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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Avrupa İktisadi İş Birliği Teşki

lâtının Konsey toplantsma iştirak etmek 
üzere Paris'e giden Maliye Vekili Hasan 
Polatkan'uı dönüşüne kadar kendisine İç
işleri Vekili E.tem Menderes'in Vekillik 
edeceğine dair Cumhur Reisliği tezkeresi 
(3/453) 49:50 

5. — Görüşülen işler 50 
1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-

oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu îsmet Olgaç'm, Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Feh
mi Ustaovlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Me
busu Abdullah Aytemiz'in, Millî Korun
ma Kanununun 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri 

Sayfa 
ve Ticaret Komisyonu raporlariyle Maliye 
ve Bütçe komisyonları düşünceleri ve İç
işleri, Adalet ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/59, 102, 223, 373) 50 

2. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanu
nu lâyihası ile Antalya Mebusu Burhanet-
tin Onat ve 122 arkadaşının Turizm En
düstrisini Teşvik kanunu teklifi ve Geçici 
Komisyon ile Çalışma Komisyonu raporları 
(1/341, 2/342) 50 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/408, 1/260) 50:51,61,80,8i :84 

4. — Tokad Mebusu Muzaffer önaPın, 
subay, askerî memur ve gedikli erbaşların 
mecburi hizmet müddetleri vs istifaları 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 
ve Maliye komisyonları raporları (2/243) 51:52 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
müttefik devletler ile Japonya arasında 
Vaşington'da imzalanan ve Japonya ile 
Barış Andlaşmasmm 52:53,61,80,85:88 



Sayfa 

6. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncû 
maddecinin değiştirilmesine dâir kanun 
lâyihası ve Millî Savunma Komisyonu ile 
Geçici Komisyon ve Adalet Komisyonu ra
porları (1/323) 53 

7. — Konya Mebusu Hidayet Aydmer'-
in, Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tekUfi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/484) 53:54 

Sayfa 
8. — Karayolları Trafik kanunu lâyi

hası ve Bayındırlık Komisyonu ile Geçici 
Komisyonu raporları (1/242) 54:80 

6. — Sorular ve cevaplar 80 
A — Yazılı Soru 80 
1. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon*un, 

Trabzon'un Çaykara Kazasına daimi bir 
hasta nakil arabasının tahsis edilip edü-
miyeceğine dair sorusuna Sağlık ve Öos-
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün-
dağ'm yazılı cevabı (6/962) 00 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri ve mülha
katında vukubulan zelzele felâketi dolayısiyle 
Büyük Millet Meclisi Azasının hislerine tercü
man olunarak Biyesetçe teessür telgrafının çe
kileceği bildirildi ve hayata veda eden vatandaş
larımızın ruhlarını taziz için iki dakika ayakta 
saygı duruşunda bulunuldu. 

Fransız Hükümetinin davetlisi olarak Paris'i 
resmen ziyaret edecek olan Başvekil Adnan 
Menderes'e Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ek
rem Hayri Üstündağ'm, Dışişleri Vekili Fuad 
Köprülü'ye îçişleri Vekili Etem Menderes'in 
ve Paris'te toplanacak Avrupa Müşterek Ziraat 
Pazarı Konferansına iştirak edecek olan Tarım 
Vekili Nedim ökmen'e de Ekonomi ve Ticaret 
Vekili Enver Güreli 'nin vekillik edeceklerine 
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi, okundu. 

Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu'nun, 
Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde tesisine 
karar verilmiş bulunan Hidro - Elektrik San
tralinin iki seneden beri kurularak faaliyete ge
çirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hakkın
da ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya mal 
olacağına dair içişleri Vekâletinden olan sözlü 

sorusu, Vekil hazlr bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, Ekono
mi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'nin istifası sebe
bine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere 
dair sorusuna, Başvekil cevap verdi. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bolâcıgil-
ler'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939-1945 
yıllan arasındaki altın stokunun miktarına 
ve 1945 yılından sonraki azalma sebepleriyle ha
lihazır döviz durumuna ve döviz açığını kapa
mak için ahnan tedbirlere, dış ticaret politi
kamızın esaslarına, ithalâta tahdit yaz 'edildi
ğinin doğru olup olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak üze
re ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı-
güler'in, mesken buhranına ve kiralara 
karşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından 
ele alınmasına, Emlâk Kredi Bankasının An
kara'da yapılan apartmanlara tahsis ettiği kre
di miktarı ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve 
az gelirli vatandaşlara yaptığı kredi miktarına, 
Millî Korunma Kanunu muvacehesinde mea-
ken vş kira dâvasının bir kül olarak halli için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, Namıkkemal 
Mahallesindeki binaların memur ve işçilerden 
az gelirli olan vatandaşlara kat kat satıl
ması hakkındaki söylentilerin doğru olup olma-
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dığına dair soruları, kendisi hazır olmadığın
dan gelecek Birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'in, 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bu
cak müdürleri hakkında İçişleri Vekilinden so
rusu, kendisi hazır bulunmadığından, 

Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun, di
lenciliği menedecek tedbirlerin alınması hak
kındaki kanun hükümlerinin şimdiye kadar ye
rine getirilmemesi sebebine dair sorusu da ilgili 
Vekil hazır bulunmadığından gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu*nun, Bolu 
ırmağının Suçatmdan itibaren Filyos'a kadar 
uzanan yatağının ıslahı ve Devreki, Tefen istas
yonuna bağlıyan ahşap köprünün yeniden in
şası hususlarında ne düşünüldüğüne dair soru
suna, Bayındırlık Vekili cevap verdi. 

Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, süngerci ve 
balıkçılara yardımda bulunulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu, ilgili Vekil 
hazır bulunmadğından, 

Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951 ve 
1952 seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy sula
rı için ne kadar yardım yapıldığına ve kaç kö
yün ihtiyacının temin edildiğine, aynı il dahi
lindeki köy ve devlet yolları için 1952 yılı 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına ve 
Birecik köprüsü inşasının ne zaman tamamlana
cağına dair sorusu, kendisi hazır olmadığından 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trab
zon Liman İşletmesi emrinde çalışan mavna 
kaptan ve tayf alarmın günlük mesailerinin mu
ayyen olup olmadığına ve bunlara fazla mesai 
ücreti verilip verilmediğine dair sorusuna, Ça
lışma ve Ulaştırma vekilleri cevap verdiler. 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 1952 yı
lında kaç vatandaşın harice sayyahat ettiğine, 
bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 100 
Türk lirası ile gittiklerine ve döviz açığımızın 
miktarına dair sorusu, kendisi hazır olmadığın
dan, 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 1951 ve 1952 
senelerinde İstanbul Sergisinde Şehir Meclisi 
üyelerinin vazifelendirdiğinin doğru olup 
olmadığına, ayrıca kaç kişinin istihdam edil
diğine Ve bunlara ücret, yevmiye ve gece mesa
isi namı altında ne kadar para ödendiğine, 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İstanbul Ge

nel Meclisinin kanunun tâyin ettiği toplantı 
devreleri haricinde ihtisas komisyonlarının ça
lışıp çalışmadıklarına ve bu komisyonlara dâhil 
bulunanlara hakkı huzur verilip verilmediği
ne, İstanbul Birleşik Mahallî İdaresi ile Bele
diyesine bağlı müesseseler kadrolarında istih
dam edilenler arasında vazifeye uğramadıkla
rı halde namlarına istihkak tahakkuk ettirilen
lerle meslekle alâkası olmıyanların bulunduğa 
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığına, 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İstanbul Be
lediyesince Eyüp'te Dökmeciler Caddesinde mu
bayaasına tevessül edilen arsanın satın alınma
sı muamelesine, 

Sdnob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sokoni Va
kum Anonim Türk Petrol Şirketi ile İstanbul 
Belediyesinin bir mukavele akdedip etmediğine 
dair soruları ilgili vekiller hazır olmadığından, 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük sa
natların yayılması, gelişmesd, bugünkü içtimai 
ve iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi 
ve bu sanat erbabının kalkınması, el dokuma
cılığının inkişafı ve dokumacılara kredi temini 
hususlarında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ve Denizli'deki Apre - Boya Santralinin el do
kumalarını işliyen bir fabrika haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair olan so
rusu, ilgili vekil hazır bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, valilere bu
lundukları mmtaJkalara göre farklı ve fevkalâ
de salâhiyetler verilip verilmediğine dair soru
su, ilgili vekil hazır bulunmadığından, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer müze-.' 
lerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir ser
gide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara 
mebni verildiğine, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler 'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İzmir Bele
diye Başkanı Rauf Onursal ile Belediye Daimî 
Encümen azaları hakkındaki iddialarının doğru 
olup olmadığına, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı-
giller'in, bir bakanın her hangi bir siyasi par
ti di kongresinde başkanlık divanında görev 
kabul etmesinin nasıl mütalâa edilmekte oldu
ğuna dair soruları, kendisi hazır bulunma- / 
dığından, 



Van Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye Em
lâk Kredi Bankasınca ticari kredi verilip veril
mediğine, veriliyorsa bankanın kuruluş maksa
dına uygun olup olmadığına, Ankara - İstan
bul ve Eskişehir şubelerince kaç borçluya ne 
kadar ticari kredi açıldığına ve bu kredilerin 
en yüksek ferdî haddine, 

Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, Çanak
kale'nin iktisaden kalkındırılması için mahallen 
tetkikata memur edilen heyetin raporu hakkın
da ne düşünüldüğüne, 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in, Tunus 
meselesinde Hükümetin noktai nazarına dair so
ruları, ilgiTi Vekiller hazır bulunmadığından, 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, İstik
lâl Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli nüshasmda-
ki (memleket bütünlüğünü parçalayıcı) neşriyat 
hakkında bir takibat yapılıp yapılmadığına dair 
sorusu, kendisi hazır bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

İzmir Mebusu Cihad Baban, bâzı gazetelerin 
Millî Eğitim Vekilini irticai teşvik eder mahi
yette gösteren neşriyatı hakkında Millî Eğitim 
Vekilinden olan sözlü sorusunu, geri aldı. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Amerikalıların 
Doğu Anadolu için teklif etmiş olduğu 3,5 mil
yon dolarlık yardımla Kars'ta ne gibi tesisler 
yapılacağına ve hayvancılığın ıslah ve inkişafı 
için bir Tarım Endüstrisi kurulması hususunda 
hazırlık yapılıp yapılmadığına dair Tarım Veki
linden sözlü sorusu, Vekil hazır olmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Çankırı Atış 
Okulu eğiti'm sahası için alınan merkez kazasına 
bağlı Hıdırlık Köyü halkının nereye nakil ve is
kân olunacağına ve istimlâk edilecek arözi hak
kında ne gibi bir muamele yapılacağına dair 
Devlet, İçişleri ve Millî Savunma Vekillerinden 
sözlü sorusu, Devlet Vekilinin talebi üzerine 15 

Yazüt sorular 
1. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık'm,. 

Seyhan'da 1953 yılında vukubulan sel felâketi
nin şimdiki bilançosuna, nerelerde, ne sebeplerle 
meydane geldiğine ve bu münasebetle alman ted
birlerle yapılan yardımların nelerden ibaret 
bulunduğuna dair yazılı soru önergesi, Başve
kâlete gönderilmiştir. (6/970), 

gün sonraya bırakıldı. 
İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 1944 senesinde 

milliyetçilerin mâruz kaldıktan işkencelerin vu-
kubulmadığı yolunda Ulus Gazetesinde neşredi
len makaleler hakkında ne düşünüldüğüne, işken-
ee hâdisesi üzerinde bir tahkikat yapılıp yapılma
dığına ve faillerin bugün hangi vazifelerde ist'ih-
dam edildiklerine, 

İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, Türkiye Mil
lî Talebe Federasyonu tarafından yabancı mem
leketlere tertiplenen seyahatlere ve Talebe 
Federasyonuna şimdiye kada» yapılan para yar
dımının miktarına, 

Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, Devlet 
Tiyatrosunun mânevi şahsiyetini inciten gazete 
havadislerine dair sorulan, ilgili vekiller hazır 
bulunmadıklarından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Mebusu Sedat Ban'nın, Adana ve 
Ceyhan ovasının su baskınından korunması için 
Savuran, Sunbas çayları ile Ceyhan Nehri üze
rinde bir tedbir alınması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna, Bayındırlık Vekili 
cevap verdi. 

Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesinde
ki (Akraba ve taallûkat) tâbirinin tefsiri, tefsi
re mahal olmadığından, reddolundu. 

Millî Korunma Kanununun tadiline dair olan 
kanun tekliflerinin görüşülmesi, mevcut teklif
ler komisyondan henüz gelmediği için, geri bı
rakıldı. 

25 . III . 1953 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Rize Mebusu 

F. Apaydın A. Morgu 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/. GHÜee 

2. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Ank'ın, 
Seyhan'da, Misis ve dolaylannda 1952 yılında 
vukubulan deprem felâketi ve neticeleri hakkın
daki yazılı soru önergesi , Başvekâlete gönderil
miştir. (6/971), 

3. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Ank'ın, 
Ceyhan'daki Mercimek Harasının bugünkü du
rumuna ve ilerisi için ne düşünüldüğüne dair 

Sorular 
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yazılı soru önergesi, 
tir. (6/972), 

B : 58 26.3 
Başvekâlete gönderilmiş-

4. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, bele
diyelerce yapılan yollara civar ev ve arsa sa
hiplerinden Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 
alınmakta olan iştirak paylarının tahkkuk usul-
lerindeki karışıklığı gidermek için ne düşünül-

.1963 0 : 1 
düğüne dair yazılı soru önergesi, İçişleri Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/973), 

5. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Üs
küdar ve Kadıköy Halk Tramvayları Şirketinin 
belediye tarafından satınalınan İstanbul Tram
vay İdaresine bağlanması işinin ne sebeple gecik
tirildiğine dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/974), 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa 

geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/569) (Tarım, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) 

2. — Orman Umum Müdürlüğü 1951 yılı 

Hesabı Katî Kanunu lâyihası (1/570) (Sayış
tay Komisyonuna) 

Teklif 
3. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu'nun, Seçim Kanunu teklifi (2/509) 
(İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Eeisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Oiner Mart (Çanakkale), İhsan CHUez (Bolu) 

mmm 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Gümüşane mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum. 

4 — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtınım 
Konsey toplantısına iştirak etmek üzere Paris'e 
giden Maliye Vekili Hasan Polatkanhn dönü
şüne kadar kendisine İçişleri Vekili Et em 
Menderes'in vekillik edeceğine dair Cumhurre-
isliği tezkeresi (S/453) 

REİS — Riyaseti Cumhur teakeresi vardır, 
okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Avrupa İktisadi İş Birlisi Teşkilâtının 23 

Mart 1953 tarihinde vekiller seviyesinde yapı
lacak Konsey .toplantısına iştirak etmek üzere 
Paris'e gitmiş olan Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'm dönüşüne kadar kendisine, İçişleri 

Vekili Eteni Menderes'in vekillik etmesinin, 
Başvekilin teklifi üzerine muvaıfrk görülmüş 
olduğunu saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arzolunmuştur. 
Gündemle ilgili takrirler vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü sorulara takdimen kanun teklif ve ta

sarılarının görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Ordu Tokad 
Zeki Erataman Refet Aksoy • Sıtkı Atanç 
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fi : 58 £5.3.1953 O : 1 
Reisliğe 

Hergün miktarı artan kanun teklif ve tasa
rılarına sözlü soruların çokluğu sebebiyle sıra 
geiememektedir. 

'Mühim olan bu kanun teklif ve tasarıların 
bir an evvel çıkması için bugün kanunların 
sözlü sorulara takdimen bakılmasını arz ve tek

lif ederim. 
25 . I I I . 1953 

Tökad Mebusu 
Muzaffer önal 

REİS — Efendim; her iki önerge aynı ma
hiyettedir. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
önergeler kabul edilmiştir efendim. 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eskişehir* Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nUn Millî Koruma Kanununun bâzı maddeleri-
mn değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu 
tsmet Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun 
Mebusu Hasan Fehmi Ustaoğhı ve 5 arkada
şı ile Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanun
la değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri v*e Tica
ret Komisyonu raporlariyle Maliye ve Bütçe ko
misyonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/59, 102, 223, 
373) 

REİS — Efendim; Bütçe Komisyonuna gi
den madde komisyonca .iade edilmediği için mü
zakeresini tehir ediyoruz. 

2. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu lâ
yihası ile Antalya Mebusu Burhanettin Onat ve 
122 arkadaşının Turizm Endüstrisini Teşvik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon ile Çalışma Ko
misyonu raporları (1/341, 2/342) 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Efendim; Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanununun müîaa'kıp maddeleri birçok 
malî hususata taallûk etmektedir. Bu kanun 
komisyonda konuşulurken, Maliye Vekilinin gö
rüşü ile komisyonun görüşü arasmda bir fark 
hâsıl*, olmuştur. Maliye Vekili arkadaşımız 
vazife ile Paris'te bulunmaktadır. Bu itibarla 
bu kanun tasarısının müzakeresinin gelecek haf
taya talikini rica ediyorum. 

REİS — Efendim; bu kanun tasarısının 
gelecefe haftaki gündeme alınması Hükümetçe 
teklif olunmaktadır. Reyinize arzediyorum. Ka
bul 'buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Et
miyenler ... Teklif kabul edilmiştir. Maliye 

Vekilinin Paris'ten avdetinden sonra bu lâyiha 
gündeme alınacaktır. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı Hesabi Katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabi Katı kanunu 
lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/408, 
1/260) [1] 

REİS — Tümü hakkında söz istiyen var mit 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe yılı 
Hesabı Kati Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1949 Bütçe yüı sarfiyatı ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (9 259 606) lira 
(55) kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1949 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (9 395 336) lira ($1) 
kuruştur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (135 730) lira (26) kuruş 
tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4.—-Tahsilattan 1949 Bütçe yüı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 

11] 156 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ayrı bir sütununda gösterilen (606 020) lira I 
(71) kuruş imha edilmiştir. I 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak Vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1949 
Bütçe yılında yapılan sarfiyat ilişik (C) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (358 052) lira 
(97) kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı 
yıl içinde yapılan sarfiyat (48 993) lira (75) 
kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler». Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinin 1949 
Bütçe yılı tahsilatı geçen yıldan devriyle birlik
te, ilişik (D) işaretli cetvelde gösterildiği üze- I 
re (9 102 706) lira (27) kuruş ve hayrat satış 
bedelleri tahsilatı gççen yıldan devriyle birlikte-
(264 003) lira (66) kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara, 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1949 Büt
çe yılı içinde sarfolunmıyan ve (C) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (8 744 653) 
lira (30) kuruş ve hayrat satış bedellerinden ay
nı yıl içinde sarfolunmıyan (215 009) lira (91) 
kuruşu 1950 yılma varidat ve tahsisat kayde
dilmek üzere devredilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden yapılan 
tahsilattan sarfiyat düşüldükte (8 744 653) li
ra (30) kuruş ve hayrat satış bedellerinden ya- I 
pılan tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil 
eden (215 009) lira (91) kuruş tahsilat fazlası 
olarak kalmıştır. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. I 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icraya I 
Başvekil memurdur. I 

. 1953 O : 1 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

4. — Tokad Mebusu Muzaffer önal'ın, subay, 
askerî memur ve gedikli erbaşların mecburi hiz
met müddetleri ve istifaları hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Maliye komisyonları ra
porları (2/243) [1] 

REÎS — Tasarının ikinci görüşülmeğidir, 
maddeleri okutuyorum. 

Subay ve Askerî Memurların mecburi hizmetleri 
ve istif alan hakkında Kanun 

• 
MADDE 1. — Muvazzaf subaylar ile askerî 

memurlar, subay ve askerî memur olduklarından 
itibaren fiilen (10) yıl askerî hizmetlerini yap
tıktan sonra 'istifa edebilirler. 

Ancak subay ve askerî memur nasbedildikten 
sonra : 

a) Yabancı memleketlerde tahsil edenlerin 
veya staj görenlerin istifalarının kabulü: 

Masrafları kendi taraflarından ödenmiş ise 
tahsil veya staj için gidiş, dönüş tarihleri arasın
da geçen müddet kadar, 

Devlet tarafından ödenmiş ise bu müddetin 
iki misli, 

b) Üniversitelerimiz ile yüksek okullarımız
da tahsil edenlerin istifalarının kabulü, bu Üni
versite ve yüksek okullarda tahsilde geçen müd
det kadar, 

Fazla hizmet etmeleri ile mümkün dür. 
REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir, 
MADDE 2. — Lise mezunlarından-tahsil için 

yabancı memleketlere gönderilenlerin mecburi 
hizmet müddetleri aynı yılda liseden mezun olan
ların Harb Okulunu bitirerek subay nasbedildik-
leri tarihten başlar. 

Bunların istifaya hak kazanmaları için, (10) 
yıllık mecburi hizmet müddetlerine ilâveten, tah
sil için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri ara
sında geçen müddetin iki misli hizmet etmeleri 
şarttır. 

Ancak bunlardan Devletçe kendilerine yapı
lan masrafları ödiyenler, yabancı memlekette bu

ji] Birinci görüşülmesi (41) nci Birleşim tu-
tanağmdadır. 
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Umduğu müddet kadar fazla hizmete tâbi tutu
lurlar. 

REÎS — Değiştirge yoktur.. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Askerî okul talebelerinden is
tifa etmek istiyenlerin istifaları, Devletçe ya
pılan bütün «okul masraflarının ödenmesine 
bağlıdır. Ancak, bunların emeklilik haklan 
başladıktan sonra, okul masraflarını verseler 
bile istifaları kabul edilmez. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Meeburi hizmetini bitirenle
rin istifaları kararnameye lüzum kalmadan ve
kâletçe derhal kabul edilir ve zaruri bir sebep 
olmadıkça terhisleri geciktirilemez. 

REİS -— Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Reisliğe 
Teklifin 4 ncü maddesindeki «zaruri bir se

bep olmadıkça terhisleri geciktirilemez» tâbiri 
keyfiliğe yol açacağı ve birinci maddede ka
bul edilen 10 yıllık müddeti gayrimuayyen bir 
zaman uzatacağı aşikâr bulunduğundan bu 
maddenin (mecburi hizmetini 'bitirenlerin isti
faları kararnameye lüzum kalmadan Vekâletçe 
derhal kabul edilir ve zaruri bir sebep olma
dıkça terhisleri bir aydan fazla geciktirilemez.) 
şeklinde tashihinin oya konmasını arz ve rica 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket İnce 

MALÎYE KOMİSYONU REİSÎ ÎZZET AK-
ÇAL (Rize) — Efendim; komisyonca bir mah
zur görmemekteyiz. Memurin Kanununa mü
tenazır olarak bu teklifin kabul edilmesine ko
misyon taraftardır. Ancak (kararnameye lü
zum kalmadan Vekâletçe) kaydının ilâvesi su
retiyle. 

REÎS — Dördüncü maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

MADDE 4. — Mecburi hizmetini bitirenle
rin istifaları kararnameye lüzum kalmadan Ve
kâletçe derhal kabul edilir ve zaruri bir sebep 
olmadıkça terhisleri bir aydan fazla geciktiri
lemez. 

REÎS — Bu şekle muvafakat 'buyuruyor mu
sunuz? 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Evet. 
REÎS — Maddeyi bu şekilde oyunuza arze-

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Alâkalı 
vekil yok, bulunması lâzımdır, çünkü maddeyi 
değiştiriyorsunuz. 

REÎS — İkinci görüşmedir, evvelce bu cihet 
halledilmiştir. 

MADDE 5. — Fevkalâde hallerde ve harbde 
subay ve askerî memurların istifa muameleleri 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle fevkalâde halin 
veya harbin sonuna kadar tehir edilebilir. 

Yukardaki fıkra hükmü gedikli subay ve 
astsubaylann istifaları halinde de tatbik edilir. 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yoktur. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 83 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yoktur, 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yoktur, 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu icra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Madde hakkında, değiştirge yok
tur, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Tasannm tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Mütte
fik Devletler ile Japonya arasında Vaşington'da 
imzalanan ve Japonya ile Barış Andlaşmastnın 
15 nci maddesinin (a) fıkrası tahtında tdhaddüs 
edecek ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/471) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi (41) nci birleşim tu-
tanağtndadır. 
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REÎS — îkinci görüşülmesidir, maddeleri 

okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devlet-
lerle Japonya arasında Vaşington'da imzalanan 
ve Japonya ile Barış Anılaşmasının 15 nci mad
desinin (a) fıkrasının tatbikından doğacak ih
tilâfların halline dair olan Anlaşmanın onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
Müttefik Devletlerle Japonya arasında Vaşing-
ton'da imzalanan ve Japonya ile Barış Andlaş-
masının 15 nci maddesinin (a) fıkrasının tatbi
kından doğacak ihtilâfların halline dair bulunan 
Anlaşma onanmıştır. 

REÎS — Değiştirge yoktur, kabul edenler..., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oya arzediyorum. 

6. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Savunma Komisyonu üe Geçici Komisyon 
ve Adalet Komisyonu raporları (1/323) [1] 

REÎS — Tasarının ikinci görüşülmesidir, bi
rinci maddeyi okutuyorum. 

Askerî Geza Kanununun 114 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî Ceza Kanununun 114 
ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 114. — Kanunen emir veya seyis eri 
almaya hakkı olmıyanlara emir veya seyis eri 
verenlerle bu emir veya seyis erini alıp istih
dam edenler asker olsun olmasın bir aydan 3 
aya kadar hapsolunur. 

[1] Tasarının birinci görüşülmesi (33, 34 ve 
37 nci) birleşim tutanak&anndadır. 

Emir veya seyis eri almak hakkını haiz 
olanlardan kendi emir veya seyis erini askerlik 
şeref ve haysiyetine uymıyan - şekillerde süfli 
hizmetlerde çalıştıranlar ve yahut bunların va
zifesi dışında kendi sanat, meslek veya şahsi 
işlerinde çalışmasına müsaade veya müsamaha 
edenler bir aydan 6 aya kadar hapsolunur. 

Yukardaki haller haricinde askerleri hiz
metçiliğe veya sair suretlerle çalışmaya veren
lerle asker olsun olmasın alan veya çalıştıran
lar 2 aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum- Kabul edenler... 
Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin birinci defa görüşülecek işler 
kısmına geçiyoruz. 

7. — Konya Mebusu Hidayet Aydtnet'm, 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayth 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak-
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/4S4) [1] 

REÎS — Birinci madde komisyondan gel
miştir. Okuyoruz efendim . 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtma dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

KftüÜEft 

MADDE 1. —- Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 8. — Temyiz dairelerinden biri : 
A) Müstekar içtihadından dönmek isterse; 
B) Benzer hâdiselerde birbirine uymıyan 

kararlar vermiş bulunursa; 
C) Bir kısım umumi heyetine mensup iki 

[1] 95 e ek basmayazı tutanağın somundadır. 
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dairenin kararları arasında ihtilâf bulunursa; 

Alâkalı daire reisi veya ihtilâf halinde bu
lunan dairelerin reislerinden biri rücuun veya 
uyuşmazlığın sebep ve mahiyetini izah eden ra
porunu karar suretleri ile birlikte birinci reis
liğe verir. Birinci reislik gerektiği hallerde di
ğer dairenin de yazılı mütalâasını aldıktan 
sonra bu hususta bir karar verilmek üzere dos
yayı ait olduğu kısm umumi heyetine tevdi 
eder. Rapor ve mütebayin kararlarla mütalâa-
name bir hafta içinde müzakereye iştirak ede
cek hâkimlere dağıtılır. 

Eğer ihtilâf : 
A) Kısım umumi heyetleri, 
B) Bir daire ile mensup olduğu umumi he

yet* 
C) Bir kısımdaki dairelerden biri ile diğer 

kısım umumi heyeti, 
D) Bir kısımdaki bir daire ile diğer kısım

daki bir daire arasında, Vücut bulmuş ise iki 
kısım umumi heyetlerinin birleşmesi suretiyle 
taplanacak büyük heyette birinci fıkrada gös
terilen usul ve şekil dairesinde halledilir. 

Kısım umumi heyetlerinin veya büyük he
yetin içtihatların birleştirilmesi suretiyle veril
miş bir kararının değiştirilmesini veya kaldı
rılmasını gerekli kılacak hal ve vaziyetin orta
ya çıktığı birinci reisliğe yapılacak müracaat
ta esbap ve müstenidatı ile bildirilirse reislik-
bu talebi ihtiva eden dilekçe veya yazıyı ait ol
duğu umumi heyete havale eder. Umumi heyet
lerde bu şekildeki müracaatların müzakerel edi
lebilmesi için heyeti terkip eden hâkimlerin 
mutlak ekseriyetince bir karar verilmek lâzım
dır. Ancak bu takdirde esasın müzakeresine 
geçilebilir. 

İçtihatların birleştirimlesi veya müstekar 
bir içtihadın kaldırılması veya değiştirilmesi 
için yapılacak müzakerelerde işi tetkik edecek 
olan umumi heyete mensup dairelerden her bi
rinin hâkim sayısı altı itibar edilmek suretiyle 
mecmuunun üçte ikisinin bulunması ve karar
ların da mevcudun üçte iki ekseriyetiyle ve
rilmesi muktazidir. Birinci müzakere sonunda 
verilecek kararlarda, üçte iki ekseriyet vücut 
bulmazsa ikinci müzakereye bırakılır. Mütaa-
kıp toplantılarda müzakere nisabı muhafaza 
edilmek suretiyle yine üçte iki ekseriyet hâsıl 
olamazsa müzakerede hazır bulunanların mutlak 
ekseriyeti ile karar verilir. 
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I İçtihatların birleştirilmesi suretiyle verilen 

kararlar, emsali hâdiselerde mahkemeleri bağ
la?. 

Ceza işlerinde taalluk eden içtihatların birleş
tirilmesi müzakere ve kararlarında Cumhuriyet 
Başmüddeiuırfumisi hazır bulunur ve reye ka
tibi. 

Mütehalif kararların içtihatların birleştiril
mesi şekli ile halli için Temyiz daireleri reisle
rinden başka kendisini alâkalı sayan her hangi 
bir kimse de birinci fıkrada yazdı usul ve şekle 
riayet ederek birinci reisliğe müracaatta bulu
nabil». 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
oyunuza erzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Adale* 
Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci görüşme sona ermiştir efendim. 

8. — Karayolları Trafik kanunu lâyihası ve 
Bayındırlık Komisyonu üe Geçici Komisyon 
raporları (1/242) [1] 

REİS — Efendim; birinci defa görüşüle
cek işler arasında bulunan bu kanun lâyihası-
mn öncelikle görüşülmesi evvelce oya konmuş 
ve kabul edilmişti, lâyihanın müzakeresine ge
çiyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'dur. Burada mı? (Yok sesleri). 

Başka söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-

I miyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Trafik Kanunu 

Birinci Bölüm 
Umumi hükümler 

MADDE 1. — Karayollarında trafik bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

[1] 252 ye ek basmayazı tutanağın sonunda-
dvr. 
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Ancak itfaiye, sıhhi imdat ve emsali gibi I 

geçiş üstünlüğünü haiz nakil vasıtaları ve mü
teharrik makinalar vazife halinde bu kanunda 
yazılı sürat, geçme ve durma tahditlerine tâbi 
değildir. . 

BEİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oya 
arzediyoram. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatında : 
A)ı Karayolu : Trafik için umumun fay

dalanmasına açık olan arazi şeridi ve sahalar
dır; 

B) Trafik : Yayaların, hayvanların ve na
kil vasıtalariyle müteharrik makinaların ka
rayolu üzerindeki hal ve hareketleridir; 

C) Nakil vasıtası : Karayolunda insan, 
hayvan ve eşya taşımaya yarıyan vasıtalardır; 

Bunlardan makina kuvvetiyle hareket eden
lere (motorlu nakil vasıtası), insan veya hay
van gücü ile hareket ettirilenlere de (motor
suz nakil vasıtası) denir; 

D) Müteharrik makina : Traktör, yol ma-
kinası ve tank gibi ziraat, sanayi, bayındırlık, 
millî savunma işlerinde ve bunlara benzer hiz
metlerde kullanılan ve karayolunda insan, hay
van ve eşya nakliyatı yapmıyan teknik vası
talardır; 

E) Şoför : Motorlu nakil vasıtalarını veya 
müteharrik makinaları sevk ve idare eden kim
sedir; 

F) Sürücü : Motorsuz nakil vasıtalarım 
veya hayvanları sevk ve idare eden kimsedir. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efen
dim; bu maddenin A bendinde (arazi şeridi) 
diye bir madde vardır. Burada şerit denildi
ği zaman, baraja giden yolun şeritten hariç 
olması dolayısiyle bu şerit oradaki trafiği alâ
kadar etmez. Onun için bu (şerit) kelimesi
nin yanına «meydanlar ve bütün yerler» tâbi
rinin ilâvesini rica edeceğim. 

Yalnız «şeridi» kelimesi meseleyi halletmi
yor. 

Bu kadar. 
BEÎS — Efendim, komisyon teklife kar

sı ne diyor? 
CEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 

SAN (Gaziantep) — Metinde (Sahalar) tâbiri 
var. 

BEİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. I 

1963 Û : l 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Teşkilât, Vazife ve Salâhhiyet 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre, 
karayolları üzerindeki trafiğin tanzim ve mura
kabesi, Emniyet Umum Müdürlüğünce teşkil 
edilecek bölge ve vilâyet trafik zabıtası tara
fından yapıhr. 

Ayrıca merkezde ve teşkilâtında şube mü
dürlüğü bulunan vilâyet emiyet müdürlüklerin
de (trafik şubesi) ve diğer vilâyet emniyet mü
dürlüklerinde (trafik bürosu) kurulur. 

Trafik zabıtası ; umumi zabıtanın bilcümle 
salâhiyetlerini haiz ve vazifeleriyle de mükel
leftir. 

BEİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Bu kanunla kendisine tahmil 
edilen vazifeleri yapmak üzere, Karayolları 
Umum Müdürlüğünde (trafik fen heyeti) ku
rulur. 

BEİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdür* 
lüğü Trafik Fen Teyeti teşkilatındaki mühen
dis ve teknisiyenler (bu kanun hükümlerine ay
kırı gördükleri thusueları bir zabıtla tesbit ede
rek en yafan ilgili zabıtaya tevdi ederler. 

BEİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İçişleri Vekâletinde; Adalet, 
Millî Savunma, Millî Eğitim, Bayındırlık, Eko
nomi ve Ticaret, Ulaştırma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım vekâletlerinin ilgili temsilcileriyle, var
sa Türkiye Şoförler Federasyonu temsilcisin
den müteşekkil bir (merkez trafik komisyonu) 
kurulur. 

Teknik Üniversite Trafiîk Kürsüsü temsilci
si bu komisyonun talbiî âzasıdır. 

Merkez Trafik Komisyonu; bu kanunun tat
bik ve tadiline ait her türlü meseleleri tetfldk 
ederek gereken (tavsiyelerde Ibulunur. 

BEİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —. Bu kanun hükümlerinin, tat
bikatında mahallî icap ve ihtiyaçlara göre tra
fik emniyetini sağlıyacak kararlar almak üze-
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re vilâyetlerde valinin veya tevkil edeceği za
tın başkanlığında; belediye, emniyet, milli eği
tim, bayındırlık ve mevcut dlgili mesle'k teşek
küllerinin birer temsilcisinden mürekkep (vilâ
yet trafik komisyonu) kurulur. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE J8. — Kayıt ve tescile tâbi nakil va
sıtalarının fennî muayenelerini; şoför ve sü
rücülerin ehliyet imtihanlarını yapmak üzere: 

A) Motorlu nakil vasıtaları için vilâyetler
de; emniyet müdürünün veya tevkil edeceği 
kimsenin başkanlığında trafik zabıtası temsil
cisiyle Karayolları Umum Müdürlüğü Trafik 
Fen Heyetinin en az iki teknisiyeninden ve ma
hallî ^belediyesince seçilecek bir mütehassısla 
mevcut ilgili meslek teşekkülleri tarafından 
gönderilecek bir azadan ve trafik zabıtasmca 
mahallen seçilecek bir meslek: erbabından mü
teşekkil (muayene ve imtihan komisyonu) ku
rulur. 

Bu komisyonun teşekkülü dçin lüzumlu olan 
teknik personel ve vasıtalar mahallen temin edi
lemediği takdirde civar vilâyetlerden ikmal olu
nur. 

B) Motorsuz nakil vasıtalarının fennî mu-
ayeneleriyle sürücülerinin imtihanları, vilâyet 
trafik komisyonunca 'kararlaştırılarak ilân edi
lecek tarihlerde, kaza veya nahiyelerde yapılır. 

Komisyonlara dâhil azalardan memur olmı-
yanlara huzur hakkı verilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüneü (bölüm 
Malî hükümler 

MADDE 9. — A) ... Nakil vasıtalarının bu 
kanuna göre yapılacak kayıt ve tescdli muame-
leleriyle şoför ve sürücülere verilecek ehliyet
name 'karşılığı olarak (bir defaya mahsus olmak 
ve : 

A) Motorsuz nakil vasıtaları için 50 ve 
motorlu nakil vasıtaları için 200 kuruş; 

B) Sürücü ehliyetnameleri için 50, ama
tör ehliyetnameleri için 100, profesyonel ve hu
susi ehliyetnameler için 200 kuruşu; 

Geçmemek üzere harç alınır. 
C) Adlarına nakil vasıtası kayıt ve tescil 

edilmiş hakiki veya hükmi şahıslardan ayda. 

