişti. Şu halde bu gibi tasarılar ak
çeye taallûk etmezse Bütçe Komisyonuna gitmiyecek, mütehassıs komisyona gidecek; müte
hassıs komisyon da diğer komisyonlardan mü
talâa alacak. Eğer bu tasarı akçeye taallûk edi
yorsa Bütçe Komisyonuna da gidecek. Zannedi
yorum böyle' bir karar var, fakat Meclis kararımıdır, Grup kararı mıdır, samimî olarak arzediyorum, hatırlıyamıyorum. Fakat böyle tatbik
olundu. Hatırıma öyle geliyor ki Meclis kararı
-gibidir. Binaenaleyh arkadaşımızın bihakkın
üzülmesi doğrudur, çünkü yine ta eski vaziyete
dönmüş oluyoruz. Yani yedi komisyondan ge
çecek. Bu uzun bir hikâye olur ve çıkmaza gi
rer. Yani gelecek olan diğer tasarılar da böyle
havale edilecek olursa çok sıkıntı çekeriz. Onun
için bendeniz riyasetten bir istirhamda buluna
cağım ; bendenizin şu mâruzâtımı Makamı Ri
yaset, bu önergeyi reye koymıyarak, tetkik bu
yursun, Meclisin bir kararı var mıdır, bunun
tatbikatını da lütfen tahkik etsin ve meseleyi
yüksek huzurunuza o şekilde daha esaslı olarak
getirsin ve bu hususta bir karar verilsin. Çünkü
bu müstakbel mesaimize de müessir olacaktır.
Bunu arz ve izah etmiş oldum.
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I olduğu fikir üzerine o tasarıyı Yüksek Mecli
sinize getirmiş olacaktır. Arkadaşımızın ileriye
| sürdükleri mütalâalarla tatbikat ayrı değildir.
Fakat bu kanun teklifiyle bu 7 ihtisas komis
yonu ilgili olduğu için teker teker teklifi gör
meleri icabetmektedir. Riyaset bu kanaatte
bulunduğundan ve yine kendilerinin ileri sür
dükleri teklife de aykırı olmamak üzere bu ka
nun teklifini bu komisyonlara havale etmiştir.
Şimdi arkadaşımızın önergesini reyinize ar! zediyorum : Bu kanun teklifinin ilgili her koI misyondan üçer üyenin iştirakiyle teşekkül edeI cek geçici bir komisyonda tetkik edilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Gündemimize geçiyoruz. Ceza Muhakeme
leri Usulü tasarısı hakkında komisyonun bir tek
lifi vardır okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 200 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında tasarının
ivedilikle görüşülmesini teklif ederim.
Adalet Komisyonu Sözcüsü
Müfit Erkuyumcu

i
BAŞKAN — ivedilikten maksat, kanunun
j bir defa müzakere edilmesidir. Malûmunuz
normal olarak kanun tasarısı birinci defa mü
zakere edilip kabul edildikten asgari beş gün
sonra ikinci müzakeresi yapılır. İvedilik ise,
aradaki bu beş günü kaldırmak ve ikinci bir
müzakereye lüzum kalmadan bir defa müzakere
ile tasarının katî kabul veya ademikabulü ne
BAŞKAN — Başkanlık gelen teklifleri tet
ticesine varmaktır. İvedilik teklifinin görüşme
kik etmekte ve hangi ihtisas komisyonunu ilgi
siz oya konması lâzımdır. Reyinize arzediyorum:
lendiriyorsa ancak o komisyona sevketmektedir.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 200 ncü
bu defa da bu mesele üzerinde bu kanun tekli
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
finin muhtevasına göre bu ihtisas komisyon
tasarısının ivedilikle görüşülmesinin karara bağ
larına havalesini bir esas olarak kabul etmiş ve
lanmasını "; ıkabul ladenler işaret etsinler... Kabul
onlara havale etmiş bulunmaktadır.
etmiyenler... İvedilMe; görüşülmesi kabul edil
Arkadaşımızın hatırlattıkları nokta doğru
miştir.
dur. Netice itibariyle, biraz evvel ileriye sür
Tümü hakkında başka söz istiyen var mı?
dükleri fikre göre Bütçe Komisyonu da bunu
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
tetkik edecektir. Binnetice bu komisyonlardan
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
geçmesi icabetmektedir. Kaldı ki, «Avis» diye
ileriye sürdükleri cihet de hâsıldır. Gene mese
Ceza Muhakemeleri .Usulü Kanununun 200 ncü
le ihtisas komisyonuna havale edilecek ve o ko
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
misyon, diğer komisyonların mütalâalarını al
dıktan sonra neticede asıl komisyona gelecek
MADDE 1. — 0eza Muhakemeleri Usulü
tir, esas komisyon, diğer komisyonlardan almış
Kammuflun ^200»eü »jn^detesi «şftğida* yazılı şe-

—^M5
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kilde değiştirilmiştir :
Madde 200. — Sorgu yargıcı tarafından son
tahkikatın açılmasına dair verilecek kararda
maznuna isnat olunan suçun neden ibaret oldu
ğu ve bu suçun kanuni unsurları ve tatbiki ieabeden kanun maddesi ve duruşmanın hangi mah
kemede yapılacağı gösterilir.
Sorgu yargıcı maznunun tevkifine ve ev
velce mevkuf ise mevkufiyet halinin devamına
mahal olup olmadığına re'sen karar verir.
MAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFÎT
ERKÜYUMCU (Balıkesir) — Efendim; yüksek
huzurunuza getirilen maddenin ikinci fıkrasın
da maznunun mevkufiyet hali vardır. «Sorgu
yargıcı maznunun tevkifine ve evvelce mevkuf
ise mevkuf iyet halinin devamına mahal olup
olmadığına re'sen karar verir» diye bir ibare
vardır, bu, aynen eski Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunundan alınmıştır. Burada bir za'fı ifa
denin mevcut olduğu görülüyor. (Evvelce mev
kuf ise) tâbiri uymıyor. (Evvelce tevkif edil
miş ise) şeklinde düzeltilmesini teklif ediyorum.
Binaenaleyh son fıkra :
(Sorgu yargıcı maznunun tevkifine ve ev
velce tevkif edilmiş ise mevkufiyet halinin de
vamına mahal olup olmadığına re'sen karar ve
rir.) şeklinde olacaktır.
BAŞKAN — Sorgu yargıcı maznunun tevki
fine ve evvelce tevkif edilmiş ise mevkufiyet
halinin devamına mahal olup olmadığına re'sen
karar verir, şeklinde kabulünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı T Reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar
Kurulu yürütür.
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I Millî Piyango İdaresine salâhiyet verilmesi hak
kındaki Kanunun oy neticesi şudur: iştirak eden
oy sayısı (274) tür. Kabul eden (272), bir ret
(1) de çekinser vardır. Muamele tamamdır, Ka
nun (272) oyla kabul edilmiştir.
(Hayırlı olsun, uğurlu olsun sesleri).
5. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hak
kındaki 3005 sayılı Kanunun 6 ncı ve 13 ncü
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında
Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/97) [11
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı! (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına dair Kanun
MADDE 1. — 3005 sayılı Meşhut Suçların
Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun 6 ncı
ve 13 ncü maddeleri kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı?
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Eski madde
ler- de okunsun efendim.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFlT
ERKÜYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlarım, huzurunuza getirdiğimiz 3005 sayılı
Meşhut Suçlar Kanununun altıncı maddesine gö
re Cumhuriyet savcılarına sanıkları tevkif etmek
salâhiyetini tanımaktadır. Keza huzurunuza ge
tirdiğimiz 13. ncü maddesi de bir ay ve daha faz
la ceza mahkûmiyeti halinde tevkif mecburiyetini
yüklemektedir. Bu hükümler Ceza Muhakemeleri
Kanununun tevkif salâhiyetini hâkime tanıyan
ve hâkime serbest takdir hakkı veren 104 ncü
maddesinde ana prensip ve ayni zamanda Anaya
samızın şahsın masuniyeti hakkında 70 nci ve
mütaakip maddelere aykırı görüldüğünden kaldı
rılması teklif edilmektedir. Müsaade buyurulursa
maddeleri aynen okuyayım. (Okuyunuz sesleri).
Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkında
ki 3005 sayılı Kanunun 6. maddesi :
«Cumhuriyet müddeiumumisi maznun hak-

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tümünü reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir.
Efendim, bundan evvel açık oyunuza sunulan,
|J|
Göçmen Menfaatine Piyango Tertibi hakkında | dır.

29 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-
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kında tevkif müzekkeresi verebilir».
13. maddesi :
«Bir ay ve daha ziyade hürriyeti bağlayıcı
c
bir ceza ile mahkûm edilen suçluyu mevkuf de
ğilse mahkeme tevkife mecburdur. Ancak mahke
me kararında mahkûmun kefaletle tahliye edil
mesine de karar verilebilir.»
Maddeler bunlardır efendim.
BAŞKAN — Celâl Yardımcı.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, ev
velâ Sayın Adalet Komisyonundan şunu rica
edeceğim : Gayet kısa metin ve maddeler halin
de gelen tadiller, veya eklerine taallûk eden ka
nun maddeleri bir de ayrıca burada okunursa fe
na olmaz. Çünkü her arkadaş hatırlamaz. Benim
gibi bilmiyenler de olabilir.
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tevazu gös
teriyorsunuz.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — O, sizin
değerli teveccühünüz.
Bu, kaldırılması mevzuubahs olan iki madde
manzuru âliniz oldu : Birisi savcıya tevkif salâ
hiyeti veren maddedir. Bunun hakkında diyece
ğim yok.
Diğeri mahkûmiyeti mütaakip, yani bir ay
dan fazla mahkûmiyeti mütaakip suçlarda mahkû
miyeti mütaakip yargıcın tevkif etmesi salâhiye
tine matuf olan hükümdür.
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I takdir hakkı vermiştir. Eğer Meşhut Suçlar
Kanununa göre suçlu, mahkum olmuş ve suç
da mahiyeti itibariyle suçlunun tevkifini gerek
tiriyorsa ve suçun ağırlığı iievzuubahis ise
o suçluyu 104 ncü madde gereğince hâkim,
mutlak hakkını kullanarak suçluyu tevkif et
mekte tereddüt etmiyecektir. Biz Türk hâkim
lerini h«r hangi bir kayıtla bağlamazsak daha
iyi olur. Şurası malûmdur ki, Tüık hâkimleri
vazifelerini şimdiye kadar şerefle yapmışlar
ve bundan sonra da yapacaklardır. Biz buna
inanıyoruz. Bu bakımdan tevkifi icabetmiyen
bir suçlunun Türk hâkimi ta^ahndan tevkif
edileceği hususundaki tereddütlerin kabul edil
memesini bilhassa rica ederim. Bu bakımdan
arkadaşımın tekliflerine iştirak (demiyeceğimizi arzediyorum. Takdir Yüksek Meclisindir.
BAŞKAN — Necip Bilge.
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, bu me
selede bendeniz bir bakıma Adalet Komisyo
nunun noktai nazarını müdafaa edeceğimi ev
velden bildireyim. Bilhassa Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 200 ncü maddesinin son fık
rası kalktıktan sonra artık Meşhut Suçlar
Kanunundaki tevkif mecburiyetine dair olan
hükmü ayakta tutmaya imkân yoktur, zanne
derim. Gerçi kanunun 13 ncü maddesinin üçün
cü fıkrasında mahkeme kefaletle tahliyeye ka
rar verebilir denmektedir. Burada böyle bir
hakkı hıyar tanındığına göre Öbür taraftan
mecbur etmenin mânası kalmaz. Ancak benim
müdafaa etmek istediğim nokta şudur: Meşhut
Suçlar Kanunundaki bu tevkif mecburiyetine
dair olan hüküm, kanaatimce, Meşhut Suçlar
Kanununun belkemiğini ve temelini teşkil et
mektedir. Bu bakımdan bu maddeyi kaldırdık
tan sonra artık Meşhut Suçlar Kanununu
ayakta tutmanın mânası yoktur. Ben bu noktai
nazardan Meşhut Suçlar Kanununun büsbütün
ortadan kaldırılması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Çünkü bu kanunun tatbiki vatandaşlar
arasında ikilik yaratmaktadır. Çünkü bu ka-

