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Sayfe 
Maddelerinin Değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu İsmet Olgaç'm, Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Feh
mi Ustaoğlu 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 ve 
Ticaret Komisyonu raporlariyle Maliye ve 
Bütçe komisyonları düşünceleri ve içişleri, 
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/59, 102, 223, 373) 188:189 

6. — Sunuklar ve telgraflar 189 
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Vukubulan zelzele felâketi dolayısiyle Bü
yük Millet Meclisi azasının teessür ve tabiyelerini 
bildiren telgrafa karşılık Balıkesir Valiliğinden 
gelen telgraf okundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine; 
Bu Toplantı yılı içinde iki aydan fazla :'zin 

alan Hakkâri Mebusu Selim Seven'in tahsisatının 
verilmesine dair Riyaset tezkereleri okunarak 
onandı. 

Sorulardan önce gündemdeki kanun teklif ve 
tasarılarının görüşülmesi hakkındaki önergeler, 
kabul edildi. 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun kabul edildi. 

Karayolları Trafik Kanunu lâyihasının mad
deleri üzerinde görüşüldü. 

1 . I V . 1953 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Rize Mebusu 

Celâl Yardımcı Ahmet Morgu 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
îbrahim Kirazoğlu 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 

Ayvalık ve Gemlik vapurlarının maliyetleriyle iş
letme masraflarına ve istiap hadlerine, bu gemi
leri satmalmak için giden heyetlere komüsyon 
adiyle bir ücret verilip verilmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Ulaştırma Vekâletine gönderilmiş
tir (6/981) 

2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
9 . III-. 1953 tarihinde İstanbul'dan Bandırma'ya 
hareket eden Ayvalık vapurunda kaç. yolcuya bi
let verildiğine, vapurun istiap haddinin kaç kişi 
olduğuna ve sefere hangi tarihte tahsis edilmiş 
bulunduğuna dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma 
Vekâletine gönderilmiştir (6/982) 

3. -T- Ordu Mebusu Hüsnü Akyol'un, Zon
guldak - Ereğli Kömür İşletmesinin işçiler için 
satın aldığı lâstik botların adedleri ile markasına 
ve hangi şartlarla mubayaa edildiğine dair sözlü 
soru önergesi, İşletmeler Vekâletine gönderilmiş
tir (6/990) 

4. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun, 
Çankaya'ya yakın bir köyde vukubulduğu söyle
nen çirkin bir hâdise dolayısiyle mütecavizleri 
hakkında cereyan eden muamelenin ne safhada 
olduğuna, ırz, can ve mal emniyeti hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Adalet 
ve İçişleri vekâletlerine gönderilmiştir (6/991) 

5. — Çanakkale Mebusu Süreyya Endik'in, 
Balıkesir ve Çanakkale'de vukubulan zelzeleyi 
Hükümetin ne zaman haber aldığına ve ölenle
rin sayısına, yapılmış olan kurtarma ve yardım 
faaliyetinin kâfi görülüp görülmediğine, önü
müzdeki aylarda bu mmtakanm imar edilip edil-

miyeceğine dair olan sözlü soru önergesi İçişleri 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/992) 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ'-

lunun, Karadeniz'in Doğusundaki vilâyetlerde 
yaşıyan halkın iktisaden kalkındırılmasını sağla
mak için buralarda dokuma, çimento fabrikaları 
ile gübre ve balık sanayii gibi sınai tesislerin vü
cuda getirilmesi ve bu işlerin bir programa bağ
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler 
vekâletlerine gönderilmiştir. (6/983) 

2. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Gümüşane'de kurulması düşünülen §eker 
fabrikasının istihsal hacmi ile pancar istihsal sa
hası hakkındaki yazılı soru önergesi, İşletmeler 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/984) 

3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
hı'nun, Trabzon - Doğubayazit yolunun ıslahı 
için şimdiden esaslı teşebbüslere geçilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir, 
(6/985) 

4. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Trabzon limanının ne zaman ihale edil 
diğine, yükleme ve boşaltma gibi tesislerin ihaleye 
dâhil olup olmadığına ve bütün tesisleriyle lima
nın ne zaman işletmeye tam olarak devredilece
ğine dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/986) 

5. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Maçka ve Of kazalarının Hamsi Köyü ve 
Hayrat nahiyelerinde zirai kredi kooperatifleri
nin kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
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yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/987) 

6. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Giresun ve Trabzon köylerindeki binala
rın üstünü, orman tahribatını önlemek gayesi ile 
sacla örtebilmek için Ziraat Bankasınca açılacak 
krediden vazgeçilip geçilmediğine dair yazılı joru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Vekâlet-

Lâyihalar 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve Av

rupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memle
ketlerle Borçlanma, Yardım ve ödeme Anlaş
maları akdi için Hükümete yetki verilmesine 
dair 5969 sayılı Kanunla muaddel 5436 sayılı 
Kanunun meriyet müddetinin uzatılması hak
kında kanun lâyihası (1/571) (Dışişleri, Tica
ret ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — Âmme Malları kanunu lâyihası (1/572) 
(Maliye, Adalet ve Bütçe komisyonlarına); 

3. — Ankara Şehri lâğımları hakkındaki 
4099 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/573) 
(Bayındırlık, İçişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1948 malî yılı Hesabı Katî Kanun lâyihası 
(1/574) (Sayıştay Komisyonuna); 

5. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı Giriş 
Genel Tarifesi cetvelinin 630 ncu numarasına 
(D) fıkrası ve ihtar eklenmesi hakkında kanun 

terine gönderilmiştir. (6/988) 
7. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-

lu'nun, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan 
önce borçlandırma suretiyle veya parasız olarak 
tevzi ve tahsis edilmiş olan topraklar hakkında 
Trabzon ve Maçka Tapu Sicil Muhafızlıkları
nın tatbik ettikleri muamele hakkındaki yazılı 
soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 6/989) 

lâyihası (1/575) (ÇHimrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına ; 

6. — îstanibul Üniversitesi 1949 malî yılı He* 
sabi Katî Kanun lâyihası (1/576) (Sayıştay 
Komisyonuna); 

7. — Mulhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve
rilmesi hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine ve göçmenlerle nakledilenlere ve 
muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/577) 
(Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

8. — Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri
ne dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
4 ncü bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
lâyihası (1/578) (Bayındırlık ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

9. — Zehra Işık'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında Kanun lâyihası 
(1/579) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 

KATİPLER : İbrahim Kirazolu (Kayseri), Ahmet Morgil (Rize) 

mmm 

REİS — Yoklama yapacağız. 
^Gümüşane seçim çevresi mebuslarına kadar 
yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

REİS - Çoğunluk vardır, oturumu açıyo

rum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlik
leri hakkındaki kanun lâyihasının geri verilme
sine dair Başvekâlet tezkeresi (3/456, 1/334) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
24 . VII . 1951 tarihli ve 6/2457 sayılı yazı

mızla sunulmuş olan (Tütün Ekicileri Ortaklık
ları ve Bölge Birlikleri) hakkındaki kanun lâ
yihasının gerekçesiyle birlikte geri gönderil
mesine müsaadenizi sağılarımla rica ederim. 

Başvekil 
Adnan Menderes 

REİS — Geri verilmiştir, ıttılaınıza arzolu-
nur. 

Gündemle alâkalı bir takrir vardır, onu oku
tuyorum. 