3.1953 0 : 1 
motorsuz nakil vasıtaları için 1 ve motorlu nakil 

i vasıtaları için 20 lirayı geçmemek üzere Trafik 
i Resmi alınır. 

i D) Nakil vasıtalarının cins ve vasıflarına, 
i ticari olan veya olmıyan işletme şekillerine göre 
I (C) bendindeki hadler dâhilinde tâyin olunacak 
I resim yılda en az dört taksitte alınır. 

i E) Zamanında ödenmiyen harç ve resimler 
% 10 fazlasiyîe ve Tahsili Emval Kanunu hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

i P) Tebliğ, tahakkuk, itiraz, temyiz, mü-
j rurüzaman ve diğer müddetlerin hesabı, cezalar 
j ve maddi hataların düzeltilmesine ait muamele-
j 1er hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri tat-
I bik olunur. 

Cİ) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulu
nan Elçilik ve konsolosluklariyle elçi maslahat-
güzar ve konsoloslarına (Fahrî konsoloslar 
hariç) ve o deevletin tâbiiyetinde bulunan elçilik 
ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir ziyaret 
vazifesi için yurda gelen delege ve askerî heyet
lere ve bu heyetlere mensup yabancı tabiiyetin
deki şahıslara ait nakil vasıtaları mütekabiliyet 
kaydiyle harçtan ve Trafik Resminden, muaftır. 

H) Bu kanuna göre Hazinece tahsil oluna
cak harç, resim ve cezalar gelir bütçesine irat 
ve karşılığında, her yıl gelir tahminlerinin % 
25 i nispetinde (belediyelere % 10 u nispetinde 
vilâyet hususi idarelerine verilmek üzere Mali
ye Vekâleti Bütçesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesalbmda na
zara alınır. 

Belediyelerle vilâyet hususi idarelerine ait 
ödenekler her ay sonunda müsavi taksitler ha
linde ve bir evvelki yılın hasılat fazlası müta-
akıp yılın (birinci ayı sonunda toptan İçişleri 
Vekâleti emrine, ayrı ayrı iki hesalba kaydohm-

I mak üzere, İller Bankasına tevdi olunur. 

İller Bankasında, İçişleri Vekâleti emrin-
I de her ay toplanan bu paralar Irankaea en geç 
I ertesi ayın 15 ine kadar vilâyetlerin ve bele-
I diyelerin son nüfus sayımmdakî nüfus mikta

rına göre vilâyetlere ve belediyelere dağıtılır. 
REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 

| edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Dördüncü Bölüm 

Yol emniyeti ve trafik tesisleri 
I 

Yol emniyeti 
MADDE 10. — Karayöllarma trafiği güç

leştirecek, tehlikeye düşürecek veya trafiğe mâ
ni olacak şekilde bir şey koymak, dikmek, atmak, 
bırakmak, dökmek veya benzeri harektlrde bu
lunmak yasaktır. 

Tesfoit olunan bu gîbi engeller zabıta tara
fından derhal bertaraf olunur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi. kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

MADDE 11. — Karayollarının veya bu yol
lara ait sanat yapılariyle emniyet tesisleri gibi 
eserlerin bozulması, tahrip edilmesi yasaktır. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Belediye hudutları dışında
ki karayollarının sınırlarından itibaren yolun 
her iki tarafında on beşer metrelik mesafe için
de, Karayolları Umum Müdürlüğünden ruhsat 
alınmadıkça benzin istasyonu, fabrika, tamir 
atelyesi, lokanta, kahvehane, otel, mesken, su 
arkları ve benzeri tesisler inşası ve kesif ağaç
lıklar ihdası yasaktır. 

Ruhsatsız yapılmış olan bu gibi tesisler zabı
taca tesbit olunarak derhal kapatılır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

n 
Trafik tesisleri 

MADDE 13. — Trafik için gerekli olan işa
ret levhalariyle cihazları, karayolunun inşası ve 
bakımı ile vazifeli idarelerce ve belediye hudut
ları dâhilinden geçen Devlet yolları ile bu yol
lara iltisak eden diğer yollarda Karayolları 
Umum Müdürlüğünce temin, tesis ve idame 
olunur. 

Alâkalı idarelerce tesis olunan trafik işaret 
levhalariyle cihazlarının usulüne uygun olup 
olmadıkları vtö ihtiyaca kâfi bulunup bulunma
dıkları Karayolları Umum Müdürlüğünce kont
rol edilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Karayollarındaki trafik işa
ret levhalariyle cihazlarının bozulması, tahrip 
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edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — îlân, levha veya afiş gibi 
vasıtalarla trafik işaret levha ve cihazlarının 
görülmelerini veya ifade ettikleri mânanın an
laşılmasını güçleştirecek veya bu hususlarda 
şüphe ve tereddüde yer verecek şekilde müda
halede bulunulması yasaktır. 

Zabıta tarafından, tiesbit olunan bu gibi mü
dahaleler derhal bertaraf edilir. 

REÎS — Söz istiyen yok Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Belediye hudutları içindeki 
karayolları kenarında akar yakıt depoları, 
umumi garaj, nakil vasıtası parkı, servis is
tasyonu, nakil vasıtası kiralama yerleri, nakil 
vasıtası veya müteharrik makina tamir ve 
sökme yerleri, şoför ve sürücü okul veya kurs
ları ve benzeri gibi tesislerin yapılmasına ve 
açılmasına belediyece, mahallî vilâyet, tarafik 
komisyonunun muvafakati alınmadıkça ruhsat 
verilemez. 

Bu gibi yerlerin ruhsatsız açılması yasak
tır. 

Müsaadesiz açılmış olan bu gibi yerler za
bıtaca tesbit olunarak derhal kapatılır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Kayıt, tescil ve muayene 

MADDE 17. — Bir nakil vasıtasına sahip 
olan kimse vasıtasını, ikametgâh veya iş yeri
nin bulunduğu vilâyet trafik şube veya büro
suna kayıt ve tescil ettirmeden trafiğe çıkara
maz. 

Ancak : 
A) Binek ve yük hayvanları; 
B) El arabaları; 
C) Çocuk ve malûllere mahsus arabalar; 
D) Ziraat işlerinde kullanılıp karayolla» 

rında normal ve ticari nakliyat yapmıyan mo
torsuz nakil vasıtaları; 

E) îç hizmetler • dışında kalan ve münha
sıran askerî maksalarla kullanılan ordu nakil 
vasıtaları; 

P) Turistlerin nakil vasıtalariyle milletler
arası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalarımız 
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şümulüne giren yabancı nakil vasıtaları; 1 

(T) BU kanunun 2 nci maddesinin (D> ben
dinde gösterilen müteharrik makinalar; 

Bu hükme tâbi değildir. 
(E) ve (G) bentlerinde gösterilen vasıta 

ve makinalarm kayıt ve tescilleri tâbi oldukla
rı idarelerce yapılır. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Kayıt ve tescil muamelen-
nin tamamlanmasına kadar bir nakil vasıtası
nın, bulunduğu vilâyetin trafik şube veya bü
rosundan muvakkat ruhsatname ve plâka alın
madıkça, trafiğe çıkarılması yasaktır. 

Malî mesuliyet sigortasına tâbi nakil vasi- I 
talarına muvakkat ruhsatname ve plâka veril
mesi, sigorta akdinin yaptırılmış olmasına bağ
lıdır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Fennî muayene neticesinde 
trafiğe çıkarılmaya salih olduğu anlaşılan ve ma
lî mesuliyet sigorta akdini haiz bulunan nakil 
vasıtalarının kayıt ve tescili yapılarak bu vası
talar için : 

A) Muteber olduğu müddet zarfında hangi 
şartlar dâhilinde trafiğe çıkarılabileceğini göste
rir (Trafik Ruhsatnamesi); 

B) Nakil vasıtasının trafiğe çıkarıldığı ta
rihten itibaren geçirdiği bütün teknik ve huku
ki değişiklikleri gösterir (Nakil vasıtası sicili); 

C) Nakil vasıtalarının kayıt ve tescil olun
dukları vilâyet ile sıra numaralarını gösterir 
(plâka) 1ar; 

Verilir. 
Şoför ve sürücüler, trafik ruhsatnamesi ile 

nakil vasıtası sicilini ve plâkaları daima kullanıla
bilir şekilde ve vasıta üzerinde bulundurmaya 
ve bu kanunla salahiyetli kılınmış kimselerin her 
isteğinde göstermeye mecburdurlar. 

RE t S — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Verildikleri tarihten muteber 
olmak üzere trafik ruhsatnamesi bir yıl; muvak
kat ruhsatname ve muvakkat plâkalar 30 gün 
müddetle yurdun her yerinde muteberdir. 

Müddeti dolmuş olup yemleme muameleleri | 
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tamamlanmamış vesikaları haiz nakil vasıtaları
nın trafiğe çıkarılması yasaktır. 

Bu gibi nakil vasıtaları zabıta tarafından tra
fikten menolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Trafik ruhsatnamesi ile nakil 
vasıtası .sicilinde yazılı bilgilerden her hangi bi
rinin değişmesi halinde vasıta sahibi 20 gün için
de keyfiyeti vasıtanın kayıtlı olduğu trafik şu
be veya bürosuna bildirmeye mecburdur. 

Bu değişmeler tescil edilmedikçe hukukan 
muteber sayılmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. , 

MADDE 22. — Nakil vasıtaları, muayyen 
fâslalarla fennî muayeneye tâbi tutulurlar. 

Bu muayeneler her hangi bir vilâyet mua
yene ve imtihan komisyonuna yaptırılabilir. 

Trafiğe salih olduğundan şüphe edilen nakil 
vasıtaları her zaman muayene edilebilirler. 

Müddetleri içinde muayeneye getirilmiyen 
nakil vasıtalarının muayenesi yapılıncaya ve 
muayenesinde trafiğe salih olmadığı anlaşılan
ların, tesbit olunan arızaları giderilinceye ka
dar trafiğe çıkarılmaları yasaktır. Bu yasağa 
aykırı hareket halinde nakil vasıtaları zabıta
ca trafikten menolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. , 

Altıncı Bölüm 
Şoför ve sürücü ehliyetnameleri 

MADDE 23. — Kayıt ve tescili mecburi olan 
nakil vasıtalarının şoför ve sürücülerinin haiz 
olacakları ehliyetnameler aşağıda gösterilmiş
tir : 

A) Profesyonel ehliyetname : Bir nakil 
vasıtasını meslek ve sanat olarak sevk ve idare 
edenlere verilen ehliyet vesikasıdır. 

B) Hususi ehliyetname : Kamyon ve oto
büs gibi ağır nakil vasıtalarını kullanacaklara 
verilen ehliyet vesikasıdır. 

C) Amatör ehliyetnamesi; (A) ve (B) bent
leri dışında nakil vasıtası kullanacaklara ve
rilen ehliyet vesikasıdır. 
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D) Milletlerarası ehliyetname; milletler

arası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalarımız-
daki usullere göre verilen ehliyet vesikasıdır. 

Yukardaki ehliyetnameler ancak mahsus ol
dukları sınıflar ve vasıta cinsleri için mute
berdi». 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunun 23 ncü madde
sinde gösterilen şoför ve sürücü ehliyetname
leri alınmadıkça kayıt ve tescile tâbi nakil va
sıtalarını karayollarında kullanmak veya ehli
yetnamesi olmıyan şahıslara kullandırmak ya
saktır. 

17 nci maddenin (E) ve (G) bentlerinde ya
zılı nakil vasıtası ve müteharrik makineleri 
kullananların ehliyetnameleri, hizmetin taal
lûk ettiği idarelerce verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 25. — Verildikleri tarihten itibar 
olunnmak üzere amatör ehliyetnameleri 3 yıl 
profesyonel ve hususi ehliyetnameler 2 yıl müd
detle yurdun her yerinde muteberdir. 

Müddet sonunda ehliyetname sahibinin tek
nik ve sağlık durumunda bir tahavvül olma
dığı takdirde aynı müddetle muteber olmak 
üzere ehliyetname sadece vize .edilir, aksi hal
de vilâyet trafik komisyonlarının kararı ile eh
liyetname sahibi yeniden muayeneye tâbi tu
tulur 

Müddeti dolmuş ehliyetnamelerle nakil va
sıtası kullanmak veya kullandırmak yasaktır. 

Bu gibiler zabıtaca nakil vasıtası kullan
maktan menolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26. — Şoför veya sürücü ehliyet
namesi almak için : 

A) Üisiklet kullanacak olanların 11, ama
tör ehliyetnamesi alacakların 18, profesyonel 
veya husisi ehliyetname alacakların 21 yaşını 
doldurmuş olmaları ; 

B) Şoför ehliyetnamesi alacakların ilk 
tahsillerini yapmış olmaları ; 
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I C) Evvelce verilmiş bir ehliyetnamenin da

imî olarak geri alınmamış olması; şayet muvak
kat olarak geri alınmış ise müddetin dolmuş 
bulunması ; 

D) Yapılacak nazari ve ameU imtihanların 
başarılması ; 

E) Teknik ve sağlık muayenesinde şoför 
veya sürücülüğe mâni bir özürü bulunmadığı
nın veya uyuşturucu maddelerle keyif verici 

I madde ve içkileri kullanmıya müptelâ olmadı
ğının anlaşılması şarttır. 

Ehliyetname verilirken sahibinin parmak 
I izleri de almır. 

REÎS — Hidayet Aydmer buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhterem 

I arkadaşlar, bu maddenin Bayındırlık Komisyonu 
I tarafından tetkiki sırasında maddeye bir (F) 
I bendi eklenmişti. Eklediği (P) bendi şu idi: 
I (Ceza Kanununda yazılı yol kesmek, ırza geç-
I mek, kadın kaçırmak, hırsızlık, dolandırıcılık, 
I emniyeti suiistimal, uyuşturucu maddeler kul-
I lanmak fuhuşa teşvik ve vasıta olmak suçların-
I dan birisi ile veya kaçakçılık suçundan mah-
I kûm olmamış bulunmak şarttır.) Yani şoför ola-
I bilmesi için bunlardan birisi ile mahkûm olma-
I ması lâzımdı. Bayındırlık Komisyonu vaktiyle 
I bu (F) fıkrasını eklemiş iken Geçici Komisyon, 
I hukuka münafi olduğu beyaniyle bunu kaldır-
I mıştır. Bu doğru olmadığına göre bu gibi suç-
I lan işliyenlernv profesonel şoför olması da doğ-
I ru değildir. Ama amatör şoför olabilir mi? Bu-
I nu yapabilmek için Bayındırlık Komisyonu tara-
I fmdan (F) bendi olarak vaktiyle teklif edilip, 
I son Geçici Komisyonunun kaldırdığı fıkranın 
I başına profesyonel şoför ruhsatnamesi kaydının 
I da eklenmesini ve bunun kabulünü rica ediyo-
I yorum. Irza, namusa tecavüz edenler artık şo-
I för olarak çalışmasınlar. Memleketin selâmeti 
I namına bu lâzımdır. 
I REİS — Buyurun komisyon. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar-

I kadaşlar; Bayındırlık Komisyonu olarak Hi-
1 dayet Aydmer arkadaşımızın teklifini biz de te-
I yit ederiz. Amatör şoförler için değil ama pro-
I fesyonel şoförler için, bütün çoluk çocuğumuzun 
I ve kendimizin hayatını teslim ettiğimiz bu kim-, 
I selerin şu F fıkrasında yazılı suçlarla suçlandı* 
I nknış olknama'larıııı aırzu etmek, diğer şoför va-
I taıudaşlanmızm da arzularına ttereümaım.olmaktır 
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kanaatindeyiz. Bunuun için şu F fıkrasındaki 
yol kesme, ırza geçme ve saire gibi suçlarla suç
landırılmış ve mahkeme kararına iktiran etmiş 
şoförlere ehliyet verilmemesi hakkındaki teklife 
biz de taraftarız. Bizim teklifimizde mevcut 
olan bu hükmü Geçici Komisyon kaldırmıştır; 
izahını onlar yapsınlar. 

REİS — Senihi Yürüten. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; bu tasarmm 26 neı maddesi
nin son fıkrasında, lisans verilirken sahibinin 
parmak izleri alınır, denmektedir. Bu ağır bir 
yoldur. Nitekim Hükümetin gerekçesinde de 
uyuşturucu madde müptelâsı olanların parmak 
izleri evvelce alınmış olduğu zikredilerek, lisans 
almak istiyenlerin bir sabıkalı kimse olup ol
madığının tetkiki zımnında parmak izlerinin 
alınması lâzım, denmektedir. 

Bizim memlekette parmak izi alma teşkilâ
tı birkaç vilâyette mevcuttur. Bu lisans alacak 
kimseleri, uzak vilâyetlerden, parmak izi teşki
lâtı olan yerlere mi getireceğiz? Buna imkân 
Var mıdır? Bu tasarının aynı maddesinde li
sans alacakların ; 

1. 21 yaşını doldurması lâzım. 
2. ilk tahsilini yapmış olması lâzım. 
3. Yapılacak nazari, amelî, meslekî imtihan

larını başarması lâzım. 
4. Sağlık muayenelerinde şoför ve sürücü

lüğe mâni bir halde bulunmaması lâzım. 
5. Keyif verici madde veya içkiye müptelâ 

olmaması lâzım. 
6. Türk Ceza Kanununda yazılı 411 - 419 

hariç, 429 - 437, 491 - 494, 495 - 504, 508 - 511 
nci maddelerdeki yazılı suçlardan bir veya bir 
kaçı ile mahkûm olmaması lâzım, denmek var
ken, bu evsafı haiz bir kimsenin şoför ve sürü
cü olması demek, (Sorbon) veya (Kenbıriç) 
darülfunlarından diploma alması kadar mühim 
bir iştir. Ben şahsan şoförlerimizin böyle kim
selerden olmasını candan arzu ederken, bu ka
litede bir kimsenin bir de parmak izinin alınma
sını doğru bulmamaktayım. 

Diğer taraftan yüz binlerce şoför, sürücü 
ve traktör kullananları bir de bu formaliteye 
tâbi tutmak, vatandaşa eza ve cefa etmekten 
başka bir şey değildir, tnşaallah bu memleket
te parmak izi almak teşkilâtı her vilâyette 
olur, o zaman 21 milyon Türkün de teşkilât va-
sıtasiyle, tngiliz Ana Kraliçesi ve Mister Ruz-
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j velt gibi parmak izlerini alırsınız ve bu suret-
I le uyuşturucu madde kullananlar ayrılmış olur. 
I Yüksek Meclisçe lüzum görülen kanunlar da-
I ima çıkarılabileceğinden bu parmak izi işini 

de belki ileride lüzumuna binaen bir kanun hali-
I ne sokabiliriz, kanaatindeyim. 

Bu son fıkranın kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. Bu hususta bir de önerge sunuyorum. 

JZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte-
reni arkadaşlar, 26 neı maddenin B bendinde 
şoijör olacakların ilk tahsillerini yapmış olması 
şaıftı konmaktadır. 

I Gerçi kanunlar makabline teşmil edilmez ise 
de halen kofÖrlük yapmakta olanların böyle 
bir kayda tâbi olmayacaklarının bir kere de 
komisyon tarafından burada zikredilmesinde 
fayda vardır. 

İkincisi; Hidayet Aydıner arkadaşımızın, 
P fıkrası mucibince, zikrettiği sulçlar şoförde 
mevcut olduğu zaman komisyon, bu gibilere 

I ehliyetname verilmiyeceğini tasrih etmiştir. 
Fakat bir şoföre ehliyetname verilmiştir. Eh
liyetnameyi aldığı halde F fıkrasında bahsedi-

I leh suçları yapan şoförlere ne yapılacaktır1? 
I Bu hususta bir hüküm yoktur. Bu hususu ko

misyonun tavzih etmesini rica ederim ve (G) 
bendi olarak bir fıkra eklenmesi hakkında bir 

I de önerge takdim ediyorum. 
HADİ ıHÜSMAN (İstanbul) — Bendeniz de 

komisyon sözcüsünün iki noktayı tavzih et
mesini rica edeceğim : 

I Birincisi; şoför ehliyetnameleri alınması için 
ilk tahsilin yapılmış olması lâzımdır. Yukar
da, ikinei maddede şoförü mütalâa ettik, şo
för ismi, traktör hattâ insan, eşya ve hayvan 
taşıyan küçük fennî aletleri sürenlere de ve
rilmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar 
karşısında bilhassa zirai faaliyetimizin kesafet 
payda ettiği bir devirde, traktör kullanan va
tandaşların muhakkak ilk tahsil yapmış olma
ları mecburiyetini kendilerinden istemek doğru 
olmaz. Nitekim Tarım Vekâleti traktörleri 
kullanmayı teşvik bakımından birtakım kurs
lar açmakta, ziraatle iştigal eden birçok va
tandaşlarımıza bunların kullanılmasını öğret
mekte ve vatandaklar da traktör ve saire va
sıtaları pek güzel kullanmaktadırlar. Bu ba
kımdan hiç olmazsa bu gibi nakil vasıtalarını 
kullananlar için böyle bir mecburiyet koymâ-
sak. 
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Bir de ; içkiye müptelâ olmadığının anlaşıl

ması keyfiyeti vardır. Hakikaten bu mevzu da 
aynı kimse için bir anlayışa göre içki kullan
maya müptelâdır, bir anlayışa göre de içki 
kullanmaya müptelâ değildir demek mümkün
dür. 

Binaenaleyh, bir tereddüde mahal bırak
mamak üzere komisyonun bu (içkiye müptelâ 
olmadığının anlaşılması) ifadesini nasıl anla
dıklarını bize izah etmeleri lâzımdır. Her va
tandaş akşam içer, öğle vakti içer, lokantada 
içebilir. Bu iptilâ mânasına girecek midir? 
îptilâ zilzurna sarhoş olup yerlere yatan mâ
nasına mı gelecektir? Bu daima tereddüt edi
lecek, karışıklıklara sebebiyet verecek bir 
mevzudur. Bu noktayı nasıl anladıklarını bu
rada izah ederlerse ilerde bir müşkülâta tesa
düf edilmez. 

REÎS — Efendim, reylerini kullanmıyan ar
kadaşlar, reylerini istimal buyursunlar. 

Cezmi Türk. 
GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, bâzı 

mahkûmların oeazlarını çektikten sonra hayat 
içinde bir iş . tutmalarını düşünmek lâzım dır. 
Meselâ, kaçakçılıktan mahkûm olduktan ve ce
zasını çektikten sonra, servetini kaybetmiş ve 
geçimi dara düşmüş bir vatandaş, ehliyet alıp 
şoförlük yapmak suretiyle, maişetini temin 
•edecek, yuvasını geçindirecekse, ona böyle 
mâni hüküm koymak - bunun daha birçok em
sali vardır - bu gibi 'hükümleri -daha sefil suç
lar işlemeye sevketmekten başka bir işe yara
maz. Binaenaleyh bu gîbi 'hükümleri kanunla
ra «koyarken, vatandaşların hayat sahasında 
geçinme imkânlarını tıkarken, iki taraflı dü
şünülmesi doğru olur. Bu gibi vatandaşların 
şoförlük yapmasında ne gibi zararlar görürüz, 
bu gdıbi vatandaşları şoför yapmakla ne gibi 
faydalar sağlarız, bu ikisini mukayese etmek 
lâzımdır ki, bunun takdirini yüksek vicdanını
za- bırakırım. 

Kaldı ki, bir cemiyette bu gibi hükümler ko
nulması düşünülürken, birtakım prensiplere de 
uydurulması lâzımdır. Bendenizin aklımda kal
dığına göre, Belçika'da mebus olabilmek için 
bir sürü hususi şartlar vardır. Meselâ kaçakçı
lıktan mahkûm olan bir insan veya umumhane 
işleten bir insan mebus olamaz. Fakat bizim 
bugünkü mevzuatımıza göre mebusluğun şera
iti ahlâkiye ve hususiyesi bizde bu kadar dar 

tutulmamıştır. Çok iyi hatırlıyorum; ilk gel
diğim zaman burada mazbataların tasdiki ge
çerken bir arkadaş hakkında kaçakçılıktan 
mahkûmiyeti söylenmiş, fakat kanuni mâni 
yoktur, denmişti. Demek ki, bu memlekette 
mebusların seçilmesi için kâfi derecede kuyut 
konmamışken, şoförlük yapmak için ileri dere
cede kuyut koymak isteniyor. Bu, muvazeneli 
bir şey olmasa gerektir. 

Üçüncü olarak; Sayın Hidayet Aydıner'in 
verdiği takrir bir bakımdan hakikaten bu gibi 
vatandaşları daha dürüst şekle getirmek için
dir. Kaçakçılık bu mevzuda öne sürürlürken, di
ğer taraftan hususi otomobil sahibine müsaade 
edilmektedir. Yani hususi otomobil kullanan 
bir şoför kaçakçılıktan mahkûm olmuşsa ve ye
niden kaçakçılık imkânını elde ederse veya ırz 
düşmanlığından mahkûm ise, yine otomobille 
kız kaçırmaya teşebbüs ederse buna mâni olu
nacak. 

Burada küçücük bir hususiyet vardır. Eğer 
bir şoför kendi vasıtası olan otomobiliyle kız 
kaçırmış veya her hangi bir ırza tasallut etmiş 
ise bunu işten menetmek doğrudur. Fakat bu 
vasıta ile böyle bir şey yapmamış, şoförlükle 
kendi hayatını kazanmak imkânını buluyorsa, 
bu imkân kendisine bahşedilmelidir. 

Hususi şahısların kendi otomobiliyle kız ka
çırmak veya ırza tasallutta bulunmak gibi hal
lerde kendilerine otomobil verilmesi, sosyal, 
içtimai ahlâkın korunması bakımından çok ha
talıdır. Bütün hu bakımlardan Sayın Hidayet 
Aydıner arkadaşımın takririnin reddini arz ve 
teklif ederim. 

REÎS — Oylama muamelesi bitmiştir. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Bu 

madde üzerinde birkaç arkadaş tevakkuf etti. 
Bendeniz daha evvel konuşan arkadaşlarımız
dan Hadi Hüsman arkadaşımızın temas ettiği, 
içkileri kullanmaya müptelâ olma noktasına da 
zihnen takılmıştım. Fakat kendileri izahat is
tedikleri için onun üzerinde durmuyorum. Bâ
zı arkadaşlarımın temas etmediği, naçiz görü
şümle temasa değer telâkki ettiğim iki nokta 
üzerinde duracağım. 

Birisi şudur : A bendinde, bisiklet kullana
cak çocukların 11, amatör ehliyetnamesi alacak
ların 18, profesyonel veya hususi ehliyetname 
alacakların, 21 yaşını doldurmuş olmaları şart 

- 6 1 -



B : 58 25. 
koşulmaktadır. Evvelâ; bisiklet kullanacaklar 
için 11 yaşın tesfbitinde ne gibi hayati, fiziki, be
denî v. s. sebepler düşünülmüştür? Neden 
9 değildir de, 11 dir? Amelî hayatta 9 yaşında 
çocukların da bisiklet kullanmakta oldukları ve 
bilhassa köy hayatında, kasaba yakınlarında otu
ran ailelerin çocukları ve banliyölerde bulunan
lar için dokuz yaşındaki çocukların bisiklet kul
lanma ihtiyaçları vardır. Bu hem şahısları, hem 
de aileleri ve hattâ bâzı ahvalde bulundukları 
küçük muhiti müstefit etmeleri "bakımından lâ
zımdır. Onlar niçin, mahrum edilecektir? Mu
cip sebebi nedir? Komisyondan aydınlatıcı izahat 
rica ediyorum. 

Amatörler için 18 yaş kabul edilmiştir Hu
susi araba kullanacakların 21 yaşını doldurması 
şart koşulmuştur. Ticari hayatta, Zirai hayatta, 
umumi hayatta öyle müteşebbis gençler vardır-
ki, hususi arabalarını kullanmaya her bakımdan 
ehil durumdadırlar. Bunlar 21 yaşını doldur
madıkça araba kullanamıyacaktır. Behemehal 
21 yaşını doldurmanın lüzum ve zarureti nedir? 
Esbabı mucîbesi nedir? 18 ile 21 arasında bir 
hayli yaş farkı vardır. Bunların mucip sebep
leri hakkında heyeti umumiyeyi ve alâka duy
muş olmak itibariyle âcizlerini tenvir buyurur
larsa bilhassa minnettar kalacağım 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Yeredoğ Kişioğlu buyurun. 
YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlar, tasarının 26 ncı maddesinin (A) 
fıkrasında «profesyonel veya hususi ehliyetna
me alacakların 21 yaşını doldurmuş olmaları» 
şartı konmuştur. Kanaatimce bu 21 yaş kaydı, 
muhtelif bakımlardan, fayda temin etmek yerine 
zarar verecektir. Evvel emirde memleketiniz 
iktisadi inkişaf halindedir. Motorlu vesaiti 
kullanacak birçok şoföre ihtiyaç vardır. Bu ihti
yaç neticesinde şoförün çok olmasını temin et
mek için meslek sahibi olmak lâzımdır. Meslek 
sahibi olmak, 18 yaşını ikmal etmekle ve hattâ 
daha evveleden bir gayret neticesinde vukubu-
lacağma göre, tasarıdaki şekliyle, değil 21 yaşın 
ikmali, hattâ askerdiğini ikmal durumuna kadar 
bir kimseyi meslek sahibi etmemek vaziyetinde 
görmek tamamiyle hatalıdır. Meslek sahibi ol-
mıyacaksa askerlikten sonra meslek sahibi ol-
masını kimse düşünemez. Memleketin bukünkü 
iktisadi inkişafı karşısında şoför bulmak ilerde 
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güçlük doğuracaktır. Payda yerine zararını 
göreceğiz dedim. Bilhassa bir nokta bu fikri 
teyit etmektedir; 18 yaşını doldurmuş olan kimse 
amatör şoför olacaktır. Ama askerliğini bitirme
miş bir kimse daha evvelden meslek sahibi ol
mak istiyecek ve amatör şoför ehliyeti ile mütema
diyen şoförlük yapacaktır. Bilhassa bu nokta 
mühimdir. Şu halde bu kanunun tatbika girme
sinden sonra göreceğiz ki, bütün genç şoförler 
amatör şoför ehliyeti ile askerliğe gitmeden ev
vel profesyonel şoförlük yapacaklardır. Halbu
ki, biz 21 yaşını koymuş bulunuyoruz. Bu hük
mü koyarken bunun da önüne geçemiyeceğimi-
zi düşünmek lâzımdır. Gerek bir kimsenin mes
lek sahibi olması ve gerekse bunu tutmak müm
kün olmaması bakımından buraya 21 yaş kaydı
nı koymakta fayda yoktur. Bunlara ilâveten 
üçüncü bir nokta daha ilâve edeyim; o da or
dumuzda şoföre çok büyük ihtiyaç olduğudur. 
Bugün ordumuz tamamiyle makineleşmiş bir hal
dedir. Orduda profesyonel şoförler öğretmen 
olarak kullanılmaktadır. Memleketimizin ihti
yacı bu bakımdan tamamiyle tatmin edilmiş de
ğildir. Bir şeyi daha düşünce olarak arzedeyim; 
burada böyle denileceğine, askerlikten sonra an
cak şoför olunabilir denilse daha iyi olurdu. Ya 
22 yaşında askerlikten dönecekler, bunlar 21 ya
şını doldursalar da fiilen şoför olmak imkânını 
kaybedeceklerdir. Bu kadar şümullü olan yaş 
meselesine mütaallik fıkra ile profesyonel ve hu
susi ehliyetler kabul edilecektir. Onun için bn 
fıkranın değişmesi lâzımdır. Bendeniz bu hu
susta bir takrir hazırladım; ehliyet alma için 19 
yaşını ikmal etme şartını koydum. 

Yalnız bir müâhazayı daha burada zikretmek 
isterim. Askerliğini ikmal ile böyle 21 yaşını öne 
sürmekle şöyle bir fayda elde edilmek istenmiştir; 
daha durgunlaşmış, daha ağırlaşmış kimselere bir 
hak tanınmak istenmiş oluyor. Fakat, yaşa ait 
sebepler yüzünden mi suiistimaller meydana ge
liyor? Suiistimalin daha ziyade kontrolsüz
lükten, şimdiye kadar olduğu gibi kayıtsız hu-

ı dutsuz bu işin devam etmesinden neşet ettiği gö
rülmektedir. Şu halde biz evvel emirde şu ka
nunla kontrol sistemimizi tatbikata koyalım on-

I dan sonra şayet daha olgun yaş meselesinin ehem
miyetli olduğunu görürsek şüphesiz yeni düşün
celere sahip olacağız. Bu itibarla ve şifahen ar-
zettiğim sebeplerden dolayı verdiğim takririn ka-

I bul Duyurulmasını rica ederim. 
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HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

Bayındırlık Komisyonu, Ceza Kanununda yazılı 
yol kesme, ırza geçme ve sair cürümlerle mah
kûm olanlara şoför ehliyeti verilmemesine dair 
mutlak olarak hüküm koymuştur. Fakat bendeniz 
şahsan kendi vasıtasını her hangi bir menfaat, 
bir meslek için değil de, sırf kendi zevki, ihtiyacı 
ve işi için kullanan bir şahsın bu vasıtasını kul
lanmayı menedecek bir hükmün konulmasının 
doğru olmadığını işaret ederek profesyonel şoför 
kaydının ilâvesini teklif eylemiştim. Sayın Cezmi 
Türk arkadaşımız buna itiraz ettiler sözlerimde 
tenakuz olduğunu söylediler. Sözlerimde asla te
nakuz yoktur. Âlemin karısını, çoluk çocuğunu, 
kızını taşıyan, onların, bir an içinde olsa, her şe
yi kendine emanet edilen bir şoförün birtakım 
vasıf ve şartları haiz olması lâzımdır, ama ken
di hususi vasıtasını yalnız kendi için kullanan 
kimseden bu şartları aramaya ihtiyaç yoktur, de
dim. Buna mukabil Cezmi Türk arkadaşımızın 
noktai nazarları yanlıştır. Birtakım vatandaşları 
iş sahasından menediyoruz, dediler. Dünyada ta
ayyüş sahası yalnız şoförlük değildir. Başka sa
halarda da o vatandaş çalışabilir. Fakat bindir
diği kadının ırzına geçen, onu Tepebaşından alıp 
Alibey Köyüne götüren şoföre şoförlük ehliyet
namesi verilmez arkadaşlar. (Doğru sesleri) 

RElS — Pertev Arat. (Yok sesleri) Baha
dır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Tasarı
nın 26 ncı maddesinde şoför ve sürücüler için 
konulmuş olan şartları Senihi Yürüten arkada
şımız, üniversite mezunu olmak gibi falan di
ye tavsif etti ve şoförlerin bütün kayıtlardan 
istisna edilmesi lâzımgeldiğini ileri sürdü. 

SENÎHl YÜRÜTEN (İstanbul) — Öyle bir 
şey söylemedim. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 
şoför ilk tahsil yapmış olmalı mı, olmamalı mı? 
Elbette olmalıdır. Sebebi? Bir şoförün eline 
büyük kıymette ve millî servetin bir parçası olan 
bir mal tevdi ediliyor. Biz sadece şahsi zaviye
den görmek durumunda değiliz. 

Bilgisi olmıyan adamların elinde bu ma-
teryelin ne suretle ziyana uğradığına her an 
şahit oluyoruz. Binaenaleyh, Cezmi Bey arka
daşımızın mütalâa ettiği gibi, bu kanunu-, hu
susi bir ticaret kanunudur diye mütalâa etmek 
yersizdir. Bu kanunu bir âmme nizamı kanu-
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I nu olarak kabul etmek lâzımdır. Şoför, otomo

bil ve Trafik birer âmme müessesesi olarak va
tandaşın hayatına girmiş olan şeylerdir. 
Yollar inkişaf ettikçe binlerce vasıta bu 
yollardan seyredecektir. Vatandaşın ırzı, 
namusu, hayatı şoförlerin «line teslim edil-

I mek gibi bir vaziyet hasıl olacaktır. Bi
naenaleyh, suç işlemiş veya suç işlemeye mü
sait olan kimselerin mahkeme kararı ile suç
luluğu tebeyyün ettiği takdirde, âmmenin em
niyetine taallûk eden hizmetlerde kullanmak 
asla caiz değildir. 

Hidayet Aydmer arkadaşımızın, Geçici Ko-
I misyon tarafından tayyedilmiş olan hükümle

rin yeniden maddeye ilâvesi yolunda vermiş ol
duğu takririni ben memnuniyetle telâkki ede
rim. Böyle olması lâzımgelir. Düşünün ki, 6 ay 
ceza verilmiş bir adamı devlet dairelerinde en 

I ufak bir memuriyette dahi istihdam etmiyorsu
nuz. öbür yandan ırza tasaddi etmiş, yahut 
kaçakçılık yapmış, yahut fena ahlâkı, fena te-

I mayülleri" mahkeme karariyle tesbit edilmiş bir 
adama çoluğunuzu, çocuğunuzu, malınızı, mül
künüzü dağ başında emniyet etmek cesaretini 
gösteriyorsunuz. Bu hali tezatlı telâkki etmek lâ
zımgelir. 

Şimdi, nasıl olurda bir şoför bu kadar ka
yıtları haiz olur? Herkes şoför olsun, herkes 
bir meslek sahibi olsun. Aynı şeyi biraz daha 

I teşmil edecek olursak diyebiliriz ki, herkes dok-
I tor olsun. Niçin doktorluğu tahdit ediyorsunuz? 