Takdir edersiniz ki; Meşhut £ uçlar Kanunu
nun, vaz'mdaki ruh ve maksada bağlıdır, Zaten
vaz'ındaki sebep; kısa ve seri bir tedip vasıtası
temin etmek ve vatandaşı mümkün olduğu
kadar suç işlemekten uzak tutmaktadır. Bina
enaleyh mahkûmiyeti mütaakio tevkif kararı,
kanunun
umumi ruhu ile alâkalıdır. Bu iti
barla eğer tasvip buyurursanız, yine bu tedip ve
tenkil ruhunu işrabederek hâkimin, hâtırasında
yer tutup devam edebilmesi için <vMahkûmiyeti
mütaakip tevkif olunabilir» kaydım ilâve ede
lim. Yani, tamamen r e f etmeden «Olunabilir»
kaydı ilâve olunca daha isabetli olacaktır, kana
atindeyim.
I
ADALET KOMİSYONU SüZCÜSÜ MÜFİT
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlarım; Sayın Celâl Yardımcı arkadaşımızın
teklifinde isabet görmüyoruz. Sebebini arzedeyim; malûmu âliniz Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 104 cü maddesi Uvkif, ademi
tevkif hususunda Yargıca tam tir serbesti ile I

nun sadece belediye sınırları içinde tatbik edil
mektedir. Belediye hududu haricinde vâki olan
bir suç ne kadar ağır olursa olsun, delilleri ne
kadar kuvvetli olursa olsun Ceza Muhakemele
ri Kanunun malûm maddesinin hüküm ve şart
ları meydana gelmedikten sonra oradaki suçu
bu kanuna göre takip etmiye imkân hâsıl olmamaktadır. Halbuki belediye hudutları dâhi-
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ünde bir suç işlendiği takdirde burada mahkû
miyet doğrudan doğruya o kimsenin mevkufiyetini, icabettirecektir. Fakat düşünmek lâzımgelir ki, mahkeme muhakkak kararında yanılmaz diye kabul edilemez. Belki kararı bozula
bilir. Bu bakımdan 13 neü maddeyi kaldırdığı
mız takdirde Meşhut Suçlar Kanunununda orta
dan kaldırılması lâzımgelmektedir. Yani arzettiğim şu ikiliği kaldırmak için Meşhut Suçlar
Kanununu ortadan kaldırmak icabedeeeektir.
Bunun diğer bâzı sebebleri vardır. Kanaatimce
Meşhut Suçlar Kanununun kabul edildiği yıl
dan itibaren bu tarafa yani o zamandan bu ta
rafa suçların daha azaldığı hususunda acaba
Adalet Bakanlığı bizim elimize bir istatistik ve
rebilir mi? Binaenaleyh ıslah ediei bir tesiri
yoktur. Bu bakımdan da Meşhut Suçlar Kanu
nunun tamamen ortadan kaldırılması icabeder.
Diğer taraftan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunumuzda duruşmanın aralıksız devam ede
ceği hakkında sarih bir hüküm mevcut iken
ikinci bir hüküm koymak abesle < iştigal etmek
gibi bir şeydir. Esasen Meşhut Suçlar Kanunu
mucibince sanıklar muhakeme edilirken bâzı
hâdiseler dolayısiyle muhakemenin o gim biti
rilememesi cok zaman vâkıdır, Nüfus kayitları
sorulacaktır. Adlî sicilden sabıkası olup olmadı
ğa sorulacaktır. Farzedelim ki bir cumaarfcesi günü
bir meşhut suç hakkında tahkikata başlandı ve
tahkikat son tahkikat safhasına kadar geldi. O
gün Nüfus Dairesi ve adlî sicil kapalı olduğun
dan-işin başka bir güne taliki mecburiyeti aşi
kârdır. Bu itibarla meşhut suçların son tahki
katının acele bir şekilde devam ettirilmesi. yo
lundaki madde zaten umumi hükümler dolayı
siyle kendiliğinde normal seyri almakta ve tali
ke uğramaktadır. Bunun içindir ki bendeniz
sadece bu kanunun 6 ve 13 ncü: maddelerinin
değil, bütün meşhut suçlar kanununun kaldı
rılması yolunda bir teklifi kanuni getirilmesini
veya Adalet Bakanlığının böyle bîr tasarı ile
gelmesini teklif ve rica edeceğim. (Asla, olmaz
sesleri) Diğer taraftan şu nokta:da vardır ki,
Meşhut Suçlar Kanununun 8 nci maddesine göre,
mesai saatleri dışında hâkimlerin çalışabilmeleri.
bu kanuna göre savcıların teklifine bağlı olacak.
Madde aynen şöyle; maznun yakalandığı gün
mahkemeye sevkedildiği sırada çalışma zamanı
bitmiş veya tatil zamanına tesadüf etmiş ise
Cumhuriyet Müddeiumumisi mahkemeyi çalış-
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maya davet edebileceği gibi, maznunun mahke
meye sevkını ertesi güne de bırakabilir.
Yani bir hakkı hıyar var. Cumhuriyet sav
cılığı ertesi güne de bırakabilir, mahkemeyi ça
lışmaya davet de edebilir Fakat tatbikatta davet
ettikleri vâki değildir, istemezler. Bunu düşünen
Adalet Bakanlığı bir talimatname yapmış ve
çalışma saatleri dışında cürmü meşhuda bakan
nöbetçi hâkimlerin saat 20 ye kadar iş yapmak
lüzumunu emretmiş ve bu talimatname ile nöbet
tutmak mecburiyetini ihdas etmiştir.
Tanınan İm mecburiyeti Adalet Bakanlığı
nereden almıştır ve kanun bu şekilde talimat
yapma salâhiyet vermiş değildir
Usulsüz olduğuna kanaat getirdiğim bu nöbet
meselesini Adalet Bakanlığının kaldırmasının
icabedeceği fikrindeyim.
Esasen bu nöbet işi tatbikatta fazla birşey
temin etmemektedir.
Nöbetçi olan hâkimler esasen sabahtan akşa
ma kadar çalışmış kimseler olup saat 17 den
sonra nöbet tutmak sureti ile iş görmelerini ve
isabetli karar vereceklerini kabul edemiyorum.
Diğer taraftan bu nöbet mecburiyetinin saat
20 ye kadar uzatılması, tatil günlerinde bu işle
rin devam etmesi eshabı mesalihi de bazan o
işlere karışmaktan, bu hususta adalete yardım
etmek vazifesinden kaçmdırmaktadır. Çünkü
saat 17 - 18 den sonra cürmü meşhut vukuageldiği takdirde, o işte şahit vaziyetinde olan kim
seler kendilerinin saat 20 - 22 ye kadar zabıtada,
savcılıkta ve daha başka yerlerde kalacaklarını
düşünerek bu işte, şahadette bulunmaktan, adli
yeye yardım vazifesinden kaçınmaktadırlar. Şu
da var ki nöbetçi mahkemelerinin önüne gelen
bütün bu dâvalar yüzde seksen veya doksan ba
rışma ile neticelenmektedir. Bu vaziyette hâkim
leri, savcıları ve zabıtayı uzun müddet meşgul
etmenin lüzumu yoktur.
İşte bu itibarladır ki Adalet Bakanlığının
bu kanunu tamamen ortadan kaldırması maksadiyle tasarıyı geri almasını teklif ediyorum.
BAŞKAN — Tasarının tümü reye konuldu,
kabul edildi ve maddelere geçildi. Onun için bu
teklifin burada yeri yoktur.
Şimdi söz Salamon Adato'nundur.
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlar; Meşhut Suç Kanunu eürmün mahi
yeti ve eürmün istilzam ettiği cezanın ağırlığı
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bakmamdan diğer ceza-*mev2uato ile bk- fark y a p 
mamaktadır.
Möşhttt Suçlar Kanunu yalınız usulü tâyin
ediyor. Tabiîdir ki, işlenen ve delilleri ortada mev
cut bulunan bir suçun istilzam edeceği takibatı
kısa bir zamanda intaç etmek cemiyet için fay-.
dalıdır. Binaenaleyh CÜrmümeşhut Kanunu orta
dan kaldırılsın yolunda serdediletı noktai nazar
yerinde döğüdir.
Sonra Celâl Yardımcı arkadaşımız muhake
menin hitamını mütaakıp verilen kararın tenfizi
için hâkime salâhiyet verilmesi yolunda bir tek
lif yaptılar. Zannederim ki, bu teklif de yerinde
değildir. Bilhassa acele ile takibat intaç edilirse
hata olmak ihtimali fazladır. Esasen ceza mev
zuatında ceza ancak karar kesbi katiyet ettikten
sonra infaz edilir. Bu itibacla Cürmümeşhut Ka
nununa göre halledilen bir dâvanın kesbi katiyet
etmiyen kararını infaz, için hâkime salâhiyet ver
mek zannederim ki, yerinde olmasa gerektir. Bu
itibârkî eüfcsrameşhut usulü 'ile hâlledilen bir dâ
vaya ^ait" karar ancak ^kesbi katiyet ettikten son*
ra onutt'tenfözi cihetine-gitmek herhalde daha
faydal* oktr kanaatindeyim.
BAŞKÂN — Emrullah Nutku.
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, adalette bir prensip vardır;
hepiniz bilirsiniz : Beraeti zimmet asıldır ve va
tandaşların 'masuniyeti itibariyle, hiçbir vatan
daş kendisi hakkında verilmiş olan hürriyeti tah
dit eden bîr ceza, katiyet kesbetmeden evvel,
infaz edilmemelidir. Bu prensip tamamen demok
ratiktir; Ve zaten biz kanunlardan antidemokra
tik mefhumları kaldırmak üzere yaptığımız bu
hamlede-komisyonun-bize teklif ettiği tasarıyı ka
bul etmemiz icabeder. Çünkü arkadaşlar,- Cürmü
meşhut Kamtnu hakikaten faydalı bir kanundu*'.
Ama bunun tatbikatta neticeleri bazen hata âlûd
olabilin Binaenaleyh bir adlî* hata- yapmış olan
bir hâkime < verdiği karar akabinde -suçluyu tev
kif etmek mecburiyetini yüklemek? Yargıtayın
yüksek bir tetkik mercii olmak sıfattın ve salâhi
yetini fiiten-yoketmek demektir. Farzedelim ki;
bir hata-sebebiyle mahkûm olmuş olan bir vatan
daş, ( bix* aya mahkûm olan bir vatandaş Yargı
tay <Ja» ; hükmün -nakz-ı gelinceye kadar, mevkuf ı
kalaeekia?. Ve nihayet bu hata düzekil^kten son,
ra da hürriyeti tahdit edüraişuolıtıası vatandaşın
yanına*kâc kalacaktı*,.
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CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Nakız her
zaman mukarrer midir?.
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Efen
dim, beraeti zimmet asıldır. Nakzedilebileceğini daima düşünmemiz lâzımdır. Hiç şüphesiz
tasdik edildikten sonra, zaten infaz yapılacaktır.
Ama, biz bir hatayı-*adlî payını daima .göz önün
de bulundurmak mecburiyetindeyiz. Vatandaşın
hürriyetini haksız yere tahdit etmek yoluna git
memeliyiz.
BİT arkadaşımızın, bu madde kalktığı takdirde
Cürmü Meşhut Kanununun hikmeti vücudu kalmıyacağı hakkındaki sözlerine iştirak etmiyoy
rum. Bu kanun bir defa vatandaşları vikaye
edecek, onları suç işlemekten koruyacak bir ted
bir olarak mevcuttur.
Saniyen, bâzı hâdiselerde adaletin daha ça
buk tecellisini temin edecek bir kanundur.
Şu halde muhakkak tevkif salâhiyetini kaldırı
yoruz diye kamunu da kaldırmamız icabetmez. Ben
ce kanun umumiyet itibariyle faydalıdır, yalnız
antidemokratik bu iki maddesinin kaldırılması
na taraftarım. Ve Komisyonun tasarısını kabul
etmenizi rica ederim arkadaşlar.
v
RİFAT ÖÇTEM (Sivas) — Aziz arkadaşla
rım ; bendenizin ileri süreceğim fikirler, benden
evvel konuşan arkadaşlarım tarafından ileri sü
rüldü. Yalnız Necip Bilge arkadaşımız, 3005
sayılı kanunun mâna ve mefhumunun bu iki mad
deden kalktığını ve yine 3005 sayılı Kanuna ait
bir nizamnamenin cari olduğunu beyan ve bu
nun hükümlerinin antidemokratik vaziyetleri
oldğunu söyliyerek bunun kalkmasını ileri sür
düler.
Halbuki, arkadaşımızın bahsettiği nizamna
menin kalkması yerinde değildir. 3005 sayılı
Kanunun maksat ve ruhu belediye hudutları
içinde, nüfusun temerküz ettiği yerlerde işle
nen suçların derhal neticeye bağlanmasına ma
tuftur, Nizamname de bunu temin eder. Niha
yet 6 ve 13 neti madde hükümleri elbetteki ye
rinde bulunmamaktadır. Bu itibarla kalkması ta
raftarıyım. Yalnız bu iki maddenin hükmünün
ortadan kaldırılması düşünülürken Celâl Yar
dımcı arkadaşımızın, hâkimlere takdir hakkı
verilmesi hususundaki mütalâasında isabet ol
masa gerektir. Hâdisenin mahiyetine göre mu
hitinde heyecan ve teessür uyandıran bir suç
ise hâkim faili hakkında tututluk kararı vere
bilir. Bu tutukkık kararını bilâhara kaldırmak
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mecburiyetindedir. « Tutukluğun devamına ka i zabıtaya hakaret dâvası, Meşhut Suçlar Kanu
rar verebilir » şeklinde hâkime böyle bir salâ
nuna tevfikan görüldüğü zaman, iki bekçi, iki
hiyet tanınması dayandığımız fikirlere aykırı
polisle dâva ispat ediliyor. îki bekçi, iki polisle
dır. Bu itibarla Adalet Komisyonunun ileri sür
dâvanın ispatı halinde, daima mağdur olan
düğü fikre iştirak ediyorum, ben de 6 neı ve
bekçi veya polisin lehinde neticeleniyor. Eğer
13 ncü maddelerin kaldırılması taraftarıyım.
diğer meseleler gibi tahkikat uzasa, belki za
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim,
manla hakikatin inkişafı bakımından^ başka de
bendeniz de Adalet Komisyonunun mütalaası
lillerin mahkemeye getirilmesi mümkün olabi
lehinde maruzatta bulunmak istiyorum. Yalnız
lir. Bu itibarla zaten 3005 numaralı Kanunla
diğer arkadaşlarımın bu vadide söylediklerine
bâzan mahkeme bitmemektedir, 3005 numaralı
de iştirak ederek tekrarından içtinap etmek
Kanuna göre muhakemesi yapılacaktır, ama
isterim.
nihayet temyiz ve saire gibi sebeplerle bozulma
3005 numaralı Kanun mevkii meriyete girdi
larda işin inkişaf etmesi ve hakikatin tecellisi
ği zaman pazar yerlerinde ve-belediye hudutları
mümkündür. Bendeniz bu bakımdan 13 ncü
içinde bilûmum suçların süratle muhakeme ve
maddenin, komisyonun teklifi veçhile, kaldırıl
intaç edilmeleri gibi bir gayeyi istihdaf ediyor
ması reyindeyim. 6 ncı maddenin kaldırılması
du fakat tatbikatta, bilhassa bizim Usulü Mu
hakkında zaten beyanı mütalâaya lüzum yok
hakememiz de, esasen muhakemelerin süratle
tur. Nihayet onlar ne Müddeiumumi ne de hâ
bitirilmesinden mülhem olmasına rağmen, mu
kimdir, tevkif kararı vermemeleri lâzımdır.
hakemelerin tatbikatta devamlı ve uzun sürme
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?
si bakımından bu kanun kendisinden beklenen
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar,
gayeyi zaten temin etmemiştir. Yalnız, meşhugaliba benim bugün talihimdir, her kürsüye ge
den işlenen suçlar içinde alelade hareket, alela
len arkadaş, benim mâruzâtıma karşı fikrimi
de dövme, zabıtaya hakaret ve saire gibi mah
dut miktarda suçların muhakemesinden başka L değil, şahsımı gömmekle işe başlıyor. Huzuru
nuza çıktığım günden beri vâki olan konuşma
bir fayda temin ettiğini bendeniz zannetmiyo
larımda «hiç bilmiyorsun, hatırlamıyorsun, fik
rum. Bilhassa hırsızlık gibi daha fazla cemiye
rinde isabet yoktur» şeklinde bir şey söylediği
ti kökünden sarsan meseleleri hemen hallet
mi hatırlar mısınız? Ama ben bugün buna mâ
mek imkânından mahrumdur. Çünkü bâzı tah
ruz kaldım. Demek ki, kelime dağarcığım boşkikata lüzum vardır, tahkikatın neticesi alın
I
tur, diğer arkadaşlarım kemaliyle biliyorlar...
ması ise zamana mütevakkıftır. Bu zaman sar
Ne yapalım, bu da benim talihim. (Tavazu göste
fının da bu kanunun tatbikında aksaklıklar vü
riyorsun
sesleri).
cuda getirdiğini kabul etmek icabeder.
Arkadaşlar, işin esasına gelince; uzun seneŞimdi 13 ncü maddenin kaldırılması bakı I
I
lerden
beri ceza işleri ile meşgul olan bir arkamından işi bir misal dahilinde mütalâa edelim:
j
daşmızım.
Tatbikatta gördüğüm mahzurları- ve
Bir hâdise var ki karı koca arasında veya iki
sırf
memleket
mülâhazasiyle, vatandaş hürri
komşu arasında cereyan etmiştir, neticede hâki
yeti
bakımından,
düşüncelerimi size burada armin üç ay mahkûmiyete hükmedeceği ihtimali
zediyorum.
vardır, işte burada iki tarafın heyecanlı oldu
ğu bir sırada mı hâkimin tevkif kararı vermesi
muvafıktır, yoksa aradan 15 gün geçtikten son
ra mı? Çünkü 15 gün sonraya kadar, hüküm
kesbi katiyet edinceye kadar dâva düşebilir,
mevkufiyet lüzumsuz kalabilir. Böyle acele bir
hükümle gayri tabiî ve haksız bir muamelenin
cereyanına sebebiyet vermiş oluruz ki yerinde
sayılmasa gerektir.
Bendeniz zabıtaya hakaret suçlarında, bil
hassa Meşhut Suç Kanunumuzun tatbikatında
çok yanlışlıklar olduğu kanaatindeyim. Çünkü