Başkanlığa, 
Kanunların sözlü sorulardan evvel görüşül

mesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Mimmet. ölçmen 

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

5 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Karayolları Trafik kanunu lâyiha
sı ve Bayındırlık Komisyonu ile Geçici Komis
yon raporları (1/343) 

REİS — Bundan evvelki birleşimde komis
yona giden maddeler vardı, gelmiştir, onları oku
yoruz : 

MADDE 55. — Zarar gören kimse malî me
suliyet sigortası ile temin edilmiş miktarlar dâ
hilinde doğrudan doğruya sigortacıya da mü
racaat edebilir. 

Zarar gören kimselerin birden fazla olması 
ve nakil vasıtasının sahibi tarafından ödene
cek tazminat tutarının temin edilmiş miktarı 
aşması halinde, zarar gören kimselerin sigortacı
ya karşı hakları, temin edilen meblâğı geçme
mek üzere mütenasiben azalır. Şu kadar ki, si

gortacı, diğer tazminat taleplerinin bulunduğu
nu bilmeksizin zarar gören kimselerden bir ve
ya birkaçına hüsnüniyetle ödediği miktarlar 
nispetinde diğerlerine karşı olan mesuliyetin
den kurtulur. 

Zarar görenlerin sigortacı aleyhine dâva 
hakları kaza gününden itibaren iki yıllık müru
ruzamana tâbidir. 

Salahiyetli mahkeme nakil vasıtasının kayıt
lı bulunduğu veya kazanın vukubulduğu yer 
mahkemesidir. Bu salâhiyeti ref'eden mukavele 
hükümleri muteber değildir. Ancak sigortacı
nın merkezinin veya sigorta mukavelesinin ak-
dedildiği şubenin bulunduğu yer mahkemesin
de açılan dâvalar salâhiyetsizlik sebebiyle red
dedilemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

— 158 — 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 60, — Gerek umumi »hükümlere, ge
rekse bu kanunun 58 ve 59 ncu maddelerine 
göre verilecek cezalardan başka: 

A) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket 
edenlerin tesislerinin kaldırılmasına; 

B) 33 ncü maddeye muhalefetten dolayı 
dki defa mahkûmiyet halinde ikinci defa mah
kûm olanların 15 gün ve mütaakıp tekerrür ha
linde bir aydan üç aya kadar müddetle şoför 
veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınmasına; 

• C) 31 nci maddede yazılı şekilde alkollü 
içki kullanma suçundan dolayı mahkûmiyetle
rinden itibaren 'bir yıl zarfında aynı suçu tek
rar işliyenlerin bir ay, iki defa işliyenlerin 6 
ay, üç defa işliyenlerin daimî olarak şoför ve
ya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınmasına; 
da hükmolunur. 

Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren 
suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni 
takibat neticeleninceye kadar ilgili hâkim ehli
yetnamenin tedbir mahiyetinde muvakkat ola
rak geri alınmasına karar verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve 
memurlardan başka hiçbir makam ve memur ta
rafından şoför veya sürücü ehliyetnameleri ge
ri alınamaz. 

PERTEV ABAT (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar; geçen celsede bu 60 nci madde mü
zakere edilirken tedbirsizlik, dikkatsizlik, mes
lek ve sanatta acemilik, evamir ve talimata ri
ayetsizlik sebepleriyle tatili uzva sebebiyet ve
recek derecede adam yaralıyanlar veya adam 
öldürenlerin ehliyetnamelerinin alınması hak
kında bir takrir vermiştik. Bizim bu takririmi
ze cevap veren komisyon sözcüsü, Türk Ceza 
Kanununun 35 nci maddesine göre, mahkûmi
yet müddeti kadar bu gibilerin meslek ve sa
nattan menedileceklerini ifade etti ve böyle bir 
maddenin Trafik Kanununa konmasının doğru 
bulunmıyacağını beyan etti. 

Arkadaşlar; Türk Ceza Kanununun 35 nci 
maddesi, icra ettiği mesleki suiistimal etmek 
suretiyle suç. işliydiler mahkûmiyet müddeti 
kadar meslek ve sanatlarından menedilecekle-
rini âmirdir. Madde, meslekini suiistimal kay
dını ihtiva etmekle beraber, talimata ve eva-
mire riayetsizliği nazara almamıştır. Meselâ ni-
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| saiye mütehassısı bdr doktor meslekini suiisti

mal ederek bir kürtaj yaparsa, bir dişçi kal
fası bir çene ameliyatı yapmaya kalkarsa mah
kûmiyet müddeti kadar meslek ve icrayı sanat
tan menedilir. Bir şoförün de talimata ve eva-
mire dikkatsizliği icabında ehliyetinin alınma
sını ieabetmelidir. Bu hususta komisyon söz
cüsü arkadaşımız zannediyorum zühul etmek
tedir. 

Trafik Kânununda bunun yeri olmadığına 
gelince: Umumi Ceza Kanunundan başka pek 
âlâ malûmdur ki, birçok hususi kanunlarda 
hususi ceza hükümleri vardır. Bir Trafik Ka
nunu yapıyoruz ve buna birtakım yasak hü
kümleri koyuyoruz. Elbette karşısında birta
kım müeyyidelerin mevcut olması lâzımdır. Ko
misyon arkadaşlarımızın bu mütalâasını kabul 
ettiğimiz takdirde vasıta kullanırken adam öl
düren şoförün bir sene mahkûmiyetten ve bir 
sene de meslekini ifadan memnu olduktan son
ra tekrar karşımıza çıkarak âmmenin nazarı 
karşısında vasıta kullandığına şahit olacağız. 

I Halbuki şoförleri daha ziyade dikkate sevket-
mek için, adam öldürmesi ve adam yaralaması 
hallerinde elindeki ehliyetin geri alınması za
ruridir. Bu itibarla takririmin Heyeti Umumi-
yenizce nazarı itibara alınmasını rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Eefendim, bu maddede meslekini ifadan müte
vellit suç işliyenlerin, muayyen bir müddet için, 
ehliyetnamelerinin geri alınması mevzuubahistir. 

Geçen celsede misal olarak, bir şoförün idare 
etmekte olduğu otomobile binenlerin mallarının 
yahut ean ve ırzlarının kendisine emanet edil
mesine rağmen bunu suiistimal edenlerin ve bu 
cürümleri mahkeme karariyle bir mahkûmiyet 
halinde tecelli edenlerin artık mesleklerini ifa 
etmemelri icabettiği yolunda izahlarda bulun
muş ve bir takrir vermiştik. Filhakika Komis
yon geri almak suretiyle yeni bâzı hükümler 
vaz 'etmiş ve huzurunuza getirmiştir, fakat ar
kadaşlar, ben bunları kâfi görmüyorum. Oto
büsü idare eden, götürmekte olduğu yolcular
dan birisinin ırz ve namusunu payimal edecek 
bir hareket ve tecavüzde bulunur veya buna te
şebbüs ederse meslek âdap ve ahlâkı bakımından, 
meslek haysiyetine riayet etmiyen bu adamın 
artık meslekte kalmasının doğru olmadığını 
ileri sürerek sizlerden rica etmiş ve bu türlü te
cavüzler maheme karariyle sabit olduğu takdir-
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de, muvakkaten değil, rnüebbeden ehliyetlerinin 
alınması lâzımgelir demiş idim. Hattâ misal ola
rak da Ankarada gözümün önünde vukuu muh
temel olan bir hâdieyi zikretmiş idim. 