Biraz eli kalem tutan, istida yazmak kabiliyetin
de olan bir adam avukatlık yapsın. Niçin tah
ditler koyuyorsunuz?. Mademki, bunun yaptı-

I ğı iş de âmme hizmetleri içerisinde bir zümre-
I ye dâhil bulunuyor, yani hem üstünde çalış-
I tığı malı muhafaza, hem de vatandaşların sıh

hatini koruma ve varlığını muhafaza edebilmesi 
I için birtakım şartları haiz olması kabul edilebi-
I lir bir haldir. 
I İkinci olarak yaş meselesini ileri sürdüler. 
I Niçin 18 - 19 değildir, askerlik hizmeti ve saire... 
I Şimdi, bu 18 - 21 teklifi sanıyorum ki, ehli-
I yeti cezaiye meselesinden dolayı ele alınmış 

yaş hadleri olması lâzımgelir: Bugün cari olan 
Ceza Kanunu hükümlerine göre ancak 21 yaşı-

I m dolduran adamın tam mânasiyle ehliyeti ce-
I zaiyesi vardır. 18 yaşında olanlar birtakım in-
I dirme hadlerinden istifade ederler. Vakıa Ceza 
l: Kanununun halen yapılmış olan tadilâtında 
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, ehliyeti cezaiye 18 yaşma indirilmiş ise de henüz 
bu teklif Meclisten geçerek kanuniyet kesbet-
miş değildir. 

Binaenaleyh ehliyeti cezaiye bakımından 
bizim yirmi bir yaş haddi kaydiyle mukayyet 
olmadığımız iktiza eder. Benim noktai naza
rım, 26 ncı maddenin yaş haddi hususunda 
koymuş olduğu hadlerin kabul edilmesi ve şo
förlük ehliyeti verilmesi için, Hidayet Aydm-
er'in daha evvelki metnin F fıkrasında dile ge
tirilmiş olan hususları yeni maddeye almak yo
lundaki teklifinin kabulü mahiyetindedir. 

REÎS — Murad Âli Ülğen. 
MURAD ÂLÎ ÜIiGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; ben sayın komisyon sÖ2cüsü 
arkadaşımdan iki noktanın tavzihini rica ede
ceğim : Huzuru âlinize gelen kanun lâyihası
nın 26 ncı maddesinde şoför ehliyeti alabil
mek için 21 yaşını ikmal etmek esasının şart 
olduğu nazarı itibara alınmıştır. 

1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanunu 
zaruri hallerde, 18 yaşını ikmal edehs vatandaş
ların silâh altına alınmalarını âmirdir. Yine 
Astsubay Kanunu mucibince 18 .yasini ikmal 
eden vatandaş astsubay ehliyetini haiz olduk
tan sonra motorlu birliklerde vazife aldığı tak
dirde bunların da 26 ncı madde muvacehesinde 
şoförlük ehliyetini haiz olup olmamaları keyfi
yeti ne şekilde teemmül ve mütalâa edilmekte
dir? Millî Savunmanın bu hizmetlerinin ifa
sında 26 ncı maddenin hükmündeki sarahat 
nazarı itibara alınacak mıdır, alınmıyacak mı
dır? Alındığı takdirde Millî Savunmanın bu 
hizmetlerini 18 yaşını ikmal eden astsubaylar 
ifa etmiyecekler mi? Ve yine Askerî Mükelle
fiyet Kanununa göre 18 yaşını ikmal edenler 
silâh altına alındıkları takdirde bu yaşta bulun
maları onların motorlu birliklerde şoförlük 
vazifesini ifaya mıâni midir, değil midir î Bu 
noktayı tetkik ve mütalâa ettiler mi? Açıklan
masında bendenizce fayda vardır. ('Doğru ses
leri). 

REÎS — Yeredoğ Kişioğlu. 
YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Bahadır Dülger arkada
şımızın bir noktadaki sözleri üzerine kürsüye 
çıkmış bulunuyorum, o da kanunun 26 ncı mad
desinde 21 yaş şartının ehliyeti cezaiye ile bir 
görülmesi keyfiyetidir. Kanaatimizce ehliyeti 

cezaiye ile bu meselenin esasının ve mahiyeti
nin hiçbir alâkası yoktur. Daima bir şoförün va
zifesini iyi bir şekilde göreceği hüsnüniyetle 
düşünülür ve bir insanın ehliyeti cezaiyeyi haiz 
olmadan mesleke giremez, şunu yapamaz bunu 
yapamaz gibi şahsın hürriyetine takyitler koy
mak doğru değildir. Esas olan, meslek sahibi 
olmak, iş yapmaktır, memleketin ihtiyaçlarıdır. 
Yoksa hukukta hüsnüniyet esastır, ceza alm-
nuyacağım düşünmek birinci derecede gelir. 

. Çünkü Ceza çok nadir ahvalde ve istisnaen 
alınabilir. 

Ehliyeti cezaiyeyi 21 yaşma bağlamak da 
doğru değildir. Ehliyeti cezaiye farik ve mü
meyyiz için 11 yaşının ikmaliyl'e başlar. Ama 21 
yaşma kadar cezadan indirmeler var. Bugünkü 
sistemlere göre, bâzı memleketlerde bu 18 ya
şma kadardır, bizde başka şekildedir, fakat ka
nunun tadili ile bizde de 18 yapmak mümkün
dür. Ehliyeti cezaiye 11 yaşının ikmaliyle farik 
ve mümeyyiz olmakla başlıyacağna göre, ceza 
ehliyeti 21 yaşın ikmalinden sonra başlıyor de
mek de haddi zatında doğru değildir. 15 yaşın 
ikmalinden sonra 18 yaşın ikmaline kadar bir 
indirme ile ceza verilmektedir. 18 yaşın ikmalin
den 21 yaşın ikmaline kadar Ceza Kanununun 
tâyin ettiği bir indirme ile ceza verilmektedir. 
18 yaşın ikmalinden 21 yaşm ikmaline kadar 
olan yaş hudutları içinde ,suç işliyen kimse al
tıda bir indirilmek suretiyle cezalandırılır. Şu 
halde altıda bir indirilen bir hapis cezası yine de 
büyüktür. Esasında işin ehemmiyetini düşünmek 
lâzımdır. Ehliyeti e'ezaiyedeki indirmeler hiçbir 
suretle nazarı dikkate alınmamalıdır. Bu itibar
la arkadaşımın bu fikrinde vuzuh ve isabet 
görmemekteyim. Evvelce arzettiğim sebeplere 
binaen takririmin kabulünü rica 'ediyorum. 

REÎS — Komisyon. 
• GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ CEVDET 

SAN (Gazianteb) — Efendim, konuşan arka
daşlarımın mütalâalarına sırasiyle komisyo
numuzun cevabını arzediyorum. 

Şoförlerin işlediği yüz kızartıcı suçlar hak
kında gerek Bayındırlık Komisyonunda ve ge
rekse Geçici Komisyonda bâzı arkadaşlar, bu
rada konuşan arkadaşlar gibi, şoförlüğün, bil
hassa profesyonel şoförlüğün bir âmme hizmeti 
olduğunu ve bunu yapacak kimselerin yüz kı
zartıcı suçlarla mahkûm bulunmamalarının şart 
olduğunu ileri sürdüler, piğer taraftan ar^ 
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kadaşlardan bâzıları bu suçlardan dolayı hak
kında ceza tatbik edilmiş ve cezasını çekmiş 
bir kimseye tekrar ikinci bir ceza tahmil edil
mekte olduğunu ileri sürdüler, neaice itibariy
le Geçici Komisyonda bir rey farkiyle Bayın
dırlık Komisyonunun (F) fıkrasının kaldırıl
masına karar verildi. 

Bu arada bir noktayı daha arzedeyim; Şo
förler Federasyonundan gelen şoför arkadaş
ları dinledik. Bu arkadaşlar İstanbul'dan, An
kara'dan, îzmirden ve diğer bölgelerden mü
messil olarak gelmişlerdi. Komisyondan rica 
ettiler ve bilhassa acı acı yalvardılar ve dedi
ler k i : [bugün Türkiye'de şoför adedi vasıta 
adedinin 2 - 3 mislidir ve bizim ismimizi kir
leten ve «şoför milleti» denmesine sebep olan 
içimizdeki i% 1, % 0,5 nispetindeki kimselerdir. 
Bu hükmü koyarak aramızdan bu gibilerin te
mizlenmesinin temin etmenizi rica ederiz.] Bu
na mukabil hukuki tezi müdafaa ederek bir 
suça iki defa cezn çektirmenin doğru olamı-
yacağmı müdafaa eden arkadaşlar; [siz de bir 
federasyon kurarsınız ve bu gibileri kendi ka
nunumuzla aranızdan çıkarırsınız] dediler. 
Ben vaziyeti olduğu gibi arzediyorum. Bu hu
susta takdir yüksek heyetindir. 

İkinci nokta olaraok; Senihi Yürüten arka
daşımızın, şoförlerin parmak izlerinin alınması 
hakkındaki kayıtlara ait olan sözlerine cevap 
vermek istiyorum. 

Şimdi arkadaşlar; fotoğraf yahut eşkâl ta
rifi ile bir kimsenin tanınması, aradan on, on 
beş sene gibi bir zaman geçtikten sonra kaabil 
olamamaktadır. Buna mukabil parmak izleri 
usulü dünyanın birçok memleketlerinde tatbik 
edilmektedir. Hattâ nüfus tezkerelerinde bile 
parmak izi usulü birçok memleketlerde halen 
kullanılmaktadır. Bize, Amerikadan alınmış bir 
şoför ehliyeti gösterdiler; bu ehliyetnamede 
parmak izi vardı. Bunu şoför arkadaşlara anla
tınca kendileri de kani oldular. Senihi Yürü
ten arkadaşımız tekrar burada ne diye itiraz 
etti, bunu. bilmiyorum.Emniyet Umum Müdürlüğü 
memurlarından aldığımız malûmata göre de bu 
doğrudur. Bu itibarla parmak izlerinin alın
ması hususunda da komisyonumuz ısrar et
mektedir. 

İlk tahsil mecburiyeti sebeplerini Bahadır 
Dülger arkadaşımız gayet güzel izah ettiler. Bu 
arada bir noktayı arzedeyim : Biz de ilk tahsil 
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I mecburiyeti kanunidir. İkincisi, Karayolunda 

seyrüsefer yapan bir şoför yol işaretlerinden 
bâzılarını anlamak ve bâzılarını da okumak 
mecburiyetindedir. İlk tahsil mecburiyetini 
kaldırdığımız zaman yerine nie koyacağız? 

Yalnız okur yazar olsun demek kanaatimizca 
kâfi değildir, okuduğunu anlaması şarttır. Ha
kikaten Bahadır Dülger arkadaşımızın dedikleri 
gibi şoförün eline bir servet verilmektedir. Bun
dan ve bunun icap ve mevzuatından anlaması 
lâzımdır. 

Bu kanun sadece karayolları üzerindeki tra
fiğe aittir. Traktör kullananlar bumu ziraat iş
lerinde kullandıkça ve karayolları üzerinden 
geçmedikçe bu karnına tâbi değildirler. Ancak 
karayolları üzerine çıktıkları zaman bu yolların 
icaplarını bilmesi, işaretleri okuyup anlaması 
icabeder. Aksi halde bütün trafik durur. Bu 
itibarla biz, bu işte İsrar ediyoruz. 

Bir arkadaşımız, 26 ncı maddenin son fıkra
sındaki (İçkiye müptelâ olmadığının anlaşılma-

| sı) ibaresi üzerinde durdular. Cümleye dikkat 
j edilirse görülecektir ki, cümlenin başında 
| « Uyuşturucu veya keyif verici madde ve içki-
i 1er » mevzuubahistir, Yani bu içkiler alelade iç-
j kiler değildir. Uyuşturucu ve keyif verici içki

lerden maksadımız doğrudan doğruya eroin, 
kokain, morfin ve saire gibi şeylerdir. Eğer 

! madde bir iltibasa mahal veriyorsa, o takdirde 
düzeltmeye hazırız. 

Efendim, bâzı arkadaşlarımız da yaş haddi 
üzerinde birtakım noktai nazarlar serdettiler. 
Evvelâ şu noktayı arzedeyim, burada bâzı ta
rifler vardır, amatör lisansı, profesyonel lisansı, 
hususi lisans... Amatör lisansının tarifini yapar
sak bu, kendi malı olan arabayı kullanan kim
seye verilen lisanstır. 

Profösyonel lisans, şoförlüğü geçim vasıtası 
i yapmış olan kimselere verilen lisanstır. Hususi 
j lisans ise, otomobil ve kamyon gibi kullanılması 

oldukça güç olan büyük vasıtaları, kullananlara 
ı verilen lisanstır. Tarifler böyle düşünülürse, ar

kadaşların anlattığı hukuki noktai nazardan zi
yade bizim, maddeyi tedvin ederken düşündüğü
müz noktalar, vasıtanın kullanılışının kolay ve
ya zor oluşudur. Elli kişilik bir otobüsü on sekiz 
yaşındaki bir kimseye vermektense askerliğini 
yapmış, 21 yaşını 'ikmal etmiş bir kimseye ver-

I mek elbette daha doğru olur. 
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Bir arkadaşımız; kanun meriyete girdikten 

sonra şoför bulunamıyacağmı, gerek nakil vasıta
ları ve gerekse ziraat aletleri çoğaldıktan sonra 
bunların şoförsüz kaleağmı söylediler. 

Arkdaşlar, şu ciheti arzedeyim: Evvelce bil-
nıünasebe söylediğim gibi, bizde şoför ve maki
nist aded'i, mevcut vasıtaların en aşağı 2-3 misli
dir ' Binaenaleyh böyle bir korku yoktur. 

Murad Âli Bey zannederim askerlikte alman 
ehliyet ne olacaktır dedi. Kanunun sonradan ge
lecek bâzı hükümlerine göre bütün ehliyetler bir 
tetkika tâbi tutulacak, bu kanun meriyete girdik
ten sonra bu kanunla yetkili kılınmış muayyen 
merciler tarafından ehliyet verilecek, bir vilâyet
te verilen ehliyet Türkiye'nin her tarafında ge
çecektir. 

Efendim, mâruzâtım bundan ibarettir. (Sual, 
sual sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, daha söz almış 
arkadaşlarımız mevcuttur. Diziye göre söz alan 
arkadaşların konuşmaları hitama erdikten sonra 
sualler sorulabilir. Daha evvel bir arkadaşımız 
sordu, fakat bu sualler taaddüt ettiğine göre mü
saadenizle görüşmelere devam edelim, yine ko
misyon not alsın, cevaplarını versin. 

Senihi Yürüten. 
SENÎHI YÜRÜTEN (İstanbul) — Fazla ko-

nuşmıyacağım, sizi sıkmak istemiyorum, affeder
siniz. 

Sözcü arkadaşımız, bu ehliyetnameler alınır
ken parmak izlerinin alınmasını muvafık gördü
ğümü ifade eder tarzda konuştular. Ben şahsan 
muvafık görmediğimi söylemek istiyorum. Çün
kü Bayındırlık Bakanlığında bir trafik mühen
disi arkadaş cebinden, Amerika'da verilmiş bir 
ehliyetname çıkardı, bunu verirken parmak iz
leri alınıyormuş. Bu doğru mudur, değil midir 
bilmem. Yalnız Amerika ile bizim aramızda, par
mak izi için de olsa, bir fark yok mudur? Sonra 
bizim burada lâalettâyin bir otomobil kullanacak 
bir amatörü tasavvur edin. Meselâ Ahmet Bey, 
eline 3-5 bin lira geçmiştir, Çemişkezek'te kendi
sine ehliyet vermek için parmak izi alınacaktır. 
Bu ancak vilâyetlerde olabilir. O vakit ona oto
mobiline bin, filân yere git, parmak izini al gel 
demek lâzım. Çünkü arıyacağız hırsızlıkla alâka
sı var mı, yok mu? Bu, ağır geliyor. Israr ediyo
rum. Parmak izinin alınmasının doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Bu hususta bir de önerge veriyo
rum, desteklemenizi rica ederim. 
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REİS — Hadi Hüsman. 
HÂDI HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

ilk tahsil mecburiyeti hakkındaki noktai naza
rımda tekrar ısrar etmek istiyorum. Sayın Ko
misyon Sözcüsünün verdiği izahat beni tatmin 
etmedi. Bilhassa tarım aletlerinde çalışanlar 
için okuyup yazma kâfidir. Onlardan bir de 
ilk mektep tahsili aramak, bugünkü realiteye 
uygun düşmez. İleride ilk tahsil daha ziyade ta-
ammün eder ve bütün vatandaşlar bu tahsilden 
geçerse belki böyle bir mecburiyet konur. Yal
nız bugünkü makineli ziraatin çoğaldığı bir 
devrede okuma yazmanın üstünde bir de köylü 
vatandaşlara sadece evine giderken veya kazaya 
gitmek için şoseden geçerken bu vasıtayı kul
landığından dolayı ilk tahsil yapma mecburiye
tini tahmil etmek doğru değildir. Yalnız oku
ma yazma bunlar için kâfidir. 

Bir noktayı daha arzetmek istiyorum, ben 
bunun üzerinde durmamıştım, sözcü arkadaşı
mın izahatı beni büsbütün tereddüde düşürdü. 
Bu izahlariyle arkadaşlarımın noktai nazarların
da haklı olduklarını göstermiş oldular. 

Evvelâ içki meselesi üzerinde duracağım; 
sözcü arkadaşımız dediler ki, (bilhassa şoförler 
bize geldiler aramızda böyle içkili arkadaşlar 
var, bunları bir hükümle tasfiye edin.) dediler. 
Hidayet Aydmer arkadaşımızın temas ettiği 
nokta üzerinde beni konuşmaya Sözcü arkadaşı
mızın izahatları sevketmiş oldu. 

Hukukçu arkadaşlarımız dediler ki; «Bun
lar bir mahkeme karariyle cezalarını gördüler, 
binaenaleyh ikinci bir ceza olmasın.» Burada 
biz şoföre ceza vermek mevzuunda işi tetkik et
miyoruz, o şoförün âdeta âmme nizamına ta
allûk eden bir hizmeti görürken diğer vatandaş
lara zarar ika edebilecek durumda olup olma
dığını araştırıyoruz. Böyle bir hüviyet taşıdığı 
mahkeme ilâmiyle ispat edilmiş bir kimseye şo
förlük için mezuniyet vermek asla doğru değil
dir. Hukukçu arkadaşlarımız bilmiyorum han
gi mülâhaza ile bunu söylediler. Onun için ben 
de Hidayet Aydmer arkadaşımızın takririnin 
kabulünü rica ediyorum. Bilhassa tatbikatçı te
reddüt eder demiştim. Nitekim; Sözcü arkada
şımın ifadesinde de derhal bu tereddüdü gör
dük. Kendileri dediler ki; biz keyif verici içki
leri mevzuubahis etmedik. Keyif vermiyen iç
kiler ne olabilir? Böyle bir şey mevcut değildir. 
Yani limonata mıdır? Hangisi olabilir bilmiyo-
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rum. Bugün dahi Sözcü arkadaşımızın tatbikat I 
ta tereddüde düştüğü bir mevzuda, ilerde haki
katen tatbikatçılar çok esaslı ve mühim tered
dütlere düşebilirler. Bu da şoförlerin kâh le
hinde, kâh aleyhinde, neticeler doğurabilir. Onun 
için, keyif verici içkileri kullanmaya müptelâ 
olmadığının anlaşılması nasıl olacaktır? Burada 
bu metnin ona göre tesbiti ve yahut başka bir 
ifade kullanmak suretiyle her halde açıklanma
sı lâzımdır. Sözcü arkadaşımız lâyıkiyle açık
lamamıştır. Tatbikatta müşkülât çıkacaktır ve 
bittabi bundan vatandaşlar da müteessir olacak
tır. Onun için içkiye müptelâ olmak nasıl an
laşılır? Hukukçular mı, doktorlar mı bunu lüt
fen izah etsinler? Komisyon da bunu lâyıkiyle 
tavzih etsin ki, ilerde bir tereddüt hâsıl olma
sın. I 

REİS — Ümran Nazif, buyurun. I 
ÜMRAN NAZİF YÎĞÎTER (Konya) — Muh

terem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız şoförlü
ğü nevama bir âmme hizmeti olarak tavsif et- I 
mislerdir. Halbuki biz zannediyoruz ki, Trafik I 
Kanununun 26 ncı maddesindeki tarife göre, şo- I 
förlük hir serbest meslek erbabı olmaktan dleri I 
gidemez. Her hangi hir serbest meslek erbabı I 
gibi (bir şoför de bir belediyede veya âmine hiz- I 
meti gören bir müessesede tavzif edilirse o za- I 
man memur statüsüne tâlbi olur. Arkadaşlar I 
ise şoförü doğrudan doğruya âmme hizmeti gö- I 
ren fodr insan olarak kabul ettiler, bunun için I 
de mütalâalarını Ibu zihniyet üzerine bina etti- I 
ler. Sözcü arkadaşımız ise gerek trafik işaret- I 
lıeri, gerekse kendilerine teslim edilen makina I 
hakkında bir malûmat sahibi olabilmesi içinşofö- I 
rün asgari ilk tahsil diploması sahibi olması lâzım- I 
geldiğini ileri sürdüler. Takdir buyurulur ki, meni- I 
Jöfeeftmrîzdeilk tahsil mecburiyeti vardır. Falkatel- I 
dekd istatistikler maalesef ilk tahsil çağındaki ço- I 
cuklaraı korkunç nispette ilk tahsil ıgörmödiklerini I 
ve hattâ bâzı yerlerde bu nispetin binde üç ilâ I 
binde yedinin üstünde bulunmadığını; Şarkta, I 
Garpte, Orta-Anadolu'da 'birçok cahil çocuk- I 
larm mevcut olduğunu göstermektedir. Bu iti- I 
barla 26 ncı maddenin 'bu noktaya ait ihükmü I 
memleketin realitesine uygun değildir. Bu I 
memleketin Anayasasında vatandaşın milletve- I 
kili olabilmesi için oîkur yazar olması 'kâfi gö- I 
rüimektedir. Fakat serbest meslek erbabı olan I 
şoförlerin ehliyetnameleri için ilk tahsille kayıt- i 
h tutulmaları biraz gülünç olur. Şoförlük ya- | 
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pacak 'kimsenin (bir makineyi bir sanatkâr gibi, 
tornacı, makinist ve sair sanatkârlar gibi ta
mir edebilmesi şart değildir, arabayı emniyetli 
bir şekilde istimal edebilmeyi meşruttur, bunun 
için de olkur yazar olması lâzım ve kâfidir. 

işaretleri anlayıp anlamamak meselesine ge
lince; beynelmilel işaretler olsun, mahallî bele
diyelerin koymuş olduğu işaretleri olsun, öğren
mesi için yine okur yazar olması kâfidir. Asker
liğini ifa etmiş ve gençlik çağrıa gelmiş olan 
ve tabiatla, hayatla damiî temas halinde bulu
nan bir insanın kâfi bir tecrübeden sonra bu 
bilgilere esasen sahip olabileceği bedihidir. 

Arkadaşlar, komisyon ehliyetn&ma alabil
mek için 21 yaşın lâzımgeldiği mütalâasındadır. 
Halbuki arkadaşlar; gerek rüşt ve gerekse si
yasi ve medeni hakların istimali bakımından 
18 yaş esas olarak alınmıştır. Arkadaşlarımız 
cezai takibat sebebiyle 18 ile 21 arasındaki yaş 
farkını nazarı itibara alarak şoför ehliyetna
mesinin 21 yaşında verilmesini ileri sürmekte
dirler. Bu da memleket realitesine uygun de
ğildir. Çok ufak yaşta evlenme hakkını tanı
dığımız ve hayatını bu meslekten kazanmak 
mecburiyetinde olan bir vatandaşın, bütün 
memnuiyetlere rağmen, kaçak olarak çalışmak 
zorunda bırakılması doğru değildir. 18 yaşın
da vatandaşlar birçok memleket hizmeûne alı
nırken şoförlük gibi pek çok bilgi ve marifete 
ihtiyaç göstermiyen bir meslek için beheme
hal 21 yaşının şart koşulması kanaatimıce doğru 
değildir arkadaşlar. Son zamanlarda matbuat
ta görüyoruz, duyuyoruz ve birçok vakalara 
şahit oluyoruz; hakikaten her meslekte olduğu 
gibi şoförlerin de temiz, sabıkadan âri ve bir
takım fena huylarla malûl olmamaları elbette 
ki memleketin huzur ve asayişini temin bakı
mından lâzımdır. 26 ncı maddede bu hususta 
birçok hükümler mevcuttur. Ancak, Hidayet 
Aydıner arkadaşımızın, daha ileri giderek, geç
miş sabıkalarından dolayı, cezanın infazından 
sonra bir kimsenin şoförlük yapmaması yolun
daki önergesine muhalifim. Burada aslolan şu
dur : Her hangi bir kasıt ile veya her hangi 
bir tesadüfle bir günah işlemiş, suç işlemiş 
bir insanın cezası infaz olunduktan ve cemiyete 
döndükten sonra onu cemiyetin nasiyesi temiz 
bir insanı olarak kabul etmek mecburiyeti var
dır, bunun aksini kabul etmek doğru olmaz. 
Böyle bir adam esasen cezası büyükse hidemati 
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âmmeden mahrumdur, memur olarak kullana* 
mayız, bir de şoför olarak serbest iş yapamaz 
mı diyeceğiz? Peki hırsız mı olsun? Böyle bir 
düşünce çok sakattır. 

Bugün yürürlükte bulunan Avukatlık Ka
nununda dahi maalesef bu kadar ağır tahdit
ler yoktur. Evet, içtimai bir hastalığın teda
visiyle meşgul olan avukatlar bile bu kadar 
ağır tahditlerle karşı karşıya kalmamışlardır. 
Bu itibarla önergelerin reddini rica ediyorum. 
Buna mukabil okur yazar olmanın kâfi bulun
duğuna dair bir önerge de .bendeniz takdim 
ediyor ve bunun desteklenmesini rica ediyorum. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, traktör kullanan veya her 
hangi bir ziraat aletini sürmekte bulunan va
tandaşların okur yazar olmalarını kâfi gören 
kaydı mutlak surette bu kanuna konmasına 
zaruret vardır. Arkadaşımız diyorlar ki, «Bun
lar tarlalarında çalıştıkları müddetçe bu kanun 
hükümlerine tâbi olmıyacaklardır.» İyi, fakal 
ya bunlar karayollarının üzerine çıkarlarsa, 
mahsulünü romorküne doldurup pazara götü
rüp satmak için karayollarından geçerse, Trla-
fik Kanununa göre sen ilkokul mezunu değilsin 
buradan geçemezsin, malını götüremezsin mi 
diyeceğiz? Sonra köy okullarında tahsil üç sene, 
şehirlerde ve kasabalarda ise beş senedir. Elin
deki vesikaya bakacağız, s/en beş senelik ilkokul 
mezunu değilsin mi diyeceğiz? Bu itibarla ziraat 
aletleri sürücülerinin sadece okur yazar olma
larının kâfi görülmesinin kabulü lâzımdır (Çok 
doğru sesleri). 

HAMDI BOZBAĞ (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın S'enihi Yürüten arkadaşımız 
ecnebi memleketlerde alman ehliyetler üzerinde 
parmak izi olup olmadığı hususunu şüpheli bir 
tarzda konuşmuş olmasaydı, huzurunuza çıkıp 
konuşmıyacaktım. 

Hakikaten Amerika'da ve başka memleket
lerde verilen ehliyetnameler üzerine parmak iz
leri bastırılır. Ben şahsan Amerika'da iken al
dığım ehliyetname için parmak izimi aldılar. 
Gayet basit şöyl'â bir kâğıt üzerinde isim ve 
saire yazılır ve sağ köşesine parmak izi bastı
rılır. Bu şekilde bir hareket asla haysiyet kırıcı 
değildir, bilâkis pratikleştirilmiş, kolaylaştı
rılmış bir şeydir. Türkiye'de ehliyet verilecek 
yerlerde tabiî komisyon huzurunda, belki fotöğ-
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| raf bulunmazsa parmak izi almak çok daha ko

lay olur kanaatindeyim. 
J ikinci olarak Hadi Htisman arkadaşımız, iç-
I kiye müptelâ olanlar hakkında konuştular. 

Bendeniz, komisyonda çalışmış bir arkadaşı
nız olarak arzedeyim ki, bu tasarı komisyonda 
görüşülürken, vekâtet temsilcisi arkadaşımla 
bizlere şu izahatı vermiştir: 

içkiyi teşhis etmek için bir alet vardır, yolda 
kontrol edilecek olan kimse bu testten geçirile
rek, sarhoş olup olmadığı derhal tesbit edilmek
te ve ayrıca içkiye müptelâ olup olmadığı key-
fijyeti ve alkol derecesinin nispeti bununla tâ
yin edilmektedir. Bunlar ayrıca trafik nizam
namesinde tesbit edileceği için kanuna konul
mamıştır. 

RElS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar, yalnız bir noktayı arzetmekle iktifa 
edeceğim. Kanaatimıce mâruzâtım ' bir sureti 
•hal olacaktır. 

ilk tahsil mevzuunda mevcut hükmün aley
hinde mütalâa serdeden arkadaşlarımız, kanaa
timce amelî hayatı göz önüne getirmek bakı
mından haklıdırlar. Eğer biz buradaki hükmü 
aynen tatbik mevkiine koyarsak, durumu bu
na göre tetkik edersek, fıkrada «şoför ehliyet
namesi alacakların ilk tahsil yapmış olmaları» 
dendiğine nazaran, behemehal ilkokuldan me
zun olmak şarttır, ister köy okulundan me
zun olsun,; ister şehir okulundan mezun olsun,' 
zannederim 3 senelik bir tahsil ile beş senelik 
tahsil bakımından maddede1 tereddüdü mucip 
bir şey yoktur. Köy veya kasabada olsun behe
mehal bir ilkokuldan mezun olmak şarttır. 

Bir an için bunun aksini mütalâa edelim 
j ye fikrimi izah ederken kendimi şoför olacak 
j jfarzedeyim : Bendeniz ailemi geçindirmek için •; 
I şoförlük yapmak mecburiyetinde kaldım ve 
j şoför kurslarına devam ediyorum. Bana kursu 

muva<ffakiyetle bitirdiğime dair bir diploma 
veriliyor, zabıtaya geliyorum, şoför ehliyet
namesi istiyorum. Zabıta aradığı şartlar ara
sında benden ilkokul diploması soruyor. Hal-

[ buki bendeniz ilk tahsil çağını çoktan geçirmi
şim, yaşım .itibariyle buna imkân yok, ama 

i ailemi de geçindirmeye mecburum. • Okur' yaza-
j rım, vaktiyle rüştiyenin aşağı sınıflarında bu-
: İundum, şurada burada- okudum, imam - hatip 

^kuluna veya' her>^hangi< bir okul»; girip çık-
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mışım, ama ilkokul diplomam yok, fakat okur 
yazarım; bendeniz şoför ehliyetnamesi alamı-
yacak mıyım? Şoförlük yapıp ailemi geçindi-
remiyecek miyim? 

Arkadaşlar, memleketimizi hepimiz biliriz. 
'Memlekette şoförlüğü meslek edinmek için şo
förlük kursları vardır, orada bu sanatı öğre
nirler, zabıtaya usulü dairesinde müracaat 
ederler, resmî ehliyeti alıp şoförlük yapmak 
suretiyle ailelerini geçindirirler. Bunların içe
risinde 30 - 40 yaşmda olanlar vardır. Şimdi 
bunları yeniden ilkokula mı sokacağız? Bu 
yoldaki bir hükmün tutar tarafı yoktur, daha 
amelî olmamız lâzımdur. Kaldı k i ; bu nokta
ya itiraz eden arkadaşlarımız zirai hayatımızı 
göz önüne gitererek kendi traktörünü kendi 
Çiftliğinde, toprağında kullanan vatandaşla
rın durumunu tahayyül ederek maddenin bu 
isabetsizliğine haklı olarak itiraz ettiler. 

Bir noktayı da arzedeyim; maarif sistemi
mizde bilhassa yaşı geçmiş olanları yetiştirmek 
için bâzı kurslar vardır. Bunlara ilk tahsili ik
mal etme imkânları verilir. Bunlar gece okul
larına giderler ve orada ilk tahsil kültürü 
alırlar ve ilkokulda ne öğretiliyorsa bunu öğre
nirler. Bunlara bir vesika verilir, bu gibiler 
bu mânada ilkokul mezunudur. Bunların elin
deki vesika hiç olmazsa bu mevzuda ilk tahsil 
vesikası olarak kullanılmalıdır veya daha iyi 
olarak bâzı arkadaşların takrir mevzuu yap
tıkları gibi okur yazar olmaları kâfi gelmeli
dir. İşin amelî ve çıkar tarafı da budur. Ben
deniz de bu noktai nazardayım. Takriri destek-
liyeceğim. 

REİS — Talât Vasfi Öz. 
TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Efendim; 

bendeniz yalnız 26 ncı maddenin E fıkrası üze
rinde kısaca duracağım. 

26 ncı maddenin E fıkrasında (Teknik ve sağ
lık muayenesinde şoför veya sürücülüğe mâni 
bir özürü bulunmadığını veya uyuşturucu mad
delerle keyif verici madde ve içkileri kullanmı-
ya müptelâ olmadığının anlaşılması) tâbiri bu
lunmaktadır. 

Şoförlükte ehemmiyeti haiz olan husus, bir 
maluliyetin mevcut olmaması hali bulunduğuna 
göre, tâbiri değiştirmek mecburiyetinde olduğu
muza hükmettik. Burada içki tâbirinin de bil
hassa tasrih edilmesi lâzım gelir maksat alkol
lü içkilerdir. Uyuşturucu maddeler tıbbi terim-

. 1953 O : İ 
de itiyat tevlit eden bütün maddeleri kendi bün
yesine almaktadır. Burada tesbit edilmesi lâzım-
gelen husus da yalnız itiyat maluliyetidir, has
talık budur. Her hangi bir uyuşturucu maddeyi 
veya alkollü içkiyi kullanma itiyadı ile malûl 
olan insana şoförlük veya sürücülük ehliyetinin 

verilmemesi lâzımgeldiği kanaati kanun metninde 
tezekkür edilmiş olduğuna göre biz (E) fıkra
sının şu şekilde tadilini Yüksek Heyetinizden rica 
ediyoruz: 

(Sağlık ve teknik muayenesinde şoförlük ve
ya sürücülüğe mâni bir özrü olmaması, ayrıca 
alkollü veya uyuşturucu - her nevi keyif verici 
maddeleri kulanma itiyadı olmaması.) 

Bu şekilde .muhtemel hususatı kanun metnin
de tedvin etmiş olacağımıza kanaat getirmiş bu
lunuyoruz. 

Bunun için; Yüksek Başkanlığa bir takrir 
veriyoruz, kabulünü bilhassa istirham ederiz. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim bu madde, vâzıı kanunların umumiyet
le düşmekte oldukları fazla takyit hastalığının 
bir tecellisidir. Maatteessüf birçok mezuatımız-
da bu hastalık böyle tecelli eder ve vatandaşları 
cemiyete nafi olmadan birtakım müşküller ika 
eder. Bakınız, şu maddeyi bu pencereden, bu 
zaviyei rüyetten mütalâa edelim: 

Evvelâ bisiklet kullanacakların 11, amatör 
ehliyet alacakların 18, profesonel, hususi ehliyet
name alacakların 21 yaşını doldurmaları.. 

Şimdi A bendine iyice nüfuz etmek için 23 
ncü maddeye dönelim. Amatör nedir, prafesyo-
nel nedir, onu bir tahlil edelim. 

Görüyoruz ki, 23 ncü maddede A - profesyo
nel ehliyetname, bir nakil vasıtasını meslek ve 
»anlat icabı sevk ve idare edenlere verilen hususi 
vesikadır. Yani şoför olarak başkasının dahi 
vasıtasında iş görebilecektir.. 

B -Hususi ehliyetname, kamyon ve otobüs 
gibi ağır nail vasıtalarını kullanacaklara verilen 
ehliyettir. 

«C» ye bakalım. Amatör ehliyet. A ve B 
bentleri dışında nakil vasıtaları kullanacaklara 
verilecek ehliyettir. Parası var, otomobil aldı, 
bunu kullanacak, istediği gibi kullanacak. Kaza 
yapmakta bunun ötekinden ne farkı olabilir?-
Aradığımız nokta, bu kazayı yapacağıdır. 
Bunu da yapar. Ontr' da yapar, önüüdeki 
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acabaya toslar, arkasındakine de garp- j 
tırır. Demek ki, 'bir teknik (kıstas yok
tur bu işte... Eğer kendisi bir araba alırsa j 
bulunması kâfidir. Fakat işi bir meslek haline 
getirmek icabederse o zaman 21 yaşma değil, 22 
yaşına girmiş olması şartı aranıyor. Bunda 
fayda yoktur. Devam edelim; hiçbir fayda ol
madığı daha ziyade tebarüz edecektir : 

« Şoför ehliyeti alacakların ilk tahsil yapmış 
olması . . . » Bu husustaki mütalâamı (D) ben-
dinin tavzihinde arzedeceğim. (C) bendinde, 
verilecek vesikanın geri alınması mevzuu vaz '-
edilmiştir. Bunun yeri burası değildir. Son
ra yazılmalı idi. I 

(D) bendime gelelim : « Yapılacak nazari 
ve amelî imtihanların başarılması .. ». 