Cürmü Meşhut Kanununda mevzuubahis
olan memnuiyetin neler temin edeceğini biraz
evvel arzetmiştim.
Filvaki mahkûmiyet kararlarının hallini, hâ
kimin tevkif etmek salâhiyetini önliyen bir hü
küm yoktur. Fakat hepiniz gayet iyi bilirsiniz
ki, bugüne kadar, ağır ceza suçları müstesna,
sulh, asliye ve hattâ ağır ceza mevaddını istil
zam eden hallerde, hâkimin tevkif kararı ittihaz
ettiği enderdir, vâki değildir.
Cürmü Meşhut Kanununun adı geçen hük-

— 150-

B : 28

10 .1 . 1951

0:2

münde ise, biraz evvel arzettim, «tevkif edebi- I Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
lir» kaydının konulmaması halinde bu kanun
miştir.
dairesinde emsali hâdiselerde olduğu gibi hâkim
MADDE o. — Bu kanun hükmünü Bakan
tatbikatta tevkif etmez. Ancak «tevkif oluna
lar Kurulu yürütür.
bilir» şeklinde salâhiyet verilirse bu, demin de arBAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
zettiğim gibi, hâkime bir nevi tevkif meselesini
yenler... Madde kabul edilmiştir.
hatırlatır, işrap eder, bir hüküm tesis eder. Tev
Kanunun birinci görüşülmesi sona ermiştir.
kiften sonra hâkim tahliyeye de mezundur. Ke
faletle tahliye kararı vermekten hâkimi mene(i. — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı
den bir şey yoktur kaldı ki, burada artık cere
emrindeki deniz teşkilâtının
askerleştirilmesi
yan etmiş bir dâva sonunda bir mahkûmiyet ka
hakkındaki 3015 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
rarı verilmiştir. Bu takdirde hâkimin (tevkif
nin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî
olunabilir) kaydı ile Meşhut Suçlar Kanununun
Savunma re Gümrük ve Tekel Komisyonları ra
bir tedbir ittihaz etmesinde mâni yoktur.
porlun (1/75) |.l]
Bu fikir isabetsizdir demiyorum, hangisinin
memleket bünyesine, memleket ihtiyacına uy
gunsa bu, yüksek takdirinize muhavveldir. Esa
sen kanun demek, evvelâ bu demektir böyle an
lıyorum.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlarım; biraz evvel arzettim. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 101- ncü maddeci hâ
kime maznunu tevkif edip ot.ı<v<njek hususun
da serbest bir takdir hakkı takmıştır. Hâkim
rüyet ettiği işin mahiyetine göre lüzum görü
yorsa maznunu tevkif etmekte tereddüt etmiyecektir,
tatbikatta
böyledir.
Binaen
aleyh Celâl Yardımcı
arkadaşımızın söyle
diği şekilde bir hüküm sevketmeye lüzum yok
tur. Hâkimin zaten tevkif etmek hak ve yetkisi
vardır. Şimdi burada yeniden tevkif edebilece
ğine dair bir madde koymak malûmu ilâm ka
bilinden olur. Takdir buyurıu'sııımz ki, vazıı
kanun zevaitle
iştigal etmez.
Arzettiğim gibi, hâkim zaten tevkif edebile
cek iken mecburiyet ve Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununa göre hâkimin hakkı mevcut
olmasına rağmen ayrıca teklif edilen kaydın
kanuna ilâvesine lüzum var mıdır, yok mudur?
Ben fazla bir şey söylemiyeceğim, takdir Yük
sek Meclisindir.
BAŞKAN —. Başka söz ist iyen yoktur. Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyirum. |