Buna mukabil Komisyon Sözcüsü: «Türk Ce
za Kanununuun 35 nci maddesi gereğince bir 
meslekin icrasından tevellüt eden hâdise ve suç
lardan dolayı mücrimiyeti mahkemede sabit 
olursa muayyen bir müddet ehliyetnamesi elin
den geri alınır; yani meslekten menedilir» 
demek suretiyle bize cevap vermişti. Bende
niz de cevaben şunu arzetmiştim : «Türk Ceza 
Kanunu umumi bir kanundur. Trafik ise hu
susi bir kanundur. Hususi kanunlar, umumi 
kanunlardaki unsurları tecavüz etmek suretiyle 
yeni hükümler vaz'ederse bu efali memnuadan 
dolayı hususi kanun; kendisine aykırı umumi 
kanun hükümlerini lâğveder, yani; hususi ka
nunlardaki hükümler muteber olur» demiştim. 
Bizim bu noktai nazarımızı komisyon nazarı iti
bara almamıştır. Bendeniz, şimdi ısrar ediyo
rum, takrir verdim, bunda diyorum k i ; «şo
för meslekini ifa ederken, aldığr yolculardan 
birinin ırzına geçer, efali memnııa ve şenia 
icra eder ve bu suç mahkeme karariyle de sa
bit olursa arkadaşlar, her şeyden evvel âmme
nin selâmeti, emniyeti ve itimadı bakımından 
artık o şoförün bu türlü âmme işleri görme
mesi, bu işten menedilmesi lâzımdır. 

Her şeyden evvel bu mesleki lekeleyici kim
selerden kurtarmak, temiz ellere tevdi etmek 
için taleplerimizin kabulü ve kanun hükümleri 
arasına ithal edilmesi lâzımdır. 

Bunu kabul buyurmanızı istirham ediyorum. 
"REÎS — Hidayet Aydı n e r. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem' arkadaşlar, 25 nci maddenin müzakeresi 
sırasında, bir şahsa şoför ehliyetnamesi vere
bilmek için o şahısta neler aranması lâzımgel-
diği hakkında (F) fıkrasını teklif etmiştim. 

Arkadaş]arın, (köyünde kız kaçırmış, mah
kûm olmuş, bundan nadim olmuş ise buna şo
för ehliyetnamesi vermemek doğru değildir) 
diye mütalâları ve tasvipleri üzerine, bu suç
tan dolayı mükerrir olanlara şoför ehliyetna
mesi verilmemesi hakkında teklifimi tashih et
tim. Bunu Heyeti Mühteremeniz kabul buyur
muştu. Bunun üzerine Zeki Erataman arka
daşımız bir sual sordu ve bir teklifte bulun-

1953 O : 1 
du. Dedi ki ; (ya bu fiili şoför ehliyetini aldık
tan sonra yaparsa?) Hakikaten şoför ehliye
tini aldıktan sonra yaparsa hangi hükmün 
cari olması lâzımgelir? Heyeti Muhtereme bu
yurdular ki; «bunun yeri burası değildir, onun 
yeri 60 nci maddedir.» Filhakika şoför ehliyeti 
aldıktan sonra ne gibi fiiller şoför ehliyetinin 
muvakkaten ve ne gibi fiiller şoför ehliyetinin 
müebbedem elinden alınmasını icabettirdiğini 
gösteren 60 nci maddenin (O) bendidir. 

Bu bende ben, (şoför, ehliyetnamesini aldık
tan sonra idare ettiği vasıta ile taşıdığı şahıs>-
larm cebren ırz ve malına tecavüzden mahkûm 
olan şoför ve sürücü ehliyetnameleri daimî ola
rak geri alınır) hükmünün ilâvesini rîea etmiş
tim ve komisyon bu teklifi tetkik etmek üzere 
aldı. Şimdi reddettiğini kemali teessüfle görü
yorum, esbabı ret meçhuldür. Fakat hakikat 
ayaktadır. 25 nci madde ile kabul ettiğimiz 
mükerrirlik hükmü malûmu âliniz tamamen 
ayrı bir mevzu olarak kanuna geçmiştir. Kö
yünde her hangi bir şekilde ırza tasaddiyi mu
cip bir fiili yapıp, cezasını çekip, meslekiyle 
alâkadar olmadığı halde bu işi yaptıktan son
ra bilâhara şoför ehliyeti almak isteyenler hak
kındadır. Kabul edilen metinde bu suçla iki de
fa mahkûm olanlardır ki ehliyetname alamı-
yacaklardır. Halbuki 60 nci maddede teklif 
ettiğim ibare şoför ehliyeti aldıktan sonra ara
basına bindirdiği evlâdü ayalimizin namusuna 
tecavüz edenler veya bindirdiği yolcuların 
malına tecavüz edip soyanlara bir daha şoför 
.ehliyetnamesi verilmemesine ve .mevcutların el
lerinden alınmasına mütedairdir. Teklifimin 
Yüksek Heyetinizce kabul edileceğinden emi
nim. Çünkü şehirlerde namuslu aileler taksi
ye binmekten çekiniyorlar. Bu memlekette 
Avrupai zihniyet ve emniyetin sağlanması bu 
teklifin kabulünü icabettirir. Kabulünü rica 
edeıim. 

REÎ'S — Zeki Erataman. 
ZEKÎERATAMAN (Tekirdağ) —Muhterem 

arkadaşlar; kanunun müzakeresinde, 26 nci 
madde görüşülürken bir (F) fıkrası teklif ede
rek bilhassa şoförlük yaparken vasıta üzerinde 
bir vatandaşın malına ve ırzına tecavüz eden
lerin ehliyetnamelerinin sureti katiyede ellerin
den alnımasını teklif ettim ve fakat buna «Tek
lifimizin yeri burası değil, 60 nci maddede nazarı 
dikkate alınır» denilmişti. Şimdi ben de, benden 
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evvel konuşan arkadaşlarıma iştirak ediyorum. 

Şoförün sarhoşluğunun tekerrüründe ehli
yeti geri almıyor da, vasıta kullanırken bir va
tandaşın ırzına ve malına tecavüz ettiği ve mah
kemede mahkûm olduğu halde neden ehliyeti 
alınmıyor1? Komisyon bunun üzerinde durma
mıştır. Teklifimi tekrar ediyorum. ırza ve mala 
tecavüz eden şoförlerin sureti katiyede ehliyeti 
geri alınmalıdır (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Muhterem arkadaşlar, bu madde
nin geçen celsede müzakeresi sırasında takrirler 
verilmişti. Fakat bu arada komisyon da madde
yi tekrar tezekkür "etmek üzere geri istemişti. 
Biz adı geçen takrirleri oya arzetmeden, sırf 
bir tetkika mesnet olsun diye, komisyona ver
miştik. Şimdi arkadaşlar noktai nazarlarını tek
rar ettiklerine göre, dikkate alınıp alınmaması 
bilâhara oya arzedilmek üzere, o takrirleri oku
yacağız. 