Arkadaşlar, böyle bir makinanm sevku ida
resi için nazari ve amejî imtihanlar yapılmasının 
yanında ilk tahsil - bir zaman bir arkadaşımı
zın dediği gibi - (erik hoşafı) kalır. Nazari ve 
amelî imtihan olacak, neden? Makineden. . . 

Bir otomobil makinesinden, imtihan olacak 
ve bunda muvaffak olacak. Fakat efendi, senin 
ilkokuldan diploman yok denecek. Bu lağıv
dır, zevaittir, işgaldir, bunların faydası yoktur. 
Nazari imtihan olma ne demektir? Elbette ki bir 
kitap açacak, makineyi de açacak ve bundan 
imtihan olacaktır. Ben bundan anlamam, bu 
zor bir şeydir dersem malik olduğum diploma
nın ne faydası Vardır? Kalk adama deki, ilk
okul mezunu musun? İlkokulun ne demek oldu
ğunu siz benden iyi bilirsiniz. Şu makineyi sö
keceksin deniyor. Binaenaleyh, görülüyor ki, 
burada bir hakikat vardır, nazari ve amelî im
tihan olma mecburiyeti konuluyor. Okuması 
ve yazması -yoks'a makineden nazari olarak na
sıl imtihan olur? Bütün mesele burada. İmtihan
ların ciddî, samimî olması lâzımdır. (Bravo 
sesleri). Alt tarafı zevaittir. 

MURAT İ L İ ÜLGEN (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; ben komisyon sözcüsü arkada
şımdan iki noktanın tavzihini rica ettiğim hal
de maalesef bendenizi bile tatmin edecek mahi
yette izahatta bulunamadılar, kendilerine bu 
suali tevcihten maksadım kanun lâyihasının 
77 nci maddesinde (Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür) diye bir sarahat gördüm. Bit
tabi Bakanlar kurulunda Millî Savunma Vekili 
arkadaşımız da vazifeli bulunmaktadır. Dolayı-
siyle Millî Savunma Vekâletine ait motorlu j 

. İ953 Ö : İ 
vasıtaların da bu kanun çerçivesi içinde kal
dığı muhakkaktıı. Bugün 1111 numaralı Askerlik 
Mükellefiyeti Kanunu 18 yaşındakileri askere al
maya cevaz vermekte ve astsubay olmak için 
de 18 yaşı kabul etmektedir. Gerek astsubay 
olarak motorlu nakil vasıtalarında vazife alan 
ve gerekse şoför olarak Millî Savunma'da vazi
fe alıp karayollarında seyrüsefer edecek, motor
lu nakil vasıtalarında hizmet edecek bir er eh
liyet alacak mı, almıyacak mı diye kendilerine 
bir sual tevcih ettim. 

Bu maddeyi mütalâa ederken benim düşün
düğüm gibi, onların da bu noktayı nazarı itiba
ra alarak, hiç olmazsa birtakım takyidi hü
kümler koymalarını beklerdim. Maalesef kendi
leri böyle bir hüküm koymamışlardır. Millî or
duda vazife alan er şoförler ilk tahsili ikmal 
etmiş değillerdir. Bu şekilde kendilerinin, bu 
kanunun 26 ncı maddesine göre karayollarımız-
da vazife almaları caiz olmıyacaktır. Seyrüse
fer memuru kendisinin hüviyet cüzdanına ba
kacak, sen 21 yaşını ikmal etmedin diyecek, sey
rüseferine mâni olacaktır. İkincisi; sen ilk mek-
teb mezunu değilsin diyecek, yine seferden 
menedecektir. Binaenaleyh biz kanunları ted
vin ederken, Devletin bütün hizmetlerini de na
zarı itibara alarak tetkik ve mütalâa etmek 
mecburiyetindeyiz. Ben, yaşın on sekiz olması, 
ilk tahsil mecburiyetinin kaldırılması hususuna 
taraftarım. Takdir yüksek heyetindir. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Muhte
rem arkadaşlar; yaş haddinin tahdidi hususunda 
ben de diğer arkadaşlarıma iştirak ederim. Bu 
yaşın 18 olmasını ve bunun üzerinde ısrarla du
rulmasını rica edeceğim. Okur yazar olmak da 
şüphesiz çok yerinde ve iyidir, fakat okur yazar 
olmayıp da Kayserili olursa ne diyelim? Bu, ka
biliyet meselesidir. Mektepte muvaffak olamıyan 
ve fakat hayatta muvaffak olan vatandaşları 
bundan mahrum etmiyelim. Keskin zekâ kerame
te taş çıkartır. Benim yakînen bildiğim Balıke
sir'de Hüsnü usta isminde bir zat 55 yaşlannda 
her çeşit motörleri işletmekte, her çeşidini tamir 
etmekte, hattâ yenisini dökmektedir. Bir de, ma
azallah bir harb vukuunda, seferberlik halinde 
gençler de, kadınlar da çalıştırılacaklardır, o va
kit bu kanunu mu toplanıp değiştireceğiz? Bunu 
şimdiden düşünmek lâzımdır. 

Bir misal vereyim: Zelzele mmtakasmdan dün 
geldim. Birçok kadınlar dul, birçok genç kızlar 
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bikes kalmıştır. Şimdi bu kadın ve kızlar tarla- [ 
larda çalışacak, kendilerine kalan vasıtaları bun
lar kullanacaklardır. Bunlara Devlet yardım edi
yor, fakat bir defa yardım edecektir. Bu yardım
la da bir ev yapıp başlarını sokacaklardır. O hal
de bunların da çalışıp geçinmek zorunda olduk
larını, bunların da makine kullanacaklarını he
saba katmak icabeder. Hattâ şimdiden biz görü
yoruz, birçok köy ve kasabalarda kadınlar motor 
kullanmaktadırlar. Yarın bunlara da bu kanunu 
tatbik edeceğiz. Bu sebeple bunu şimdiden dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Bu hususları Yüksek 
Meclisin nazarı dikkate almasını rica ediyorum. 

HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Efendim, 
bendeniz 26 ncı maddenin E fıkrası üzerinde 
durmak istiyorum. 

(E) fıkrasında; (Teknik ve sağlık muayene
sinde şoför veya sürücülüğe mâni bir özürü bu
lunmadığının veya uyuşturucu maddelerle keyif 
verici madde ve içkileri kullanmaya müptelâ ol
madığının anlaşılması) kaydı vardır. Bu «müp
telâ» tâbiri üzerinde durmak lâzım geliyor. Çün
kü Ceza Kanunu bakımından müptelâ, iptilâ, 
itiyat ayrı ayrı hükümlere tâbi olan şeylerdir. 
Binaenaleyh bir kanunda kullanılacak tâbirin 
elbette diğer kanunlardaki tâbirlerle ahenktar 
olması ve onlara münafi bulunmaması iktiza eder. 

Şimdi Ceza Kanunu bakımından hiç kimseye 
dokunmadan, bir rezalet çıkarmadan yapılmış 
olan sarhoşlukla hiç kimsenin alâkası olmaz. Fa
kat umumun girebileceği bir yerde halkın isti-
rahatini bozacak, rezalet çıkaracak surette aşi
kâr bir halde sarhoş olarak yakalanırsa bu 
adamın hareketi Ceza Kanununun 571 nci mad
desi mucibince müştekimi cezadır, 15 güne ka- 1 
dar hafif hapse mahkûm olur. Diğer taraftan 
572 nci maddede, yukanki maddenin yani 571 
nci maddenin tesbit ettiği surette sarhoş olup 
veya buna teşebbüs ederek umumun istirahatini 
selbetmiş ise iki ay hafif hapis ile cezalandırı
lır. Binaenaleyh, sarhoş olup, rezalet çıkarta
cak halde bir kimse yakalanırsa derhal kanun 
pençesine düşerek tecziye edilecektir. Teşebbüs 
ve temayülü rezalet çıkartacak şekilde aşikâr ise 
bunun cezası daha ağırdır. 

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardırmış olan
lar doksan günden aşağı olmamak üzere hafif 
hapse mahkûm olurlar ve iki defa mahkûm ol
duktan sonra aynı hali tekrar işliyenler bu fiili i 
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itiyat etmiş sayılırlar. Kanun itiyadı böyle ta
rif ediyor. 

FERİDUN FtKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Güzel, efendim. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Bundan 
sonra iptilâ geliyor. 573 ncü maddede, sarhoş
luğu iptilâ derecesine vardırmış olanların, sa
lâhı tıbben tebeyyün edinceye kadar, bir hasta
nede tedavi ve muhafazalarına hükmolunur. Bi
naenaleyh, müptelâ olan bir kimsenin kanunun 
pençesinden yakasını sıyırmasına imkân yok
tur. Salâhı tıbben tebeyyün edinceye kadar bir 
hastanede tedavi ve muhafaza altında buluna
caktır. 

Bu itibarla müptelâ olması, meselesini ka
nunun metnine koymaya imkân yoktur. Burada 
olsa olsa itiyat meselesi mevzuubahs olabilir. 
Bu sebeple gece veya muayyen zamanlarda iç
meyi mûtat bir hale getirmesi itiyattır, ama ip
tilâ olabilmesi zaten mümkün değildir. Çünkü 
iptilâ halinde mutlaka bir hastaneye konulma
sı icap eder. Bunun için buradaki bu tâbir sa
kattır. «Bunu itiyat haline getirmemiş olduğu
nun anlaşılması lâzımgelir.» şeklinde tashih edil
mesi icap eder. 

Bir de, (Beyaz zehir kullanmayı itiyat hali
ne, hattâ iptilâ derecesine getirmek) tâbiri her 
ikisine de şâmil bulunmaktadır. Halbuki beyaz 
zehiri kullanmanın itiyat haline gelmiş olduğu
nu aramaya mahal yoktur. Çünkü eğer beyaz 
zehiri kullanıyorsa, kullanmakta olduğu söyle
niyorsa bu dahi şoförlük yapmasına mâni ol
mak icap eder. (Doğru sesleri) 

Binaenaleyh, maddenin (E) fıkrasının özür 
meselesinden sonraki kısmının : «Uyuşturucu 
maddeleri kullanmadığının ve keyif verici içki
leri kullanmayı itiyat derecesine vardırmamış 
olduğunun anlaşılması» şeklinde tashih edil
mesini rica ediyorum. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 
RElS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Şimdi 

burada Ümran Nazif arkadaşımız bir hukuk 
kahramanlığı yaparak «Şoförlük de avukatlık 
gibi bir serbest meslektir, bir kadının ırzına ge
çip mahkûmiyetini ikmal ettikten sonra o »şah
sın şoför olmasna ne mâni vardır?» buyurdular. 
Arkadaşımız avukat olmasına rağmen Avukat
lık Kanunumuzun 2. maddesinin A, B, C, D fık
ralarını okuyacağım; 
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«A) Ş'eref ve haysiyeti muhil bir suçtan , 

veya ağır hapsi müstelzim bir cürümden mut- I 
lak surette yahut bir cürümden bir sene veya 
daha ziyade hapis cezasiyle mahkûm olanlar; 

B) Cezai veya inzibati bir karar neticesinde 
meslekî bir suçtan dolayı hâkim veya memur I 
yahut avukat olmak vasfını kaybetmiş olanlar; 

C) Meslek şeref ve haysiyetine uymıyan 
halleri bulunanlar; 

D) Hileli ve taksirli olmıyarak iflâsına ka
rar verilmiş olup da itibarını geriye getirmemiş 
olanlar.» 

Binaenaleyh hukuktan mezun bir şahıs, bir 
vatandaşı dolandırırsai.. Feridun Fikri Bey be
nim bu sözümü lütfen dinlesinler. Çünkü Üm
ran Nazif Beyin beyanatını tasvip ettiler. 

Evet hukuktan mezun bir zat bir vatandaşı 
dolandırır, emniyeti suiistimal ederde cezasını 
hattâ kat kat çekmiş olsa dahi ilelebet avukat 
olamaz. Neden? Çünkü kendisine o noktadan 
emniyet caiz değildir. Binaenaleyh Ümran Na
zif arkadaşımız kendi kavliyle kendisini ilzam 
etmiş oluyorlar. Şoförlük de,avukatlık da ser
best meslektir. Nasıl ki, avukatlık serbest mes- I 
lek olduğu halde avukat olmak istiyen mesleki
ne müessir ve emniyeti selbeden bir suçtan do-
layı mahkûm olmuşsa avukat olamazsa otomo
bilinde bir kadını götürürken ırzına tasallütten 
mahkûm bir şahsın tekrar ikinci fiili işlemesi 
halinde ona şoförlük ehliyetinin verilmemesi 
lâzjmdır. 

REİS — Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem r 

arkadaşlar; bir şoförün şofrlü'k ehliyetnamesi 
alabilmesi mevzuunda sabahtanberi iki mesele ! 
üzerinde duruluyor : Birisi tahsil, birisi de yaş- | 
tır. Hangi köyümüzde ıbeş sınıflı okullar ta
mamlanmıştır ki, biz şoförde tahsil arıyoruz? j 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — 3 sınıflıları \ 
da sayıyoruz, 5 sınıflıları da sayıyoruz. j 

ıMAZHAR ÖZSOY (Devamla) — 3 sınıflı da | 
olsa; 3 sınıflı okulu olan köylerimiz bile ned- ı 
ret teşkil ediyor. ı 

Geçen gün istatistikleri tetkik ettim. Ka- I 
dullarımızın % 82 si, erkeklerimizin de % 40 ı j 
tahsilşizdir. Bu nispetler karşısında bir de tah- ; 
sil «rıyoruz. Böyle Ibir şeye tevessül etmek bi- l 

zi tenakuza düşürür. j 
En mühim âmme hizmetini: cemiyetin ken-
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dişine tevdi ettiği milletvekili, meclisi umumi 
âzası gibi âmme hizmeti görmekle mükellef ve 
muvazzaf olan, seçimle iş başına gelen arka
daşlarda yalnız okur yazar vasfı arıyoruz da 
şoförde ilk tahsil mezunu olmayı arıyoruz. 

Yaş meselesine gelince; Ceza Kanununu 
açmışız, cezai ehliyetle mütenasip olmak üze
re şoförleri derecelere ayırmışız. Bir meslek 
erbabının, cezai ehliyetiyle mesleki arasında 
ne rabita vardır, akıl erdiremiyorum. Demek 
ki, her hangi bir kunduracı da 21 yaş yaşama
dı, cezai mesuliyet tamamen kendisine teveccüh 
etmiyor diye kunduracılık yapmasın ve 21 ya
şından sonra müstakil bir kunduracı olsun, 21 
yaşından sonra eline 'bir vesika verelim, bu 
olur mu? 

Bir de bu meslekete niçin 21 yaşını düşüne
ceğiz. Yani tamamen cezaya ehil olsun diye mi 
düşüneceğiz? Böyle ceza ehliyetiyle mütenasip 
olarak her hangi bir meslek erbabım vasıflan
dırmak, derecelendirmek doğru değildir. 

Diyorlar ki, 21 yaşını dolduran 'olgunlaşır. 
Ne olgunlaşır? Arkadaşlar, ben bu kanaatte de
ğilim; olgunlaşma, tahsil, terbiye, içtimaî mu
hit ve aile terbiyesi ile vâki olur. Aile terbiyesi 
görmemiş bir adam 40 yaşma 80 yaşma kadar 
yaşasa onda akıl mı aranır? Akıl yaşta değil 
baştadır. Sonra 18 yaşındaki bir adamda kuv
vet kudret bulamıyacağız da 55 yaşmdakinde 
mi bulacağız? 18 yaş insanların en kudretli 
kuvvetli oldukları bir çağdır. Bunlar mükemmel 
şoförlük yapabilirler. Ben, 21 yaşın 18 yaşa 
indirilmesini, ve tahsil derecesi teklifinin orta
dan kaldırılmasının doğru olacağı kanaatinde
yim: 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Feridun Fikri Düşünsel, buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

p]fendim, arkadaşımız Hidayet aydmer bana 
sataştı, fakat ben kendisine sataşılmış bir insan 
sıfatiyle söz alıp huzurunuza çıkmadım, mese
lenin aydınlanması için çıktım. 

ümran Nazif Bey arkadaşım söylerken ben 
bir noktayı tasvip ettim, Dedim ki, «hakikaten 
her hangi bir mahkûmiyet geçirmiş bir kimse
ye hayatı kapatmak fazladır. Cemiyet içinde 
bunları ne yapalım? Nihayet şoför yapamazsın, 
şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Yolda yü
rümesin de yol mu kessin? Bu kadar daraltmayı 
ben doğru bulmuyorum.» Ancak, Avukatlık 
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Kanununda böyle bir hüküm yoktur, falandır I 
diye bir şey söylemedim. Ben de avukatım, hiç 
değilse avukatlık hükümlerini bilirim. Birta
kım kayıtlar vardır ki şoförlük mevzuunda bu 
hükümleri birbirinin aynı tutmak mevzuubahis 
olamaz. Arkadaşlar; hayatı tıkamıyalım, insan
lara imkânı maişet verelim. Arkadaşım da be
nim gibi hukukçudur, bunları gayet iyi bilir. 
Asrî ceza evlerinde yatıp çıkanlara da birta
kım hükümler veriyoruz. Mahkûm olanları ha
yatta damgalamak doğru bir şey değildir, tşte 
bir misal, zelzele mıntakasmda mahkûmlar, hiç
bir .sevku idareye tâbi olmadan, Erzincan'da 
olduğu gibi, Çanakkale ve Balıkesir mıntaka
smda da vatan evlâtlarını ölümden kurtardılar. 
Olmuş Allah göstermesin insan böyle bir dar- I 
beyi yiyebilir; böyledir diye bunları tekrar I 
hapishanelere mi dolduralım? Benim mâruzâ
tım bunlara da bir hayat hakkı verilmesidir. 

EEÎS — Necip Bilge. 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, münakaşalardan anlaşıldığına göre bu 
madde üzerinde durulan noktaları dört grupta 
toplamak mümkün olacaktır: 

Birincisi; şoförlerin ilk tahsil yapmış olup ol
maması yani okur yazarlığın kâfi olup olmama
sı meselesi. îkincisi; yaş meselesi. Üçüncüsü; yüz 
kızartıcı bir suçla mahkûm olanlara ehliyetname 
verilip verilmemesi meselesi. 4 ncüsü de içki ve
ya beyaz zehiri kullanmayı itiyat edinmiş olma
ması halidir. 

Evvelâ; tahsil mecburiyeti üzerinde duralım. 
Bendeniz komisyona dâhil olmakla beraber şahsi 
konuşuyorum. 

Komisyonda bu mesele oldukça uzun münaka
şaları mucip oldu, nihayet ekseriyetle ilk tahsi
lin mecburi olması meselesi tasarının metnine 
girdi. Burada düşünülecek nokta şudur; şoför 
olan bir kimsenin, yol kaidelerinden anlaması 
mecburiyeti olduğu gibi, yol üzerinde dikilmiş 
olan birtakım levha ve işaretlerden de anlaması 
lâzımdır. Nitekim yollarda birçok yazılar vardır, 
bunlar sadece işaretten ibaret değildir, şoför ola
cak kimsenin bu yazıları okuması icabeder. Bu 
yazıları okumak için de ilk tahsilini yapmış ol
ması lâzımgelir kanaati ileri sürüldü. Sadece ken-
d'i imzasını atmak; ufak tefek bâzı yazıları oku
mak, süratle giden bir vasıta içinde bulunanlar 
için kâfi değildir mülâhazası vardır. Onun için 
ilk tahsil mceburiyeti esası kabul edildi. Bu mec- ' 
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buriyet muhakkak şoför olacak kimseler için ile
ri sürülemez. Bugün millet mektepleri, halk 
mektepleri vardır, oralarda, ilk tahsil çağını ge
çirdiği halde bu tahsili yapamamış kimselere, bir 
imtihan neticesinde ehliyetname verilmektedir, 
ilk tahsil şahadetnamesi verilmektedir. Binaen
aleyh bir kimsenin ilk tahsilini bitirmiş sayılma
sı için muhakkak ilk mektebe gitmiş olması lâ-
zımgelmez. Millî Eğitim Bakanlığının tâyin et
miş olduğu usuller dairesinde, Millî Eğitim Mü
dürlüklerinde, Millî Eğitim memurluklarında 
yapılan bir imtihanda, kendisinin ilk tahsilde ve
rilen malûmatı kavramış, olduğunun anlaşılmış 
olması kâfi gelebilir; bunu ispat etmesi ve onun 
karşılığı olan şahadetnameyi elde etmesi her za
man için mümkündür. Bu itibarla ilk tahsil mec
buriyetinin konması gayet, tabiîdir. Takdir yük
sek heyetinizindir. 

Yaş meselesine gelince: Bir defa amatör eh
liyetnameleri için 18 yaş kâfi gelmektedir. Mede
ni Kanun 'icabı olarak 18 yaşın konulması zaru
ridir, çünki 18 yaş rüşt yaşıdır. Reşit olmıyan 
bir kimsenin şoförlük etmesine müsaade etmek 
doğru olamaz, bu itibarla şoför ehliyetnamesi ala
bilmesi için 18 yaşın kabul edilmesi keyfiyetine, 
zannederim ki, hiçbir arkadaşımız itiraz etmez. 
21 yaşın konulması, profesyonel şoför ehliyetna
mesi alabilmesi içindir. Profesyonel olarak şo
förlük ehliyetnamelerini alacak olan kimseler bu 
işi kendileri için meslek vo sanat haline getire
ceklerdir. Bu itibarla onların biraz daha olgun 
yaşta olmaları uygun görülmektedir. Tabiî tak
dir yine Yüksek Heyetinize aittir. 

Yüz kızartıcı bir suç işlemiş olmak mesele
sine gelince Feridun Fikri Düşürsel arkadaşı
mızın beyan ettiği gibi, bir bahıtsıziık eseri ola
rak böyle bir suç işlemiş kimseyi ömrünün sonu
na kadar kendi meslekinden mahrum etmek doğ
ru olmaz. Diğer taraftan malûmu âliniz bâzı 
suçlar mağdur tarafından affedilebilir. Bu, dâ
va sırasında oıduğu gibi bazan mahkûmiyetten 
sonra da vâki olabilir; mağdur olan affeder. 
suçlu cezadan kurtuhırsa da mahkûmiyet baki 
kalır. Binaenaleyh mahkûmiyet bakidir diye 
ebediyen onu böyle bir meslekten mahrum et
mek doğru olmaz. Bundan başka hususi af da 
çıkmaktadır. Umumi af mahkûmiyeti de orta
dan kaldırmakta hususi af ise yalnız cezayı or
tadan kaldırmaktadır.- Binaenaleyh hususi af 
çıksa dahi yine şoför olamıyacak demektir. Yüz 
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kızartıcı bir suçtan mahkûmiyet dolayısîyle 
her hangi bir kimseyi ehliyetname almaktan 
mahrum etmek lâzımdır. 

Üstadımız Halil özyörük, sarhoşluğu itiyat 
etme meselesi üzerinde durdular. Zannederim 
arkadaşlarımız da bu noktai nazara iştirak et
mektedirler, bendeniz de kabul ediyorum: îp-
tilâ yerine (itiyat) kelimesinin konması muva
fıktır. 

REÎS — Sabri Erduman, buyurun (kifayet 
takriri var sesleri). 

Kifayet takriri vardır ama söz alanların 
sonuncusu olduğu için arkadaşımıza söz verece
ğim. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; hakikaten çok önemli bir mev
zu üzerindesiniz. 

Kıymetli arkadaşlarımız belki gezmişler gör
müşlerdir, Ankara'da iki tane şoför okulu var
dır. Bu iki okulun öğrettikleri hususlara dair 
tetkikleriniz olmuşsa bu iki sebep üzerinde dur-
ıftöya dahi lüzum kalmıyacaktır. 

Bendeniz şahsan bu okullardan birine devam 
ettim pkulun devam müddeti iki aydır, akşam
lan saat altı buçkta başlar, sekiz buçukta niha
yet bulur. Okul hem amelî ve hem de nazaridir, 
faydali ve müsmir şekilde çalışmaktadır. 

Bizim, Mebus evlerinde bulunan okula yet
miş kişi devam etmektedir. Bunların hepsi An
karalı değildir. Emin olabilirsiniz ki, Ağrı'dan, 
Van'dan, Bitlis'ten, Edirne'den, Kırklareli'den, 
muhtelif vilâyetlerden ayda 142,5 lira okul üc
reti vererek bu okula kaydolunanlar bulundu
ğunu gördüm. Okula devam eden çocukların ya
nsından çoğu okur yazar, bir kısmı ilk mektep 
mezunudur, orta mektebe devam etmiş olan da 
10 kişidir. Fakat yarısı, bâzı arkadaşların te
mas ettiği gibi, okuma yazmadan mahrumdur. 
Askerliğini yapmış olan şahıslar, askerlikte az-
çok okuma yazma öğrenmişler, fakat hiç okuma 
yazma bilmiyen köylü çocukları da var. Niçin 
okula geldiniz dediğim zaman, «Efendim, köyü
müze nahiyemize traktör geldi, bu traktörü kul
lanmak için bu okula geldim.» dediler. Yahut 
«Babam çiftlik sahibidir, traktör, biçerbağlar 
aldı, ben bunu sürmek için buraya geldim» de
diler. îki ay sonra hakikaten çocuklar mükem-
melen makinist oldular; Sizi temin ederim, lise 
devresinde okumuş olduğum makine kısmına ait 

3.1953 O : 1 
I bilgilerim, bu iki ay şoför kursunda gördüğüm

den çok azdır, yani bu kursta öğretilenler o ka
dar faydalıdır, amelîdir. Burada devam eden
ler yalnız makine üzerinde çalıştıklan için ha
kikaten bunlar mükemmel bir surette isimleriy
le birlikte öğrenmişler, yerli yerine parçalan 
koymasını, bellemişler. Bunlar imtihanda mu
vaffak olmuşlar ve şahadetnameleri Maarif Ve
kâletinden tasdik edilmiş şoför mektebi mezu
nu olduklarına dair olan bu şahadetnameler 
kendilerine gönderilmiştir. 

Benim bu ufak hulâsayı arzetmekten gaye ve 
maksadım; ilk mektep mezunu olmanın pek de 
zaruri olmadığını izah içindir. Hakikaten ilk 
mektep imtihan şekli pek zordur. Nitekim bun
dan evvel Ankara Belediyesi böyle bir karar 
vermişti, şoför okulunda veya pratik sahada bu
nu öğrenmiş olan şoförlerin ehliyetname alabil
meleri için ilkokul diploması bulunması şartı ko
şulmuştu. Bu durum karşısında Ankara Bele
diyesi çok müşkülât altında kaldı. Hattâ sırf 
ehliyetname alabilmek" için bâzı vatandaşlarımız 
iki üç sene bu ilkokul diploması peşinde uğraşa 
mışlardır. Bu müşkülâta binaen ilk mektep dip
loması şartı ortadan kaldırılmıştır ve Ankara 
Belediyesi aldığı bir kararla, yalnız okuma yaz
ma bilme şartını koymuştur. Onun için şehir 
içinde, Ankara gibi büyük yerlerde belki hakika
ten okuma yazmanın faydası olacaktır, fakat 
makineyi anladıktan sonra çocuk okumayı ha
yatta da öğrenebilir. Onun için şoför ehliyeti
ni alabilmek için okuma yazma şartını koymak 
yerinde değildir, vatandaşı tamamen serbest bı
rakmak lâzımdır, okuma yazma mecburiyeti 
dahi olmamalıdır. Vatandaşın illâ ilk mektep 
veya okuma yazma mecburiyetine tâbi tutul
ması hususunda ısrar olunmamalıdır. 

İkincisi de; 22 yaş kaydı konulduğu zaman 
askerliğini de yapmış olacaktır. Halbuki asker
liğini yapmadan birçok vatandaşlar aile yükü
nü omuzlarında hissetmektedirler. Babası, de
desi ölmüştür ve ailenin yükü o çocuğun üzeri
ne yüklenmiştir. Bizde çocuk bazan 16 yaşın
dan itibaren aile reisi oluyor, bu andan itiba
ren de çalışma ihtiyacını duyuyor. Şoförlükte 
çalışmasın, traktörde çalışmasın, biçerdöğerde 
çalışmasın, bu çocuk, arkadaşımız Feridun Fikri 
Beyin dediği gibi, hırsızlık mı yapsın? Bu ba-

I kımdan yaş 18 olarak kabul etmenin yerinde 
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olacağı kanaatindeyim. Bunun için de bir öner
ge veriyorum, kabulünü rica ederim. 

REİS — Ümran Nazif. 
ÜMRAN NAFİZ YİĞİTER (Konya) — 

Efendim, bir noktayı tavzih için tekrar hu
zurunuza geldiğim' için affınnzı rica ederim. 

Sayın Hidayet Aydmer arkadaşımız kendi 
anladıkları şekilde, benim söylediğim veya söy-
liyeceğim bir sözü bana atfen, beyanatta bu
lunmuşlardır. Filvaki yürürlükte bulunan Avu
katlık Kanununa göre hukuk mezunu bir ar
kadaş için avukatlık stajı yapmak:ve bundan 
sonra da imtihan vermek mecburiyeti yoktur. 
Altı ay avukat yanında, altı ay da mahkeme
de staj gördükten sonra imtihansız kendisine 
ehliyetname verilmektedir. Her âmme mües
sesesinde olduğu gibi avukat olabilmek için de 
bâzı şartlar mevcuttur, bunu inkâr edecek de
ğilim. Yeni teklif edilen sistemde de imtihan 
şartının aranmasının istenildiğini yani eski sis
teme rücu edilmekte olduğunu görüyoruz. 

ikincisi; arkadaşım, sabıkalı olan bir kimse 
suç işlediği takdirde meslekten tardedilir, di
yorlar. Gayet tabiîdir, şoförlük serbest bir 
meslek olmasına rağmen, âmme hizmetinden 
mahrumiyet cezasiyle mahkûm olmuş bir şoför 
de umumi bir müessesede vazife alamıyacak 
yani memur şoför olamıyacaktır. Kaldı ki böyle 
suç işliyen bir şoför Ceza Kanunu ile müeyyi-
delenmiş cezayı görecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Komisyon, izahat verecek misiniz? 

önergeleri mi okutalım f 
(TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara), — önergeler 

hakkında ufak bir tavzihim olacak. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, Yüksek Heyetinizin gerek tahsil, ge
rekse yaş haddi üzerinde ehemmiyet ve dik
katle durduğunu görmekteyiz. Haklı olduk
ları noktalar muhakkak ki çoktur. Biz gerek 
Bayındırlık, gerekse Geçici Komisyon olarak 
bu noktalar üzerinde niçin fazlaca durduğumu
zu izah edeceğiz. Bu Trafik Kanununun iki 
cephesi vardır. Şoför denilen muayyen1 zümre
nin bir haksızlığa ve gadre uğramaması, şu 
ve bu 'bahane ve sebeplerle işinden, maişetin
den edilmemesi mevzuunda komisyonumuz da
ima iki grupa ayrılmış, bir taraf bu ciheti il
tizam etmiş, diğer taraf âmme menfaatlerini, 

bilhassa memleketimizin trafik şartlarını, va
ziyetini nazarı itibara alarak, bunları başka 
memleketlerinkiyle mukayese ederek hâdisenin 
ehemmiyetine göre işi münakaşa etmişlerdir. 
Bu ikd taraflı münakaşalardan bahsetmeyi, te
nevvür bakanından faydalı bulmaktayım. 

Memleketimizde 1951 senesinde 39794 mo
torlu vasıta olduğu halde 1962 de bu rakam 49 
bine yükselmiştir. Şimdi belki de 50 bini aş
mış bulunmaktadır. Bu vaziyete göre Ameri
ka'da elli milyon motorlu vâsıta vardır, elli 
milyon vasıtaya mukabil kaza adedi çok azdır. 
Bu seneki rakamla bizim memleketimizde 1300 
küsur ölü vardır, bu nispeti elü milyon mo
torlu vasıtası bulunan Amerika'ya teşmil ede
cek olursak orada bizim kaza nispetimize göre 
bir buçuk milyon insanın ölmesi lâzımdır. Hal
buki hakikat böyle değildir. Amerika Maki ka
za nispetini bize tatbik ettiğimiz takdirde biz
de 22 vatandaşın ölmesi icabederken bugün 1300 
küsur vatandaşın öldüğü resmen ve fiilen tes-
Ibit edilmiştir. Türkiye'deki motorlu vasıta ka
zaları yüzünden ölenlerin nispetini Amerika, 
Almanya ve diğer medeni memleketlerinkiyle 
mukayese ettiğimiz zaman gayet küçük bir Ta
kam bulmamız lâzımdır. Buna karşı ne yap
mak lâzımdır. Elde yine birtakım istatistikler 
ve grafikler vardır. 23 yaşına kadarki yaşlar
da işlenen kaza adedi - yaş haddine göre tas
nif yapıldığı takdirde - 23 yaşından sonra işle
nen kaza adedinden fazla olarak tesbit edilmiş
tir. Bu bilhassa otobüs gi/bd, kamyon gibi -ağır 
nakil vasıtaları kullanmak mecburiyetindi ka
lan insanların fizik kuvvetlerinin kifayetsizli
ğini gösterdiği gibi, ahlâk ve olgunluk mevzu-
lariyle alâkadar bulunduğu ilim heyetleri tara
fından tesbit edilmiş, hazırlanmış olan grafik
lerin tetkiki da bu hakikatlan teyit etmiştir. 
Gerçi kanunda birtakım eksikliklerin bulundu
ğu doğrudur, memleketimizde teamülü bulun-
mıyan bir halde ufak bir, iki eksiğin bağışlana
cağını umarım. Kaldı ki bu kanun, İtalyan, 
Amerikan, İngiliz Trafik kanunları gözden ge
çirilmek suretiyle huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. Hakikaten hâdise memleket ça
pında, realitelerimiz bakımından etraflıca mü
talâa edilmiştir. İlk tahsil mecburiyetini kaldır
mak kâfi gibi görünüyorsa da bu korkunç ra
kamlar göz önüne alındığı takdirde vaziyet an
laşılmaktadır. 
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Bu hususları arzettim. Takdir Yüksek He

yetinizindir. 
REİS — Usul hakkında Talât Vasfi Öz ar

kadaşımıza söz veriyorum. 
TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Usul hak

kında konuşmıyacağım, takrirler hakkında ko
nuşacağım. 

RElS — Buyurun. 
TALÂT VASFÎ ÖZ (IJovaıııla) — Efendim. 

26 ncı maddenin (E) fıkrasının tâdiline dair 
muhterem arkadaşımız ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Sayın Halil özyörük tarafından verilmiş 
bulunan takrirle bizim takririmiz arasında bir 
fark mevcut olduğu için hâdiseyi, verilecek ka
rarda müessir olur diye. Yüksek Heyetinize kı
saca arzedeceğim: 

Efendim, malûmu ihsanınız olduğu üzere be
yaz zehirle veya uyuşturucu maddeler kullanan
ların tıbben t'evsik edilmesine imkân yoktur. 
Bir insan bir defa beyaz zehirin tesiri altında 
iken ele geçerse belki tevsik etnıiye imkân var
dır, fakat bu zehiri kullananlar bir iki veya 
üçüncüsünde itiyat haline getirmektedirler. 
Hakikaten Sayın Halil özyörük arkadaşımızın 
işaret buyurdukları gibi, uyuşturucu maddenin 
kullanılmasındaki itiyadı ve bundan malûl olun
ması cihetine, mesafenin çok dar olması bakı
mından iştirak edebiliriz. Bir itiyatla malûl te
riminin kanun, tedvininde, tıbbi bir tâbir olması 
bakımından, tercih edilmesi lâzımgeldiği kana
atindeyiz. 

İkinci husus olan alkollü içkilere gelince: 
Alkollü içkilerde tenebbüh ve zehirlenme dev
resi dediğimiz sarhoşluk hali katiyen şoförlüte 
varit değildir. Şoför sofrada bir bardak şarap 
kullanmak itiyadında ise ve bunu her gün yapı
yorsa, bu vatandaş daima alkolün tesiri altında 
olduğu için bunun fizyolojik bakımdan onun ça
lışma sisteminde yapacağı tesirleri nazara aldık. 
Evvelâ tenebbüh safhasında cesaret artar, ikin
cisi; dikkat vetiresi azalır. Üçüncüsü; rehavet 
başlar gözlerde dumanlanma olur, görme sahası 
azalmış olduğundan tehlike çok artar. Binaen
aleyh itiyadın teessüs etmesi katiyen doğru de
ğildir. Şoförlük vazifesini ifa, âmme menafii 
bakımından çok tehlikelidir. Bu hususları te
barüz ettirerek yüksek heyetinizce takririmi
zin dikkat nazarına alınmasını bilhassa, istir
ham ediyorum, 
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REİS — Önergeleri okutuyorum. 

B. M. M. Reisliğine 
Trafik Kanunu tasarısının 26 ncı maddesinin 

«A» bendindeki (21) yaş kaydının (18) yaşına 
indirilmesini arz ve teklif eylerim. 

Maraş 
Mazha* özsoy 

Başkanlğa 
Madde 26 mn A bendinin aşağıda yazıldığı 

şekilde tâdilini rica ederim. 
A) Bisikleti kullanacak, olanların 9. 

amatör, profesyonel ve hususi ehliyetname ala
cakların 18 yaşını doldurmuş olmaları. 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

Yüksek Reisliğe 
Tasarının 26 ncı maddesinin (A) fıkrasın

daki (profesyonel veya hususi ehliyetname 
alacakların 21 yaşını doldurmuş olmaları) kıs
mında geçen 21 yaşın 19 yaş olarak değiştiril
mesini teklif ve arzederim. 