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen var
mı.'
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim,
yüksek huzurunuza arzedilen bu kanun projesi
hakkında kısaca Millî Savunma Komisyonu adına
bâzı izahatta bulunmak istiyorum :
Malûmu âlinizdir ki, Gümrük Muhafaza Ge
nel Komutanlığı emrinde iki türlü muhafaza teş
kilâtı vardır : Birisi kara teşkilâtı, ikincisi de
niz teşkilâtıdır. Bu her iki teşkilâtın askerileştirilmesi hakkında hususi kanunlar vardır. Bu
kanunlarda deniz teşkilâtına dair olan 3015 nu
maralı Kanunun 3 ncü maddesinin tadili teklif
ediliyor. Bu üçüncü maddede söyle bîr hüküm
vardı. «Deniz m intaka komutanları askerî kara
muhafaza teşkilâtı olan yerlerde alay komutan
larının emrinde ve askerî muhafız teşkilâtı olmıyan yerlerde doğrudan doğruya Genel Komutan
lık emrinde bulunurlar.»
Şimdi öyle vaziyetler hâsıl olmuş ki, bâzı yer
lerde hem kara hem de deniz teşkilâtı bulunuyor.
Meselâ İzmir'de. Deniz teşkilâtına âmir olarak
tâyin edilen subay, kara teşkilâtına merbut olu
yor, onun emrinde oluyor. Bütün muameleler
onun vasıtasîyle oluyor, o vasıta ile Genel Ko
mutanlıkla muhabere yapıyor. Fakat tâyin edi
len subaylardan bazan her ikisi de alay komutam
rütbesinde olmakla beraber, bazan ve ekseriya
deniz komutanları kıdem itibariyle daha yüksek
mevkide oluyor. Bu yüzden askerî bir karışıklık
husule geliyor ve gelmiştir, işte bu karışıklığı
önlemek için kanunun bu maddesi değiştirilmiş
ve huzurunuza getirilmiştir. Buna göre, artık
[II 41 sayılı basmayazı tutanağın
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deniş teşkilâtı kara teşkilâtı ile birleşse dahi bun- I da tabiî vâkıdır. Bu bakımdan da kanun memle
ketin asayişi ve odunun idaresi bakımından esa
lar doğrudan doğruya Genel Muhafaza Komutan
sen lüzumsuzdur. Bu şekildeki bir muhafaza teş
lığı ile muhabere edebileceklerdir. Bu suretle bu
kilâtını lâğve vesile vermek üzere bu kararın ko
askerî mahzur da ortadan kalkmış olacaktır.
misyonca geri alınması lehindeyim efendim.
Maksat budur efendim.
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
BAŞKAN — Cevdet Soydan.
SÜ
RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efen
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim,
dim,
sayın arkadaşımızın teklifleri tamamen
bendeniz bu kanunun aleyhinde konuşacağım.
sadedin
dışındadır. Bugün tadili teklif edilen
Yalnız maruzatımı tamamiyle anlatabilmek için
maddei kanuniye, bir askerî teşkilâta taallûk et
müsaadenizle biraz tafsilât vermek istiyorum :
mektedir. Eğer kendileri bu Gümrük Muhafa
1918 sayılı Kaçakçılığın Meni ve Takibi hak
za teşkilâtını memleket için hayırlı görmüyor
kındaki Kanun neşredildikten sonra doğrudan
larsa, bunun tamamen kaldırılmasını istiyorlar
doğruya bir dahilî emniyet ve asayiş işi olan bu
sa ayrıca bunun için bir teklif yapabilirler.
meselenin takibi için muhafaza kıtaları teşkil
Yoksa bugün yüksek huzurunuza takdim etti
edilmiş ve tatbikatta da bu kıtalar zamanımıza
ğimiz # kanun tadilâtiyle bunun hiçbir alâkası
kadar faaliyette bulunmuşlardır.
yoktur.
/
Arkadaşlar, bu gibi bir teşkilât bundan evvel
BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz istiOrman Muhafaza Teşkilâtı namı altında mevcut
yeıı yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize-ariken, bilâhara bunu ilgaya lüzum hâsıl olmuş
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
ve nihayet dahilî bir emniyet meselesi olan bu iş
bul edilmiştir.
sivil muhafaza teşkilâtı, tarafından idareye baş
lanmıştır.
Gümrük Muhafaza G.snel Komutanlığı emrinde
Bir defa, bu kanun, başka bir kanunun bir
ki deniz teşkilâtının askerleştirilmesi hakkın
maddesini tadil etme bakımından gayet kısa bir
daki 3015 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
mâna taşımakta ise de bunu asıl diğer teşkilâtın
değiştirilmesine dair Kanun
önemini tebarüz ettirmek için arzetmeye lüzu.vı
BÎRÎNCÎ MADDE — 3015 sayılı Kanunun
gördüm.
3
ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
Kaçakçılığın önlenmesi, gerek denizde ve ge
tir
:
rek karada, nerede olursa olsun, bir dahilî em
niyet ve asayiş işidir. Bunu ordu gibi memleke
tin müdafaasiyle mükellef bir teşkilâta bırakma
nın mahzuru vardır. Bu mahzur orduda bir yu
muşama ve gevşeme usule getirebilir. Sıkı disip
line tâbi olması lâzım gelen teşkilâtı, dahilî em
niyet için yumuşatmaya gitmek, memleketin mü
dafaası bakımından hayırlı değildir. Evvelâ dâ
vanın mühim tarafı budur.
ikincisi, bu teşkilât zaten müstakillen hareket
ettiği için kaçakçılığı takip etmekte faydalı olmamaktadır. Kaçakçılığı; hududun ya bir tara
fında, yahut diğer tarafında, hududun derinlik
lerine doğru teşkilâtlanmış bir müessese olarak
nazarı dikkate alırsak, hududun
genlerindeki
kaçakların vali ve jandarma vasıtasiyle yakalan
ması lâzımgelir. Halbuki müstakillen hareket
eden bu Gümrük Muhafaza kıtaatı, zaten jandarma ve polisle lâyıkiyle teşriki mesai yapamadığın
dan, tatbikatta muvaffak olmuş değildir. Bu muvaffakiyetsizliğinin hilâfına birçok yolsuzluklar

Madde 3. — Deniz bölge komutanları doğru
dan doğruya Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı emrinde olarak vazife görürler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler *... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
i K l N C l MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
j
BAŞKAN — .Madedyi reyinize arzediyorum,
I
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Millî Sa
vunma ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
|
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir.
12 . I . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapıyorum.
|
Kapanma saati : 18,30
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5. -— Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'- I tısı hakkındaki endişelerimizi nasıl bertaraf ede
bileceğiz?
nun, Almanya'ya tütün satmak için bir teşeb
Trabzon Milletvekilleri
büse girişilip girişilmediğine,
bu yıl müdahale
mubayaası,yapılıp yapilmıyacağına, Mısır, tütün
Mahmut Goloğlu
S. Esad Alperen
piyasasına ve Karadeniz bölgesinde
tütünleri
S. Fehmi Kalaycıoğlu
mizin satışına dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret
Baham Ziihtü ffilmi Velibeşe ve Crümrük ve Te
6.1.1951
kel Bakcmı Nuri Ozsan'm yazılı
cevapları
T. B. M. M. Başkanlığına
(6/125) _
Almanya'ya tütün satmak için bir teşebbüse
4 . X I I . 1950
girişilip girişilmediğine, bu yıl müdahale muba
yaası yapılıp yapılmıyacağına, Mısır tütün piya
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
sasına ve Karadeniz bölgesindeki tütünlerimizin
satışına dair Trabzon Milletvekili Mahmut Gol
Aşağıdaki hususların (Gümrük ve Tekel) v«?
oğlu ve arkadaşları tarafından verilen yazılı soru
(Ekonomi ve Ticaret) Bakanlıklarınca yazılı
önergesinin cevabı âtidedir :
olarak cevaplandırılmasını rica ederiz.
Saygılar.
Birinci sualin cevabı :
Memleketimiz ile Almanya arasında mer'i
1. 30 Kasım 1950 tarihli Cumhuriyet Gaze
Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına merbut listeler
tesinde intişar eden (Mazhar Kunt) imzalı ve
üzerinde
Almanlarla müzakere halinde bulunu(Tütün piyasamızın durumu) başlıklı bir yazıya
yoruz. Bu müzakereler esnasında tütün mevzuu
göre Yunanistan, 3 sene içinde ve ticaret anlaş
esash bir şekilde ele alınmış olduğu gibi, memleması dışında Almanya'ya 35 milyon kilo tütün
satacaktır. Almanya'nın yıllık ihtiyacı 70 mil , ketimizle bir tütün mutabakatına varılmasını teminen bir heyet de bugün yola çıkmaktadır. Devyon kilo olduğuna ve bunun ancak 12 milyon kilo
kadarını Yunanistan'dan alacağına göre aynı şe I let Bakanı Sayın Fevzi Lûtfi Karaosmanoğhı'nun
riyasetindeki bu heyetin yapacağı teşebbüsün
kilde bizim de Almanya 'ya tütün satabilmemiz
müspet neticeye ulaşması ümit edilmektedir. Gö
mümkün olacak mıdır? Bu hususta girişilmiş bir
rüşmelerle Bonn Ticaret Müşavirimiz vazifelenteşebbüs var mıdır? Son durum nedir?
dirildiği gibi Almanya'da müşavir sıfatiyle Tü
2. Aynı. yakıda (Bu sene müdahale muba
tüncüler
Birlik ve Dernekleri! temsilcileri de he
yaası yapılmıyacaktır) denilmektedir. Doğru
yete iltihak etmişlerdir.
mudur? Sebebi nedir?
3. Yazıdaki izahata nazaran; geçen sene vuAlmanlarla yapılacak hususi tütün anlaşması
kubulan devalüasyon üzerine Mısır tütün ithalât
ile ve sigara tütününe tatbik olunan ağır resim
çıları tütünlerimizi almaktan sarfınazar etmişler
ler indirilmek suretiyle bu memlekette istihlâk
dir. Çünkü bu devalüasyon sebebiyle fiyatlar
edilen sigara harmanlarına fazla miktarda Türk
% 30 pahalılaşmıştır. Mısırlılar farkın % 15 ini
tütününün karıştırılması beklenebilir.
bizim kabul etmemizi istemişlerse de teklifleri
ikinci sualin cevabı :
reddedilmiştir. Yunanistan ise 20 . X . 1950 ye
Tekel İdaresi, kendi ihtiyacından maada des
kadar Mısır'a ihraç edilen tütünlere % 30 prim
tekleme suretiyle mubayaalarda bulunmak üzere
vermeyi memnuniyetle kabul etmiştir. Hâdise
vazifelendirilmiştir.
nin izahı nedir? Teklifin reddi hangi mucip se
üçüncü sualin cevabı :
beplere dayatılmıştır. Bu yüzden senede ortala
Malûm olduğu üzere harbden evvel 1937 yı
ma 20 milyon liralık döviz kaynağını kaybettiği
lında memleketimizden Mısır'a vâki tütün ihra
miz doğru mudur? Mısır piyasasına karşı bu
catımız 847 ton iken harb yıllarında vasati 6 000
günkü durumumuz nedir?
tona kadar çıkmış îdi.
4. Karadeniz ve bilhassa Trabzon tütünle
1950 yılı 10 aylık ihracatımız 2 000 tona yak
rinin tek alıcısı Mısır ise ve bu yıl müdahale mu
laşmıştır. Bakanlığımıza verilen malûmata göre
bayaası yapılmıyacaksa Trabzon tütünlerinin sa- I Mısır'daki Biritiş. Amerikan Şirketi 800 ton tü-
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tün üzerinden bağlanmıştır. Diğer firmalar da
bu memlekete ihracata başlamışlardır. Bu ihra
cat miktarları önümüzdeki senenin ilk aylarına
dair resmî istatistiklerde görülebilecektir.
Esasen tütün piyasasının son durumuna göre, memleket için çok zararlı olacak hususi muamelelere lüzum kalmadan vazivet lehimize inkişaf etmektedir.
Dördüncü sualin cevabı :
Karadeniz bölgesinin 1950 yılı rekoltesinin
normal ve vasıf' itibariyle de yüksek olduğu ala
kadarlarca ifade edilmektedir. Bu itibarla, tütün
lerin müsait şartlar dâhilinde satılabileceği ümit
olunmaktadır.
Esasen Tekel bu mıntakada da destekleme alı
mı yapacaktır.
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Zühtü [filmi Velibeşe