GEÇtCt KOMİSYON ADINA NEClP BİLGE 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, geçen cel
sede arzettiğimiz üzer<e 60 ncı maddeye şoför 
ehliyetnamesinin geri alınması hususunda bâzı 
hükümler konulması için arkadaşlarımız tara
fından teklifler yapılmıştı. Fakat bu teklifler
den bâzıları esas itibariyle haklı olmakla bera
ber bu hükümlerin yeri kanun tekniği bakımın
dan Trafik Kanunu olmaması dolayısiyje, böy
le bir teklifin yapılabileceğini düşünmekle be
raber, buna dair hükümler koymadığımızı söyle-
'miştim. Diğer bâzı arkadaşların ve bu arada 
Hidayet Aydmer arkadaşımızın teklif etmiş ol
duğu hususlar, Trafik Kanununun 26 ve 31 nci 
maddelerinin sonradan Heyeti Umumiyede mü-
zakeresi neticesinde almış olduğu şekilde kendi
liğinden hâsıl olmuş bulunmaktadır. Bu itibarla 
Hidayet Ay diner'in, 60 ncı maddeye ilâvesini 
teklif ettikleri husus kendiliğinden hâsıl oldu
ğu için, yeniden buraya bir hüküm koymaya 
lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 

Şimdi bu meseleyi bu şekilde ikiye ayırdık
tan sonra bu her iki meseleyi ayrı ayrı huzuru
nuzda izah etmeye çalışacağım. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmı Ceza Kanunu
nun 455 ve 459 ncu maddelerinde yazılı suçları 
mükerrer işliyenler veya bir defa işliyenler hak
kında evvelce verilmiş olan ehliyetnamenin geri 
alınması şeklinde bir cezai hüküm konmasını 
istiyorlar. Geçen celsede de arzettiğim gibi, 455 
ve 459 ncu maddeye ait olan bu fer'i ©ezalar, 
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Trafik Kanununu değil, Umumi Ceza Kanununu 
ilgilendirir. Yani Ceza Kanununa bu hususlara 
ait hükümler koymak icabeder. Nitekim mevcut 
olan, halen mer'i bulunan Ceza Kanunumuzun 
35 nci maddesi gayet umumi mahiyette olmak 
üzere yani filân filân suç için değil, hemen he
men bütün suçlar için fer'i mahiyette bir ceza 
koymuş ve onun ne şekil ve miktarda verileceği 
hususunda açık hükümler serdetmiş bulunmak
tadır. Müsaade ederseniz vaziyetin iyice tavaz-

| zuh etmesi için bu 35 nci maddeyi bir defa da
ha okuyalım. 35 nci madde diyor ki: «Kanunun 
tâyin ettiği ahvalde mûtat resmî sıfatı veya ic
rası ait olduğu daireden verilecek ruhsatname 
ve şahadetname gibi vesikaya muhtaç bir mes
lek veya sanatın suiistimali suretiyle işlenen 
suçlardan dolayı mahkûmiyet veya meslek ve 
sanatının tatilini istilzam eder.» 

Görülüyor ki Ceza Kanununun 35 nci mad
desi muayyen bir ehliyetname ve şahadetnamenin 
mevcudiyetine iktiran eden mesleklerin suiistima
li suretiyle işlenmiş olan suçlar hakkında mes
lek ve sanatın tatili hususunda ceza verileceği
ni derpiş etmiş bulunmaktadır. Arkadaşlarımız
dan bâzıları; bir kere 35 nci maddeden evvel kon
muş bulunan 20 ve 24 ncü maddeler meslek ve 
sanatın tatili hususundaki hükmün ancak mu
vakkat mahiyette meslek ve sanatın tatilini istih
daf ettiği, halbuki teklif edilen önergelerde bu 
meslek ve sanatın daimî tatili de içerisine almış 
olduğunu söyliyeceklerdir. Hakikaten 20 ve 24 
ncü maddeler meslek ve sanatın muayyen bir 
müddette tatilini derpiş etmiş bulunmaktadır. 
Fakat Adalet Bakanlığında hazırlanmakta bulu
nan Ceza Kanunu tadillerinde de 20 nci ve 24 
ncü maddeler, istihbaratımıza nazaran, daimî 
mahiyette meslek ve sanatın tatilini dahi derpiş 
etmektedir. Binaenaleyh esasen Ceza Kanununun 
bünyesi içerisine girmesi lâzımgelen bir mesele
yi; Ceza Kanunu tadilâtının geç geleceği veya 
henüz Meclise gelmemiş bulunduğu düşüncesiyle, 
ait olmadığı bir kanunun içine sokmak kanun 
tekniği bakımından hatalı bir hareket olur. Eğer 
arkadaşlarımız bu kanunun gelmesinden endişe 
ediyorlarsa Trafik Kanunu dolayısiyle yapmış 
oldukları bu teklifi Ceza Kanunu bünyesine gi
recek şekilde bir teklif haline kalbederek teklif 
edebilirler. Yoksa bu kanunun içine girmemesi 
kanun tekniği icabı olan bir meseleyi buraya 
acele olarak sokmak hatalı olur kanaatindeyim, 
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Sonra 459 ve 455 nci maddeler ki, tedbirsizlik 
ve dikkatsizlik suçlarını ihtiva etmektedir, 
hakikaten kanunumuzda bu suçlar hakkında 
hiçbir hüküm yoktur ve 35 nci madde 
hakkındaki içtihat kararları da dikkatsiz
lik ve tedbirsizlik suçlarını 35 nci mad
de içine sokmaktadır. Bunu kabul edi
yoruz. Fakat yine kanun tekniği bakımından 
Trafik Kanununa değil de, Ceza Kanununun 
çerçevesi içine girmesi icabeden 455 - 459 ncu 
maddeler hakkında, komisyondan çıkmış olan 
bir tadil teklifi vardır, Meclis gündemine alın
mak üzeredir, o maddelerin görüşülmesi sıra
sında noktai nazarlarını ileri sürsünler, orada 
fikirlerini kabul ettirmeye çalışsınlar. Şimdi 
teklif ettikleri şekil hatalı olur kanaatindeyiz. 

Eğer, böyle kanunun bünyesi içine sokul
maması lâzımgelen meseleleri, ona esas olan ka
nunların Meclise gelmemiş olması ve hazır eli
mize böyle bir kanun gelmişken bunun içine 
sokalım düşüncesiyle hareket eder ve bünyesi
ne yabancı bir kanuna sokarsak, kanunlarımı
zın tatbikma memur hâkimlerimizin ne kadar 
müşkülâta düşeceklerinin takdirini Heyeti Umu-
nı iyeye arzetmek isterim. 

Bilhassa muhtelif meselelere ait olan kanun 
hükümlerinin, o kanunla ilgili olmıyan başka 
kanunların içerisine sokulması dolayısiyle mah
keme içtihatlarımızda büyük ihtilâflar husule 
gelmektedir. Temyiz Mahkemesi de bu yüzden 
ihtilâfların içinden kolay kolay çıkamamakta
dır. Bütün bunlara sebeb, her hangi bir hususa 
ait olan hükmü o hususa taallûk ettiği kanu
nun içine sokmamak, onunla hiçbir alâkası bu-
lunmıyan başka kanunların içerisine sokmak
tır. Bu yola gitmekten Heyeti Umumiyenin sa
kınacağını tahmin ederim. 459 ve 455 nci mad
delere taallûk eden meseleleri, Meclis günde
minde bulunan Ceza Kanununun tadilâtı sıra
sında ileri sürmek pek tabiî mümkündür, ora
ya koyalım; fakat ayrı bir kanun içine koymak 
hatalıdıı. 

Kemal özçoban ve Hidayet Aydmer arka
daşımızın tekliflerine gelince: Diyorlar ki; 
«ırza geçmek, kız kaçırmak ve kadın kaçırmak, 
hırsızlık yapmak, yol kesmek, zimmet gibi bâzı 
suçlar dolayısiyle mahkûm olan kimselerin şo
förlük ehliyetnamesi geri alınsın, bunu kanu
nun metninde tasrih edelim.» 

Bendeniz şu hususu arzedeyim; kanunun 
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26 nci maddesinin (g) bendinin almış ve heyeti 
umumiyenizin tasvibine iktiran etmiş bulunan 
şekil nazarı itibara alınacak olursa, bu arka
daşların ileri sürdükleri hususlar esasen tahak
kuk etmiş bulunmaktadır. Müsaadenizle arze
deyim: 26 nci maddenin (g) fıkrası şu şekli 
almış bulunmaktadır: «Profesyonel veya husu
si ehliyetname alacakların Türk Ceza Kanu
nun 403, 404, 414 - 418, 429 - 436, 491 - 493, 
495 - 503, 505 - 510 ncu maddelerinde yazılı hu
suslardan bir veya birkaçından mükerrer olarak 
mahkûm edilmemiş olmaları lâzımdır.» 