Kocaeli 
Yeredoğ Kişioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Şoför olacak kimselerde tahsil aranmama

lıdır. Yaş haddi (18) i bitirmiş olmalıdır. 
önergemin oya konulmasını arzederim. 

Erzurum 
Sabrj Erduman 

S. Başkanlığa 
B) Şoför ehliyetnamesi alacakların okur 

yazar olmaları, 26 ncı maddenin B fıkrasının 
yukardaki şekilde kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Ümran Nazif Yiğiter 

Yüksek Başkanlığa 
26 ncı maddenin B fıkrasına (Tarım aletleri 

şoförleri için okuyup yazmak kâfidir) kaydı
nın eklenmesini arz ve rica ederim. 

istanbul 
Hadi Hüsman 

Yüksek Reisliğe 
26 ncı maddenin E bendindeki müptelâ ol

madığının anlaşılması yerine (.... uyuşturucu 
maddeleri kullanmadığının ve keyif verici iç-
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kileri kullanmayı itiyad derecesin© vardırma
mış olduğunun anlaşılması) şeklinde tâdiHni 
arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Halil özyörük 

Yüksek Başkanlığa 
26 ncı maddenin (E) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tâdilini arz ve teklif ederiz. 
Sağlık ve teknik muayenesinde şoför veya 

sürücülüğe mâni bir öziy*ü olmaması ayrıca; al
kollü ve uyuşturucu her nevi keyif verici mad
deleri kullanma itiyadiyle malûl bulunmaması. 

Çoruh Ankara 
Ali Rıza Sağlar Talât Vasfi öz 

Başkanlığa 
26 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini teklif ederim. 
H) Ehliyetname aldıktan sonra «F» fıkra

sındaki suçları işliyenlerin ehliyetleri geri alı
na, 

| 25 . III . 1953 
I Tekirdağ 
I Zeki Erataman 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan tasarının 26 ncı 

maddesinin, parmak izi alınmasına dair olan, 
son fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklim ede
rim. 

İstanbul 
Senihj Yürüterj 

Rei^iğe 
Karayolları Trafik Kanunu tasarısinın son 

Geçici Komisyonca tedvin edilen 26 ncı maddesi
nin E bendinden sonra, evvelce Bayındırlık 
Komisyonunca ilâve edilmiş iken son komis
yonca çıkarılmış olan aşağıdaki (P) fıkrasının 
ilâvesini ve maddenin bu şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Konya 
Hidayet Aydırter 

Madde 26. Fıkra F : Ceza Kanununda ya
zılı yol kesme, ırza geçme, kadın kaçırma, hır
sızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, uyuş
turucu maddeler kullanmak, fuhşa teşvik ve 
vasıta olmak suçlarından birisiyle veya kaçak
çılık suçundan mahkûm olmamak. 

REİS — Sırasiyle ve fıkraları nazarı itîba-
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| ra alarak en aykırı olanlardan başlamak su-
I retiyle okuyup oyunuza arzedeceğim. 

(Maraş Mebusu Mazhar özsoyMn önergesi 
tekrar okundu). 

(Yeredoğ Kişioğlü'nun önergesi tekrar 
okundu). 

YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — 18 yaş 
I teklifine iştira/k ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, 18 yaşını doldurmuş olmakla W ya
şında olmak arasında fark yoktur. İkisi de ay-

I m kapıya çıkar. 
I (Tekirdağ Milletvekili Zeki Eratam'm öner

gesi tekrar okundu). 
REİS — Efendim, (A) fıkrasına taallûk 

I eden önergeleri okuduk. Bunları teker teiker 
I oyunuza arzediyorum. 
I (Zeki Erataman'in bisiklet kullanacak olan

ların 9, amatör ve profesyonel olanların 18 ya-
ışmı doldurmuş olmaları hakkındaki takriri bir 
defa daha okundu). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
I Müsaade ederseniz, bunları ayrı ayrı reye koy

mak lâzımgelir. Olabilir ki, dokuz yaşını ikmal 
I etmiş olana bisiklet ehliyeti vermem de, diğeri-
I ne veririm. 

REİS — Bisiklet kullanmak için dokuz ya
şını ikmal etmiş olanak hususundaki arkadaşımı-

I ZHI teklifini . . . 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET SAN 

I (Gazianteb) — Komisyon iştirak etmiyor. 
REİS — Komisyonun bu teklife iştirak et̂  

mediğini ifade ediyorlar. Bidiklet kullanmak 
için dokuz yaşını ikmal etmenin kâfi olduğu hu-
'susundaki teklifi dikkate alanlar ... Almıyan-
lar ... Dffckate alınmamıştır. 

Aynı önergede profesyonel ve hususi ehliyet
name alacak olanların 1İ8 yaşım doldurmuş ol
maları teklifi vardır: DiWkate alanlar ... Alırii-
yanlar ... Bu nokta dikkate alınmıştır. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Bir nok
ta meskût kaldı, tatbikatta mahzur doğurabilir. 
Motosiklet kullananlar hakkında bir hüküm 
yoktur. 

GEÇİCİ KtoMİSYÖfr &ÖZÖÜ&Ü C^VİÖET 
SAN (Gazianteb) — Efendim1; motosiklet, mo
torlu vasıtalara dâhildir, arkadaşlarımız bîlir-

I 1er. Motosikleti kullanmak otomobil küllari-
I maktan daha tehlikeli bir vaziyet arzeder, bu 
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itibarla ayırmak lüzumunu hissetmedik. Şa- 1 
yet yukardaki tarif okunursa vaziyet tebellür l 
eder, ama yine tavzih edeyim; dâhildir. 

REÎS — Motosikletin de mptörlü vasıtalara l 
dâhil bulunduğunu arkadaşımız ifade buyur
muşlardır. 

(B) fıkrasına ait önergeler vardır, onları 
okuyoruz. 
(Konya Mebusu Ümran Nazif Yiğiter'in öner
gesi tekrar okundu) 

(İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

JIÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Önceki tak
rire ben de iltihak ediyorum. 

REİS — Ümran Nazif arkadaşımızın takri
rini tekrar okuduktan sonra reyinize arzede-
ceğim. Hadi Hüsman arkadaşımız da iltihak 
ediyorlar. 

(Ümran Nazif Yiğiter'in takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Takriri dikkate alanlar lütfen işa
ret versinler... Almryanlar... Dikkate alınmıştır. 

(Çoruh Mebusu Ali Rıza Sağlar ve Ankara 
Mebusu Talât Vasfi öz 'ün önergesi tekrar 
okundu.) 

(İzmir Mebusu Halil Özyörük'ün önergesi 
tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gazianteb) — Efendim, komisyon ola
rak Halil özyörük arkadaşımızın takririne iş
t irak ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl)* — 
Bendeniz şahsan iki takrir arasındaki farkı tef
rik edemedim. Birisi ne diyor, öteki ne di
yor, lütfen izah etsinler. Reylerimizi verece
ğiz, ne olduğunu bilelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Devamla) — Müsaade ederseniz bende
niz hukukçu değilim, bunu gelip kendileri izah 
edebilirler. Maamafih uzun boylu bir fark gör
memekle beraber neden iştirak ettik onu anla
tayım. : 

Halil özyörük arkadaşımızın teklifini, bir 
kanuncu-.tarafımdan yazılmış bir metin olduğun
dan kabul ettik. . 

!MKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Rica ede-. 
rim, bu tıbbi bir tâbirdir. 

REİS —• Müsaaade buyurun, her iki takri
ri de ayrı ayrı, teenni ile okuyalım, belki an
laşılır. I 
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(İzmir Mebusu Halil özyörük'ün önergesi 

tekrar okundu.) 
REİS — Diğer doktor arkadaşların takriri

ni okuyoruz. 
(Çoruh Ali Rıza Sağlar ve Ankara Talât 

Vassfi öz'ün önergesi tekrar okundu.) 
REİS — Sağlık ve teknik muayenesinde şo

för veya sürücülüğe mâni bir özrü olmaması, 
ayrıca alkollü ve uyuşturucu her nevi keyif 
verici maddeleri kullanma itiyadiyle malûl ve 
müptelâ bulunmaması. 

REİS —• Komisyon adına Nacip Bilge. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE 

(Niğde) — Arkadaşlar, Halil özyörük arkada
şımızla, Ali Rıza ve Talât Vasfi Öz arkadaşları
mızın vermiş oldukları takrirlerde gayet ufak 
bir fark vardı, o da uyuştuucu maddelere aittir. 

Şimdi Ali Rıza ve Talât Vasfı arkadaşlarımı
zın müştereken vermiş oldukları takrirde (alkol
lü ve uyuşturucu her nevi keyif verici mad
deleri kullanma itiyadiyle müptelâ olma) key
fiyeti vardır. 

Halbuki Halil Özyörük arkadaşımızın tekli
findeki (uyuşturucu maddeleri kullanmayı iti
yat edinmiş olmak) kâfidir;- bunun bir iptilâ 
olup olmadığını araştırmaya lüzum yoktur. Bi
raz evvel bizzat Talât Vasfi arkadaşımızın da 
izah ettikleri gibi, itiyat halinde bu maddeleri 
kullanmış olduğu tıbben sabit olan bir adamın 
artık ibtilâ halinde mi olduğu karinesi aranma
mak lâzımdır. Bu bakımdan biz Iltdil Özyörük 
arkadaşımızın teklifine iştirak ediyoruz. 

REİS —• Ayrı ayrı reye koyacağız. 
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Bir kelime 

ile tavzih etmeme müsaade buyurunuz. (Reye ses
leri) 

REİS — Tüzük şu anda söz almanıza mâni
dir. Ayrı ayrı defatle okumuş olduğumuza, Heye
ti âliyenizin de reylerini kullanmakta isabet ede
ceği şüpheden azade bulunduğuna göre, Tüzüğü 
çiğniyemiyeceğimden, arkadaşımdan özür di
lerim. ; 

Bir daha okuyup reye arzediyoruz. .; . 
(Ali Rıza Sağlar ve Talât Vasfi öz 'ün önergesi. 

bir defa daha okundu) . 
REİS ~ önergenin nazarı dikkate alınmasını 

kabul edenler... Etmiyenler... Nazarı dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 
(Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in önergesi 

^ekrar okundu) 
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HÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — Bir nokta 

arzedeceğim. Eksik kalacak. 
REİS — Evvelce çok müzakere oldu. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Mükerrir 

olmamayı da ilâve ediyorum. 
HÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — Kamyonlar 

hariç kalıyor. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Kamyon

lar profesyonel sınıfa dâhildir. (Değildir ses
leri). 

REİS — Maksadımız hep birlikte yanlış bir 
îş yapmamak olduğuna göre bir daha okuyoruz. 
Rica ediyorum. Dikkat edelim. 

HÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — «Hususi» ke
limesinin de ilâvesini rica ederim. 

REİS — Yeni şekliyle okuyoruz : 
(Madde 26. — Fıkra (F) profesyonel ve hu

susi şoför ehliyetnamesi alabilmek için, Ceza Ka
nununda yazılı yol kesme, ırza geçire, kadın ka
çırma, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiisti
mal, uyuşturucu maddeler kullanmak, fuhşa teş
vik ve vasıta olmak suçlarından veya kaçakçı
lık suçundan mükerrir olmamak). 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Bir nokta var, 
izahı lâzım. Mükerrirlik mukayyet olur, mut
lak olur, tasrih edilmemiş. «Sövme veya hakaret 
etme gibi suçlardan biri veya birkaçı ile mükerrir 
olmamak» da var. Fıkra iyice ifade edümiş olmalı. 

REİS — Müsaade buyurun bu birinci görüş
medir, okuduğumuz takriri dikkatinize arzediyo-
rum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate 
alınmıştır. 

(Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'ın öner
gesi tekrar okundu). 

REİS — Komisyon, maddede bu var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL

GE (Niğde) — Yok efendim. 
REİS — Fıkranın (G) fıkrası olarak teklifi 

talebedilmektedir. Maddeyi okuduk, dikkate alan
lar... Almıyanlar... (anlaşılmadı sesleri). 

Yeniden okuyalım efendim. 
(Zeki Erataman'ın önergesi tekrar okundu). 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bîngöl) — 

Mükerrir olması lâzım. 
REİS — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL

GE (Niğde) — Bu teklif ehliyetnamenin alınması 
şeklinde yeni bir ceza koyuyor. Ehliyetnamenin 
alınması hakkında aşağıda hükümler vardır, ora
da teklif edilmesi lâzımdır. Burası yeri değildir. 
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i (Doğru sesleri). 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Teklifimi 
geri alıyorum. 

REİS — O halde mesele kalmamıştır. 
Senihi Yürüten arkadaşımızın takririni oku

tuyorum. 
I (İstanbul Mebusu Senihi Yürüten'in öner-
I gesi tekrar okundu). 

REİS — Bu hususa komisyon! iltihak etmedi. 
Arkadaşımız ısrar ettiler ve bu hususta beyanatta 
bulundular. Binaenaleyh takriri dikkatinize arze-
diyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmamıştır. 

26 ncı maddeyi dikkate alınan önergelerle 
birlikte komisyona veriyoruz. 

MADDE 27. — Şoför ve sürücüler nakil va
sıtalarının sürülmesi sırasında ehliyetnamelerini 
yanlarında bulundurmaya ve bu kanunla salahi
yetli kılınmış kimselerin her isteğinde göstermeye 
mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Muayyen müddetler zarfında 
trafik suçlarını mükerreren işlemeleri yahut tek
nik veya sağlık durumlarında arızalar müşahede 
edilmesi, halinde trafik zabıtasının teklifi ve vilâ
yet trafik komisyonunun kararı ile şoför veya sü
rücüler tekrar muayene ve "imtihana tâbi tutula
bilirler. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sözcüden 
bir sual soracağım: Bu, muayyen müddet ne de
mektir! Kaç saat, kaç gün, kaç senedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gfazianteb) —Bu cihetler tüzükte belirtile-

I çektir. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Tasrih 

etsinler. 
HÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — Bir kere söz-

I cü arkadaşımızın ifadesi tatminkâr değildir. Çün-
I kü bir kanun hazırlanırken nizamnameye bırakı

lan hususların da kanunum tanziminde âdeta ni
zamname yapılıyor gibi tesbit edilmesi lâzımdır. 

I Bu bakımdan tatminkâr değildir. 
I Asıl bendenizin üzerinde duracağım nokta şu

dur: Bu maddenin mâtufunileyhi şudur: Bîr şo
för iki defa trafik suçu işlediği zaman kendisini 

1 imtihana tâbi tutacağız. İmtihan olmuş, ehliyet-
I namesini almış; artık bunda bir noksanlık, bîr 
I hata olması mümkün değildir, iddia edilemez. 
I Karşısındaki adamın bir hatası neticesi bir kaza 
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işliyebilir, fevkalâde muztar bir vaziyette kala- I 
rak, her hangi bir kimseyi çiğnememek için bir 
kaza yapmış olabilir. Bu vaziyetlerden dolayı 
onu tekrar bir imtihana sevketmek doğru değil
dir; bu, bir tazyik vasıtası olur. Bir trafik suçu 
işlemişse o suçun cezasını görür. Mükerrir ise, | 
sözcü arkadaşımızın ifade ettiği gibi, ceza görür 
veya ehliyeti alınır. Bu gibi suçlardan dolayı 
tekrar bir imtihana tâbi tutmak doğru bir iş ol
maz, tazyik olur. Bunda ısrar ederler mi, bilmem? 

REİS — Efendim, oyların neticesini arzediyo- I 
rum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe yılı 
Hesabı Kati kanun lâyihasına (249) rey veril- j 

1. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhun'un, 
Trabzon'un Çaykara Kazasına daimî bir hasta 
nakil arabasının tahsis edilip edümiyeceğine da
ir sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ek
rem hayri Üstündağ'ın yazık cevabı (6/962) 

6 . I I I . 1953 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

. Trabzon Memleket Hastanesine yüz küsur ki
lometre mesafede ve denizden içerde bulunan 
nüfusu kesif Çaykara İlcesine bu bölgedeki müs-. 
tacel sağlık vakalariyle hastalar ve doğumlar 
için daimî bir hasta nakil arabası tahsis edilip 
edilemiyeceğinin yazılı olarak Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletinden cevaplandırılmasına de
lâletinizi arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 
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mistir. (248) kabul, (1) eekinser vardır, muamele 
tamamdır. Kanun (248) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Dev
letlerle Japonya arasında Vaşington'da imzala
nan ve Japonya ile Barış Andlaşmasımn 15 nci 
maddesinin (a) fıkrasının tatbikmdan doğacak 
ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkındaki tasarıya (246) oy verilmiştir. 
Muamele tamamdır, tasan (246) oyla kanunlaş
mıştır. 

Vaktin gecikmiş olması hasebiyle 27 Mart Cu
ma günü saat 15 t e toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

T. C. 
Sağlık ve So. Yardım Bakanlığı 20 . TTI . 1953 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 389 Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
9 Mart 1953 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/962 - 4926/10908 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Trabzon Mebusu Hamdi Orhon tarafından 

sorulmuş bulunan yazılı soru tetkik edilmiştir. 
Trabzon'un Çaykara İlçesinde mahallî bir ce

miyet tarafından inşa edilerek Vekâletimize dev
redilen sağlık merkezinin 1953 yılı içinde inşaa
tının ikmali programa alınmış ve gereği için Ba
yındırlık Vekâletine yazılmıştır. 

Bu sağlık merkezi inşaatının hitama ererek 
halk hizmetine açıldığında bir taşıt vasıtası ve
rilmesi göz önüne alınacaktır. Halen bu ilçeye 
ait âcil vakalar Trabzon Numune Hastanesi 
ambulansı ile karşılanmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve So. Yardım Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe yılı Hesabıkati Kanununa verilen reylerin sonusu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

jt . Rey verenler : 249 
Kabul edenler : 248 

Reddedenler : 
Çekinserler : 1 

Reye katılmıyanlar : 224 
Açık mebusluklar : 14 

AFYON KABAHtSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hântit Koray 

ANKARA 
Salâha-ddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik JPenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Puad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettın Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

edenler] 
I Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer» 
Hasan Ali Vural 

I Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Eyüp Şahin 
DİYARBAKIR 

I Nâzım önen 
EDÎRNE 

Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
I Saîd Başak 

Rıfkı Salim Burçak 
F-ehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Cevdet San 

I GÎRESUN 
I Hamdi Bozbağ 

Alı Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 

I Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Vanaca 

.Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siçen 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

IZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
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KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayrı Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 

Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğhı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğhı 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğhı 

SttRD 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
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[Beye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
.öelâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes (Vekil) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğ-
lu 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Eme^ 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
(D 

Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran (t.) 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tayaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak (î.) 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin înanç 
Arif Hikmet Parnıık-
oğlu 
Adnan Tüfekeioğhı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Reşit Tankut 
(t) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sar ol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kap ani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzarlc 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali.Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi T?n-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş (t.) 
Necip Bilge 

Süreyya Del lal oğlu 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 
(t) 

[Açık mel 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haslın Alişan 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglıı 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİÎRD 
Baki Erdpn 
Mehmet Daim Siialp 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

yuslııklar] 
Sivas 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
14 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TRABZON 
Hasan Saka 
Oahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Ineealemdar-
oğlu (I.) 
Avni Yurdabayrak 
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Türkiye Oumuriyeti ve diğer Müttefik Devletlerde Japonya arasında Vaşington'da imza
lanan ve Japonya ile Banş Andlaşmasının 15 nci maddesinin (A) fıkrasının tatbikından do
ğacak ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın onanması hakkındaki kanıma verilen reyle

rin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

- ' - • : . ' . • " 

„ . . ... : ' 1 •'. , • 

. -. . . •- ; r • . . 

* 

AFYON KARAMSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfüli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Bmerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman rŞevki çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Füad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

A za sayısı : 487 
Rey verenler : 246 

Kabul edenler 246 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 227 
A^ık mebusluklar 14 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Aşena 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

; Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazançı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
| Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ERZİNCAN •El JTV#I 1 Al V A H 

Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Fehmi Çobanoğlu * 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

1 GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökm«n 

İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakam 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Hadi Hüsman 
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Fuad Köprülü 
Ahuya Moshos 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMtB 
Mehmet Aldfemir 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrr Atalay 
Abbas Çetin 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman BÖlükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 

B : 58 25.3 
Ziyad Ebüzziya I 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gtirsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA I 
Saınet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Kara os-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN I 
Mehınet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemali Türkoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar | 

.1953 0 : 1 
NIÖDE 

Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köakeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

H,f7.P. 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SttBD 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Nâzım Agacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Rifat öçten 

i Sedat ZeM örs 
j Reşat Şemsettin Sirer 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Zeki Erataman 

TOŞAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özderair 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi'Ortam 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNÖEI.1 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

TOFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celâl ö&cet 

İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğîu 
Hâşim Tatlıoğtu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala
kan* 

Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivisoğlu 
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AFYON KABAHtSAB 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrçvi 
Halis öatürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes (Vekil) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğiu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğiu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

BÎTLÎS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 

[Reye 
I Mithat San 

Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlü 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
1 Kemal Atakurt 

Celâl Boynuk 
ÇORUH 

I Mesud Güney 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altuıalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasııhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Saııaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
I Cemal Gönenç 

Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salhn Burçak 

I Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

hltnty anlar] 
I ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
I Ekrem Cenani 

Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kurahel 
Ali Ocak (t.) ' 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 

I Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekeioğlu 

I GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Reşit Tankut 
d) 
Cavit Yurtman 

" İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

I İSPARTA 
I İrfan Aksu 

Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 

I Mükerrem Sarol 

8 7 -

Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi VeUbeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Babadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay v 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğiu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkıp 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
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Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Tank Kozbek 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Lûtfi Sayman 

MANtSA 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Oevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NÎÖDE 
Hadi Arıbaş (I.) 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâioğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç (t.) 
Atıf Topaloğhı 

RtZE 
Kemal Balta 

[Açık me\ 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Resad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
SaJlim Serçe 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Ttirkdoğan 

SÎNOB 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 

busluklar] 
1 Sivas 1 

Tokad 1 
1 Trabzon 1 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

14 

TEKİRDAĞ 
Isınail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan • • . . . . 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Muzaffer önaî 

TRABZON 
Hasan Saka 
Cahid Zamangü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Rıza lııcealemdar-
oğlu (I.) 
Avni Yurdabayrak 

T. M. M M »tmnmi 



& sAYtsı: 95 e ©k 
Konya Mebusu Hidayet Aydıner*in, Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak* 

kındaki kanun teklifine dair Adalet Komisyonu raporu (2/4&4) 

Adalet Komtijoan'lApmm 

''r."'kwJf. u. 
^daUt Komisyon* 

Tükfiek B«e*At$liİ* 

Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, Tem
yiz Mahkemesi Teşkilâtına dair İ&21 sajrtlı «Ea-
•nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin Heyeti Umumiyedeki 
müzakeresi sırasında maddenin vazıh olmadığı 
neticesine varrtarâk 8 nci madde bir kere daha 
görüşülmek üzere komisyona alınmış ise mad
de yeni baştan açj& ve vazıh bir şekilde taa-
fifim edilmiş olmaMa Heyeti Umumiyeye arzo-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe somüur. 

Başkan 
M i r 

ff.ötymk 
!Aflfea*a 

er. tımt* 
îstaırbul 

A. Moâkos 
: Kütahya 

).%rH*n**ğlm 

f.B**** 

Sözcü 
Manita 

Ş. Ergi* 
Çorum 

B. Ortaticvojjfhı 
Kayseri 

7. Z. furğui 
Marâş 

M. Ûesbp 
Tokad 

m.öbm* 

Kâtip 

Edirne 
MİVtiğm* 

Konya 
W. ;!Wi» 

"SH#d 
Ş.Türktidtm* 

Yozgad 
W-^i«ü* 

m.JW 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞİ 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı
ma dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Temyiz dairelerinden biri : 
A) Müstakar içtihadından dönmek iterse; 
B) Benzer hâdiselerde birbirine uymıyan 

•ararlar vermiş bulunursa; 
C) Bir kısım umumi heyetine mensup iki 

dairenin kararları arasında ihtilâf bulunursa; 
Alâkalı daire reisi veya ihtilâf halinde bu

lunan dairelerin reislerinden biri rücuun veya 
•uyuşmazlığın sebep ve mahiyetini izah eden ra
porunu karar suretleri ile birlikte birinci reisliğe 
•erir. Birinci reislik gerektiği hallerde diğer 
«dairenin de yazılı mütalâası alındıktan sonra bu 
hususta bir karar verilmek üzere dosyayı ait 
olduğu kısım umumi heyetine tevdi eder. Rapor 
ve mütebayin kararlarla mütalâan ame bir hafta 
içinde müzakereye iştirak edecek hâkimlere da
mıtılır. 

Eğer ihtilâf ; 
A) Kısım umumi heyetleri, 
B) Bir daire ile mensup olduğu umumi he

yet, 
C) Bir kısımdaki dairelerden biri ile diğer 

İnsim umumi heyeti, 
D) Bir kısımdaki bir daire ile diğer kısım

daki bir daire arasında, vücut bulmuş ise iki 
kısım umumi heyetlerinin birleşmesi suretiyle 
toplanacak büyük heyette birinci fıkrada 
gösterilen usul ve şekil dairesinde halledilir. 

Kısım umumi heyetlerinin veya büyük he
yetin içtihatların birleştirilmesi suretiyle veril
miş bir kararının değiştirilmesini veya kaldı
rılmasını gerekli kılacak hal ve vaziyetin ortaya 
çıktığı birinci reisliğe yapılacak müracaat
ta esbap ve müstenidatı ile bildirilim reislik 

bu talebi ihtiva eden dilekçe veya yazıyı ait ol
duğu umumi heyete havale eder. Umumi heyet
lerde bu şekildeki müracaatların müzakere edi
lebilmesi için heyeti terkip eden hâkimlerin 
mutlak ekseriyetince bir karar verilmek lâzım
dır. Ancak bu takdirde esasın müzakeresine 
geçilebilir. 

İçtihatların birleştirilmesi veya müstakar 
bir içtihadın kaldırılması veya değiştirilmesi 
için yapılacak müzakerelerde işi tetkik edecek 
olan umumi heyete mensup dairelerden her bi
rinin hâkim sayısı altı itibar edilmek suretiyle 
mecmuunun üçte ikisinin bulunması ve kararla
rın da mevcudun üçte iki ekseriyetle verilmesi 
muktazidir. Birinci müzakere sonunda verilecek 
kararlarda, üçte iki ekseriyet vücut bulmazsa 
ikinci müzakereye bırakılır. Mütaakıp toplantı
larda müzakere nisabı muhafaza edilmek şartiy-
le yine üçte iki ekseriyet hâsıl olmazsa müzake
rede hazır bulunanların mutlak ekseriyeti ile ka
rar verilir. 

İçtihatların birleştirilmesi suretiyle verilen ka
rarlar, emsali hâdiselerde mahkemeleri bağlar. 

Ceza işlerine taallûk eden içtihatların birleş
tirilmesi müzakere ve kararlarında Cumhuriyet 
Başmüddeiumumisi hazır bulunur ve reye katı
lır. 

Mütehalif kararların içtihatların birleştirilme
si şekli ile halli için Temjoz daireleri reislerin
den başka kendisini alâkalı sayan her hangi bir 
kimse de birinci fıkrada yazılı usul ve şekle ria
yet ederek birinci reisssîiğe müracaatta buluna
bilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Adliye 
Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 95 e ek > 



S. SAY 456 
Vakıflar Qenel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divam Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı 

Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/408, 1/260) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisli*! teskeresi (S/408) 

T.C. 
Sayıştay Başkenlyğı 
Sayı : 347668-2032 

10 . XII . 1952 

Büyük Millet Meclisi Tfiksek Başkanlığına 

Valflar GUnel Müdürlüğünün 1949 Bütçe yılı Kesin Hesabına ait Uygunluk bücüriminin ili
şik olarak sunulduğunu en derki saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
. . - , MümUuiTarhm 

Uygunluk Bildirimi 

Anayaea ve Muhasebei Umumiye Kanunu Bükümlerine uyularak Sayıştaya gönderilen Vakıflar 
Genel'MÜ^Mü|iinün 1949 Malî yıh Kesin Hesabi; Sayıştay^a incelenip yargılanmış olan» muhasip 
idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve ilişik cetvetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurul
ma* «Uretîyle>lfosİn Hesapta g ^ rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

i a . X H . 1 9 5 2 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tatfan 

D. : 4 Başkanı 
F.^ik 

Üye 
Ragtp öğel 

Üye 
Rahmi Uçkun 

D. : 1 Başkanı 
F .Eke 

Üye 
h ErenU 

Üye 
K. Ançay 

Üye 
A. R. Tohsöz 

D . : 2 Başkanı D. : 3 Başkanı 
R.Bahiy M. Gürün 

Üye Üye 
Nasmi Başak A. A. İtmen 

İmzada bulunamadı 

Üye Üye 
F. Aktulga A. R. Sava 

Üye V. Üye V. Savcı 
H. Tuğrul R. örencik Enver Ark\ 
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Vakıflar Genel Müdürlümü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihası (1/260) 

T. C. 
Başbakanlık 29. VIII. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/386, 6/2908 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 9 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Kesiınhesabı kanunu tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
••-•••'•• • i"tf - • ••••-*-• A.Menderes ' 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Kesin Hesap kanun tasarısı gerekçesi 

5419 sayılı Kanunla on dört aya iblâğ edilmiş olan 1949 yılı bütçesinin geçirdiği safhaları 
gösteren Kesin Hesap Kanunu tasarısı ile buna bağlı cetvellerde görüleceği üzere 1949 yılı büt
çesinden (9 259 606,55) lira ödenmiştir. Genel Muhasebe Kanununun 55 nci maddesi Uyarınca 
açılmış olan özel bölümden yapılan (2 505,70) liralık ödeme de buna dâhildir. 

Geçen yıldan devredilen artıklarla, birlikte bu yıl içinde (11 307 547,07) lira gelir tahakkuk 
ettirilerek (9 395 393,35) lirası tahsil olunmuştur. 

Bütçeye konulan ve 5499 sayılı Kanunla 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 48 nci ve 
55 nci maddeleri uyarınca eklenen ödeneklerle birlikte 1949 bütçe yılı sonunda ödenek toplamı 
(9 865 984,78) liraya yükselmiştir. Bundan (9 259 606,55) lira sarfiyat ile Genel Muhasebe Ka
nununun 55 nci maddesi uyarınca ödenek ve gelir kaydedilmek üzere 1950 yılma devredilen İs
tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin Çapadaki paviyonlarda tesis ettiği yatakların iaşe ve sair 
giderleri karşılığı olan (357,52) lira düşüldükten sonra ödenek artığı olarak kalan (606 020,71) 
liranın yokedilmesi gerekmektedir. 

2950 sayılı Kanunun birinci maddesi uyarınca açılan özel bölümlere irad ve ödenek kayde-ı 
dilmiş olan akaar ve toprak ve hayrat satış bedelinden akaar ve toprak satış; bedeli geçen yıldan 
devrile birlikte (9 102 706,27) liraya ve hayrat satış bedeli (264 003,66)liraya baliğ olmuştur. 
Bunlardan akaar ve toprak satış bedelinin (358 052,97) lirası sarfolunarak (8 744 653,30) lirası 
ve hayrat satış bedelinin (48 993,75) lirası sarfolunarak (215 009,91) lirası 1950 bütçe yılına dev
redilmiştir. , • 

Bu esaslar dairesinde hazırlanmış olan 1949 yılı Kesin Hesap Kanunu tasarısı ilişik olarak 
sunulmuştu!. 

( S. Sayısı : 156 ) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

8wy%§tay Komisyonu . ^ ** 34.II.1&53 
Esas No. 3/408 • ••**r/,-, - ^ u ""* 

• Karar No<}$ .***&>• ' ^ ' --••**• _ 
Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 malî yılı 
Hesabı Katisi halitada Başvekâletin . 29 . VIII . 
1951 tarih ve 71 - 386/6/2908 numaralı yazısiyle 
teklif olunan kanun, lâyihası Divanı Muhasebatın 
Mutabakat beyannamesiyle birlikte, Divanı Mu
hasebat Azası Kemalettin Arıçay, Başmurakıp 
Talât Akgün, Vakıflar Genel Müdür Muavini 
Aydın Tuncay ve Muhasebe Müdür Muavini Hü
seyin Avni Alten hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1949 malî yılı Bütçe kanuniyle verilen ve 

sonradan ilâveten alınan tahsisat miktarı muta
bakat Beyaıranaiaesinde 9 865 627 lira 26 kuruş 
olduğu halde Hesabı Katîde 357 lira 52 kuruş 
fazlasiyle 9 865 984 lira 78 kuruştur. 

Bu fazlalık sebebi 21 nci Gureba Hastanesi 
giderleri faslına teberru olarak kaydolunan tah
sisattan senesi içinde sarfedilftnemesinden dolayı 
ertesi yıla devri yapılmak üzere bu miktarın tah
sisattan düşülmesi ioabederken Hesabı Katîde 
tahsisat dahilinde bırakılmış ve ayrı bir sütunda 
1950 yılma devir gösterilmiş olmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

2. Sarfiyat : 
Hesabı Katı ile Mutabakat. Beyannamesinde 

birbirine uygun olarak 9 259 606 lira 55 kuruş
tan ibarettir. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve 

masraflara göre tahsisat bakiyesi olan 606 020 
lira! 71 kuruşun imhası icabetmiş ve ilişik cetvel
ler ona göre tanzim edilmiştir. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Mutabakat Beyannamesinde 

11 307 490 tfrâ 53 kuruş olduğu halde hesabı ka
tîde 56 lira 54 kuruş fazlasiyle 11 307 547 lira 
07 kuruştur. 

Bu fazlalık, : Sarfiyatı muvakkate bakiyesi 
o|up dairesince avans hesabına matlup ve eşhas 
borçlan hesabına zimmet kaydı icabederken yan

lış olarak varidat hesabına matlup kaydedilme
sinden ileri gelmiştir. 

Tahsilat: Mutabakat Beyannamesinde 9 395 336 
lira 81 kuruş olduğu halde hesabı katîde 56 fira 
54 kuruş fazlasiyle 9 395 393 lira 35 kuruştur. 
Fark sebebi tahakkukat kısmında izah edilmiştir. 

5. 1 nci faslın 2 nci icarei müeccele ve 3 ncü 
mukataa maddelerinde mühim miktarda tahakku
kat bakiyeleri mevcut olduğu görülmüştür. Sebe
binin ise çok eski senelerden beri devredegelmek-
te olan icarei müeccele ile mukataanm aded iti
bariyle çok mükellefe raci olmak üzere küçük ra
kamlardan meydana gelmekte, tahsili hususunda 
idarenin birçok müşkülâta duçar olmakla bera
ber tahsili, mümteni bir hale gelenlerin kayıtları
nın terkikine dair evkafa mütaallik kanunlarla 
bir salâhiyet verilmemiş olmasıdır. 

6. 3 ncü faslı teşkil eden Hazineden yardım 
olarak bütçe muhammenatı 2 713 675 lira olduğu 
halde tahakkukat ve tahsilatı 380 000 lira fazla
siyle 3 093 675 lira gösterilmiştir. Sebebi bu se
ne bütçesinin 5419 sayılı Kanunla 14! aya çıkarıl
mış ve Hazine yardımının artırılmış olmasıdır. 

7. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve 
toprak satış bedellerinin 1949 yılı tahakkukat 
ve tahsilatı 9 102 706 lira 27 kuruş ve hayrat 
satış bedellerinin aynı yıl tahakkukat ve tahsilatı 
264 003 lira 66 kuruştur. 

8. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar ve 
toprak satış bedeli faslının tahsisat miktarı 
9 102 706 lira 27 kuruş olup buna karşılık 
358 052 lira 97 kuruşluk sarfiyat yapılmış baki
ye 8 744 653 lira 30 kuruş 1950 yılında varidat 
ve tahsisat kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

9. Hayrat satış bedeli faslının tahsisat mik
tarı 264 003 lira 66 kuruş olup buna karşılık 
48 993 lira 75 kuruşluk sarfiyat yapılmış bakiye 
215 009 lira 91 kuruş 1950 yılında varidat ve 
tahsisat kaydedilmek üzere devredilmiş bulun
maktadır. 

Mutabakat beyannamesiyle hesabı katîde ay
nı miktarlar yazılıdır. 

(S.: Sayısı -156) 



10. Genel müdürlükçe 1949 yılında yapılan 
9 395 336 lira 81 kuruş tahsilattan 9 259 606 
lira 55 kuruş sarfiyat düşüldükte 135 730 lira 
26 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

11. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar 
ve toprak satış bedelinden yapılan 9 102 706 li
ra 27 kuruş tahsilattan 358 052 lira 97 kuruş 
sarfiyat düşüldükte 8 744 653 lira 30 kuruş ve 
hayrat satış bedelinden yapılan 264 003 lira 66 
kuruş tahsilattan 48 993 lira 75 kuruş sarfi
yat düşüldükte 215 009 lira 91 kuruş tahsilat 
fazlası olarak kalmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Vakâflar Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı 

AfiADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1949 Bütçe yılı giderleri ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi (9 259 606) lira (55) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi (9 395 393) lira (35) kuruştur. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı miktarlara nazaran gelir fazlası olan 
(135 786) lira (80) kuruş, 1950 yılına devre
dilmiştir. 