I

|
|
I
|

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
16 . X I I . 1950 tarihli 1048/2112 sayılı ya
zıları cevabıdır:
Almaya'ya tütün satmak için bir teşebbüse
girişilip girişilmediği,
Bu sene müdahale mubayaası yapılıp yapıl- I
mıyaeağı ,
Mısır piyasasına karşı tütünlerimizin bu
günkü durumu,
Trabzon tütünlerinin satışı,
|
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Konular ndan Trabzon Milletvekilleri Sayın
Mahmut Goloğlu, Sayın Esad Alperen ve Sayın
Fehmi Kalaycıoğlunun Bakanlığımızdan ve Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından yazılı cevab istiyen 4 . X I I . 1950 tarihli yazılı soru önerge
leri tetekik edildi.
1. Almanya ile Ticaret Anlaşmaları dışın
da ve Yunanistan l a yapıldığı gibi tütün satışı
mevzuunda bir anlaşma akdi için Hükümetçe ge
reken teşebbüslere girişilmiştir.
Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu
Başkanlığında Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı
ve Tekel elemanları ve tüccarın da iştirak
ettiği bir heyet bu maksatla Almanya'ya hare
ket etmiş bulunmaktadır.
2. Ekici tütünlerinin değeriyle satılabilme
si için gereken yerlerde piyasayı destekleyici
mahiyette mubayaalar yapılması Hükümetçe
kabul edilmiş ve bunun için gerekli hazırlık
lar ikmal olunmuştur.
3. Sorunun bu bendi Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığını ilgilendirdiği için cevabı adı ge
cen Bakanlığa bırakılmıştır.
4. Henüz piyasa açılmamış ve zorluklar
kendisini göstermemiş olduğuna göre şimdiden
endişeye mahal yoktur.
Derin saygılarımla arzededim.
Gümrük ve Tekel Bakanı
N. Özsan
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Göçmenler ınenfaalâne bir keşide tertibi için Millî Piyango î#aa?esine yetki ^ıffiB#si toa^ııid»ld
İtaatma verilen oylarıiH*m«ett
(Kanun kabul^ttteİştÎF^
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
A^ık Milletvekillikleri

[Kabul
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AFYON KARAHÎ8AR
Abdullab Ötiler
Süleyman Kerman
Ali İhsan Sâbis
Salih Torfillî
Ahmed Yeziroğlu
AĞRI
Celâl Yardımcı
AMASYA
Kemal Eren
Hâmit İCoray
Cevdet Topçu
ANKARA
Salâhaddin Âdil
Sadri Maksudi ATsal
Salâhattin Benli
Ömer Bilen
Ramiz Eren
Osman T^iât îltekin
Talât VasfVöz
Fuad Seyfcun
Cevdet Soydan
ANTALYA
Fatin Dalaman
Burhaoettin Onat
Akif Sanoğluİbrahim Subayı
Alımet Tokuş
AYDÖf
Namık Gedft
BALIKB&tR
Salâhattin Başkan
fisât
Budafcoğltı
Müfit Erkuyumcu
Arif Kaîrpsîzoglu
Sıtfcr Tflrâtfı

BÎLECÎK
İsmail Aşkın
Keşşaf Mehmet Kurkut
BfifOÖL
Feridun Fikri Düşünsel
Mustafa Nuri Okçuoğhı
BİTLÎ8
Muhtar Ertan
BOLU
Fahri Belen
Vahit Yöntem
BUÎltfüR
Fethi Çelikbaş
Mehmet Erkazancı
Mehmet özbey
BURSA
Halil Ayan
Raif Aybar
Agâh Erozan
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Ali Canib Yöntem
ÇAKŞIRI
Kâzım Arar
Celâl Boynuk
Kenan Çığm&n
ÇORUH
Mecit Bttmin
Mesud Oüney
Ali Rıza Sağlar
Zihni Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Ahmet Bt§*ü^rtik
Şevki Gürses

487
274
: 272
1
1
196
:
17

edenler]
Baha Koldaş
Hüseyin Ortatosıo|lu
Saîp özer
DÜNtfcLÎ
Hüsnü Atejit
Fikret Başaran
Mustafa Gfflcügü
Fikret Karabudak
Eyüp Şahin
Refet Tavaeluığhı
DİYARBAKIR
Yusuf Kâmil Aktuğ
Yusuf Azizoğlu
M. Remzi Bueak
Kâmil Tayşı
EDİRNE
Arif A4tmalma*
Mehmet Engkıün
Cemal Köprülü
ELAZIĞ
Suphi Ergeae
Hâmit A4i Yöney
ERZİNCAN
Nahid Fefeoan
Ziya Soylu
EBZUfcÜM
Said Batak
Rıfkı Salim Buarçak
Fehmi Çobanoğlu
Bahadır Dülger
Sabri Erduman
Enver- Karan
Bmrüllah Ntrâta
Metttiş YÜZTCI
Mustafa Zereir

— 195 —

Kemal Zeytkıöğhı
GAZlAKtfEB
Samih inal
Galip Kmoğlu
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
AriFHft»eV!Pyöukoğlu
Adnan îTtitakçid^tt '"'
GÜMÜÇANE
Cevdet SaytftEf»
VasfMSfthh' « c a t t t t k
Halis Töfea&ıair
Hattt Zarbun
HATAY
AbdütmifiSWi M^ek
Celâl-Sait Sirwı
Tayfur Sökmen
İÇEL
Halil Atalay
Salih tnankur
Refik Koraltan
Şahap Tol
İSTANBUL
Enver Adakaa
Salamon Adat©
ihsan Altmel
Mithat BUSBeİ
Faruk NaSİr

B : 28
Fuâd Hulusi Demirelli
Bedri Nedim Göknil
Ahuya Mpshos
Mithat Sözer
Füruzan Tekil
Nazlı Tlabar
Ahmet Topçu
Celâl Türkgeldi
Andre Vahrdmbayar
Sani Yaver
İZMİR
Halide edib Adıvar
Avni Başman
Behzat Bilgin
Muhittin Erener
Tank Gürerk
Ekrem Hayri Üstündağ
KARS
Fevzi Aktaş
Lâtif Aküzüm
Sim Atalay
Mehmet Bahadır
Abbas Çetin
Veyiş Koçulu
Esat'oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Taksin Coşkan
Galip Deniz
Sait Kantarel
Fahri Keçecioğlu
Ahmet Keskin
Muzaffer Âli Mühto
Rifat Taşkın
Hayri Tosunoğlu
KAYSERİ
Fikri Apaydın
İsmail Bertook
Emin Develioğlu
Kâmil Gündeş
Ali Rıza Kılıçkaüe
ibrahim Kirazoğlu
Mehmet özdemir
Yusuf Ziya Turgut
Suad Hayri Ürgüblü
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Fikret Filiz

10 .1 . 1951

Faik Üstün
KIRŞEHİR
Halil Sezai Erkut
KOCAELİ
Ekrem Alican
Ziya Atığ
Hamdi Başak
Salih Kalemcioğlıı
Saim önhon
Lûtfi Tokoğlu
Hüsnü Türkand
Mehmet Yılmaz
KONYA
Rifat Alabay
Kemal Ataman
Hidayet Aydmer
Remzi Birand
Sıtkı Salim Burçak
Abdi Çilingir
Ömer Rıza Doğrul
Saffet Gürol
Tarık Kozbek
KÜTAHYA
Mecdet Alkin
Yusuf Aysal
Besim Besin
Asım Gündüz
Ahmet Kavuncu
Süleyman Sururi Nasu'hoğlu
MALATYA
Esat Doğan
Hikmet Fırat
Mehmet Kartal
Mehmet Kulu
Abdülkadir özbay
Lûtfi Sayman
MANİSA
Kâzım Taşkent
Muhlis Tümay
MARAŞ
Abdullah Aytemiz
Nedim ökmen
Remzi öksüz
MARDİN
Abdürrahman Bayar
Mehmet Kâmil Boran
Rıza Erten

O:2

Abdülkadir Kalav
MUŞ
Hamdi Dayı
Ferit Kılıflar
NİĞDE
Hadi Arıbaş
Süreyya Dellaloğlu
Asım Doğanay
Ferit Ecer
Fahri Köşkeroğlu
Hüseyin Ülkü
Halil Nuri Yurdakul
ÖRDÜ
Refet Aksoy
Feyzi Boztepe
Naşit Fırat
Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
RİZE
İzzet Akçal
Ahmet Morgu
Zeki Rıza Sporel
. SAMSUN
Naci Berkman
Tevfik İleri
Firuz Kesim
Muhittin özkefeli
Ferid Tüzel
Şükrü Uluçay
Hadi üzer

Rifat öçten
Sedat Zeki örs
Bahattin Taner
Hüseyin Yüksel
TEKİRDAĞ
İsmail Hakkı Akyüz
Hüseyin Bingül
Yusuf Ziya Tuntaş
TOKAD
Hamdi Koyutürk
Halûk ökeren
Mustafa özdemir
TRABZON
Salih Esad Alperen
Naci Altuğ
Saffet Baştımar
Cemal Reşit Eyüboğlu
Süleyman Fehmi Fa
laycıoğlu
Tevfik Koral
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Cahid Zamangil
TUNCELİ
Hasan Remzi Kulu