Mahkûm edilmiş olanlara ehliyetname veril
mez. Şimdi her hangi bir husus ehliyetname 
alınmasına mâni telâkki edilerek kanun hükmü 
içine konmuş ise, kazara ehliyetname almış 
olanların bu vaziyeti meydana çıkmış olması el
lerinden ehliyetnamelerinin alınmasını icap et
tirir. Diğer taraftan bu suçların sonradan işlen
miş olması da ehliyetin istirdadını mucip olur. 

Buna ait bâzı misaller vereyim : Memurin, 
Hâkimler, Avukatlık, Noterlik kanunlarında me
mur olmak için, avukat olmak için, hâkim olmak 
için, noter olmak için lâzımgelen şartlar der
piş edilmiş bulunmaktadır, şu şu şartları haiz 
olmak lâzımgelir denilmektedir. Binaenaleyh 
kanunda sayılan şartları haiz olmıyanlarm hâ
kim, avukat, noter veya memur olmaları müm
kün değildir. Fakat kazara olmuşlarsa her han
gi bir ihtiyatsızlık, hata neticesi olarak, bu şart
ları haiz olmıyan kimselerin bu vazifelere ge
tirilmeleri mümkün olmuş ise ve bilâhara vazi
yet meydana çıkmış ise veya sonradan bu şart
lar zayi olmuş ise ellerinden bu vazifeler alı
nır.. Halbuki kanunlardaki bu vasıfları haiz ol
madan bir memuriyete, bir vazifeye getirilmiş 
olanların bu hali sabit olunca vazifelerine son 
verileceğine dair bir hüküm yoktur.. Hüküm ol
madığı halde ehliyetnamenin, bu şartlar mevcut 
olduğu düşüncesiyle hataen bir kimseye verildi
ği anlaşılırsa derhal vazifelerine son verilir. 

Aynı şekilde 26 nci maddenin (6) bendinde
ki suçu mükerrir olarak işliyenlerin ehliyetna
mesinin alınacağı derpiş edilmiş bulunmakta
dır. O halde bu suçları işliyenlere vaziyetleri bi
linmeden kendilerine ehliyet verilmiş olursa va
ziyetin meydana çıkması üzerine veya yeni suç 
halinde ellerinden ehliyetnameleri alınır. Gerek 
şoförler bakımından ve gerekse nakil vasıtala-
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rı bakımından Karayolları ve Emniyet Genel Mü
dürlüklerinde bunların sicilleri» tutulacak ve 
şoförün ehliyetnamelerine, vasıtaların sicillerine 
kendilerine ruhsatname veriliyor ya, işte ehli
yetname, ruhsatnameye onların hal ve tavırla
rında, durumlarında hâsıl olacak değişiklikler iş
lenecektir. tşlenme neticesindedir ki, her han
gi bir murakabede, onun suç işlemiş olduğu 26 
ncı maddenin «G» bendinde yazılı suçtan mü-
kerrir olduğu, mahkûm olduğu anlaşılacak olur
sa o zaman kendisine verilmiş olan ehliyetname 
geri alınacaktır. Burada böyle bir hüküm mev
cut olmamasına rağmen ehliyetnameler geri alı-

-nır. 
Böyle bir hüküm koymanın lüzumsuzluğuna 

bir misal vereyim. Eğer «G» fıkrası münasebe
tiyle koyduğumuz suçları işlediği anlaşıldık
tan sonra geri alınır diyecek olursak, o zaman 
okur yazar olmadığı sonradan anlaşılacak olur
sa bundan ehliyetnamesinin geri almamıyacağı 
mânası çıkabilir. Yine meselâ şoför ehliyetna
mesi alan bir adam hakkında, uyuşturucu mad
de kullandığı ve sağlık durumları hakkındaki 
hükümlere aykırı bir vaziyetin tahaddüs ettiği 
meydana çıkarsa, yalnız G bendine teşmil edi
leceği için, diğer A, B ve diğer fıkralarda 
yazılmış bulunan şartlar hakkında istirdat hük
mü mevcut olmadığı dikkate alınarak hataen 
verilen ehliyetnamelerin sonradan geri alma
mıyacağı mânası çıkar. 

Bu itibarla, komisyonumuz C bendine ayrı
ca sarahaten bir hüküm koymaya lüzum hisset
memiştir. Çünkü sarahaten buraya bir hüküm 
koyduğumuz zaman diğerlerine de koymamız 
lâzımgelecektir, halbuki onlar ceza ile ilgili ol-
mıyan maddelerdir. Binaenaleyh buraya böyle 
bir hüküm konulması kanunun tatbikatında bir
takım teşevvüşlere meydan verebilir. 

Bu izahatımla anlatmak istediğim şudur ki; 
gerek Kemal özçoban arkadaşımız, gerek Hi
dayet Aydın er arkadaşımızın teklif ettikleri hu
suslar 60 ncı maddenin O bendinin son aldığı 
şekil üzerine zaten mevcuttur. Binaenaleyh mev
cut olan bir şeyi buraya koymaya, tekrara mey
dan vereceği için, komisyonumuz lüzum börme-
miştir. Bu itibarladır ki, sözlerimi hulâsa ede
rek şunu arzedeyim; 459 ve 455 nci maddelere 
taallûk eden önergeler kanun tekniği bakımın
dan Trafik Kanununun çerçevesi dâhiline gir
memesi lâzım gelen hususlardır. Bunun Ceza 
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[ Kanununun tadilâtına ait müzakerelerde öne sü

rülmesi, oraya konulması daha doğrudur. Bu 
itibarla bu kanuna koymak istemedik. C bendi
ne taallûk eden ve muayyen suçların işlenmesi 

ı halinde ehliyetnamenin geri alınmasını icap etti-
! rir tekliflerin konması da zaten 26 ncı madde 

ile tahassul ettiğine göre önergelerin buraya 
tekrar derci doğru olmaz, önergelerin reddini 
rica ediyorum. 

EEÎS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) - Efendim; 

Komisyon Sözcüsü muhterem arkadaşımı dinle
dik. Arkadaşımız daima esası kabul eder, usul
den reddini ister ve buyurdular ki, «Bu hüküm 
güzel ama yeri burası değildir, Ceza Kanunu
dur. Ceza Kanuununda bu gibi suçlar için mad
deler vardır, fer'i cezalardan ehliyetin alınması 
gibi hükümler vardır.» 

Efendim; bir kere kendileri tenakuz içinde
dirler. Eğer mesele Ceza Kanunu ile halledile-
cekse bu (C) bendinin ne mânası kalır? 

C) Bendi şudur. 31 nci maddede yazılı suç
tan dolayı birinci mahkûmiyetinden itibaren... 
Diyor. 31 nci madde ise; uyuşturucu veya ke
yif verici maddeler... 

Şimdi arkadaşlar; uyuşturucu madde kullan
mak Ceza Kanununa göre bir cürüm değil midir? 
Cürümdür. Niçin, Necip Bilge arkadaşımız fer'î 
cezaları orada Ceza Kanununa atıf yapmıyorlar 
da bizim teklifimize ıgelince Ceza Kanununa atıf 
etmek istiyor? 60 ncı maddede kendisi bir «C» 
bendi getirdi karşımıza ve dedi ki «31. maddede 
yazılı olduğu veçhile keyif verici zehirleri kulla
nanların ehliyetleri muvakkaten alınır.» O halde 
bununla kabul etmiş oluyor ki, Ceza Kanununda
ki hükümler ve müeyyideler kâfi değildir. Tra
fik Kanununa bu hususta hüküm konulmak 
lâzımdır. 