MADDE 4. — Ödeneklerden 1949 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) işaretli cetvelin ay
rı birer sütununda gösterilen (606 020) lira 
(71) kuruş yokedilmiş ve (357) lira (52) kuruş 
1950 Bütçe yılına devrolunmuştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinin 1949 Büt
çe yuh tahsilatı, geçen yıldan devriyle birlikte 
ilişik (C) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(9 102 706) lira (27) kuruş ve hayrat satış be
dellerinin tahsilatı geçen yıldan devriyle bir
likte (264 003) lira (66) kuruştur. 

MADDE .6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1949 
Bütçe yılı içinde yapılan sarfiyat ilişik (D) 

( S. Saj 

4 — 
Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi

len tahsisat, sarfiyat ve varidatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim edil
miş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet Mec
lisinin yüksek tasvibine arzedilmek üzere yük
sek Reisliğe sunulur. 
Sayıştay Ko. Reisi Sözcü 

Bursa Çorum Malatya 
//. Ayan Ş. Gür ses M. Kulu 

Muş Samsun Siird 
F. Kılıçlar H. Alışan C. Yardım 

I SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎTÎRÎŞÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 Bjütçe yılı 
Hesabı Katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü-
I nün 1949 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere (9 259 606) lira 
(55) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
i 1949 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet

velde gösterildiği üzere. (9 395 336) lira (81) 
kuruştur. 

MADDE 3.— Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı tenkil eden (135 730) lira (26) kuruş 

I tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1949 Bütçe yık 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (606 020) lira 
(71) kuruş rimha edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhaJk Vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1949 
Bütçe yılında yapılan sarfiyat ilişik (C) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (368 052) lira 
(97) kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı 
yıl içinde yapılan sarfiyat (48 993) lira, (75) 
kuruştur. 

MADDE 6. — Maatout ve mülhak Vakıfla
ra ait akaar ve toprak satış bedelDerinin 1949 

I Bütçe yılı tahsilatı geçen yıldan devriyle birlik
le! : 156) 
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işaretli cetvelde gösterildiği gibi (358 052) lira 
(97) kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı 
yıl içimle yapılan sarfiyat (48 993) lira (75) 
kuruştur. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1949 
Bütçe yılı içinde harcanmıyan ve (D) işa
retli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 
(8 744 653) lira (30> kuruş ile hayrat satış, be
delinden aynı yıl içinde harcanmıyan (215 009) 
lira (.91) kuruş gelir ve ödenek bakiyesi olarak 
1950 Bütçe yılma devrolunmuştur. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MÜADDE 9. —Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Msnderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

ff. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T.îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

0. ve Tekel Bakanı 
R: S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

• Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı ve 

Dışişleri Bakanı V. 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Pölatkön 

Bayındırlık Baskını 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündag 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsam 

Sayış. K. 

te ilişik (D) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (9 102 706) lira (27) kuruş ve hayrat satış 
bedelleri tahsilata geçta yıMan devriyle birlik
te (264 003) lira (66) kuruştur. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1949 Büt
çe yılı içinde sarfolunmıyan ve (C) İşaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (8 744 653) 
lira (30) kuruş ve hayrat satış bedellerinden ay
nı yıl içinde sarfolunmıyan (215 009) lira (91) 
kuruşun 1950 yılına varidat ve tahsisat kayde
dilmek üzere devredilmiştir. 

MADDE 8. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden yapı
lan tahsilattan sarfiyat düşüldükte (8 744 653) 
lira (30) kuruş ve hayrat satış bedellerinden ya
pılan tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil 
eden (215 009) lira (91) kuruş tahsilat fazlası 
olarak kalmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

îşletmeto Bakanı 
Hakkı Gedik 

neşri tarihinden 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icr* 
ya Başvekil memurdur. 
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Tahsisatın nev'i 

Aylıklar 
Ücretler 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere
ğince verilecek emekli ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Muhafaza ve fen memurlarının hayvan 
yem karşılığı 
4805 sayılı Kanun gereğince verilecek 
emekli keseneği karşılığı 
Merkez büro giderleri 
îller büro giderleri 
Basılı kâğıt ye defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
Vakıf akaarlar giderleri 
Arazi ve zeytinlikler genel giderleri 
Onarma işleri *', 
Guraba Hastanesi giderleri 
İmaretler giderleri 
Çeşitli sosyal yardımlar 
Hayrat giderleri 
Genel Muhasebe Kanununun 48 nci mad
desini ilgilendiren giderler 
Yayım işleri 
Vakıflar ve işletmeleri işlemleriyle mevzua
tının ıslahı ve gelirin artırılması için ya
pılacak hazırlık ve inceleme giderleri 
îzmir Fuarındaki Vakıflar paviyonuııun 
her çeşit giderleri 
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonları 
ücret ve giderleri 
Düşünülmiyen giderler 
Çifteler Çiftliği arazisinin köylüye dağıt
ma giderleri. 
Hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve 
ayırma giderleri 

Tahsisat 
Lira 

5 541 702 
5S2 832 

2 450 
25 000 

• > 
76 020 

:v 
121 500 

4 230 
s 

193 145 
18 400 
56 800 
20 000 
28 000 

5 776 
22 500 
76 001 

S 000 
: • • " . - ' 

8 000 
550 445 
61 800 

734 048 
1 004 747 

75 000 
35 000 

152 000 

313 538 
5 000 

11 500 

4 000 

4 500 
1 000 

1 000 

200 

' • ' & • 

v * <• 

K . 

1 3 

v 

• - \ 

-

08 

85 

26 

32 

fi*'' . ' ' 

Sarfiyat 
Lira 

5 285 886 
527 623 

2 450 
23 809 

76 020 

109 718 

3 285 

141 724 
15 855 
47 739 
19 917 
21 790 
4 867 

15 226 
63 621 
7 900 

• ' 

6 477 
484 341 
60 868 

639 872 
1 004 747 

74 315 
33 074 

140 982 

313 438 
4 678 

• • -

10 300 

1 064 
< 

3 051 
— 

96 

— 

K. 

86 

57 

82 
38 
68 
80 
16 
80 
71 
31 
98 

67 
06 
88 
23 
26 
86 
27 
35 

51 
84 

54 

32 

tmha edilecek 
tahsisat 

Lira 

255 816 
55 209 

— 
1 191 

— 

11 781 

945 

51 420 
2 544 
9 060 

82 
6 209 

908 
7 273 

12 379 
99 

1 522 
66 104 

931 
94 175 

— 
684 

1 925 
11 017 

99 
321 

1 200 

2 935 
i '• 

1 449 
1 000 

903 
. . . • - <, 

200 

K. 

13 
14 

43 

18 
62 
32 
20 
84 
28 
29 
69 
02 

33 
79 
12 
77 

14 
73 
65 

81 
16 

46 
* 

68 
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p. Tahsisatın nev'i 

33 Kurs giderleri 
34 Geçen yıl borçları 
35 Eski yıllar borçları 
36 Hükme bağlı borçlar 
37 Şişli Camii inşaatı harcamasına yapılacak 

maktu yardım 
38 Darüşşafakaya 
39 Kudretsiz hayratın imar ve ihyası için 
40 Edremit Belediye Hastanesine 
41 Şehitlikleri îmar Cemiyetine 

öz. B. Genel Muhasebe Kanununun 55 nci mad
desi uyarınca açılan özel bölümler 

Tahsisat 
Lira K. 

12 000 
18 000 
12 284 92 
22 500 

20 500 
15 000 
15 200 
1 500 
2 000 

2 505 70 

Sarfiyat 
Lira. K. 

10 834 .38 
17 559 09 
11 557 18 
18 525 94 

20 500 
15 000 
14 878 
1 500 
2 000 

40 

2 505 70 

İmha edilecek 
tahsisat 

Lira K. 

1 165 62 
440 91 
727 74 

3 974 06 

321 60 

Genel Toplam 9 865 627 26 9 259 606 66 ' 606 020 71 

B - CETVELİ 

P. M. Varidatın nev'i 

Icareler 
1 îcarei vahide 
2 İcarei müeccele "" "~ 
3 Mukataa 

Türlü* gelirler 
1 Mülhak vakıflar gelirlerinden alınacak kontrol hakkı 
2 Mahlûl muaccelesi 
3 Zeytinlikler hasılatı 
4 Arazi ve incirlikler hasılatı 
5 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
6 Vakıf memba suları işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
7 Çeşitli varidat ve hasılat 
8 Akar ve toprak satış bedeli faizi 
9 Taviz bedeli faizi 

10 Vakıf paralar faizi 
Hazineden yardım 
Genel Muhasebe Kanununun 55 nci maddesi uyarınca 
açılan özel bölümler hayrat onarma giderleri karşılığı. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Ça
pa 'daki paviyonlarda tesis edilen yataklarını iaşe ve sair 
giderleri karşılığı 
İmaretler giderleri karşılığı 

Muhammenat 
Lira K. 

2 170 000 
360 000 
60 000 

60 000 
219 500 
120 000 
180 000 
600 000 
25 000 
450 000 
332 300 
512 100 
60 000 

2 713 675 

— 

— 

Tahsilat 
Lira 

2 429 108 
342 006 
34 917 

17 013 
134 776 
131 637 
221 768 
551 245 

0 
491 759 
468 109 
684 449 
69 741 

3 093 675 

7 082 

713 047 
5 000 

K. 

54 
23 
72 

67 
26 
27 
33 
25 

02 
79 
29 
08 

10 

26 

Genel Toplanı 7 862 676 9 396 886 81 

(S. Sayısı : 156) 



F. Tahsisatın nev'i 

$z. B. Ateaar ve toprak sataş bedeli 
» » Hayrat satış bedeli 

H ;• 

— s -
C • OSTVELt 

Tahsisat 

9 102 706 27 
264 003 66 

- Sarfiyat 1950 yılına devir 

358 052 97 8 744 653 30 
48 993 75 215 009 91 

Toplam 9 366 709 93 407 046 72 «959 663 21 

F. M. Varidatın nevi 

%«p ve toprak satış ̂ bedeli 
yrat satış bedeli 

ît 

CETVELİ 

Toplam 

Muhammenat 
Lira K. 

0 
0 

0 

Tahsilat 
Lira 

9 102 706 
264 003 

9 366 709 

K. 

27 
66 

93 

»W<i 
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s. SAYISI : 252ye ek 
Karayolları Trafik kanunu lâyihası hakkında Geçici Komisyon ra

poru (1/242) [*] 

Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 2.11.1953 
Esas No. 1/242 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclisin 24 . XI . 1952 tarihli seki
zinci Birleşiminde Karayollarında Trafik ka
nunu tasarısının görüşülmesi sırasında gerek 
ifade ve üslûp bakımından gerekse esas bakım
dan yapılan bâzı itirazlar üzerine tasarının ev
velâ 2 nci ve 4 ncü maddeleri, sonra da tümü 
komisyonca geri alınmıştı, 

Meclis müzakerelerinin ışığı altında komisyo
numuzda yeniden incelenmiş olan tasarıda dile 
ve. esasa ait olarak yapılan değişikliklerin ge
rekçesi ; Bayındırlık Komisyonu tasarısına naza
ran yapılan değişikliklerin gerekçesi ile mezce-
dilerek kül halinde aşağıda izah olunmuştur. 

1. Dil üzerindeki Devlet baskısını kaldır
mak maksadiyle 1945 tarihli Anayasa yerine 
1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ile tadillerinin yeniden yürürlüğe konması 
keyfiyeti göz Önünde bulundurularak tasarı 
metninde gerekli kelime değişiklikleri yapıl
mıştır. Meselâ özel araç yerine müteharrik va
sıta ; permi yerine ruhsatname, lisans yerine eh
liyetname, sorum yerine mesuliyet kelimeleri 
kullanılmıştır. 

2. Tasarının bâzı maddelerinde nizamname
ye atıf yapılması umumi heyette itirazlara yol 
açmıştı. Bilindiği gibi Esas Teşkilât Kanunu
nun 52 nci maddesi; kanunların tatbik suretini 
göstermek veyahut kanunun emrettiği hususları 
tesbit etmek için Hükümetin nizamname çıkara
cağını derpiş etmektedir. Bu hükümden anlaşı
lacağı üzere kanunda, nizamname çıkarılacağı 
hususunda her hangi bir açıklama bulunmazsa 

Hükümet; lüzum gördüğü takdirde o kanunun 
tatbik suretini göstermek maksadiyle bir nizam
name çıkarabilir. Bu husus, iera kuvvetinin 
umumi tanzim salâhiyetinin bir cüzü ve kanun
ları tatbika memur olmasının bir neticesidir. 
Ancak unutmamak gerekir ki, kanunda sarahat 
olmadığı takdirde Hükümet bu tanzim salahi
yetini Devlet Şûrasının da tetkikmdan geçirile
cek olan bir nizamname yerine, sadece. bir- tali
matname çıkarmak suretiyle de kullanabilir. 
Nitekim tatbikatta bunun birçok misalleri var
dır. 

Fakat, kanun belli bir hususun nizamname 
ile tesbit edileceği hakkında açık bir hüküm 
koyarsa-ki sözünü ettiğimiz 52 nci madde buna 
müsaittir. Hükümet artık bu meseleyi bir tali
matname ile halletmek cihetine gidemez-; mut
laka bir nizamname yapması gerekir. 

.Demek ki, kanunların tatbik . suretini göste
recek nizamname çıkarmak; kanunda ayrıca sa
rahat olmadıkça, Hükümete Teşkilâtı Esasiye ile 
tanınmış bir salâhiyeti tezammun ettiği halde, 
kanunun emreylediği bir husus hakkında ni
zamname çıkarmak keyfiyeti yine Teşkilâtı Esa
siye icabı, Hükümet için bir vazife olmaktadır. 

Bu itibarla, bir kanunun muayyen maddele
rinde bâzı hususların nizamnamelerde tesbit edi
leceğinin belirtilmesi Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna aykırı veya zait telâkki edilmemek gere
kir.. 

Bununla beraber komisyonumuz, Yüksek 
Mecliste tezahür eden temayüle de uyarak, mu-

[*] 252 s%ra sayiU basmayazt 24.XI.1952 tarihli 8 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağltdtr. 
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ayyen meselelerin nizamnamede derpiş edilece
ği hakkındaki hükümleri muhtelif maddelere 
serpiştirmektense, - zaruri gördüğümüz birkaç 
maddedeki atıflar müstesna - bütün bu husus
ları tek bir maddede toplamak şıkkını ihtiyar 
etmiş ve tasarının 74 ncü maddesini bu maksat
la kaleme almıştır. 

3. Tasarının nizamnameye girmesi ieabeden 
fazla tafsilâtı ihtiva ettiği ve merkeziyetçi bir 
sistem takibettiği hakkındaki mütalâalara ge
lince : 

a) Diğer kanunlarla yapılan mukayeseli 
bir tetkik îsviçre, Almanya, Amerika ve Fran
sa'nın bu husustaki kanunlarının daha kısa ol
madığını, hattâ bâzılarının daha tafsilâtlı oldu
ğunu göstermektedir. îsviçre, Amerika Birleşik 
Devletleri gibi federal bir bünyeye malik olan 
devletlerin ayrıca mahallî kanunlarının da mev
cut olduğu düşünülecek olursa bu memleketler
deki trafik mevzuatının genişliği hakkında bir 
fikir edinilmiş olur. Bu münasebetle şunu arze-
delim ki, ayrıca mahallî kanunlar da mevcut 
olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri
nin Trafik Kanunu ciltler teşkil edecek kadar 
geniştir. Bu genişliğin sebebi, mazisi 50 yılı ge
çen karayolları üzerindeki seyrüseferde kaza
ları önleyici, emniyet, sürat ve intizamı temin 
edici kaidelerin hemen her memlekette kanun 
methine alınacak derecede artık taayyün etmiş 
ve umumileşmiş bulunmasıdır. 
. Bu,kadar umumileşmiş olan kaidelerin bizde 
de kanun metnine alınması uygun görülmüştür. 
Ancak motorlu nakil vasıtalarının sürati, istiap 
haddi, gabarisi gibi motorun ve karayolunun çe
şidine ve tekâmülüne bağlı olan hususiyetlerle 
mahallî ihtiyaçlara taallûk eden noktalar ni
zamnameye bırakılmış bulunmaktadır. 

•b) Trafik kaidelerinin tanzim ve kontrolü
nü mahallî idarelere yani bugün olduğu gibi 
belediyelere bırakmaktansa, oldukça geniş sa
lahiyetli mahallî teşkilât kurmakla beraber 
Devlet elinde birleştirmenin daha uygun olaca-

* ğı düşünülmüştür. 
Bugün, nakil vasıtaları ve karayolları o ka

dar gelişmiş bulunmakta ve ileride inkişafa 
o derece müsait bir durum arzetmektedir ki, 
bir nakil vasıtası dle birkaç vilâyetin sınırlarını 
kısa zaman içinde bile aşmak gayet kolaydır. 
Bu itibarla trafiğin tanzim ve murakabesi işi

nin mahallî idarelere bırakılması vatandaşların 
değişik nizamlar içdnde çok defa birbirine uy-
mıyan hak ve mükellefiyetler karşısında kal
malarını ve bu sebeple gerek kendilerini, gerek
se başkalarını zarara sokabilecek tereddütlere 
düşmelerini mucip olacaktır. Halen memleke
timizde trafik esaslarının tesbit ve tatbiki va
zifesini üzerlerine almış bulunan belediyeleri
miz arasında o kadar geniş arazi boşlukları 
vardır ki, buralarda tam bir murakabesizliğin 
ve binnetice nizamsızlığın hüküm sürdüğü söy
lenebilir. Devlet zabıtasının buralarda vazife 
görmeleri, arızi tedbir olmaktan kurtulamamak-
ta ve kâfi derecede verimli olamamaktadır. 

Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından 
neşredilen (1951 yılı trafik kazaları) adlı bro
şürün tetkikından da anlaşılacağı üzere, trafik 
kazalarındaki can ve mal kaybının % 75 ten 
fazlasının şehir ve kasabalar dışındaki kazalar
dan doğmuş olması bu işin bir elden idare edil
mesindeki zarureti ispata kâfidir sanırız. 

Trafik meselesinin -bir bütün olarak ele alın
masındaki âcil ihtiyaç ve mevzuun ehemmiyeti 
hakkında Hükümet tasarısı gerekçesinde ve Ba
yındırlık Komisyonu raporunda etraflı izahlar 
ibulunduğu için 'bu mesele üzerine dönmek iste
miyoruz. Yalnız şu kadarını hatırlatalım ki, 
Türkiye'deki trafik kazalarının diğer memle
ketlerle mukayesesi bizi çok derin düşündüre
cek neticeler göstermektedir. Meselâ nakil va
sıtası başına isabet eden kaza adedi Türkiye'de 
Amerika'dakinin 32 mislidir. Memleketimizde 
bir nakil vasıtasının, Amerika Makine nispetle 
çok daha uzun müddet kullanılmakta olması 
sebebiyle bu mukayesenin tam sıhhatli sayıla-
mıyacağını düşünenler bulunabilir. Bu görüş 
bir dereceye kadar doğru olsa bile diğer bir mu
kayese bizleri yine daha az düşündürücü olmı-
yan neticelere götürmektedir. 

Türkiye'de meselâ 10 bin kilometre yol ka-
teden bir nakil vasıtası Amerika'da aynı işi ya
pan bir nakil vasıtasının 12 misli kaza yapmak
tadır. Aradaki bu fark; sadece, yolun Ameri
ka'daki mükemmeliyetine atfedilemez. Çünkü 
yine broşürün tetkikından anlaşılacağı üzere 
nispeten daha mükemmel ve düz olan yollar
da - fazla sürat sebebiyle - kaza nispeti; hattâ 
daha fazlalaşmaktadır. 

Diğer taraftan 1951 yılı zarfında trafik ka-

( S. Sayısı : 252 ye ek ) 
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zararında u^radı^mız can ka.ypj Kore'de şim-
diye^kadar verdiğimiz şehit miktarından faz
ladır ve 1952 senesindeki can kaybı da 1951 
in bir buçuk misline yaklaşmıştır. 

I^hakjk&tlar elem verici olduğu kjadar 
Trafife,I^anupunun bir an evvel çıkarılıp Ijatbi-
k^; konması lüzumunu belirten tebljke işaretler-

B,u Jı^8w|a yüks/ak Mjşçjjşjn icap eden has
sasiyeti ;fazjgajyle; göstereceğine eminiz, 

4. Bu. umumi mülâhazalardan sonra tasarı
ma. takip.ettiğiısistemin izahına, geçebiliriz. 

B« tasareda ana prensip olarak : 
a) Trafiğin tanzim vê  koatrolunun, motor

la vasıtalarkt teçhiz .edileeek ve hususi bir. şekil
de yetiştirüe«ek trafik zabıtası tarafmdan ya-
pılaeağı, 

b) Teknik muayene ve kontrollerin, tra
fik' tesis ve cihazlarının Karayolları Umum 
Müdürlüğü tarafından sağlanacağı, 

c) Trafik kazalarından doğan mesuliye
tin kurtuluş beyyinesiyle yumuşatılmış objek
tif mesuliyet kaidesine tâbi olacağı ve mo
torlu nakil vasıtalarının trafik kazalarından 
doğan malî mesuliyetin mecburi sigortaya bağ
lanacağı, 

d). Trafik suçlarına ait cezaların esas itiba
riyle trafik mahkemeleri tarafından verilece-

Kabul, edilmiş bulunmaktadır, 
Yu^arjda^ belirtUen npktalardan anlaşılacağı 

üzere, kanunun gereği gibi yürümesi ve verim
li olabilmesi için trafik mahkemeleriyle tra
fik zabıtası teşkili için lüzumlu kadro ve tahsi
satın; verilmesi zaruridir. 

5. Tasardın, bölüm ve maddeleri : 
On bir bölümü ihtiva eden tasarının birinci 

bölümü kanunun mevzuu ile lüzumlu bâzı tarif-
îe.tiö tahsis olunmuştur. 

Birinci maddede trafiğin tarifine ait olan 
kere içerisindeki hüküm tariflere tahsis edil
miş olan ikinci maddeye alınmış ve maksadı 
ifade etamyaa («zel araç) -kelimeleri yerine (mü-
tehamk makine) tâbiri kullanılmıştır. 

Kanunkada tarif yapılması, prensip itiba
riyle pek doğru sayılmaz ise de, bâzı meseleler 
halâanda ayrı ayn hükümlerin ve hattâ çeşitli 
?em müeyyidelerinin tatbik edilmesi gibi zaru

retler, bu hususa taallûk eden birkaç meflramum 
tarif edilmesi mecburiyetini doğurmuştur. Bu iti
barla tasarının Yüksek Meclisçe de kabul edil
miş olan ikinci maddesinde karayolu, trafik, na
kil vasıtası, müteharrik makine, şoför ve sürücü 
tâbirleri tarif olunmuş ve yeni metinde tarifler 
daha vazıh bir şekle konmuştur. 

Teşkilât, vazife ve selâhiyet kısmım ihtiva 
eden ikinci bölüm Hükümet ve Bayındırlık tasa
rılarına nazaran kanun tekniğine daha uygun 
ve daha açık bir hale getirilmiştir. Hükümet 
tasarısında ayrıca bir trafik zabıtası teşkili der
piş edilmemekte, trafiği tanzim ve murakabe va
zifesi de umumi zabıtaya verilmekte idi. Halbu
ki bugünkü teşkilâtla polisin keyfiyet ve kemi
yet bakımından asli vazifelerini dahi ifa husu
sunda kifayetU olduğu söylenemez. Bu: durumda 
olan umrumizaMaya yeni yazjfelef yüklenmesi, 
her iki vazifenin de aksamasına sefeep olabilir. 
Diğer taraftan trafiğin .tanzjfe ve.mjır^aj)esi v«r 
zifesini yapacak; olan zabıtş4& a j ç r ^ u t e M W » k 
gi ve vasıf &rın ar^acafe, tahâSçUr, îştç bu, se
beplerledir ki, Bajjndırlık K^mjayfinj* ile QeejeJ> 
Komisyon tasarılarında yenicen; bir trjd^3^te 
bıtaşı kurulmasa düşüuü^üs.vetaşarıyaj^bıj.mev-
zuyla ilgüj hüîşunjer, konulmufiftur, Em^ye| ; 
Umum. Müdürlftğpde kurulac^^tra^^şul^[qf f 
bağlı olan trafik zabıî^şjn^anba^a,^^rjye^açı, 
Umum Müdürlüğünde de bir Trafik Fen Heyeti 
kurulması derpiş edilmiştir. 

Hükümet ve Bayındırlık Komisyonu taşan
larına göre eleman ve malzeme noksanlığı dolayı-
siyle ancak, Merkez Traf ik Komisyonunun tâyin 
edeceği muayyen vilâyetlerde kurulması düşü
nülen muayyen ve imtihan komisyonlarının her 
vilâyete bir tane düşecek surette teşkil edilme
sini uygun bulan komisyonumuz, motorlu nakil 
vasıtalarının fennî muayeneleriyle şoförlerin eh
liyet imtihanlarının vilâyetlerde ve motorsuz na
kil vasıtalarının fennî muayeneleriyle sürücüle
rin ehliyet imtihanlarının seyyar ekiplerle kaza 
ve nahiyelerde yapılması hakkında hüküm sev-
ketmiş bulunmaktadır, (madde 8) 

Üçüncü bölüm malî hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bayındırlık Komisyonunda bu kanunun 
tatbikiyle elde edilecek gelirle icabeden teşki
lâtın kurulması ve idamesi için yapılacak mas
raf, takribi olarak karşılaştırılmış ve gelirin 
masrafı koruyacağı anlaşılmıştır. Komisyonumuz 
hesaplar üzerinde daha esaslı tetkikler yapnuup 
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ve bâzı belediyelerin varidat ve masraflarını 
da karşılaştırmıştır. 

Karayolu ile beraber inkişaf etmekte olan 
trafiğin emniyetini sağlamak bakımından tah
sisi yaridat usulünün uygunluk derecesi üze
rinde durulmuş, fakat bu kadar hayati bir me
selede ve hususiyle varidat masrafı karşılıyaca-
ğma göre gerek Hükümetin gerekse Yüksek 
Meclisin lüzumlu kadroları ve tahsisatı istemek
te ve vermekte tereddüt etmiyeeeği kanatiyle 
malî esaslarımıza daha uygun bir yol tutulması 
tercih edilerek tahsisi varidat prensibinden 
vazgeçilmiştir. 

Bu kanunla elde edilecek gelirin % 25 i be
lediyelere ve % 10 u vilâyet hususi idarelerine 
tefrik edilmiştir. 

Bu nispetlerin hesabında belediyelerle vilâ
yet hususi idarelerinin bu kanunla mahrum 
edildikleri gelirle, bugüne kadar trafiğin tan
zim ve murakabesinin kendilerine tahmil ettiği 
masraf ve bu ka'nunla yine bu idarelere bıra
kılan külfet karşılaştırılmış ve bu kanunun tat
bikiyle bu idarelerin bir zarara uğramamaları 
esası kabu edilmiştir. 

Yol emniyeti ve trafik tesislerine ait hüküm
leri gösteren dördüncü bölümün bilhassa 12 ve 
16 ncı maddelerinin komisyonumuzdaki müza
keresi hayli uzun sürmüştür. 

Karayolu hududu dışında vatandaşın iste
diği tesisleri yapması için Karayoları Umum 
Müdürlüğünden veya Vilâyet Trafik Komisyo
nunun muvafakatine istinat ederek belediye
den izin almasının mülkiyet hakları ile telif edi-
lemiyeceği ileri sürüldü. Fakat hususi mülkiyet 
haklarını tahdit eden hükümler arasında ez
cümle Belediye mevzuatı tetkik edilirse, görülür 
ki, vatandaş bugün şehir dahilindeki arsasına 
arzu ettiği şekilde bina yapamamaktadır. Bina
sını arsasının içerisine ne şekilde ve ne yüksek
likte oturtabileceği belediye tarafından kendi-

'sine, uyulması lâzımgelen âmir bir hüküm ola
rak bildirilmektedir. İlk nazarda bu keyfiyetin 
de mülkiyet haklarına uymıyacağı düşünülebi-
lirse de belediyece binanın arsaya tatbik vazi
yeti hakkında hüküm sevkedilirken hem o bina
nın hem de civarındaki binaların güneş ve hava 
şartları gibi birçok hususların, yani âmmenin 
sıhhat ve selâmetinin, şehirlerin güzelliğinin 
nazara alındığı görülür. 

12 nci maddedeki emniyet şeridi meselesinde 
de; 16 ncı maddedeki tesislere muvafakat is
tihsali meselesinde de durum aynıdır. Yani 
mülkiyete konan tahditler âmme menfaati mü
lâhazasına mesnettir. Filhakika karayolunun 
hemen kenarında kurulacak bu gibi tesislerin 
önünde tabiatiyle nakil vasıtaları birikecek ve 
trafiği aksatarak tehlikelerin zuhuruna sebebi
yet verebilecektir. Şehir dışı yollarda nakil va
sıtaları süratle gittikleri için bu tehlike daha 
büyük olmaktadır. Yol hududundan itibaren 
boş bırakılması istenen 15 metrelik mesafe ora
larda kurulacak tesislere trafiği aksatmadan 
giriş ve çıkış yollarını temin maksadına matuf 
olup hesapla bulunmuş asgari bir miktardır. 

Kayıt, tescil ve muayeneye ait hükümleri ih
tiva eden bölümdeki 17 nci maddede tramvay 
ve trolleybüslerin hususi şirketler tarafından 
da işletilebileceği düşünülerek kayıt ve tescil
den istisna edildiklerini gösteren bent kaldırıl
mıştır. Kayıt ve tescil işlemlerine ait teferru
atın nizamnamede tesbit edileceği tabiîdir. Bu 
mevzuda vatandaşları sıkmıyacak ve alâkalıla
rın trafik bürolarına kadar gitmelerine lüzum 
bırakmıyacak usullrin bulunacağı hakkındaki 
Hükümet mümessillerinin beyanatı memnuni
yetle kayda değer görülmüştür. 

20 nei maddede muvakkat plâkaların mute-
b erlik müddeti memleket şartları düşünülerek 
15 günden 30 güne çıkarılmıştır. 

Şoför ve sürücü ehliyetnamelerine ait olan 
6 ncı bölümde 25 ve 28 nci maddelerin komis
yonumuzdaki müzakeresi hayli münakaşayı mu
cip olmuştur. 

Ehliyetname müddeti dolmuş olan her şofö
rün 25 nci madde hükmü dle yeniden imtihana 
sevkı imkânının, şoförler üzerinde idari bir -
tazyik teşkil edeceği ve keyfî muamelelere yol 
açacağı ileri sürülmüş; fakat diğer taraftan 
evvelce araba kullanan bâzı kimselerin vaktiy
le bir ehliyet aldıktan sonra uzunca bir zaman 
araba kullanmadıkları için yeniden işe başla
dıklarında şoförlüğü ve trafik kaidelerini unut
muş ve birçok melekelerini kaybetmiş olacak
ları düşünülmüştür. Bilhassa şoförü imtihana 
sevkedecek vilâyet trafik komiyonunu teşkil 
eden azaların vali veya tevkil edeceği bir zat 
dle belediye, emniyet, millî eğitim, bayındırlık 
ve ilgili meslekî teşekküller mümessilleri oldu
ğu göz önüne alınmış; böyle bir heyetin keyfî 
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muamelelere meydan vereceğini düşünmenin 
yersiz olacağı mütalâa edilerek bu hüküm ipka 
edilmiştir. 

26 ncı maddenin Bayındırlık Komisyonunda 
müzakeresi sırasında eklenen (F) fıkrasiyle eh
liyetname alacak şoförlerin; meslek ve sanatın ic
rası müddeti içinde yol kesme, ırza geçme, fuhşa 
teşvik veya vasıtalık yamak, kaçakçılık ve saire 
gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûm ol
mamış bulunmaları şart koşulmuştu. Bu fıkranın 
konmasında profesyonel şoförlüğün nevama bir 
âmem hizmeti karakteri taşıdığı ve bu şoförlere 
şehrin içinde ve dışında her an vatandaşın malı, 
canı ve ırzı emanet edildiği için bunların yüz kı
zartıcı suçlarla mahkûm olmamış bulunmalarının 
uygun olacağı mülâhazası hâkim olmuştur. Bil
hassa şoför cemiyetleri bu nokta üzerinde ehem
miyetle durmuşlar; ahlâkan mütereddi şoförlerin 
gayet cüzi bir ekalliyet teşkil ettiğini, fakat bun
ların bütün şoförlerin ismini kirlettiğini ve 
halk arasında kendilerine tezyif makamında (Şo
för milleti) isminin verilmesine sebep olduklarını 
acı bir lisanla anlatarak Türkiye'de mevcut va
sıta adedinin beş altı misli profesyonel şoför bu
lunduğunu ve bu vaziyet kanısında böyle bir 
hükümle, ufak bir ekalliyet teşkil eden kötülerin 
ayıklanmasının mümkün olacağını ve bunun bir 
sıkıntı yaratmıyacağını, bilâkis hem vatandaşların 
hem bizzat şoförlerin selâmeti bakımından hayırlı 
olacağını beyan etmişlerdir. 

Buna karşı hukuk prensipleri muvacehesinde, 
cürmünün cezasını çekmiş bir vatandaşı meslek 
ve sanatının icrasından daimî surette menederek 
kendisine yeni bir ceza tahmil etmenin doğru ol-
mıyacağı ve bu gibileri Haysiyet Divanı karariyle 
meslekten ihraç için şoför cemiyetleri federasyo
nunun teşebbüse geçebileceği ve bu hususta mes
lekî teşekküllere ait kanunlarda hüküm koyma
nın daha doğru olacağı, diğer taraftan meselâ 
ırza geçme suçundan ötürü mahkûmiyetinin ke
sinleşmesinden sonra evlenme dolayısiyle ceza sü
kut etse bile mahkûmiyetin devam edeceği, böyle 
bir halde şoförü meslekinden mahrum etmenin 
adalet hislerini rencide edeceği mütalâa edilerek 
(F) bendi maddeden çıkarılmıştır. 

Bu maddede; ehliyetname alınırken şoförlerin 
parmak izlerinin alınacağını bildiren fıkra üze
rinde uzun boylu münakaşa edilmiştir. Halen 
memleketimizde yalnız mücrimlerin' parmak izle
rinin alındığı ileri sürülerek bu hükmün tasarı

dan çıkarılması teklif edilmiş ve fakat parmak 
izinin hüviyet tesbiti için en iyi usul olduğu, eş
kâl tarifinin veya fotoğrafın hüviyet tesbitine -
bilhassa uzun seneler geçtikten sonra - kifayet 
etmediği ve diğer medenî memleketlerde şoförlük 
ehliyetnamesi alacak her vatandaşın parmak 
izinin alındığı beyan olunmuş ve misal olarak 
bir Amerikan şoför ehliyetnamesi görüldükten 
sonra ve ehliyetname alacakların uyuşturucu 
madde kullanmak itiyadında olup olmadıkları 
meselesinin, bu fiillerden dolayı daha evvelce 
parmak izlerinin alınmış olmasiyle tezahür ede
ceği de anlaşılarak parmak izlerinin alınmasına 
ait olan hükmün tasarıda bırakılması kararlaş
tırılmıştır. 

Yedinci bölüm içerisindeki maddelerde yapı
lan değişiklikler daha ziyade ifade ve üsluba 
taallûk etmekte olup prensiplere dokunmadığı 
ve gerek Hükümet gerekçesinde gerekse Bayın
dırlık Komisyonu raporunda kâfi malûmat ve
rilmiş olduğu için, komisyonumuzca yeniden 
izahlarda bulunulmasına lüzum görülmemiştir. 

Sekizinci bölümün mevzuunu teşkil eden ka
zalar hakkındaki 48 ve 49 ncu maddelerin ifa
delerinde de tavzih maksadiyle bâzı değişiklik
ler yapılmış ve 48 nci maddedeki (kaza) keli
mesinin çok şümullü olduğu görülerek bunun 
yerine kanunun maksadına daha uygun olan 
(Trafik kazası) tâbiri konmuştur. 

Tasarıda komisyonumuzun yaptığı esaslı de
ğişikliklerden birisi de dokuzuncu bölümün 
mevzuu olan hukuki mesuliyet ve sigorta saha
sında kendisini göstermektedir. Hatırlanacağı 
üzere, Hükümet tasarısında ve bundan önceki 
komisyon raporlarında mevcut olan şekil ile 
50 nci madde, motorlu nakil vasıtalariyle müte
harrik makinelerin kullanılmasından doğan za
rarlara karşı mesuliyeti umumi hükümlere at-
feylemekte ve bu suretle tazmin mesuliyetini 
kusura dayamakta idi. 

Motorlu vasıta ve makinelerin bilhassa son 
zamanlarda ulaştığı inkişafla birlikte artan teh
like ihtimallerini, kazaların vukuundaki fevka
lâde sürat dolayısiyle kusurun tesbitindeki zor
lukları ve diğer memleketlerin bu mevzudaki 
kanuni tedbirlerini nazara alan komisyonumuz; 
umumi hükümlere atfın bir neticesi olarak teza
hür eden kusurlu mesuliyet prensibinin bu sa
hada da tatbikim kanundan beklenen faydayı 
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önleyici mahiyette görmüş ve bunun yerine, kur
tuluş beyyinesiyle yumuşatılmış kusursuz mesu
liyet esasının ikamesini adalete daha uygun bul
muştur. 