SEYHAN
Cezmi Türk
SURD
Baki Erden
Mehmet Daim Süalp
Şefik Türkdoğan
Cemil Yardım
SİNOB
Nuri Sertoğlu
Muhit Tümerkan

URFA
Necdet Açanal
Hasan Oral
Celâl öncel
Reşit Kemal Timuroğlu
VAN
İzzet Akın
Ferid Melen
YOZGAD
Nîyazî Ünal Alçılı
Arni Doğan
Yusuf Karslıoğlu
Fuat Nizamoğlu
Hasan Üçöz

SİVAS
Nâzım Ağacıkoğlu
Ercüment Damalı
İlhan Dizdar
İbrahim Duygun
Şevki Ecevit
Nurettin Ertürk
Halil İmre

ZONGULDAK
Fehmi Açıksöz
Abdürrahman Boyacıgiller
Ali Rıza încealemdaroğlu
Rifat Sivişoğlu
Arni Yurdabayrak
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[Reddedenler]
SAMSUN
Hasan Fehmi Ustaoğlu

[Çekinserler]
SEYHAN
Sedat Barı

[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHISAR
Bekir Oynaganlı
Kemal özçoban
Avni Tan
Gazi Yiğitbagı
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis öztürk (î.)
AMASYA
İsmet Olgac
ANKARA
Muhlis Bayramoğlu
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Çiçekdağ
Muhlis Ete (Bakan)
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Hâmid Şevket İnoe
Seyfi Kurtbek
ANTALYA
Nazifi Şerif Nabel
Ahmet Tekelioğlu
AYDIN
Şevki Hasırcı
Etem Menderes
A. Baki ökdem
BALIKESİR
Yacid Asena
Muzaffer Emiroğlu
Enver Güreli
Ali Fahri İşeri
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
Muharrem Tuncay
BÎLEO/K
Talât Oran

BİTLİS
Salâhattin İnan (1.)
BOLU
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez
Kâmil Kozak
BURSA
Selim Ragıp Emeç
Selim Herkmen
Sadettin Karacabey
Mithat San
Necdet Yılmaz
ÇANAKKALE
Kenan Akmanlar
Süreyya Endik
Bedi Enüstün
Nihat lyriboz (Bakan)
Emin Kalafat
İhsan Karasioğlu
Ömer Mart
ÇANKIRI
Kemal Atakurt
Celâl Otman
ÇORUH
Abbas Gigin (1.)
ÇORUM
Hasan Ali Vural
Hakkı Yemeniciler
DENİZLİ
Ali Çobanoğlu
DİYARBAKIR
Ferit Alpiskender
Mustafa Ekinci
Nâzım önen
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
(Bakan)

Hasan Osma
ELAZIĞ
Abdullah Demirtas
Ömer Faruk Sanaç (1.)
Mehmet Şevki Yazman
ERZİNCAN
Cemal Gönenç
Şemsettin Günaltay
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Rıza Topçuoğlu
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Ali Fuad Cebesoy
Hasan Polatkan (Ba
kan)
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
Cevdet San
Salâhattin Ünlü (1.)
GİRESUN
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Kemal Yörükoğlu
HAKKARİ
Selim Seven (1.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Reşit Tankut
Cavit Yurtman (1.)
İÇEL
Hüseyin Fırat
Aziz Koksal
Celâl Ramaızanoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Said Bilgiç
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Kemal Demiralay
Tahsin Tola
Reşit Turgut
İSTANBUL
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı)
Nihad Reşad Belger
Salih Fuad Keçeci
Fuad Köprülü (Bakan)
Adnan Menderes (Baş
bakan)
Mükerrenı Sarol
Fahrettin Sayımer
Hüsnü Yaman
Senihi Yürüten (1.)
İZMİR
Mehmet Aldemir
Cihad Baban
Sadık Giz
Necdet Incekara
Osman Kapani
Vasfi Menteş
Halil özyörük (Bakan)
Abidin Tekön
Cemal Tunca
Zühtü Hilmi Velibeşe
(Bakan)
KARS
Tezer Taşkrran
Hüseyin Cahit Yalçın
KASTAMONU
Şükrü Kerimzade (1.)
Hamdi Türe
KIRKLARELİ
Mahmut Erbil (1.)
Sıtkı Pekkip
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı

fc : 28
Rifat özdeş
KOCAELİ
Ethem Vassaf Akan (î.)
Mümtaz Kavalcıoğlu
Yeredoğ Kişioğlu
KONYA
Abdürrahman Fahri
Ağaoğlu (î.)
Ziya Barlas
Ziyad Ebüzziya
Ali Rıza Ercan
Muammer Obuz
Himmet ülçmen
'
Murad Ali Ülgen
ümran $azrf Yiğiter

*Ö.İ .

tt51 Ö : 3
Şevket Mocan
TOKAD
Sıtkı Ataç
Zihni Betil
Fevzi Çubuk
Ahmet Gürkan
Muzaffer önal
Nuri Turgut Topcuoğlu
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Mahmut Goloğlu
TUNCELİ
Hidır Aydm

Semi Ergin
i
NİĞDE
Refik Şevket ince (Ba- Kecip Bilge
ORDU
Kan)
Faruk İlker
': Hüsnü Akyol
Adnan Karaosmanoğlu i Yusuf Ziya Ortaç
Fevzi Lûtfi KaraasjBan-i pAttf fTopaloğlu
RİZE
oğlu
Muzaffer Kurbanoğlu 1 |£emal ,Balta
Osman Kavrakoglıı
Nafiz Körez
Mehmet Fahri Mete
Sudi Mıhcıoğlu
8AMSUN
Hamdullah\S»phi fan-,
Hasim,4U8ftn
rıöver (1.)
İsmail Işın

MABA§

Ahj»*t Boadag
ŞalâfeNttin Hftdayioğlu
KÜTAHYA
(I.)
Hakkı Gedik
1 Ahm^f&&$$u
Ahmet ÎJışan Gürsoy
Mazhar Oigay
Remzi Koçak
'
thsm Şerif Özgen (t. Ü.) Cevdet Qat$rk
Kemal Türkoğlu
MALATYA
>
Aziz Uvm
Hüseyin Doğan
MUĞLA
Mehmet Sadık, Eti
Yavuz Başer
îsmet înönü
Cemal Hünal (t.)
Nuri Ocakçıoğlu
Zeyyat Mandalinci
Şefik Tçgay
Nadir Nadi
MANİSA
Samet Ağaoğlu (Bakan) Nuri Ozsan (Bakan)

«PTHAN

TOPA

Zeki Akçalı
Remzi Oğuz Arık
Arif Nihat Asya
Tevfik Coşkun
Yusuf Ziya Eker
Reşad Güçlü
Mahmut Kibaroğlu
'
Salim Serçe
Sinan TekeHofğlu
SİNOB
Cevdet Kerim tncedayı
Server 6omranouoğlu
Ali Şttkrü favlı
TEKİRDAĞ
Zeki Erataman

Feridun Ayalp
Ömer Cevheri
Feridun Ergin

VAN
Kâzun Ö^alp
Faik Erbaş
Hâşim Tatlıoğlu (1.)

%mmwm
YTu^M^mm* Ahkant
i ş e y i n $alık .(t.)
Şyat Bşşol
Cçmal ıKjpeak

[4&k. Milhi^vekiJUMml
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bun*

3
1
1
1

Çanakkale
Denizli
Eskişehir
Gümüşane

1
1
1
1

İstanbul
İzmir
Kırşehir

[Muğla

% 1 Sivas^
1 Zonguldak
I

1

1
1
-—
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t. A. M. H. Batmmi

S. Sayısı: 21 e ek
Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'ın, Belediye Gelirleri Kanunu
nun 1 nci, 4 ncü ve 5 nci maddelerindeki (Tahsil ve Tahsilat) ke
limelerinin yorumlanması hakkında öenrgesi ve Geçici Komisyon
raporu (4/58)

Geçici Komisyon raporu
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas No. 4/58
Karar No. 2

5.1.

1951

Yüksek Başkanlığa
Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm, Beledi
ye Gelirleri Kanununun, birinci, dördüncü ve
beşinci maddelerindeki (Tahsil ve tahsilat) ke
limelerinin yorumlanması hakkındaki önergesi,
İçişleri ve Maliye Komisyonlarında görüşüldük
ten sonra Kamutayın 20 . XII . 1950 tarihli 21
nci Birleşiminde teklifin Geçici Komisyonda
tetkikma karar verildiğinden Bütçe, Maliye ve
İçişleri Komisyonlarından teşkil edilen Geçici
Komisyonun 3 . 1 . 1951 Çarşamba günkü top
lantısında zikredilen yorum önergesi müzakere
edildi.
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
birinci, dördüncü ve beşinci maddelerindeki tah
silata ait hükmün Maliye ve İçişleri Bakanlık
larınca ayrı ayrı mânalarda anlayışlarla tatbik
olunmasının husule getireceği zorlukları nazarı
itibara alarak, önergede ileri sürüldüğü üzere
(Tahsilat) tâbirinin mutlak mânada kullanılmış
olması kanun vâzımın maksadına daha uygun
mütalâa edilmiştir. Diğer taraftan 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununun 40 nci madde
sinde «bir senei maliye içinde tahakkuk eden

varidat ve hasılat o sene bütçesinin varidatını
teşkil eder. Ancak, sıenei maliye gayesinde ka
lacak bakaya, geelecek sene bütçesine maledilir»
hükmü mevcut olduğundan, tahsilatın vâki ol
duğu sırada mevcut ve mer'i ahkâma tâbi tu
tulması icap edeceği ve binaenaleyh, 5237 sayı
lı Belediye Gelirleri Kanununun birinci, dör
düncü ve beşinci maddelerindeki (tahsil ve tah
silat) kelimelerinin sabıka ve haliyeyi şâmil an
laşılması lâzımgeleceği neticesine verılarak İç
işleri Komisyonu tarafından hazırlanan yorum
fıkrası Geçici Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Geçici Ko. Başkanı

Rize
Î.Akçal
Bursa
N. Yılmaz

Sözcü

Kâtip

Giresun Trabzon
H. Erkmen H.Orhon
Maraş
Trabzon
N. ökmen
T. Koral

Van
F.Mdm

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN YORUM FIK
RASI
Belediye Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nci mad
delerindeki (Tahsilat) tâbirinin yorumu
1 . VTI . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddelerîn-

deki (Tahsilat) tâbiri haliye ve sabıka tahsilâ
tına şâmildir.

S. Sayısı: 27
Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu ( 1 / 9 5 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı- 71 - 1655, 6/4168
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

1 . XII . 1950

Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına
dair Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . XI . 1950 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GEREKÇE
Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617numaralı Kanunun 14 ncü maddesi hükmü, bü
yükbaş hayvan hırsızları failleriyle şeriklerine ait yargılamanın tutuklu olarak yapılacağını
âmir bulunmaktadır.
Bu hüküm, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tevkif sebeplerini gösteren ve tevkifi müstelzim hal ve şartların vücudunu yargıcın serbest takdirine bırakan 104 ncü maddesinin ana
pretnsipi ile kabili telif olmadığı gibi şahsın masumiyeti esasına da uygun bulunmamaktadır.
Yargıcın serbest takdirini bağlıyan bu hükmün tatbikatta iyi neticeler vermediği de tecrü
belerle sabit olmuştur. Bu mülâhazaya müsteniden, şahsın masuniyeti kaidesini ihlâl ve yargıcın
serbest takdirini takyit eden bu madde kaldırılmış ve kanun mevzuatımıza hâkim olan prensip
lere uygun bir hale ifrağ olunmuştur.