Bir de Arkadaşlar, Necip Bilge arkadaşımız 
benim teklifimin zaten hâsılı tahsil mahiyetinde 
olduğunu ve 26 ncı maddeye eklenen G fıknvu-
nın maksadı temine kâfi olduğunu söyledi. Ka
tiyen ve katibeten yanlıştır, çünkü G fıkrası mü-
kerrirler hakkındadır. Tepebaşmda bindirdiği 
kadını Alibey Köyüne götürüp cebren ırz ve na
musuna tecavüz eden bir şahsın Necip Bilge ar
kadaşımızın noktai nazarı kabul edilirse - biz 
mahkûmiyetine karar vereceğiz, fakat ehliyetini 
almak için ikinci bir suç işlemesine intizar ede-
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ceğiz ve âdeta (Florya'ya giderken bir kadının 
daha ırzına tecavüz edeceksin ki, ben senin 
elinden ehliyetini kati olarak alacağım) diye
ceğiz. (Bravo sesleri) 

Binaenaleyh meseleler tamamen birbirinden 
ayrı ve müstakildir. Elimize gelmiş bir kanun 
vardır, hangi kanun içinde olursa olsun bir 
kanun maddesi nerde olursa olsun meriyülicra 
bir hükmü ihtiva eder. Bilhassa bu Trafik Ka
nununu şoförlerin eline vereceğiz. Şoför 60 ncı 
maddeyi okuduğu zaman hangi fiili işlerse ne 
ceza göreceğini okuyup anlamalıdır. Sakızı gö- | 
zünün önüne yapıştırmalıyız ki tesiri olsun. 
Evvelâ ne gibi ceza göreceğini kendi kanununa 
koymak lâzımdır. Teklifimin kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Komisyon sözcüsü. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Niğde) — Hidayet Aydmer Ceza Kanu
nunun içine girmiyen hükümlerin Trafik Kanu
nu içine girdiğinden bahisle bunlar da Ceza Ka
nununu ilgilendirmez md, dediler. Halbuki şu
nu unuttular : 60 ncı maddenin (C) bendine 
girmiş olan 31 nci madde Trafik Kanununun 
26 ncı maddesi dolayısiyle ehliyetname almanın 
bir şartı esasisi olarak konmuş bulunmaktadır. 
26 ncı maddenin (G) bendine ve (E) bendine, 
ehliyetname almanın har şartı esasisi olarak 
konmuş bulunmaktadır. Binaenaleyh uyuştu
rucu madde kullanmış kimse esasen ehliyetna
me alamıyacağına göre her nasılsa almışsa veya 
ehliyetname aldığı vakit kullanmıyor, ehliyet
name aldıktan sonra kullanmaya başlamış ise, 
gayet tabiî ehliyetname geri alınacaktır. Bu
rada suç olarak belirmiştir, fer'i ceza olarak 
konmuştur. 

60 ncı maddenin 12, 13 ve 31 nci maddelerin
deki suçları tetkik ederken görülüyor ki, bun
lar aynı zamanda trafik suçu mahiyetini de 
almaktadır. Meselâ 31 nci maddeye göre uyuş
turucu madde kullanmış veya alkollü içkileri 
almış olarak direksiyon başına geçmek suç ma
hiyetinde görülmüştür. Alkollü içki kullanma 
suretiyle direksiyon başına geçmek suç olduğu 
dçin 60 ncı maddenin (C) bendine de bu husus
ta bir hüküm konmuştur. 60 ncı maddede bâzı 
üer'i cezalar nazarı dikkate alınmış bulunmak-
ıtadır ki, o suçlar da buraya girmiştir. Trafik 
suçu mahiyetinde olmıyan suçlar Trafik Kamı- I 
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I nu suçu içine girmemiştir. Onlar Ceza Kanu

nunu ilgdlencUren suçtur. Esası Ceza Kanunu
nu ilgilendirmesi dolayısiyle fer'i cezaların da 
Umumi Ceza Kanununa girmesinin doğru ola
cağı kanaatindeyim. Mesele bundan ibarettir. 

[ REİS — Rükneddin Nasııhioğlıı. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Arkadaşlar; mevzuu basite icra etmek lâzım
dır, çünkü çok geniş ve karışık konuşuluyor. 
Bu kanunun ıbir tarafında şoförler var, bir 
tarafında da yolcular var. Burada âmme em
niyeti, âmme selâmeti mevzuu bahistir. Şoför 
olmazdan evvel bir vatandaşın bir cümrü mü-
kerreren icrası ayrı bir meseledir. Fakat bu
rada aranılan, kullandığı vasıta içinde bir yol
cunun ırzına, namusuna, malına ve canına 
yapacağı tecavüzü önlemek meselesidir. Falan 
kanunun 35 nci maddesinin şu bendinde buna 
dair hüküm var diyecek olursak, şoförlerin 
bu zabıtları okuması lâzım gelecektir. Bu iti
barla kanun tekniğine aykırı da olsa, haşiv 
de olsa burada bu hükmün konması lâzımdır 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; hu

kukî müktesebatma hürmet ettiğim, .kıymet 
verdiğim Necip Bilge arkadaşımız her hangi bir 
mevzu üzerinde konuşurken, maalesef çok uzun 
konuşuyor, dâvasını iğlak ediyor. Bu mesele
de de maalesef yine dâvasını iğlak etti. 

Necip Bilge arkadaşımız takrir sahiplerinin 
müddeasmı, haddizatinde kabul ediyor, doğ
rudur diyor, ve akabinde «ama diyor, bu şe
kil kanun tekniğine uymaz.» Neden uymasın? 
Ceza Kanununun hükümleri umumidir, fer'i 
cezaların müeyyideleri idari bakımdan bu ka
nunda yer alması pekâlâ mümkündür. Emsali 
pek çok kanunlar vardır ki, atıf yapmak su
retiyle cezalara o kanunda yer aldırılmıştır. 

Ceza Kanunu tedvin edilirken bu gibi suç
lar vaktiyle düşünülmemiş olabilir. Biz kanu
nu İtalya'dan almışızdır. O zaman trafik me
selesi ortada yoktu ki vâzıı kanun bu suçları 
düşünmüş olsun, ve bizde, esasen vâzıı ka
nun bunu düşünmüştür, binaenaleyh hâkim bu
nu yerine getirir diyerek bir düşünceye sahip 
olalım, 

Bu arada komisyonun yanlış bir kavraması 
vardır. Bu kanunun 61 nci maddesini ele al
dığımız zaman görürüz k i ; Trafik hareketle-
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rinden doğan suçları görmek üzere müstakil 
Trafik Mahkemeleri kuruluyor. Binaenaleyh 
hâkim şaşırmaz, o mahkemenin vazifesi bu ka
nunun tatbikına ait olacaktır. Bu itibarla tak
rir sahiplerinin talepleri yerindedir, kabulünü 
rica ederim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim ben de arkadaşların mütalâalarına iş
tirak ederim. Mevzu gayet açıktır: Biz ayrı ve 
hususi bir kanun yapıyoruz, bu işi ta kökünden 
halletmek için bir de trafik mahkemesi kuru
yoruz. Eğ<er yarın bu iş üzerinde bir tereddüt 
hâsıl olursa iş Temyize giderek, var mıdır, yok-
nıudur diye tereddüt hâsıl olacak, nakzedilecek. 
Şimdi iş elimizde iken kanun tasarısında tam 
hükmü vaz'etmeliyiz, ta kökünden halletmeli
yiz ki, tatbikatta müşkülât hâsıl olmasın. Esa
sen yarın Ceza Kanunu gelecek, o kanunda da 
eskiyen ve bugünün ihtiyaçlarına uymıyan hü
kümleri teşdit edeceğiz. Etmezsek bugünkü ©e-
raimi önliyemeyiz. Bunu prensip olarak şimdi
den bilmeliyiz. (Bravo sesleri) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim; yalnız bir noktayı işaret 'etmek isti
yorum: Necip Bilge arkadaşımız söz aldıkça 
tezlerinin ne kadar zayif olduğunu ispat edecek 
deliller veriyorlar. Bir defa kendileri bir madde 
okudular, o maddede deniyor ki, «.. hırsızlık, 
ırza geçme ve saire suçlarını mükerreren işlemiş 
olanlara ehliyetname verilmez.» 