Böylece Borçlar Kanunumuzun 55 ve 56 neı 
maddelerindeki mesuliyet hükümlerine benzer 
bir hüküm Trafik Kanunumuza girmiş olacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki, 
bu hüküm motorlu nakil vasıtalarını ve müte
harrik makinaları kullanan şoförleri, Borçlar 
Kanununun 58 nci maddesinde olduğu gibi ta
mamen ve istisnasız bir şekilde kusursuz mesu
liyete tâbi tutmamakta; mesuliyetten kurtulmak 
hususunda kendilerine bir imkân vermektedir : 
Bu imkân, zararın vukua gelmemesi için bütün 
dikkat ve itinada bulunduklarım veya bu dik
kat ve itina gösterilmiş olsa bile, zararın önle-
nemiyeceğini ispat etmeleridir. Görülüyor ki, 
maddenin yeni şeklinde beyyine külfeti adeta 
ters çevrilmiş olmaktadır: Zarar gören taraf 
failin kusurunu ispat edecek yerde, fail nevama 
kendisinin kusursuz olduğunu ispat edecektir. 
Bu beyyineyi getiremediği takdirde, hakikatta 
kusur işlememiş olsa bile, yine mesul mevkie 
düşecektir. 

Tasarının hukuki mesuliyet bahsinde umu
mi hükümlerden ayrılan ikinci noktası, tazmi
nat dâvasının âdi müruruzamanım bir yıldan 
iki yıla çıkarmış olmasıdır. Buna sebep diğer 
birçok memleketlerin bu husustaki mevzuatın
da kabul edilmiş bulunan iki yıllık mürüzaman 
müddetinin uygun görülmesinden başka aynı 
zamanda kendi kanunlarımızın aynı mevzua ta
allûk eden hükümleri arasındaki ahengi de sağ
lamak düşüncesidir. 

Filhakika 55 nci maddede görüleceği üzere 
malî mesuliyet hakkındaki sigorta mecburiye
tinin tabiî neticesi, bir trafik kazasında zarar 
gören kimsenin doğrudan doğruya sigortacı 
aleyhine de tazminat dâvası açılabilmesidir. Sö
zü edilen maddenin 3 ncü fıkrasında bu dâva
nın müruruzaman müddeti, Ticaret Kanununun 
sigorta müruruzamanları hakkındaki 1012 ve 
1442 nci maddelerindeki hükümlere de uymak 
suretiyle iki yıl olarak kabul olunmuştur. îmdi, 
zarar gören kimsenin tazminat dâvasının sigor
tacıya karşı iki yılda ve faile karşı da umumi 
hükümler uyarınca bir yılda müruruzamana uğ
raması tabiî sayılamıyacağı için 50 nci madde

deki müruruzaman müddeti de iki yıla çıkarıl
mış ve böylece aynı mevzua ait hükümler ara
sında ahenk tesisine çalışılmıştır. 

50 nci maddede sarahaten tesbit olunan bu 
iki mevzu dışında kalan hususlarda, ezcümle za
rarın ve tazminatın miktar ve şümulünü tâyin
de, ölüm veya maddi zarar vukuunda tazmina
tın nasıl hesap edileceği, müteselsil mesuliyet 
ve müterafık kusur gibi meselelerde umumi 
hükümlerin tatbik olunacağı son fıkrada açık
ça belirtilmiştir. 

Malî mesuliyet sigortasına ait olan 51 ncd 
madde motorlu nakil vasıtalarının sahiplerini, 
vasıtalarının kullanılmasından üçüncü şahıslar 
aleyhine doğacak zararları karşılamak maksa-
diyle sigorta mukavelesi yapmıya mecbur et
mektedir. 

Motorlu nakil vasıtası sahiplerini sigorta 
mukavelesi yaptırmaya mecbur etmenin Teşki
lâtı Esasiye Kanunu ile teminat altına alınmış 
olan akit hürriyetine (madde 70) aykırı oldu
ğu düşünülemez. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 70 nci maddesi akit hürriyetini Türk
lerin tabiî hakları arasında saymakla beraber 
79 ncu maddesi de bu hürriyetin hududunun 
kanunla açıklanacağı hakkında hüküm koymak
tadır. Binaenaleyh âmmenin saiâmet ve menfa
ati namına bâzı hususlarda akit yapma mecbu
riyetini tahmil etmekte Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa aykırı bir cihet yoktur. Nitekim isviç
re, Fransa, Amerika, İngiltere gibd demokra
tik memleketlerde de bu mecburiyet mevcuttur. 
Diğer taraftan Birleşmiş Milletler İçtimai ve 
iktisadi Konseyinin karayolları nakliyatı ve-
trafik çalışma grupu bu rejimin tatbikim tav
siye etmektedir. Nihayet zamanımızda sigorta 
sadece faydalı bir müessese olmaktan çıkıp iç
timai sahada zaruri bir dayanışma müessesesi 
olarak inkişaf etmektedir. Malî mesuliyet si
gorta mukavelesinin akdi neticesinde sigortalı
nın ödeme kabiliyeti fazlalaşmakta ve bu su
retle trafik kazalarında zarara uğrıyan kimse
lerin zararlarının kolayca tazminine imkân hâ
sıl olmaktadır. Tasarıda kabul olunan hüküm
lere göre, bir nakil vasıtasının vukuagetirdiğd 
kaza neticesinde zarara uğrıyan kimse, bu za
rarı yerine göre iki veya üç mesul şahıstan taz
min ettirmek imkânına malik olacaktır: Evve
lâ. kazaya sebebiyet veren fail sıfatiyle şoför; 
sonra, istihdam eden sıfatiyle nakil vasıtası sa-
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hibi ve nihayet sigortacı. Mağdur şahıs, bun
lardan her hangi birisine ayrı, ayrı veya hepsi
ne birden müracaat etmek hakkına malik oldu
ğu için, istihkakı olan tazminatı tahsil etmek
te fazla müşkülâta uğramıyacaktır. Bu müna
sebetle şu noktayı tebarüz ettirmek yerinde 
olur ki, mesullerin çokluğu zararın mükerrer 
surette tazminini icabettirmiyeceği gibi, sigor
tacı da, failin mesul olmadığı fiiller dolayısiyle 
tazminat ödemeye bittabi mecbur edilemiyeeek-
tir. 

Cezalara ve takibata dair elan 10 ncu bölüm 
hükümlerinde esaslı birçok tadiller yapılmıştır. 
Hükümet tasarısı ile komisyonların raporların
da, ne kadar hafif olursa olsun, cezaların mah
keme kararı ile verilmesi prensibi kabul edil
miştir. Komisyonumuzda yeniden gözden geçi
rilen bu mesele üzerinde yapılan uzun münaka
şalardan sonra, diğer memleketlerin mevzuatı 
da göz önüne alınarak şu esaslar tesbit olun
muştur: 

a) Mahiyetleri itibariyle gayet hafif olan 
ve her hangi bir takdir ölçüsüne mevzu teşkil 
etmiyen suçların cezaları maktu bir şekilde tâyin 
edilmiş ve bunların tatbiki keyfiyeti evvel emirde 
trafik zabıtasına bırakılmıştır. Ancak adlî te
minatı da tamamen bertaraf etmiş olmamak 
için 63 ncü maddede bu cezaların işlenmiş olan 
suçlara uygunluk derecesinin trafik mahke
mesince zabıt varakası üzerinde tetkik olunaca
ğı, mahkemenin doğrudan doğruya veya ıslah 
sureti ile tasdiki halinde cezanın infazı ciheti
ne gidileceği ve ıslaha imkân bulamayıp tasdik 
etmemesi halinde de cezanın iptal edilmiş olaca
ğı hakkında hüküm konmuş bulunmaktadır. Bu 
cezaların tasdiki veya iptali hususunda mahke
mece verilen kararlar katidir. Yani aleyhine 
hiçbir mercie baş vurulamaz. 

b) Diğer bir kısım suçlar ve bunlara verile
cek cezalar daha önemli telâkki edilerek, işlen
miş olan suça verilecek cezanın takdir ve tesbi-
ti meselesinin mahkemelere bırakılması daha 
teminatlı ve bu itibarla daha uygun sayılmıştır. 

Bu suretle evvelce iki madde içerisinde (56 
ve 57) tesbit edilmiş olan suçları ve cezaları 
bu kere üç ayrı madde ile hükme bağlamak lü
zum ve zarureti hâsıl olmuştur. 

Maktu bir şekilde tesbit edilmiş olup tat
biki - trafik mahkemesinin tasvibi şartiyle - ida
reye bırakılmış olan cezalar 57 nci maddede 
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gösterilmiştir. 58 ve 59 ncu maddelerde tâyin 
edilmiş olan cezaların verilebilmesi salâhiyeti 
ise doğrudan doğruya mahkemelere bırakılmıştır. 

Evvelce 58 nei maddenin mevzuu olup ko
misyonumuzca yeniden hazırlanan tasarının 60 
ncı maddesini teşkil eden hüküm trafik suç
larından mahkûm olanlara verilecek fer'î ceza
ları ve bunların tatbik şartlarını göstermekte
dir. 

Yine evvelce mevcut, 59 ve 60 ncı maddeler 
aynen ve fakat sıra numaraları değiştirilerek 
61 ve 62 nci maddeler halinde tasarıya girmiş 
bulunmaktadır. 

61 Yıci madde, trafik suçlarına bakmak üze
re tek hakimli trafik mahkemeleri kurulacağı
nı ve bu mahkemeler hâkimlerinin Hâkimler 
Kanununa tâbi olacağını derpiş eylemektedir. 
Trafik mahkemesi adının verilmesi adlî kaza
da birliği bozmak maksadına matuf olmayıp 
sadece vazifede ihtisası ifade içindir. 

62 nci madde salahiyetli kimseler tarafından 
düzenlenecek zabıt varakalarının ancak trafik 
zabıtası marifetiyle trafik mahkemesine verile
bileceği hakkında hüküm sevketmektedir. Trafik 
işlerinin tanzim ve murakabesi vazifesi trafik 
zabıtasına mevdu olmakla braber, tasarının be
şinci maddesi trafik fen heyeti teşkilatındaki 
mühendis ve teknisiyeiılerin de kanuna aykırı 
gördükleri hususlar hakkında tanzim edecekleri 
zabtı en yakın ilgili trafik zabıtasına tevdi eyli-
yeeeklerini bildirmektedir. îşte bu gibi zabıtlar
la tevsik edilen hususlar takibi gereken bir suç 
teşkil eylemekte ise deı trafik zabıtası bunları da 
Trafik Mahkemesine verecektir. 

63 ncü maddeye göre, tasarının 57 nci mad
desinde cezalan maktu bir şekilde tesbit edilmiş 
olan suçları işliyenler hakkmda ilgililerce dü
zenlenecek zabıt varakalannda gösterilecek ceza
lar ancak Trafik Mahkemesinin tasdiki ile infaz 
olunurlar. 

Mahkeme, zabıt varakasında tesbit olunan 
suçla o suça mürettep cezanın birbirine uygun
luğunu, zabıt varakasını tetkik suretiyle tasdik 
eder, aksi halde, yani suçla cezayı birbirine uy
gun görmezse zabıt varakasının ıslahına ve bu 
mümkün olmazsa iptaline karar verir. 

64 - 69 ncu maddelerdeki hükümler, tasarının 
58 ve 59 ncu maddelerinde asli cezalan ve 60 ncı 
maddesinde de fer'î cezalan tâyin edilen «uç-
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larin muhakeme usulünü göstermektedir. Bu hü
kümler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
hususi muhakeme usullerini gösteren 386 - 391 
nci maddelerinden iktibas olunmuştur: 

64 neü madde tasarının 58 nci maddesinde 
asli ve 60 nci maddesinde fer i cezaları tâyin 
edilmiş olan suçlara ait muhakmenin kararname 
ile veya, duruşma yapmaksızın kararname ter
tibi mahzurlu görülürse, duruşmalı olarak, keza 
59 ncu maddesinde asli cezalan ve yine 60 nci 
maddesinde de fer'î cezaları gösterilmiş olan 
suçlara ait muhakemenin de duruşmalı olarak 
yapılacağım derpiş eylemektedir. 

Burada (Kararname) tâbiri üzerinde biraz 
durmak lâzımdır: Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda (Ceza Kararnamesi) nden bahsedildi
ği için tatbikatta bu kararnamelerin ancak mah
kûmiyet haline münhasır olduğu, beraet halinde 
bu usulün cari olamayıp duruşma yapılması ge-

. rektiği içtihat edilmiş bulunmaktadır. Trafik 
Kanununda böyle bir trafik yapmanın doğru ol-
mıyacağı düşünülerek sadece (Kararname) tâ
biri kullanılmak ve böylece Trafik Mahkemesinin 
yalnız mahkûmiyet kararlarını değil fakat beraet 
kararlarını da bir kararname ile verebileceği be
lirtilmek istenmiştir. 

Usule taallûk eden bu hükümlerden 65 - 68 
nci maddeler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 388 - 391 nci maddelerinden hemen aynen 
alındığı ve bu hususlarda mahkeme içtihatları 
tebellür etmiş bulunduğu için bu hükümler 
üzerinde fazla izaha lüzum görülmemiştir. 

69 ncu madde bu kanuna göre doğruda doğ
ruya veya itiraz üzerine duruşmalı olarak ve
rilen kararların kesin olduğunu derpiş eylemek
tedir. Trafik suçlarından ötürü verilecek ceza
lar diğer kanunlara göre verilecek ceza
larla içtima ettirilemiyeceğine ve tekerrüre esas 
tutulamıyac ağına; şayet hükümde açık bir hak
sızlık olursa savcının yazılı emir yoluna gitmesi 
daima mümkün olacağına ve nihayet Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu da bâzı kararların 
kesin olduğu hakkında bâzı hükümler sevket-
miş bulunduğuna göre trafik suçlan hakkında 
mahkemece verilecek kararların kesin olmasını 
komisyonumuz mahzurlu saymamıştır. 

70 nci madde eski 61 nci maddenin aynı olup, 
71 nci maddeye Bayındırılık Komisyonu ta
rafından hazırlanan metinde mevcut olan öde

me veya infaz tâbirlerinden başka bir de hük
mün katîleşmesi tabiri ilâve olunmuştur. 

72 ve 73 neü maddeler Bayındırlık Komisyo
nu tasarısında mevcut 63 neü madde ile 60 nci 
maddenin son fıkrasının bâzı ifade ve üslup 
değişiklikleriyle tekrarından ibaret olup, 72 
nci madde aynı işin bir tek mahkemede karara 
bağlanması suretiyle hem mahkemeler arasında 
içtihat ihtilâflarını önlemeye hem de dâvanın 
sürüncemede kalmamasını sağlamaya matuf bu
lunmaktadır. 

73 neü maddenin hususiyeti de tekerrür tâbi
rine, mevcut içtihatlar dışında bir mâna ver
mesidir. İşbu hüküm, bu kanundaki tekerrürü 
hükmün katîleşmesinden sonra yeni bir trafik 
suçunun işlenmesi şeklinde tarif eylemektedir. 

11 nci bölüm çeşitli hükümleri ve geçici 
maddeleri ihtiva etmektedir. Bu bölümün -ilk 
hükmünü teşkil eden 74 neü madde evvelce muh
telif maddelere serpiştirilmiş olup nizamna
mede derpiş edilmesi düşünülen hususlan bir 
hüküm içerisinde toplamak gayesini gütmekte
dir. Şunu ilâve edelim ki, maddede yapılan ta
dat tahdidi mahiyette değildir. Binaenaleyh 
çıkarılacak nizamname, bu maddede sayılan hu
suslar dışında da hükümler koyabilir. Ancak 
maddede tasrih edilen noktalar hakkında nizam
namede açıklayıcı hükümler konması da bu mad
de ile zaruri bir mahiyet almaktadır. 

Bayındırlık Komisyonu raporunda da mev
cut hükümlerden hemen aynen alman geçici 
hükümlerde bâzı üslup ve ifade değişiklikleri 
yapılmıştır. Komisyonumuzca yeniden ilâve edi
len geçici altıncı madde vergilerde mükerrerli
ği önlemek maksadiyle konmuştur ve belediye
lerin önceden almış olacakları resimlerin iadesi
ne matuftur. 

Bu kanunun kendisinden beklenen faydayı 
sağlaması için geçici 5 nci maddenin mevzuunu 
teşkil eden kadro ve teşkiât kanunlannm da yü
rürlüğe girmeleri yani müstakil trafik mah
kemeleri kuracak şekilde Adalet Vekâletine ge
rekli hâkim kadrosunun sağlanması, Emniyet 
ve Karayolları Umum Müdürlüklerinde de trafik 
şube ve fen heyetlerinin kurulması zaruridir. Bu 
teşkilât kurulmadığı takdirde Trafik Kanunu
nun yürürlüğe dahi girmesine imkân olamıyaca-
ğmı hatırlatmak komisyonunuz için önemli bir 
vazife halini almaktadır. 

76 nci madde yürürlük bakımından kanun 
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hükümlerini ikiye ayırmaktadır. Bu maddeye 
göre : 

Merkez Trafik Komisyonunun kurulması 
hakkındaki 6 nci; belediye hudutları dışındaki 
karayollarının sınırlarından itibaren her iki ta
rafta 15 er metrelik mesaîe içinde yapılacak te
sislere ait kayıtları gösteren 12 nci; trafik işa
ret levhalariyle cihazlarının alâkalı idareler ta
rafından temin ve tesis edileceği hakkındaki 13 
ncü; kanunun emrettiği hususları tesbit etmek 
üzere nizamname çıkarılmasına dair olan 74 ncü 
maddeler hükümleri kanunun yayımı tarihinde 
ve diğer maddelerdeki hükümler de Teşkilât ka« 
nunlârınm yayımı tarihinden 6 ay sonra yürür
lüğe girecektir. Vatandaşların menfaatlerinin 
korunması ve kanunun tatbiki için birtakım ha

zırlıklar yapılması zarureti, böyle bir ayırmayı 
muhik göstermektedir. 

Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolun-
mak ve öncelikle görüşülmek üzere tasarı Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
>eçici Komisyon Reisi 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Edirne Van 

M. Eriginün t. Akın 
Samsun 

Sözuü 
Gazianteb 
C. San 

Ankara 
İT."8. İnce 

Niğde* 
N. Berkman Söz hakkım mahfuzdur 

tmzada bulunamadı 
Urfa 

H. Oral 

N. Bilge 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DKGÎŞTİEÎŞÎ 
Kamy&Marı Trafik kamumu tamrtm 

Birinci Bolüm 
Ummni Hükümler 

MADDE 1. — Karay ollarında trafik bu kanun Mküfûterine tâbidir. 
Ancak itfaiye, sıhhi imdat ve emsali gibi geçiş üstünlüğünü hak aaakil vasıta

ları ve müteharrik maknaalar vazife halinde bu kanmnda yazalı süıpat, geşnae ve 
dunna tahditlerime tâbi değildir. 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatında : 
A) Karayolu: Trafik için umumun faydalanmasına açık olan arazi şeridi ve 

sahalardır; 
B) Trafik : Yayalann, hayvanların* ve nakil vasıtalariyle müteharrik maki-

naların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir; 
C) Nakil vasıtası : Karayolunda insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan 

vasıtalardır; 
Bunlardan makina kuvvetiyle hareket edenlere (motorlu nakil vasıtası), insan 

veya hayvan gücü ile hareket ettirilenlere de (motorsuz nakil vasıtası) denir; 
D) Müteharrik makina: Traktör, yol • makinası ve tank gibi ziraat, sanayi, ba

yındırlık, millî savunma işlerinde ve bunlara benzer hizmetlerde kullanılan ve ka
rayolunda insan, hayvan ve eşya nakliyatı yapmıyan teknik vasıtalardır; 

E) Şoför : Motorlu nakil vasıtalarını veya müteharrik makinaları sevk ve 
idare eden kimsedir; *if»v**»» 

F) Sürücü : Motorsuz nakil vasıtalarım veya hayvanları sevk ve idare eden 
kimsedir, 

îkinci Bölüm 
Teşkilât, Vazife ve Salâhhiyet 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre, karayolları üzerindeki trafiğin 
tanzim ve murakabesi, Emniyet Umum Müdürlüğünce teşkil edilecek bölge ve vi
lâyet trafik zabıtası tarafından yapılır. 

Ayrıca merkezde ve teşkilâtında şube müdürlüğü bulunan vilâyet emniyet mü
dürlüklerinde (trafik şubesi) ve diğer vilâyet emniyet müdürlüklerinde (trafik 
bürosu) kurulur. 

îrafik zabıtası; umumi zabıtanın bilcümle salâhiyetlerini haiz ve vazifele
riyle de mükelleftir. 

MADDE 4. — Bu kanunla kendisine tahmil edilen vazifeleri yapmak üzere, 
Karayolları Umum Müdürlüğünde (trafik fer- heyeti) kurulur. 

MADDE 5. — Karayollan Umum Müdürlüğü Trafik Fen Heyeti teşkilatın
daki mühendis ve teknisiy enler bu kamın hükümlerine ay kın gördükleri hususları 
bir zabıtla tesbit ederek en yakm ilgili zabıtaya tevdi ederler. 

(;S. Sayısı : 292 ye ek ) 



-11-
MAT)DR & — î^gjeri V<*kâJ^tinde;( Adalet, Milli Savunma,, Millî E&tim, Ba-

yındigufc E&oıaomî ve Ticaret* i n a n m a * Sağlık ve Sosyal Yardım vekştfetieriûin 
ilgili temsüfiiTejıiyle- varsa. Türkiye Şoförler federasyonu temsiMsimden müteşeklaT 
bir(merkez trafik komisyonuJ kuru&ır. 

Te&aik Üniversite Trifîlt Rürsüsiî temsilcisi bu komisyonun tabiî âzasıdir. 
Merkez Trafik Komisyonu; bu kanunun tatbik ve tadîKne ait her türlü mese

leleri tetkik ederek gereken tavsiyelerde bulunur. 
MABBfcE 7ı. —< Bu katara* küicümleıiniıı, tafebikmd&TMffih»UT împveiMiffa^tofe 

g&B»fcı»İ!flEQBaüigrsî  veye tep-
kil edeceği zatın başkanlığında; belediye, Emniyet,. MüM BğiitiiBv E&yıaâiiriiüfc w 
memat ügiiâ mgefek faşejetef^teriam birer temsüçisiaadsn: mürekkep Qfüsj^i trafik 
komisyonu) kuruta . 

MADDEM & — Kayıt ve tescile tâbi nakil vasıtalarının fennî muayenelerini; 
şoför vjesürücülerin eniîy^timtinanlarmı yapmak üzere : 

A} Mbtörlü nakiF vasıtaları rçin vilâyetlerde; emniyet müiMrünün veya. ter-
kil edeceği kimsenin başkanlığında trafik zabıtası. temsilcisiyle Karayolları 
Umum MüdtırK^ü Trafîİk Fen Heyetinin en az iki teknisiyemiıdten ve mahallî 
belediyesince seçilecek bir mütehassısla mevcut ilgili meslek teşekkülleri tara
fından gönderilecek bir azadan ve trafik zabıtasmca mahallen seçilecek bir mes
lek erbabından müteşekkil (Muayene ve İmtihan Komisyonu) kurulur. 

Bu komisyonun 4eşekküliJL için lüzumlu, olan teknik personel ve vasıtalar ma
hallen temin edilemediği takdir.de civan vilâyetlerden ikmal olunur-

B) Motorsuz nakil vasıtalarının fennî muayeneleriyle sürücülerinin imtihan
ları, vilâyet trafik komisyonunca kararlaştırılarak ilân edilecek tarihlerde, ka
za veya nahiyelerde yapılır. * • " 

Komisyonlara dâhil azalardan memur olmıyanlara huzur hakkı verilir. 

Üçüncü mmm '•„ ' 
Mali MikmılBr 

MAHDUT 9. — A) Nâkil vasıtalarının bu kanuna göre yapılacak kayıt ve tes-
ciâi Bsuatro&iteişife şoföir v& sürücülere verilecsk* etıEyetıaıne- karşıliğiı oteak 
bir defaya mahsus olmak w : .• . » 

&), Motıönâfo. nakil vagıtaJariı için 50 ve motorlu nakil vasıtaları» için 20& ku-

b), SftBÜcit ehJbyetaîamjBİeri için. 50, amatör ehliyetnameleri için IÜ0, profes
yonel v& fcasusi eMiyeiaaamater içjn 200 kuruşu;. 
geçmemek üzere harç alınır. 

B); Adlarına.nakil vasıtası.kayıt ve.tescil edilmiş hakiki veya hükmi şahıs
lardan ayda, motorsuz nakü vasıtaları için 1 ve motorlu nakil vasıtaları için 20 
lirayı geçmemek üzere Trafik Resmi ahi ir. 

C) Nakil vasıtalarının cins ve vasıflarına, ticari olan veya olmıyan işletme 
şekillerine göre (A) ve (B) bentlerindeki hadler dâhilinde tâyin olunacak harç 
ve resimler yılda en az dört taksitte almır. 

d) Zamanında ödBnmiyen harç ve resimler % 10 fazlasiyle ve Tahsili Emval 
KŞmunu hlîSütnleriıre görje talisi!olunur. 

B); Telfiîğ, tahak£iS;frtİ!Kaz; temyiz, müruruzaman ve diğer- müddetlerin he
sabı, cezalar Ve maddi Hatatoın düzeltilmesine ait muameleler hakkında Vergi* 
Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. 
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F) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan Elçilik ve konsolosluklariyle elçi 

maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahrî konsoloslar hariç) ve o devletin tâbiiye
tinde bulunan elçilik ve konsolosluk me murlarına ve resmî bir ziyaret vazifesi 
için yurda gelen delege ve askerî heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı tabii
yetindeki şahıslara ait nakil va-sıtaları mütekabiliyet kaydiyle harçtan ve Trafik 
Resminden muaftır. 

G) Bu kanuna göre Hazinece tahsil olunacak harç, resim ve* cezalar gelir 
bütçesine irat ve karşılığında, her yıl gelir tahminlerinin % 25 i nispetinde bele
diyelere % 10 u nispetinde vilâyet hususi idarelerine verilmek üzere Maliye Vekâ
leti Bütçesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan ödeneklerden fazla veya eksik oldu
ğu tadirde keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır. 

Belediyelerle vilâyet hususi idarelerine ait ödenekler her ay sonunda müsavi 
taksitler halinde ve bir evvelki yılın hasılat fazlası mütaakıp yılın birinci ayı so
nunda toptan İçişleri Vekâleti emrine, ayrı ayrı iki hesaba kaydolunmak üzere, 
İller Bankasına tevdi olunur. 

îller Bankasında, İçişleri Vekâleti emrinde her ay toplanan bu paralar banka
ca en geç ertesi ayın 15 ine kadar vilâyetlerin ve belediyelerin son nüfus sayımm-
daki nüfus miktarlarına göre vilâyetlere ve belediyelere dağıtılır. 

Dördüncü Bölüm 
Yol emniyeti ve trafik tesisleri 

I 
Yol emniyeti 

MADDE 10. — Karayollarına trafiği güçleştirecek, tehlikeye düşürecek veya 
trafiğe mâni olacak şekilde bir şey koymak, dikmek, atmak, bırakmak, dökmek 
veya benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır. 

Tesbit olunan bu gibi engeller zabıta tarafından derhal bertaraf olunur. 
MADDE 11. — Karayollarının veya bu yollara ait sanat yapılariyle emniyet 

tesisleri gibi eserlerin bozulması, tahrip edilmsi yasaktır. 
MADDE 12. — Belediye hudutları dışındaki karayollarının sınırlarından itiba

ren yolun her iki tarafında on beşer metrelik mesafe içinde, Karayolları Umum 
Müdürlüğünden ruhsat alınmadıkça benzin istasyonu, fabrika, tamir atelyesi, lo
kanta, kahvehane, otel, mesken, su arkları ve benzeri tesisler inşası ve kesif ağaç
lıklar ihdası yasaktır. 

Ruhsatsız yapılmış olan bu gibi tesisler zabıtaca tesbit olunarak derhal kapa
tılır. 

I I 
Trafik tesisleri 

MADDE 13. — Trafik için gerekli olan işaret levhalariyle cihazları, karayo
lunun inşası ve bakımı ile vazifeli idarelerce ve belediye hudutları dahilinden ge
çen Devlet yolları ile bu yollara iltisak eden diğer yollarda Karayolları Umum Mü 
dür!üğünce temin, tesis ve idame olunur. 

Alâkalı idarelerce tesis olunan trafik işaret levhalariyle cihazlarının usulüne 
(S. Sayısı : 252 ye ek) 
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uygun olup olmadıkları ve ihtiyaca ktafi bulunup buluhmadıkİari Karayolları 
Umum Müdürlüğünce kontrol edilir. 

MADDE 14. — Karayollanndaki trafik işaret levhalariylecihazlarının bozul
ması, tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 

MADDE 15. — ilân, levha veya afiş gibi vasıtalarla trafik işaret levha ve ci
hazlarının görülmelerini veya ifade ettikleri mânanın anlaşılmasını güçleştirecek 
veya bu hususlarda şüphe ve tereddüde yer verecek şekilde müdahalede bulunul
ması yasaktır. ! 

Zabıta tarafından, tesbit olunan bu gibi müdahaleler derhal bertaraf edilir. 
MADDE 16. — Belediye hudutları içindeki karayolları kenarında akar yakıt 

depoları, umumi garaj, nakil vasıtası parkı, servis istasyonu* nakil vasıtası kira
lama yerleri, nakil vasıtası veya müteharrik makina tamir ve sökme yerleri, Jşoför 
ve sürücü okul veya kursları ve benzeri gibi tesislerin yapılmasına Ve açılmasına 
belediyece, mahallî vilâyet trafik komisyonunun muvafkati alınmadıkça ruhsat 
verilemez. '-

Bu gibi yerlerin ruhsatsız açılması yasaktır. 
Müsaadesiz açılmış olan bu gibi yerler zabıtaca tesbit olunarak derhal kapatılır. 

Beşinci Bölüm 
Kayıt, tescil ve muayene 

MADDE 17. — Bir nakil vasıtasına sahip olan kimse vasıtasını,' İkametgâh 
veya iş yerinin bulunduğu vilâyet trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil ettir
meden trafiğe çıkaramaz. 

Ancak : ........ 
A) Binek ve yük hayvanları; 
B) El arabaları; r 
G) Çocuk ve malûllere mahsus arabalar; ' ' ' 
D) Ziraat işlerinde kullanılıp karayollarında normal ve ticari nakliyet yap-

mıyan motorsuz nakil vasıtaları; 
E) îç hizmetler dışında kalan ve münhasıran askerî maksatlarla kullanı

lan ordu nakil vasıtaları; 
F) Turistlerin nakil vasıtalariyle milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı 

anlaşmalarımız şümulüne giren yabancı nakil vasıtaları; 
G) Bu kanunun 2 nci maddesinin (D) bendinde gösterilen müteharrik maki

neler; 
bu hükme tâbi değildirler. 

(E) ve (G) bentlerinde gösterilen vasıta ve makinelerin kayıt ve , tescilleri 
tâbi oldukları idarelerce yapılır. 

MADDE 18. — Kayıt ve tescil muamelelerinin tamamlanmasına kadar bir na^ 
kil vasıtasının, bulunduğu vilâyetin trafik şube veya bürosundan muvakkat ruh -
satneme ve plâka alınmadıkça, trafiğe çıkarılması yasaktır. 

Malî mesuliyet sigortasma tâbi nakil vasıtalarına muvakkat ruhsatname ve 
plâka verilmesi, sigorta akdinin yaptırılmış olmasına bağlıdır. 

MADDE 19. — Fennî muayene neticesinde trafiğe çıkârılmıya salib olduğu 
anlaşılan ve malî mesuliyet sigorta akdini haiz bulunan nakil vasıtalarinin kayıt' 

(S. Sayısı : 252 ye ek) 
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A) Muteber olduğu müddet zarfında hangi şartlar dâhilinde trafiğe çıkarıla
bileceğini gösterir (Trafik Ruhsatnamesi); 
' ' B) Nâfcir vasıtasının trafiğe çıkarıldığı tarihten itibaren geçirdiği bütün tek

nik ve hukuki değişiklikleri gösterir (Nakil vasıtası sicili); 
v 0)) J M # y a m a t a n » kayıt ve tescil olundukları vilâyet ile sıra numarala-

r ı ^ g ^ t ^ i r (plaka) lar; 
v p i f o ''•'• 

Şoför ve sürücüler, trafik ruhsatnamesi ile nakil vasıtası sicilini ye, plâkaları 
dajm# k^laMİ^iWir şekilde ve vasıta üzerinde bulundurmaya ve bu kanunla sa-
l&Hiyetli kilmmış kimselerin her isteğinde göstermeye mecburdurlar. 

JVJAIJ$>I£, 20. -*-». YeriAdiktei tarihten muteber olmak; üzere trafik ruhsatnamesi 
bi# y^; payakkaâ r^hs&tn&jae ve muvakkat plâkalar 30 gün müddetle yurdun her 
y£ri$wte pnt^>^dM-

jygi^dştâ dçtat^S; Oİug. ymii&mç muameleleri tamamlanmamış vesikaları hai# na
kil vasıtalarının trafiğe çıkarılması yasaktır. 

Bu gibi nakil vasıtaları zabıta taralından trafikten menplunur. 
MABi>E' 2î. — Trafik ruhsatnamesi ile nakil vasıtası sicilinde yazılı bilgiler

den her hangi birinin değişmesi halinde vasıta sahibi 20 gün içinde keyfiyeti vası
tanın kayıtlı olduğu trafik şube veya* broşuna bildirmeye mecburdur. 

' Bu değişmeler tescil edilmedikçe hukukan muteber sayılmaz. 
MAHRJE 22. — Nakil vasıtaları, muayyen fasılalarla fennî muayeneye tâbi tu

tulular. '}•'.' 
Bu muayeneler her hangi bir vilâyet muayene ve imtihan komisyonuna yap

tırılabilir. 
? Trafiğe salüı olduğundan şüphe edilen nakil vasıtaları her zaman muayene edi

lebilirler. 
-f Müddetleri içinde muayeneye getirilmiyen nakil vasıtalarının muvazenesi yapı

lıncaya ve muavenetinde trafiğe salih olmadığı anîaşıl&nlarm, tesbit- olunan arı
zaları: giderilinceye kadar trafiğe çıkarılmaları yaşatır. Bu yalağa aykırı hareket 
hâince nakil vasıtaları, zabıtaca trafikten menolunur. 

Altıncı Bölüm 
Şftfm w simimi ehliyetnameleri 

, MABBp4 23'. — Kayıt- ve teseilir mecburi olan naM ! vasıtalarmifi şoför ve sü 
rücüleriniri haiz olacakları ehliyetnameler aşağıda gösterilmiştir: 

A), Profesyonel ehliyetname : Bir nakil vasıtasını meslek ve sanat olarak* 
sevk ve idare edenlere verilen ehliyet vesikasıdır. 

"B) Hususi ehliyetname : Kamyon ve otobüs gibi ağır nakil vasıtalarını kulîa-
n^alfli^a:, ^ i l e » B eM^etr v^si^8i%. 

€) Afflffcfe eM&$$mm$şk' (40: YG C&) bentleri, dışında nakil vasıtası kul
lanacaklara verilen ehliyjet yesikasıdıı\ 

® Mıİk^era^sîş eMyetnaınei milletlerarası çok taraik veya karşılıklı- an-
laşmalarımızdaki u$uU&m; güm yerilen, ehliyet vesikasıdır. 

^ukaçdjtki ehliyetnameler ancak mahsus oldukları sınıflar ve vasıta cinsleri 
icm muteberjdir-

(v&-Hf̂ m..: 252 ya, ek) 



- İS -
MADBE *24. — Bn kanunun 23 neü maMesfis&e g6^e*âen^^rw$ütŞfciü eh

liyetnameleri alınmadıkça kayıt ve tescile tibi »akil vasftatarfflft laa^oiteif ida 
kullanmak veya ehliyetnamesi olmıyan şahıslara tolkaıdırmak $afea§tfgg£, * 

17 »ei maddenin (E) ve (G) bentlerinde yazılı nakil vasıtası ve müteharrik 
makineleri kullananlarisn ehliyetnameleri, hizmetin taallûk ettiği idarelerce veri
lir. 

MADDE 25, — Verildikleri tarihten itibar olunmak özere amatür «hliyetna-
meleai 3 yıl, profesyonel ve hususi .ehliyetnameler 2 yıl müddetle yurdun lıer ye
rinde muteberdir. ., 

Müddet sonunda ehliyetname sahibinin teknik ve sağlık durumunda bir tahav-
vül olmadığı takdirde aynı müddetle .muteber olmak üzere ehliyetname sadece vi
ze edilir, aksi halde vilâyet trafik komisyonlarınm kararı ile ehliyetname sahibi 
yeniden muayeneye tâbi tutulur. 

Müddeti doknuş ehliyetnamelerle nakil vasıtası kullanmak, veya kullandır
mak yasaktır. 

Bu gibiler zabıtaca nakil vasıtası kullanmaktan menolunur. 
MADDE 26. — Şoför veya sürücü eMyetsamesi atmak içi» : 
A) Bisiklet kullanacak olanların 11, amatör ehliyetnamesi «l&eaklarin 18, 

profesyonel veya husaısi ehliyetname alacakların 21 yaşım doldurmuş «İmaları; 
B) Şoför ehliyetnamesi alacakların ilk tahsillerini yaşmış olmaları; 
G) Evvelce verilmiş bir ehliyetnamenin daimî olarak geri alınmamış olması; 

şayet muvakkat olarak .geri alınmış ise müddetin delmuş bulunması; 
D) Yapılacak nazari ve amelî imtihanların başarılması; 
E) Teknik ve sağlık muayenesinde şoför veya sürücülüğe mâni bir özürü 

bulunmadığının veya uyuşturucu maddelerle keyif verici madde ve içkileri kul-
lanmıya müptelâ olmadığının anlaşılması; 
şarttır. 