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/95
Karar No. 14

27 . XII 1950

Yüksek Başkanlığa
Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlük
ten kaldırılmasna dair Adalet Bakanlğmca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . XI . 1950

tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
na karar verilen Kanun tasarısı Komisyonumu
za havale edilmekle Adalet Bakanlığı temsilcisi
hazır olduğu halde incelendi.

2—
Gerekçenin okunmasından ve Bakanlık tem
silcisinin verdiği tamamlayıcı izahattan sonra
tasarının,
Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617
sayılı Kanunun 14 n,cü maddesi hükmünün bü
yük baş hayvan sirkati failleri ile şeriklerine
ait yargılamanın tutuklu olarak yapılacağına
mütedair olan hükmünün Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun tevkif sebeplerini gösteren
ve tevkifi müstelzim hal ve şartların vücudunu
yargıcın serbest takdirine bırakan 104 ncü mad
desinin ana prensibi ile kabili telif olmadığı gi
bi şahsın masuniyeti esasına da uygun bulunma
dığı,
. '
Mülâhazalarına dayanılarak hazırlandığı ve
bu. itibarla mer'i 14 ncü maddenin yürürlük
ten kaldırılmak istenildiği anlaşılmış ve komis
yonda yapılan görüşmeler sonucunda ileri sü
rülen işbu mucip sebepler muvafık görülmüş
ve Hükümetin bu maksatla hazırladığı Kanunun
aynen ve oy birliği ile kabulüne karar verilmiş

tir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Kâtip
Sözcü
Başkan
Balıkesir
Balıkesir
Ankara
V. Asena
M. Erkuyumcu
O. T. îltekin
Ankara
Ankara
Amasya
H. Ş. İnce
O. Ş. Çiçekdağ
/ . Olgaç
Çorum
Çoruh
Çankırı
H. Ortakçıoğlu
\M. Güney
C. Boynuk
Erzurum
Elâzığ
Edirne
E. Karan
H. A. Yöney
M. Enginim
Kars
Gazianteb
İstanbul
L. Aküzüm
G. Kmoğlu
A. Moshos
Konya
Kars
M.
Obuz
Abbas Çetin
İmzada bulunamadı
Kütahya
Mardin
Samsun
F. Tüzel
S. S. Nasuhoğlu
\M. K. Boran
Yozgad
Seyhan
N. Ü. Alçılı
8. \Serçe

HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırıl
masına dair Kanun tasarısı
MADDE 1. — Hayvan Hırsızlığının Men'i
hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü madde
si kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu kanun hükmünü Bakanlar
Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
A. Menderes
Başbakan Yardımcısı
S. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
Devlet Bakam
F. L. Karaosmanoğlu
H. özyörük
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Refik Ş. İnce

Dışişleri Bakanı
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
T. îleri
Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. H. Yelibese
G. ve Tekel Bakanı
N. öz&an
Ulaştırma Bakanı
8. Kurthek

»>e«
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Maliye Bakanı
H. Ayan
Bayındırlık Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanf
Dr. H. Üstündağ
Tarım Bakanı
N-. lyriboz
Çalışma Bakanı ve
Bayındırlık B. V.
H. Polatkan

İşletmeler Bakanı
Muhlis Ete

S. Sayısı: 28
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
d/92)

T: C.
Ba§bakanl%k
Muamelât Genel Müdürlüğü
•
'•
Tetkik Müdürlüğü
Sayt: 71 - 1656, 6 - 4167
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

t . XII „ 1950

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Adalet
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . XI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim.
•v •
Başbakan
A. Menderes

GEREKÇE
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200 ncü maddesi Türk Ceza Kanunun 2 nci kitabının
birinci babında yazılı ölüm veya ağır hapis cezasını müstelzim suçlardan sanık olanlar hakkında
son tahkikatın açılması karariyle birlikte tevkif kararı verilmesini, duruşmanın da mevkufen ic
rasını mecburi kılan bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu hüküm aynı kanunun tevkif sebeplerini
gösteren ve her hangi bir olayda tevkifi müstelzim hal ve şartların mevcut olup olmadığını ve
böyle bir tedbirin alınması gerekip gerekmediğini yargıcın .serbest takdirine bırakmış olan 104
ncü maddesinin ana prensibiyle kabili telif olmadığı gibi Anayasamızın teminatı altında bulunan
şahsın masuniyeti esasına da uygun bulunmamaktadır.
Yargıcın serbest takdirini bağlıyan bu hükmün tatbikatta iyi neticeler vermediği de müşa
hede ve tecrübelerle sabit olmuştur.
Bu mülâhazalara dayanarak maddenin asıl metninde mevcut olmadığı halde sonradan ilâve edi
len ve şahsın masuniyeti kaidesini ihlâl eden son fıkra çıkarılmış ve madde kanunlarımıza hâkim
olan prensiplere uygun bir hale ifrağ olunmuştur.

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/92
Karar No. 12

27 . XII . 195Ö

Yüksek Başkanlığa
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200
iıcü maddesinin değiştirilmesi hakkında Adalet
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 25 . X I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek
Meclise sunulmasına karar verilen kanun tasa
rısı komisyonumuza havale edilmekle Adalet
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu, halde ince
lendi.
Gerekçesinin okunmasından ve Bakanlık •
temsilcisinden alman tamamlayıcı izahattan
sonra işbu kanun tasarısının,
Ceza Muhakemeleri usulü Kanununun 200
ncü maddesinin, Türk Ceza Kanununun ikinci
kitabının birinci babında yazılı ölüm veya ağır
hapis cezasını ıiıüstelzim suçlardan sanık olan
lar hakkında son tahkikatın açılması karariyle
birlikte tevkif kararı verilmesini, duruşmanın
da mevkufen yapılmasını mecburi kılan bir
hükmü ihtiva etmekte olduğu, bu hükmün aynı
kanunun tevkif sebeblerini gösteren ve her han
gi bir olayda tevkifi müstelzim hal ve şartların
mevcut, olup olmadığını ve böyle bir tedbirin
alınması gerekip gerekmediğini yargıcın serbest
takdirine bırakmış olan 104 ncü maddesinin ana
prensibiyle kabili telif olmadığı gibi Anayasa
mızın teminatı altında bulunan şahsın masuni
yeti esası da uygun bulunmadığı,
Yargıcın serbest takdirini bağlıyan bu hük
mün tatbikatta da iyi neticeler vermediği,

Mülâhazalariyle hazırlandığı ve 200 ncü
maddenin bu esaslar dâhilinde değiştirilmesi
nin istendiği anlaşılmıştır.
Komisyonda yapılan görüşmelerden sonra
ileri sürülen mucip sebebler muvafık görülmüş
ve Hükümetin bu maksatla hazırladığı değiş
tirme kanununun aynen ve oybirliğiyle kabu
lüne karar vermiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Ankara
O. T. lltekin
Amasya
/. Olgaç
Çankırı
C. Boynuk
Edirne
M. Enginün
Gazianteb
O. Kınoğlu

Sözcü
Balıkesir
M. Erkuyumcu
Ankara
O. §. ÇiçeMağ
Çoruh
M. Güney
Elâzığ
H. A. Yöney
İstanbul
A. Moshos

Kâtip
Balıkesir
V. Asena
Ankara
H. Ş. İnce
Çorum
H. Ortakçıoğlu
Erzurum
E. Karan
Kars
L. Aküzüm

Kars
Konya
Abbas Çetin
M. Obuz
İmzada bulunamadı
Kütahya
Mardin
Samsun
8. S. Nasuhoğlu
M. K. Boran
F. Tüzel
Seyhan
Yoagad
S. -Serçe
N. Ü. Alcik

(S. Sayısı : 2â )

- 3 HÜKÜMETÎN

TBKLÎPl

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 200 ncü maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir:
Madde 200. — Sorgu yargıcı tarafından son
tahkikatın açılmasına dair verilecek kararda
maznuna isnat olunan uçun neden ibaret olduğu
ve bu suçun kanuni unsurları ve tatbiki icabeden
kanun maddesi ve duruşmanın hangi mahkeme
de yapılacağı gösterilir.
Sorgu yargıcı maznunun tevkifine ve evvelce
mevkuf ise mevkufiyet hailinin devamına mahal
olup olmadığına re'sen karar verir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar
Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
A. Menderes
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu

?irr-" ; "

Devlet Bakanı
F. L. Karaosmanoğlu
Millî Savunma Bakanı
Refik Ş. İnce
Dışişleri Bakam
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
•T. İleri
Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. H. Velibeşe
G. ve Tekel Bakanı
N. özsan
Ulaştırma Bakanı
S. Kurtbek

(S. Sayısı: 28 j

Adalet Bakanı
H. özyörük
îçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H. Ayan
Bayındırlık Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H.
Tarım Bakanı
N. lyriboz
Çalışma Bakanı ve
Bayındırlık B. V.
H. Polatkm

İşletmeler Bakanı
Ete

S. Sayısı: 29
Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 3005 sayılı Kanunun
6 ncı ve 13 ncü maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında
Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/97)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 -1654, 6/4171

1. XII. 1950
^
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

3005 sayılı Meşhut Suşların Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . X I . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş
olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
"'*.
A. Menderes

GEREKÇE
. 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 6 ncı maddesi, cumhuriyet savcılarına
hazırlık tahkikatında sanıkları tevkif yetkisini tanımakta, aynı kanunun 13 ncü maddesi hükmü de
bir ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin, mevkuf bulunmadıkları tak
dirde, mahkemece tevkif edilmelerini mecburi kılmaktadır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun kabul ettiği ana prensip gereğince, tevkif yetkisi, mun
hasıran yargıca tanınmış bulunmaktadır. Bu itibarla ceza dâvasını kamu haklarının temsilcisi olarak
tahrik eden savcıya kişi dokunulmazlığını ilgilendiren böyle bir yetkinin tanınması ceza adaleti ve
usuli kaidelerle bağdaşamıyacağı gibi yargıç veya mahkeme kararı olmaiksızın şahıs hürriyetinin,
tedbir maJhiyetinde daJhi olsa, talbdidi yoluna gidilmesi Anayasa (hükümleriyle telif edilenniyeeeğinden
savcıya tanınmış olan tevkif yetkisinin kaldırılması uygun görülmüştür.
Bundan başka aynı Kanunun 13 ncü maddesindeki tevkif mecburiyeti de keza usul hukukundaki
ana kaide ile bağdaşamaz çünkü 104 ncü madde ile yargıca tanınan takdir yetkisini takyit, aynı
zamanda Anayasamızın teminatı altında bulunan şahsın masuniyeti esasını ihlâl etmektedir,
Bu mülâhazalarla her ikî maddenin kanundan çıkarılması uygun görülmüştür.