Bendeniz bir sual tevcih ettim, dedim ki, 
«Ya almışsa!» «Bu gibi suçları işlemiş olanlara 
yanlışlıkla ehliyetname verilmiş ise bu takdirde 
ehliyetname g<eri alınır» dediler. Benim sualim 
şu idi; «Ehliyetname aldıktan sonra bu türlü 
suçları işlemiş ise ne olacak?» cevap vermediler. 
Yine, mükerreren işlemesini bendeniz kabul et
miyorum. İptidai bir de misal verdim, şoför 
kadıncağızı bindirmiş yerine götürürken kıra 
kaçırmış ve ırzına geçmiş ikinci veya üçüncü 
yü mü, yani mükerreren ırza geçmeyi mi 
bekliyeceğiz?.. Arkadaşlar, bu sakat bir düşün
cedir. 

Sonra Trafik Kanunu hususi bir kanundur, 
trafik Kanunu şoförlerden tutunuz da bütün 
yolları içine alan, seyrü seferi tanzim eden bir 
kanundur. Bu hususta trafik mahkemelerini bile 
düşündük, buna ait maddeler koyduk. Hususi 
bir kanun olduğu için ceza, Ceza Kanunundaki 
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ı gibi değil inzibati mahiyette, disiplin maniye* 

tinde veriliyor. Yani arkadaşlar, Türk Ceza Ka
nununun 35 nci maddesindeki ehliyetnamenin 
muvakkaten alınması asıl cezaya bağlı <cfer'î 
cezadır. «Bir adamın meslekini ifasından suç 
işlediği mahkemece sabit olursa mahkûm oldu
ğu müddet kadar ehliyeti alınır» diyor. 

Arkadaşlar, suç işlemek ayrı bir meseledir, 
bu takdirde Türk Ceza Kanunu tatbik edilir, 
ondan sonra Trafik Kanununa koyacağımız 
disiplin mahiyetinde ceza verilmiş oluyor. Bu 
türlü redaeti ahlâkiyeleri mahkemece sabit olan
ların ehliyetnamelerini ellerinden alalım. 

SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın 
arkadaşlarım, bu mesele münasebetiyle evvel
ki gün olduğu gibi bugün de söz almış bulu
nuyorum. Huzurunuzu belki sıkıyorum, özür 
dilerim. 

(Dâva ehemmiyetlidir, çünkü vatandaşların 
hayat ve emniyetlerine taallûk ediyor. O ba
kımdan üzerinde ne kadar hassasiyetle dursak 
sanıyorum ki yerinde olur. 

Bunu arzettikten sonra zatî meseleye geçi-
I yorum : 

Arkadaşlarım, bendeniz amelî bir hukukçu 
olmamakla btraber, bu mesele münasebetiyle 
Ceza Kanununu tetkik ettim. 35 nci maddesi, 
bir meslekin terasından mütevellit işlenen suç 
ve kabahatlere karşılık olarak verilecek ceza
ları derpiş ediyor. Ceza Kanununda bu suçların 
karşılıkları muvakkat olarak ve umumi mahi
yette nazarı dikkate alınmıştır ve sonuncu fık
rası, vâzıı kanunun, aşağı yukarı bir mesele 
hakkında hususi bir kanun tedvin edildikten 
sonra buna ait ahkâmın orada minküllil vücuh 
yer alması lâznngeldiği kanaatinin ifadesini 
taşıyor. 

Müsaade buyurursanız kısaca bu fıkrayı 
okuyayım : 

35 nci maddeaıin son fıkrası, «sair meslek 
I ve sanatlar hakkında tatili icabettiren ahvali 

kanun tâyin eder» diyor. 
Arkadaşlarım; biliyorsunuz ki 35 nci mad

denin mâtuıfunaleyhi olan 20 ve 25 nci mad
deler; bir işte ağır suç işliyen bir şoför için 
3 aydan, âzami iki seneye kadar meslekî faa
liyetten mahrumiyete hükmettirir. 

Arkadaşlarım; yine hukukçu arkadaşlarım 
gayet iyi bilirler ki, Türk Ceza Kanunu bü-

[ tün cezaların bir tasnifini yapmıştır. Bu tas-
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nif, hatırımda kaldığına göre, 11 nci maddede 
yapılmıştır. 11 nci madde bu cezaları tasnif 
ederken böyle, meslekten muvakkaten mahru
miyet cezalarını kabahat telâkki ediyor, suç 
telâkki etmiyor. Halbuki burada mevzuubahis 
olan kendi emniyetinin selâmeti, kendi namus 
ve şerefine, meslekî haysiyetine, doğruluğuna 
tevdi edilmiş olan bir şoför vatandaşa, bütün 
bunları unutarak tecavüz eden. en ağır mua
meleyi reva gören bir adama, bizim en ağır ce
zayı tatbik etmekliğimiz lâzımgelirken, tutuyo
ruz, kabahat karşılığı olan bu cezayı tatbik 
etmek istiyoruz. Kaldı k i ; Ceza Kanununun, j 
bu münasebetle öğrendim, dört yüz küsurun-
cu maddesi, böyle, cebren ırza tasallutlara ağır 
hapis cezaları veriyor. Bu bakımdan kanaatim
ce komisyon bir tezat içindedir. Onun için 
mademki hususi bir kanun yapıyoruz. Bu mes
leki hakikaten meslekleştirmek için vatanda
şın emniyetini sağlıyacak ve aynı zamanda şo
före de vazifesinin hudut ve şümulünü hakiki 
şekliyle bildirecek esasları koyalım ve bundan 
kaçınmıyalım. Çünkü kaçınmamızın mânasını 
burada vatandaşa anlatamayız, izah edemeyiz. 
Sonra garip duruma düşeriz. 

RElS — Kifayet takriri varl ır . okuduktan 
ve bir milletvekiline söz verdikten sonra reye 
koyacağım. I 

Yüksek Reisliğe 
Trafik Kanununun 60 nci maddesi hakkın

daki müzakerelerin kifayetine karar verilmesi- I 
ni arz ve teklif eylerim. I 

1 . I V . 1953 
Diyarbakır Mebusu I 
F,erit Alpiskender I 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECÎP BİL
GE (Niğde) — Efendim; görüyorum ve müna- I 
kasalardan anlaşılıyor ki, maksadımı pek iyi an- I 
latamamışım. (Anlaşıldı, kâfi, sesleri) Müsaade I 
buyurun 455-459 maddelere ait olan hususlar, 
Ceza Kanununun içerisine girsin dedik. Diğer 
maddelere yani Hidayet Aydmer ve özçoban ar- I 
kadaşlarımm teklif ettikleri maddeye zaten lü- I 
zum yoktur. 26 nci maddenin koymuş olduğu I 
şartlar burada da kendiliğinden kabul edilmiş I 
vaziyettedir, tekrara lüzum yoktur. I 

Diğer taraftan bir şoför kendi otomobili içe- I 
risinde her hangi bir kimsenin ırzına geçerse I 
35 nci maddenin kabul etmiş olduğu meslek ve j 
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I sanatını suiistimal etme suretiyle işlenmiş bir 

suç sayılacaktır. Temyizin içtihatları bu husus
ta müstemirdir. Bu gibi suçlar vazifeyi suiisti
mal olarak işlenmiş sayılmaktadır, bu itibarla 
35 nci maddedeki fer'i cezaların tatbiki icabct-
mektedir. 