Ehliyetname verilirken sahibinin parmak Meri de ataır . 
MADDE 27. — Şoför ve sürücüler nakil vasıtalarının sürülmesi sırasında 

ehliyetnamelerini yanlannda bulundnrmıya ve bu kanunla salahiyetli kılınmış 
kimselerin ber isteğinde göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 28. — Muayyen müddetler zarfında trafik suçlarını taükerreren iş
lemeleri yahut teknik veya sağlık durumlarında arızalar müşahede «dilmesi hâ
linde trafik zabıtasının teklifi ve vilâyet trafik konnsyonunun karan ile §oför 
veya sürücüler tekrar muayene ve imtihana tâbi tutulabilirler. 

Yedinci BStthn 
Trafik esasları 

I 
Umumi kaidBler 

MADDE 29. — Trafik sağdan cereyan ed^r. 
Şoför ve sürücüler nakil vasıta veya müteharrik makinalaiMa, g&amefcte ol

dukları istikamete göre yolun sağım takiben sevketoeyfc meetertorku\ 
Hayvan sürücüleri, sürülerini veya hayvanlarmı yolun sol yansım serbest bıra

kacak şekilde sağdan sevketmekle mükelleftirler. 
( S. Sayısı : 2S2 ye ek) 
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MADDE 30.;—? Karayolundan faydalanan herkes trafik işaret, levha ve cıhaz-

lariyle bildirilen veya gösterilen hususlara ve trafiği tanzim ve murakabe ile va
zifeli zabıta memurlarının tenbih ve ihtarlarına uymıya mecburdur. 

MADDE 31. — Uyuşturucu, keyif verici madde!er veya trafik emniyetine 
tehlike verecek derecede içki kullanmış olanların nakil vasıtası veya müteharrik 
makina kullanmaları yasaktır. 

MADDE 32. -T- Profesyonel veya hususi ehliyetname sahiplerinin nizamna
mede tesbit olunacak çalışma süreleri dışında nakil vasıtası veya müteharrik ma
kina kullanmaları veya kullanmıya teşvik veya icbar edilmeleri yasaktır. 

.'..'''/" ^:[:'^Z . î r . . 
Nakil vasıtalarına ait kaideler 

MADDE 33. — Şoför ve sürücüler, trafik işaret levhalarında gösterilen sürat 
hadlerine riayet etmeye mecbur oldukları gibi lüzumu halinde süratlerini yolun ve 
trafik durumunun icap ve şartlarına da uydurmakla mükelleftirler. 

Her nakil vasıtası veya müteharrik makinamn, önünde, gidişine açık olan en 
kısa mesafede durdurulabileceği bir süratle sürülmesi mecburidir. 

MADDE 34. — Şoför veya sürücülerin, diğer bir nakil vasıtasını veya mütehar
rik makinayı, kendi süratle riyle yol ve trafik durumunu göz önünde tutai'ak mâkul 
bir mesafeden daha yakın olarak takip etmeleri veya vasıta veya makinalarmı 
trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanmaları yasaktır. 

Kol veya gurup halinde seyreden nakil vasıtaları, müteharrik makinalar, in
san toplulukları veya hayvan sürüleri arasında, gelip geçecek diğer vasıta ve ma-
kinalarm emniyetle girebilecekleri açıklıklar bırakılması mecburidir. 

MADDE 35. — Aksine bir işaret veya karar bulunmadıkça nakil vasıtalariy-
le müteharrik makinalardaki ses cihazlarının bu kanunda gösterilen haller dı
şında icapşız olarak veya umumun huzur ve istirahatini bozacak şekilde kullanıl
ması yasaldır. 

MADDE 36. — Kay şaklarda ve dönemeçlerde, sapış işareti verildikten sonra: 
A) Sağa sapma için ilerleme ve sapma, mümkün olduğu kadar yolun sağ ke

narına .yakından ve dar kavisle; . . 
B) Sola sapmak için ilerleme, sapış noktasına kadar yolun gidişe ayrılmış 

olan sol kenarına en yakın kısmında ve kavşağa girdikten sonra girilen yolun orta 
çizgisi solda bırakılmak suretiyle geniş kavisle; 
yapılır. 

Sola sapacak olan bir nakil vasttasınm veya müteharrik makinamn şoför veya 
sürücüsü, aksi istikametten gelerek kavşağa girmiş i7eva emniyetle durdurulması 
mümkün olmıyacak kadar yaklaşmış bulunan diğer nakil vasıtalarının veya müte
harrik makinalarm geçmesini beklemeye mecburdur. 

MADDE 37. — Aynı cihete gitmekte olan bir nakil vasıtasını veya müte
harrik makinayı geçmek için, geçecek vasıta veya makinamn şofÖrveva sürücüsü : 

A) Emniyetli bir geçiş için yolun; serbest ve görüş sahasının elverişli olma-
" sım-gözejbmeye; ' "•'. ' ; " "" • • 

B) :Enıniyetli:bir mesafeden sola yanaşarak yetişip geçtiği vasıta veya maki-
'•nadan emniyetli bir mesafe uzaklaşmadan yolun sağma geçmemeye; 

C) Yolun ortasından giden tramvaylarla sola sapmak üzere olan veya vazife 
(-•S. Sayısı : 252 ye ek) 
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icabı yolun solunda durmuş bulunan geçiş üstünlüğünü haiz vasıta veya makinalar 
dışında hiçbir nakil vasıtasının veya müteharrik makinanın sağından geçmemeye; 

D) Geçeceği vasıta veya makinanın şoför veya sürücüsünü ses veya ışık ci
haz] ariyle haberdar etmeye; 
mecburdur. 

MADDE 38. — Aşağıdaki hallerde öndeki bir nakil vasıtası veya müteharrik 
makinayı geçmek yasaktır: 

A) Geçme yasağı olduğunu gösterir bir işaret levhası varsa; 
B) Öndeki bir nakil vasıtası veya müteharrik makina başka bir vasıta veya 

makinayı geçmekte ise; 
C) Kavşaklarda, dönemeçlerde, hemzemin geçitlerde, tepe üstlerine yaklaşır

ken, köprü, tünel, menfez veya geçidi gibi yerlerde; 
D) Emniyet adası (röfüjü) olmıyan duraklarda durmakta olan bir tramva

yın sağından. 
MADDE 39. — Şoför veya sürücüler : 
A) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca yolun sağma yanaşmaya, 

sol yanını geçişe serbest bırakmaya ve tamamiyle geçilinciye kadar süratini artırma
maya; 

B) ' Geçiş üstünlüğünü haiz bir nakil vasıtasının veya müteharrik makinanın 
duyulur veya görülür bir geliş işaretini alınca yolun sağma yanaşıp durmaya ve 
bu vasıta veya makinalar tamamen geçinceye kadar beklemeye; 

C) Pa rk ettikleri veya durdukları yerden yola çıkmadan evvel çıkış işareti 
vermeye ve yola çıkmaları için mâkul emniyet şartları bulunmadığı müddetçe ha
reket etmemeye; 

Mecburdurlar. 
38 nci maddede yazılı haller bulunmadıkça gerçek vasıta veya makinalara yol 

vermemek veya geçilmekte olduğu sırada başka bir vasıta veya makinayı geçmeye 
veya sola sapmaya kalkışmak yasaktır. 

MADDE 40. — Aksini gösteren bir trafik işareti, levhası veya cihazı bulunmı-
yan kavşaklara yaklaşan şoför veya sürücüler : 

A) Kendisinden evvel kavşağa girmiş olan veya durdurulması mümkün olmı-
yacak kadar yaklaşmış bulunan vasıta ve makinalara; 

B) Her ikisi de aynı durumda olarak kavşağa girmişlerse soldaki sağda
kine; 

C) Müteharrik makinalarla motorsuz nakil vasıtaları ve hayvan sürücüleri 
motorlu nakil vasıtalarına; 

D) Bütün vasıta ve makinalar geçiş üstünlüğünü haiz vasıta ve makinalara; 
î lk geçiş hakkını vermeye mecburdurlar. 
MADDE 41. — Şoför ve sürücüler, aksine bir işaret bulunmadıkça nakil vası

talarını veya müteharrik makinelerini, gidiş istikametlerine göre yolun en sağ 
kenarında durdurmaya ve yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırma
ya mecburdurlar. 

Nakil vasıtalarının veya müteharrik makinelerin, aşağıda gösterilen yerlerde 
durdurulmaları veya bırakılmaları (park edilmeleri) yasaktır : 

A) Yayalara mahsus yerlerde; 
B) Hususi veya umumi bir geçit önünde; 
C) Trafiğe mâni teşkil edecek şekilde garaj, servis istasyonu veya oto park

lar gibi yerler önünde; 
( S. Sayısı : 252 ye ek) 



— 18* — 
D) Demiryolu ve tramvay rayları üzerinde; 
E) Gidiş istikametlerine göre yolun sol tarafında; 
F) Aksi istikametten gelen nakil vasıtalarının veya müteharrik makinele

rin yanyana duruşları halinde diğer birinin geçmesi mümkün olmıyan yerlerde; 
G) Kavşak ve dönemeçler yanında veya içinde; 
H) Yakın ilerisi görülmiyen yerlerde; 
I ) Alt, üst ve hemzemin geçitler üzerinde, tüneller içinde veya bu gibi yerle

rin önlerinde; 
J ) Yolda tehlike olduğunu gösteren işaretlere 25 metrelik mesafe içinde; 
K) Geçiş üstünlüğünü haiz nakil vasıtalarının veya müteharrik makinele

rin park yaptıkları yerlere 25 metrelik mesafe içinde; 
L) Diğer nakil vasıtalarının, âmme hizmeti gören nakil vasıtalarının durak 

yerlerinde; 
M) Trafik işaret, levha ve cihazlarının durmayı veya park yapmayı menet-

tiği yerlerde; 
N) Durmuş veya park yapmış olan bir nakil vasıtasının veya müteharrik 

makinenin sol yanında. 
Zabıta, bu memnuiyetler hilâfına park yapmış veya durmuş olan nakil vasıta

larını veya müteharrik makineleri o yerden kaldırmaya salahiyetlidir. 
MADDE 42. — Günün kararmasından itibaren veya görüş imkânlarını azal

tan hava şartları altında seyreden nakil vasıtası veya müteharrik makinelerdeki 
ön lâmba ve farlarla arka kırmızı lâmbaların ve plâka lâmbasının devamlı olarak 
yakılmaları mecburidir. 

Meskûn mahallerde veya karşılaşma halinde geçiş, uzağı gösteren huzmelerin 
öne eğilmesiyle veya kısa huzmeli farların j^akılmasiyle yapılır. Farları yakıp 
söndürmek suretiyle veya yalnız park lâmbalariyle geçiş yasaktır. 

MADDE 43. — Nakil vasıtalarına istiap haddinden fazla yük veya yolcu al
mak, gabari dışında eşya yüklemek ve açık yük üzerilıe veya nakil vasıtası dışına 
yolcu bindirmek veya nizamnamede tesbit olunacak şekil ve şartlar dışında tehli
keli maddeler yüklemek yasaktır. 

Trafik ruhsatnamesinde gösterilen istiap haddinden fazla olduğu veznen sabit 
olan veya gabari dışında olduğu veya tesbit edilen şartlara aykırı bulunduğu gö
rülen yüklerle fazla olan yolcular en yakın meskun mahalde indirilir. 

MADDE 44. — Bisiklet kullananların diğer nakil vasıtalarının seyrini aksata
cak tehlikeye düşürecek şekilde veya başka nakil vasıtalarına asılarak veya yanyana 
ikiden fazla olarak gitmeleri veya bisikletin yapılışmdaki hususiyete göre taşı
ması icabeden miktardan fafcla kimseleri bindirmeleri yasaktır. 

I I I 
Yayalar, hayvanlar ve yarışlar hakkındaki kaideler 

MADDE 45. — Yayalar mevcut yaya kaldırımları, banketler, emniyet adaları 
(röfüjler) ve geçitler dışında yol üzerinde yürüyemezler. 

Bu yerler dışında yolu amuden ve ihtiyatla geçmeye, ilk geçiş ha'kkını nakil va-
sıtalariyle müteharrik makinalara vermeye mecburdurlar. 

Yayaların, trafiği güçleştirecek şekilde yol üzerinde durmaları, gurup halinde 
yürümeleri veya başkalarının geçişini zorlaştıracak surette eşya taşımaları yasaktır. 

MADDE 46. — Hayvanları ve hayvan sürülerini, bunları sevk ve idareden 
( S. Sayısı : 252 ye ek ) 
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âciz kimselere tevdi etmek veya başı boş bırakmak, hayvanları meskûn yerler
deki karayollarında süratli sürmek yasaktır. 

MADDE 47. — Vilâyet trafik komisyonundan izin alınmadıkça karayolları 
üzerinde her çeşit yarış ve koşu yapılması veya yaptırılması yasaktır. 

Sekizinci Bölüm 
Kazalar 

MADDE 48. — ölüm veya müessir fiil ile neticelenen yahut eşya, vasıta veya 
hayvanlara zarar veren her hangi bir trafik kazasına karışmış olan nakil vasıta
sı veya müteharrik makinenin şoför veya sürücüleri, vasıtalarını veya makine
lerini derhal durdurmaya mecburdurlar. 

MADDE 49. — Şoför ve sürücüler, yukardaki maddede yazılı kazaların vuku
unda gerekli ihtimam ve yardımı göstermek, tedbirleri almak ve vakayı en ya
kın zabıtaya, mümkün olan en kısa zamanda bildirmekle mükelleftirler. 

Dokuzuncu Bölüm 
Hukuki mesuliyet ve sigorta 

I 
Hukuki mesuliyet 

MADDE 50- — Motorlu nakil vasıtalarının veya karayolarında müteharrik ma
kinelerin kullamlmasmdan doğan zararları bu vasıta veya makineleri kullanan
lar, zararın vukua gelmemesi için hal ve maslahatın gerektirdiği bütün dikkat 
ve itinada bulunduklarını veya bu dikkat ve itina gösterilmiş olsa bile zararın 
önlenemiyeceğini ispat etmedikçe, tazmine mecburdurlar. 

Bu husustaki tazminat dâvası zarar gören tarafm zarara ve failine ıttılaı 
tarihinden itibaren ikr senelik ve her halde zararı doğuran fiilin vukuundan iti
baren 10 senelik müruru zamana tâbidir. 

Şu kadar ki, tazminat dâvası Ceza kanunlarına göre müddeti daha uzun mü
ruru zamana tâbi cezayı müstelzim bir fiilden doğmuş olursa hukuki mesuliyet 
dâvasmda da o müruru zaman cereyan eder. 

Hukuki mesuliyete taallûk eden diğer hususlarda umumi hükümler tatbik 
olunur. 

I I 
Malî mesuliyet sigortası 

MADDE 51. — Motorlu nakil vasıtalarının sahipleri, bunlarm kullamlmasm
dan üçüncü şahıslar aleyhine doğacak zararları telâfi etmek üzere nakil vasıta
ları için münferit şekilde veya grup halinde malî mesuliyet sigorta mukavelesi 
akdine mecburdurlar. 

Nakil vasıtasının devriyle sigorta mukavelesinden doğan hak ve borçlar yeni 
sahibine intikal eder. 

Sigortacı ve vasıtanın yeni sahibi devir keyfiyetine muttali oldukları tarihten 
itibaren 15 gün içinde sigorta mukavelesini feshedebilirler. 
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17 nci maddenin (F) bendinde gösterilen nakil vasıtaları hakkındaki malî me

suliyet sigortasına ait hükümleri Hükümet tâyin eder. 
MADDE 52. — Motorlu nakil vasıtalarının cinslerine göre yatırılacak malî me

suliyet sigortasının kaza1 başına maddi ve bedenî zararlara karşı asgari sigorta 
miktarları bu kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 53. — Sigorta mukavelesinden veya sigortaya ait kanunlar hükümle
rinden doğan ve tazminat miktarının azaltılması veya kaldırılması neticesini ve
ren istisnai haller, zarar görenlerin haklarına tesir etmez. 

Şu kadar ki, sigortası, sigortaya ait kanunlar hühümlerince ödediği miktarlar 
için, azaltma veya kaldırmaya izinli olduğu nispette sigorta ettiren aleyhine dâva 
açabilir. 

MADDE 54. — Bir nakil vasıtasını sigorta etmiş olan sigortacı, sigorta mu
kavelesinin talik, tecdit, fesih veya devri muamelelerini ve sigortalı vasıta için her 
hangi bir ödemede bulunur ise bunun miktar ve sebebini, yukardaki hallerin tahak-
hukundan itibaren 8 gün içinde, vasıtanın kayıt ve tescil edilmiş olduğu trafik şu
be ve bürosuna bildirmekle mükelleftir. 

Kayıt ve tescili yapan vilâyet trafik şube ve bürosunun durumu tebellüğden 
itibaren 15 gün zarfında sigorta eski haddinde devam eder. 

MADDE 55. — Zarar gören kimse malî mesuliyet sigortası ile temin edilmiş 
miktarlar dâhilinde doğrudan doğruya sigortacıya da müracaat edebilir. 

Zarar gören kimselerin birden fazla olması ve nakil vasıtasının sahibi tarafın
dan ödenecek tazminat tutarının temin edilmiş miktarı aşması halinde, zarar gö
ren kimselerin sigortacıya karşı hakları, temin edilen meblâğı geçmemek üzere mü-
tenasiben azalır. Şu kadar ki, sigortacı, diğer tazminat taleplerinin bulunduğunu 
bilmeksizin zarar gören kimselerden bir veya bir kaçma hüsnüniyetle ödediği mik
tarlar nispetinde diğerlerine karşı olan mesuliyetinden kurtulur. 

Zarar görenlerin sigortacı aleyhine dâva hakları kaza gününden itibaren iki yıl
lık müruruzamana tâbidir. 

Salahiyetli mahkeme nakil vasıtasının kayıtlı bulunduğu veya kazanın vuku-
bulduğu yer mahkemesidir. 

MADDE 56. — Malî mesuliyet sigortası Türkiye'de çalışmaya salahiyetli si
gorta şirketleri tarafından yapılır. 

Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli dairelere, hususi idare ve 
belediyelere ve 3659 sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseselere ait nakil vasıta
larının, üçüncü şahıslara ika ettiği zararları, malî mesuliyet sigortasına ait hü
kümler dâhilinde karşılamak üzere bu daireler tarafından bir fon tesis edilebilir. 

Onuncu Bölüm 
Cezalar, teşkilât ve takimat 

I 
Cezalar 

MADDE 57. — Bu kanunun : 
A) 20, 22, 24, 25, 27, 42, ve 44 ncü maddelerine aykırı hareket eden bisiklet 

sürücüleri ile 45 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına aykırı hareket edenler 5 lira; 
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B) 17 ve 18 nci maddelerine aykırı hareket eden bisiklet sürücüleri ile 35, 36 

ve 41 nci maddelerine aykırı hareket edenler 10 lira; 
C) 19, 21, 30, 37, 38, 39 ve 43 ncü ve bisiklet sürücüleri hariç 20, 22, 25, 27 ve 

42 nci maddelerine aykırı hareket edenler 25 lira; 
hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 58. — Bu kanunun : 
A) 34, 40 ve 46 nci maddelerine aykırı hareket edenler 10 liradan 25 liraya; 
B) 29 ncu maddesine aykırı hareket edenler 10 liradan 50 liraya; 
C) 32 nci maddesine aykırı hareket edenler 25 liradan 50 liraya; 
D) 10, 15, 33, 47 ve 49 ncu maddelerine aykırı hareket edenler 25 liradan 100 

liraya: 
E) 12, 16 ve 54 ncü maddelerine aykırı hareket edenler 50 liradan 200 liraya; t 

kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
MADDE 59. — Bu kanunun : 
A) 31 ve 48 nci maddelerine aykırı hareket edenler 100 liradan 200 liraya ka

dar ağır para ve 10 günden bir aya kadar hapis cezasiyle; 
B) 14 ncü maddesiyle bisiklet sürücüleri hariç 17, 18 ve 24 ncü maddelerine 

aykırı hareket edenler 100 liradan 300 liraya kadar ağır para ve bir aydan üç aya 
kadar hapis cezasiyle; 

C) 11 nci maddesine aykırı hareket edenler, bu fiilleri daha ağır bir cezayı 
istilzam etmediği takdirde 150 liradan 500 liraya kadar ağır para ve bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezasiyle; 
cezalandırılırlar. 

MADDE 60. — Gerek umumi hükümlere, gerekse bu kanunun 58 ve 59 ncu 
maddelerine göre verilecek cezalardan başka : 

A) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket edenlerin tesislerinin kaldırıl
masına ; 

B) 33 ncü maddeye muhalefetten dolayı iki defa mahkûmiyet halinde ikin
ci defa mahkûm olanlarm 15 gün ve mütaakıp tekerrür halinde bir aydan üç 
aya kadar müddetle şoför veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınmasına; 

C) 31 nci maddede yazılı suçtan dolayı birinci mahkûmiyetinden itibaren 
bir yıl zarfında tekrar mahkûm olanların bir ay, iki defa mahkûm olanların 6 
ay müddetle, üç defa mahkûm olanların daimî olarak şoför veya sürücü ehliyet
namelerinin geri alınmasına; 

da lıükmolunur. 
Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren suçlardan maznun olanlar hakkın

daki kanuni takibat neticeleninceye kadar ilgili hâkim ehliyetnamenin tedbir 
mahiyetinde muvakkat olarak geri alınmasına karar verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve memurlardan başka hiçbir ,makam 
ve memur tarafından şoför veya sürücü ehliyetnameleri geri alınamaz. 

Teşkilât ve takibat 
MADDE 61. — Bu kanunda yazılı trafik suçlarına bakmak üzere Adalet Vekâ

letince lüzum' görülen yerlerde tek hakimli (Trafik mahkemeleri) kurulur. 
Trafik mahkemeleri hâkimleri, Hâkimler Kanunu hükümlerine tabidirler. 
MADDE 62. — Bu kanunda yazılı suçları işliyenler hakkında trafik zabıtası 
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veya diğer salahiyetli kimseler tarafından tanzim edilecek zabıt varakaları tra
fik zabıtasmca trafik mahkemelerine tevdi olunur. 

Bu nevi zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. 
MADDE 63. — Bu kanunun 57 nci maddesinde cezaları maktu olarak tesbit 

ve tâyin edilmiş olan*suçları işliyenler hakkında tanzim edilen zabıt varakaları, 
trafik mahkemesinin tasdikiyle icra ve infaz olunur. 

Trafik mahkemesi, zabıt varakasında yazılı suçla o suça mürettep esasın uy
gunluğunu, zabıt varakasını tetkik suretiyle tesbit ettiği takdirde aynen, aksi hal
de ıslah ederek tasdik eder. Islahı mümkün olmıyan zabıt varakaları iptal olu
nur. 

MADDE 64. — Trafik mahkemeleri, bu kanunun : 
A) 58 nci maddesinde asli ve 60 ncı maddesinde fer'î cezaları tâyin edilmiş 

olan suçları kararname ile veya, duruşma yapmaksızın kararname tertibi mahzur
lu görülürse, duru şm alı olarak; 

B) 59 ncu maddesinde asli ve 60 ncı maddesinde fer'î cezaları tâyin edilmiş 
olan suçları duruşma! ı olarak; 

întaç eder. 
MADDE 65. — Mahkûmiyet halinde kararname; tertip edilmiş olan cezadan 

başka, işlenmiş olan suçu, tatbik edilen kanun maddelerini sübut delillerini ve ka
rarnamenin tebliği, tarihinden itibaren 8 gün içinde kararı veren mahkemeye iti
raz olunabileceği ve aksi halde kararnamenin icra edileceği kayıtlarını ihtiva eder. 
Bu itiraz, bir dilekçe vermek suretiyle veya bu hususta bir zabıt varakası tanzim 
edilmek üzere mahkeme kâtibine bir beyanda bulunarak yapılır. Bu zabıt va
rakası hâkime tadik ettirilir. 

Mahkûm, müddet bitmeden evvel itirazından vazgeçebilir. 
MADDE 66. — Muayyen müddet içinde aleyhine itiraz ohmmıyan kararname

ler katîlesir. 
MADDE 67. — ît iraz üzerine duruşma yapılır. Şu kadar ki, maznun duruş

madan evvel itirazından vazgeçerse duruşmaya mahal kalmaz. 
Duruşmada maznunu, vekâletnameyi haiz vekil temsil edebilir. 
Hâkim, itiraz üzerine vereceği hükümde evvelki hükümle bağlı değildir. 

MADDE 68. — Maznun mazereti olmaksızın duruşmaya gelmez ve vekil de gön-
dermezse tetkika hacet kalmaksızın itiraz reddolunur. 

Kararname aleyhine itiraz müddetini geçirmeden dolayı eski hale getirme ta
lebi kabul edilnip olnn maznunun chım°mava geb^mesi sebebi ile itirazı reddolu-
nursa, mazım ıı buna karşı bir daha eski hale getirme talebinde bulunamaz. 

MADDE 69. — Bu kanuna göre doğrudan doğruya veya itiraz üzerine du
ruşma! ı olarak verilen bilcümle kararlar katidir. 

MADDE 70. — Bu kasnımın 58 nci maddesinde yazılı olan ve müeyyidesi yal
nız hafif para cezasını müstelzim bulunan (ayrıca fer'î cezayı müstelzim olmı
yan) suçları işliyenler hakkında tanzim edilmiş olan zabıt varakasının alâkalıya 
verildiği veya tebliğ edildiği tarihten itibaren, suça mürettep hafif para cezasının 
asgari haddini 10 gün içinde nizamnamede gösterilecek usul dairesinde merciine ödi-
yenler hakkında takibat yapılmaz, 

MADDE 71. •— Trafik suçlarına ait cezalar, hükmün katîleşmesini yahut öde-
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me veya infazı mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetnamesine kayıt ve tasdik 
olunur. 

MADDE 72. — Cezai mesuliyete taallûk eden tazminat talepleri, şayet iş ceza 
mahkemesine intikal etmiş ise o mahkemece neticelendirilir. 

MADDE 73. — Bu kanuna göre verilen hükümler diğer kanunlara göre veri
len hükümlerle içtima ettirilemez ve tekerrüre esas tutulamaz. 

Bu kanundaki tekerrür tâbirinden maksat, hüküm ktîleştikten sonra yeni bir 
trafik suçunun işlenmesidir. 

On birinci Bölüm 
Çeşitli hükümler 

MADDE 74. — Bu kanunla vazifeli kılınmış idare ve komisyonların çalışma 
tarzlarını, kayıt ve tescil için alınacak harç ve-resimlerin miktarları ile ödenme 
yer ve şekillerini, 16 ncı maddede zikredilen tesislerin haiz olacakları vasıfları, 
fennî • muayene ve ehliyetname imtihanlarının esaslarını, 25 ve 28 nci maddeler
deki hükümlere göre şoför ve sürücülerin tekrar muayene .ve imtihana tâbi tu
tulmalarına mesnet teşkil edecek sıhhi arızalarla trafik suçlarını, şoför ve sürü
cülerin tâbi olacakları çalışma sürelerini, 70 nci maddeye göre ödenecek cezala
rın ödenme yer ve şekillerini, nakil vasıtalarının cins ve evsafını ve bunlarda bu
lunması lâzımgelen teçhizat ve malzemeyi, trafiği tehlikeye düşürecek veya tra
fiğe zorluk verecek halleri ve bu kanunun tatbikatına ait bilcümle hususları gös
termek üzere Adalet, İçişleri, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Ulaştırma vekâletlerince müştereken, bu kanunun neşrinden iti
baren altı ay içinde bir nizamname hazırlanır. 

MADD 75- — Kayıt ve tescil muameleleri bu kanuna göre yapılacak olan na
kil vasıtaları için belediyelerce numara ve plâka verilmesi, belediye ve hususi 
idarelerce resim, harç ve vergi alınması hakkındaki 1580 sayılı Belediveler Ka
nununun 15 nci, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci ve İdarei Husu-
siyei Vilâyat Kanununun 80 nci maddelerindeki hükümlerle diğer kanunlardaki 
trafikle alâkalı ve bu kanuna aykırı bilcümle hükümler ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 18 nci maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 16 ncı maddede 
zikredilen yerlerde tesisi bulunan kimselerin tesisleri vilâyet trafik komisyonla
rınca tetkik edilerek, durumları nizamnamede belirtilen vasıf ve şartlara uygun 
gorüimiyen tesis sahiplerine bir tebligat yapılır. 

İlgililer tebligatta yazılı müddet içerisinde tesiselrini nizamname hükümlerine 
uydurmıya mecburdurlar." 

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kayıt ve tescili 
yapılmış olan nakil vasıtalarının sahipleri trafik şube veya bürolarına müracaatla 
6 ay içinde kayıt ve tescil muamelelerini bu kamın lıükümlerine göre uydurmaya 
mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte şoför ve sürücü 
ehliyetnamesi almış bulunanlar trafik şube veya bürolarına müracaatla 6 ay içinde 
bunları yenilemeye mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin tatbikmdan doğan ihtilâflar, 
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trafik mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde sulh ceza mahkemelerince başka işlere 
tercihan hal ve intaç olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun tatbikini temin etmek için Adalet Vekâ
leti, Emniyet Umum Müdürlüğü ve Karayolları Umum Müdürlüğü teşkilâtına ilâ
vesi lâzımgelen kadroları gösterir teşkilât kaıııuılatı en geç bu kanunun neşrinden 
itibaren bir ay içinde Hükümet tarafından Meclise sunulur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ay ile mütaakıp aylar 
için belediyelerce 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 18 nci maddesi muci
bince tahsil edilmiş resimler mükelleflere geri verilir. 

MADDE 76. — Bu kanunun 6, 12, 13 ve 74 ncü maddeleri hükümleri kanunun 
neşri tarihinde ve diğer maddeleri geçici f> nci maddede gösterilen teşkilât kanun
larının neşri tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 77. — Bu kanunu İcra Vekilleri heyeti yürütür. 

Geçici Komisyonun değiştiricine bağlı cetvel 

Karayolları Trafik Kanununun 52 nci maddesine tevfikan motorlu nakil vasıta
larının cinslerine göre yaptırılacak malî mesuliyet sigortasının asgari hadlerini 

gösterir cetvel 

Motorlu nakil vasıtalarmın Kaza başına malî mesuliyet 
cinsleri sigortası asgari hadleri 

I -
A) 
B) 
C) 

I » 
E) 
a) 
b) 
I I 
A) 
B) 

Bedenî zararlar için ; 
Motosikletler 
Otomobiller 
Kamyonet, kamyon ve 10 kişiye kadar (dâhil) 
oturacak yeri olan nakil vartaları 
Tramvay ve troleyhüsler 
Otobüsler : 

25 kişiye kadar (dâhil) oturacak yeri olanlar 
25 kişiden fazla oturacak yeri olanlar 

- Maddi zararlar için : 
Motosikletler 
Diğer bütün nakil vasıtaları 

2 000 
5 000 

10 000 
20 000 

15 000 
20 000 

1 000 
2 000 

T. L. 
T. L. 

T. L. 
T. L. 

T. L. 
T. L. 

T. L. 
T. L. 

»« •«»»» 
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S. SAYISI 254 © ikinci ek 
Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında Adalet Komisyonu raporu (1/323) [*] 

Adalet Komisyonu raporu 

T. Iî. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. î/323 
Karar No. 30 

18 .İl . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Emir ve seyis erleri hakkındaki kanun tekli
finin 9 neu maddesiyle Askerî Ceza Kanununun 
J14 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun ta
sarısı bundan evvel birlikte komisyonumuza 
gönderilmiş ve.komisyonda yapılan müzakereler 
neticesinde Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
Kanunun 9 ncu maddesindeki müeyyidelerin As
kerî Ceza Kanununun 114 neü maddesine ko
nulmasına karar verilerek her iki rapor ['muini 
Heyetin' yüksek tasvibine arzolu'n muştu. 

Yapılan müzakere» neticesinde Emir ve Seyis 
Erleri -hakkındaki Kanun teklifi Yüksek Mec
lisçe reddolunduktan sonra bu kanunun müey
yidelerini de içine alan Askerî Ceza Kanununun 
114 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin müzakeresine başlanmış bu arada Rize 
Mebusu İzzet Akçal ile Siird Mebusu Mehmet 
Daim Süalp'ın müşterek bir takrir vererek 114 
ncü maddenin komisonumuzca kabul olunan 
metninden (Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Ka
nuna göre) kaydının çıkarılmasını teklif etmiş
lerdir. Bu takrir üzerine maddenin komisyonu
muza geri alınması muvafık buunduğundan bu 
yolda teklifte bulunulmuş ve bu teklifimiz Yük
sek Meclisin tasvibine iktiran ettiğinden kamın 
teklifi komisyonumuza gelmiştir. 

Son defa yapılan müzakere sonunda ekli me
tin tesbit olunmuştur. Metnin mucip sebepleri 
fıkra fıkra aşağıda arzolunmuştur. 

Birinci fıkra: Bu fıkra komisyonumuzca tes
bit. edilen 'ilk metnin birinci Çıkrasında kısmi bir 

değişiklik yapılarak kabul olunmuştur. Malûm 
olduğu üzere halen emir ve seyis erlerinin kim
lere verileceği 1600 sayılı Kanunla muaddel 203 
sayılı Kanunda tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
kanunun ise-müeyyidesi yoktur. Bu itibarla Emir 
ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun teklifinin 
reddedilmesine rağmen bu fıkranın madde met
ninde ipkası bu bakımdan lüzumlu görülmüştür. 

Ancak ilerde 203 ve 1600 sayılı kanunlarda 
bir değişiklik yapılması hafinde Askerî Ceza Ka
nununun 114 ncü maddesinin yeniden tadiline 
zaruret hâsıl olmaması için bu kanunların sayı
lan zikredilmemiş buna mukabil (kanunen) kay
dının konmasiyle iktifa olunmuştur. Bu fıkrada 
yapılan ikinci değişiklik (bilerek) kaydının çı
karılmasından ibarettir. Filhakika bu kaydın 
konmasına lüzum görülmemiştir. Çünkü cürümle 
kastın bulunmaması esasen suçu ortadan kaldıra
cağından bu lüzumsuz kaydın kaldmlmasındaki 
isabet kabul olunur. 

İkinci fıkra: Bu fıkra ilk metne nazaran ta
mamen değiştirilmiştir. Her ne kadar komisyon 
«azalarından bir zat eski metnin aynen bırakıl
ması mütalâasında bulunmuş ise de Emir ve Se
yis Erleri hakkındaki Kanun teklifinin reddi 
şeklinde tecelli eden Yüksek Meclis iradesinin 
sarahati muvacehesinde komisyonumuz yeni bir 
hüküm sevketmeye kendisini salahiyetli bulmamış 
ve ancak halen mer'i mevzuatı müeyyidelendir-
mekle iktifa etmeyi tercih etmiştir. 

Üçüncü fıkra : Bu fıkra halen mer'i 114 ncü 

|*j 254 sıra sayth basma/yazı 12.1.1953 tarihli 26 nm Birleşim Tutanak Dergisine ve 254 e ek 
stra sayth basmayazı da 28.1.1953 tarihli 33 ncü Birleşim Tutanak Dergisine bağhdır. 



â 
maddenin tadilen kabulünden ibarettir. Burada 
asker tâbiri subay ve erleri müştereken ifade et
tiği için eski metne nazaran daha şümullü telâkki 
edilmektedir. Ancak cezanın âzami haddinin tâ
yini muvafık bulunmuş ve ceza (iki aydan bir se
neye kadar) şeklinde sevkedilmiştir. 

Yukarda arzettiğimiz sebeplerle tesbit olunan 
değiştirgemizle raporumuz Yüksek Meclisin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Başkan Bu raporun sözcüsü 
izmir Çanakkale 

H. özyörük N. Kirişçioğlu 
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M. Güney 
İstanbul 

A. Moshos 
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N. Ertürk 
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Ş. Ergin 

Aydın 
N. Geveci 

Bidrne 
M. Enginim 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Tokad 
H.ökeren 

Yozgad 
N. Ü. AlcıU 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÖtlŞI 

Askerî Ceza Kanununun &14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî Ceza Kanununun 114 
ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 114. — Kanunen emir veya seyis eri 
almaya hakkı olmıyanlara emir veya seyis eri 
verenlerle bu emir veya seyis erini alrp istih
dam edenler asker olsun olmasın bir aydan 3 
aya kadar hapsolunur. 

Emir veya seyis eri almak hakkını haiz 
olanlardan kendi emir veya seyis erini askerlik 
şeref ve haysiyetine uymıyan şekillerde süfli 
hizmetlerde çalıştıranlar ve yahut bunlarm va

zifesi dışında kendi sanat, meslek veya şahsi 
işlerinde çalışmasına müsaade veya müsamaha 
ede-nler bir aydan 6 aya kadar hapsolunur. 

Takardaki haller haricinde askerleri hiz
metçiliğe veya sair suretlerle çalışmaya veren
lerle asker olsun olmasın alan veya çalıştıran

lar 2 aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

S. Sayısı : 254 o ikinci ek 