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/97
Karar No. 13

27 . XII . 1950

Yüksek Başkanlığa
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usu
lü hakkındaki Kanunun 6 ve 13 ncü maddeleri
nin yürürlükten kaldırılmasına dair Adalet Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun
25 . XI . 1950 tarihli
toplantısında Yüksek
Meclise sunulmasına karar verilen Kanun tasa
rısı komisyonumuza havale edilmekle Adalet
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelen
di.
Gerekçenin okunmasından ve Bakanlık temsileininden alınan tamamlayıcı izahattan Kanun
tasarısının,
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usu
lü Kanununun 6 cı maddesinin Cumhuriyet Sav
cılarına hazırlık tahkikatında sanıkları tev
kif yetkisini tanıdığı ve 13 ncü maddenin de bir
ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya
mahkûm edilenlerin mevkuf bulunmdıkları tak
dirde, mahkemece tevkif edilmelerini mecburi
kıldığı, Halbuki;
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kabul
ettiği ana prensip gereğince, tevkif yetkisi,
münhasıran yargıca tanınmış olmak itibariyle
ceza dâvasını kamu haklarının temsilcisi ola
rak tahrik eden savcıya kişi dokunulmazlığı
nı ilgilendiren böyle bir yetkinin tanınması
eöza adaleti ve usuli kaidelerle bağdaşamıyacâğı gibi yargıç veya mahkeme kararı olmaksı
zın şahıs hürriyetinin tedbir mahiyetinde dahi
olsa tahdidi- yoluna gidilmesi Anayasa hüküm
leriyle telif edilemiyeoeğinden savcıya tanın
mış olan tevkif yetkisinin kaldırılmasının uygun
görüldüğü,
Bundan başka 13 ncü maddedeki tevkif

mecburiyetinin de usul hukukundaki ana kaide
ile bağdaşamıyacağı, çünkü 104 ncü madde ile
yargıca tanınan takdir yetkisini takyit, aynı
zamanda Anayasamızın teminatı altında bulu
nan şahsın masuniyeti esasını ihlâl etmekte ol
duğu,
Mülâhazaları ile hazırlandığı ve 6 ııcı ve 13
ncü maddelerinin yürürlükten kaldırlmak is
tendiği anlaşılmıştır.
Komisyonda yapılan görüşmelerden sonra
ileri sürülen mucip sebepleı* muvafık görülmüş
ve Hükümetin bu maksatla hazırladığı kanunun
aynen ve oy birliğiyle kabulüne karar veril
miştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başke/n
Sözcü
Kâtip
Ankara
Balıkesir
Balıkesir
O. T. İltekin
M. Erkuyumcu
V. Asena
Amasya
Ankara
Ankara
/. Olgaç
O. 8. Çiçekdağ
H. Ş. İnce
Çankırı
Çoruh
Çorum
'C. Boynuk
>M. Güney
H. Oriakcıoğlu
Edirne
Elâzığ
Erzurum
M. Enginim
II. A. Yöney
E. Karan
Gazianteb
İstanbul
Kars
G. Kınoğlu
A. Moshos
L. Akümm
Kars
Konya
Abbas Çetin
M. Obuz
İmzada bulunamadı
Kütahya
Mardin
Samsun
8. 8. Nasuhöğlu
M. K. Boran
F. Tüzel
Seyhan
Yozgad
8. Serçe
N. Ü. Alctk
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
3005 sayiU Meşhut Suçların, Muhakeme Usulü
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin kaldırûmasına dair Kamın tasarısı
MADDE 1. — 3005 sayılı Meşhut Suçların
Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun 6 ve 13
ncü maddeleri kaldırılmıştır.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Bu Kanun yayımı tarihinde

MADDE 3. - Bu kanun hükmünü Bakanlar
Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
A. Menderes
Başbakan Yardımcısı
S. Ağaoğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
f. L. Karaosmanoğlu
H. Özyörük
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Refik Ş. înee

Maliye Bakanı
H. Ayan

Dışişleri Bakanı
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
T. îleri
Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. H. Velibeşe

Bayındırlık Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H. Üstündağ

Cr. ve Tekel Bakanı
İV. özsan
Ulaştırma Bakanı
S. Kurîbek

»m«
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Tarım Bİkanı
İV. îyiiboz
Çahşma Bakanı ve
Bayındırlık B. V.
H. Polatkan

İşletmeler Bakanı

MühUs Ete

S. Sayısı: 41
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı emrindeki deniz teşkilâtı
nın askerleştirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Kanunun 3 neü madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Gümrük ve Tekel Komisyonları raporları (1/75)

TC.
Başbakanlık
2 . XI . 1950
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/1673, 6/3879
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
•
Günfrüte Mükaiaza Genel Komutanlığı emrindeki dente tefMatının asfeerleştirilnaesi hakkın
daki 30&5- sayılı Kanunun 3 neü maddesinin de ğiştirilmesitte dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca
haîttîlaBttn ve Bakanlar Kurukmun 21 . I X . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kassriaştırılan Ka&un tasarısııön gerekçesiyle birlikte sunulmuş oHuğöfiu saygılarimk,
afSttteltin*.
Başbakan
A. M&hderes

GEREKÇE
9 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 1936 tarihinden itibaren yürürlükte bu
lunan 3015 sayılı Kanunun üçüncü maddesinde (Deniz Bölge Komutanları askerî kara teşkilâtı
olan yelerde alay komutanlarının emrinde ve askerî muhafaza teşkilâtı okniyan yerlerde doğ
rudan doğruya Muhafaza Genel Komutanlığının emrinde olarak vazife görürler) denilmektedir.
Bu hüküm, Deniz Bölge Komutanlığının îzmir Alay Komutanlığı emrinde bulunmasını âmir
oluşu dolayısiyle, alay yetkisini haiz iki makamı bir biri emrine bağlamak gibi askerî mahzur
lar doğmaktadır. Tatta bâzan Deniz Bölge Komutanı izmir Alay Komutanından daha kıdemli bu]unın«k«ate
Demelerde kaçağı men ve takip işlerinde kanun nazarında sorumlu bulunan. Deniz Bölge ko
mutanlarının daha serbest ve daha verimli çalış mâlarını temin ve ayni zamanda yukarda belir
tile» askerî mahzurları ortadan kaldırmak bakıcımdan 3Ö1S sâyth Katlunun üçüncü maddesinin
değiştirilmesi lüzumlu görülmüş ve bu maksadı temin için ilişik Iranüiv tattârisı hazîrlstnmîştıt.
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Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/75
Karar No. 5

5 . XII . 1950

Yüksek Başkanlığa
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı em
rindeki Deniz teşkilâtının askerleştirilmesi hak
kındaki 3015 sayılı Kanunun üçüncü maddesi
nin değiştirilmesine dair Gümrük ve Tekel
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun
21 . IX . 1950 tarihli karariyle Büyük Millet
Meclisine sunulan ve Yüksek Başkanlıkça
6 . XT . 1950 tarihinde Komisyonumuza havale
olunan kanun tasarısı Komisyonumuzun l.XII.
1950 tarihli toplantısında Millî Savunma ve
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları tem
silcileri hazır olduğu halde okunup incelendi.
3015 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesini icap ettiren sebeplerin, Hüküme
tin gerekçesinde de izah olunduğu veçhile,
astlık ve üstlük münasebetleri bakımından
askerî teknik bir zarurete müstenit olduğuna
ve muhabere işlerindeki müşkilâtı gidermek

Gümrük ve Tekel

ve kaçakçılığı meni ve takip vazifelerinde mat
lup olan sürati ve daha verimli çalışmayı te
min edeceğine Komisyonumuzca da kanaat
getirilmiş ve maddenin teklif veçhile değişti
rilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Ko
misyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Millî Savunma Ko. Bşk.
Sözsü
Kâtip
Kocaeli
Kastamonu
Gl. Saim önhon
Gl. Rifat Taşkm
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Süreyya Endik Gl. F. Karabudak Y. K. Aktuğ
İstanbul
Kayseri
Konya
îmzada bulunamadı Gl. î. Berkak
Ziya Barlas
Sani Yaver
Kütahya
Rize
Trabzon
Gl. Besim Besin
Kemal Balta Gl. Naci Altuğ

Komisyonu raporu

T. B. M. "M.
Gümrük ve Tekel Komisyonu
Esas No. 1/75
Karar No. 7

4 . I M951

Yüksek Başkanlığa
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı em
rindeki Deniz Teşkilâtının Askerleştirilmesi
hakkındaki 3015 sayılı Kananım 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair Gümrük v«e Tekel
Bakanlığınca hazırlanıp Bakamar Kurulunun
21 . XI . 1950 tarihli karariyle Büyük Millet
Meclisine sunulan ve YükseK Başkanlıkça 4 .
X I I . 1950 tarihinde komisyonumuza havale
olunan Kanun tasarısı komisyonumuzun 14 .
XII . 1950 tarihli toplatısmda Millî Savunma,
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları temsil
cileri hazır oldukları halde okunup incelendi.

(S.

3015 sayılı Kanunun 3 ncü rı addesinin değiş
tirilmesini icabettiren sebeplerin, Hükümetin ge
rekçesinde de izah olunduğu veçhile, astlık ve
üstlük münasebetleri bakımından askerî tek
nik bir zarurete müstenit olduğuna ve muha
bere işlerindeki müşkülâtı gidermek ve kaçak
çılığın meni ve takip vazifelerinde matlup
olan sureti ve daha verimli çalınmayı temin ede
ceğine komisyonumuzca da kanaat getirilmiş ve
bu maddenin teklif veçhile değiştirilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

L : 41 )
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Yüksek Başkanlığa sunulur.

Gümrük ve Tekel
Komisyonu Başkanı
Kocaeli
M. Kavalcıoğlu
Kâtip
Samsun
ismail Işm
İmzada bulunamadı

Sözcü
Trabzon
M. Goloğlu
Ağrı
Halis öztürk

Hatay
Abdullah Çilli
İmzada bulunamadı

Samsun
il. F. Usiaoğlu

Samsun
Hadi Üzer
İmzada bulunamadı

Siird
Baki Erden

Tokad
M. Özdemir

Trabzon
T. Koral

Yozgad

H. Üçöz

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı emrindeki
deniz teşkilâtının askerleştirilmesi
hakkındaki
3015 sayılı Kanunun 3. ncü maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun tasarısı
MADDE 1. — 3015 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Deniz Bölge komutanları doğrudan doğruya
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı emrinde
olarak vazife görürler.»
MADDE 2.
rürlüğe girer.

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve
Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
A. Menderes
Başbakan Yardımcısı
S. Ağaoğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
F. L, Karaosmanoğlu
H. Özyörük

Millî Savunma Bakanı
Refik Ş. İnce
Dışişleri Bakanı
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
T. İleri
Eko. ve Ticaret Bakanı
Z. H. Velibeşe
Gümrük ve Tekel Bakanı
iV. Özsan
Ulaştırma Bakanı
S. Kurtbek
İşletmeler
Muhlis
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İçişleri Bakanı
H. Nasuhioğlu
Maliye Bakanı
II. Ayan
Bayındırlık Bakanı
F. Belen
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H. Üstündağ
Tarım Bakanı
N. îyriboz
Çalışma Bakanı
H. Polatkm,
Bakanı
Ete