I Diğer taraftan yeni hazırlanmakta olan Ce-
za Kanununda da bu meslek ve sanatı suiistimal 

I etmeye dair hükümler derpiş edilmiştir. 60 nci 
I maddenin diğer bentlerinde mevcut olduğu gibi 
î C bendinde halen mevcut olan kısım 'idari mahi

yette değildir, hâkimin vereceği kararla takar
rür edecektir. Diğer arkadaşlarımın teklif etti
ği husus, Refet Aksoy arkadaşımın belirttiğinin 
hilâfına olarak, hâkimin kararı ile katîleşecektir. 
Binaenaleyh idari bir geri alma meselesi mevzuu
bahis değildir, hâkim kararı ile olacaktır. 

REİS — Senihi Yürüten, komisyondan sonra 
bir mebusa söz vermek mülâhazasiyle. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Ben bu 
memlekette gerek âmme hizmeti gören, gerek hu
susi işlerde çalışan sevabıkı ahvali temiz, leke
siz, ehli namus, iffet sahibi, ahlâk sahibi şoför
lerin candan dostu ve onların tercümanı olarak 
bu kürsüden feryat ediyorum! (Bravo sesleri) 
Bin bir türlü ehliyetnameli ve sevabıkı ahvali 
belli olmıyan kimseler içimize girdi, bizi rezil 
rüsva etti, Allahm dağından dağına kız, karı ka
çırdı, şeni fiiller icra etti, ey Dokuzuncu B. M. 
Meclisi üyeleri kanun hükümleriyle bunları ara
mızdan temizleyiniz. Sizden yalvarırım, Hida
yet arkadaşımızın teklifini aynen kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi kullandığı nakil vası-

tasiyle adam yaralanmasına veya ölmesine sebebi. 
yet verip mahkûm olanların bir daha şoförlük 
ve sürücülük yapmalarına meydan verilmemesi 
için 60 nci maddeye C. bendinden sonra aşağı
daki Ç bendinin ilâvesini teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
P. Aarat 

Ç) Kullandıkları nakil vasıtalariyle işledik
leri suçlarlan dolayı T. C. Kanununun 455 nci 
veya 459 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü bentlerin
de yazılı cezalarla mahkûm olan şoför veya sü-
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rücülerin daimî olarak ehliyetnamelerinin geri 
alınmasına. 

Yüksek Reisliğe 
Pertev Araıt'm takririne (ırza geçmek, ırza 

tesaddî, sarkıntılık veya söz atmak) suçlarının 
ilâvesi suretiyle reye vazmı teklif ederim. 

Afyon Mebusu 
Kemal özçoban 

Yüksek Redsliğe 
Şifahen arssettdgim BeböpleriJ© lâyihanın 60 ncı 

maddesine Ç ve D fıkraları altında iki fıkra
nın ilâvesini teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Muhlis Tümay 

Ç) Türk Oeza Kanununun 459 ncu madde
sinin 3 ncü bendi gereğince mahkûm olan şoför 
veya sürücünün mahkûmu bulunduğu eezanın 
infazını takip eden iki sene içinde aynı madde 
hükmüne göre suç işlemesi Ihalinde hükmoluna-
eak hapis cezasına müsavi müddetle sürücülük 
veya şoförlük ehliyetnameleri geri alınır ve bu 
müddet içinde yeni ehliyetname verilemez. 

Üçüncü defa mezkûr maddeye giren suçu 
işlemekten mahkûm olan şoför veya sürücünün 
ehliyetnamesinin daimî olarak geri alınmasına 
ve bir daha ehliyetname alamamasına hükmo-
lunur. 

D) Aynı kanunun 455 nci maddesi muci
bince mahkûm olan şoför veya sürücünün mah
kûmu bulunduğu cezanın infazından sonra ha
pis cezasına müsavi müddetle şoförlük veya 
sürücülük ehliyetnameleri geri alınır. 

îkinci defa mezkûr maddeye giren suçu iş
lemekten mahkûm olan şoför veya sürücünün 
ehliyetnameleri daimî olarak geri alınır ve bir 
daha ehliyetname alamamasına hükmolunur. 

Reisliğe 
Karayolları Trafik kanunu tasarısının 60 ncı 

maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Madde 60. — Fıkra : C) 31 nci maddede 
yazdı suçtan dolayı birinci onahkûmiyıetinden 
itibaren bir yıl zarfında tekrar mahkûm olan
ların bir ay, iki defa mahkûm olanların altı ay i 
müddetle, üç defa maihkûm olanların ve şoför I 
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I ehliyetnamesi aldıktan sonra idare ettiği vası-
I ta ile taşıdığı yolcuların cebren ırz ve malına 
I tecavüzden mahkûm olanların, daimî olarak şo-
I för veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınma

sına, da hükmolunur. 
Ehliyetnamenin geni alınmasını gerektiren 

suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni 
takibat neticeleninceye kadar ilgili hâkim ehli
yetnamenin tedbir mahiyetinde muvakkat ola
rak geri alınmasına karâr verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve 
memurlardan başka hiçbir makam ve memur 

! tarafından şoför veya sürücü ehliyetnameleri 
geri almamaz. 

REÎS — önergelerin reye vaz'ı ilk defadır. 
Binaenaleyh halen dikkate alınıp alınmaması 
mevzuubahisti*. 

Hidayet Aydmer'in önergesinin dikkate alı
nıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alnmasım kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Pertev Arat'm Önergesinin dikkate almıp 
alınmamasını oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti?. 

Pertev Arat'in önergesine bir fıkra ilâvesini ih
tiva eden Kemal özçoban'in önergesini oyunuza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Bir fıkra ilâvesi hakkındaki takririn 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Muhlis Tümay'm önergesinin dikkate alın
masını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeler tetkik edilmek üzere madde ile 
birlikte komisyona verilmiştir. 

MADDE 62. — Bu kanunda yazılı suçları iş-
liyenler hakkında trafik zabıtası veya diğer sa
lahiyetli kimseler tarafından tanzim edilecek 
zabıt varakaları trafik zabıtasmca trafik mah
kemelerine tevdi olunur. 

Bu nevi zabıt varakaları hilafı sabit olunca
ya kadar muteberdir. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bu kanunun dört başı mamur bir viziyete ge
lebilmesi için askerî şahıslar tarafndan ika edi
len trafik suçları mevzuunun da bu kanun ta
rafından derpiş ve halledilmesi lâzımgelir. 

Şimdi askerî şahıslar tarafından ika edilen 
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trafik suçlaırnm mahiyeti itibariyle diğer suç
lardan farkı yoktur. Binaenaleyh, bunların da 
Trafik Mahkemelerine sevkedilmeleri gayet ta
biîdir. Olsa olsa Rifat Taşkın arkadaşımızla be
raberce tezekkür ettiğimiz şöyle bir kayıt da 
maddeye ilâve olunabilir: (Askerî nakil vası
taları ve müteharrik makineleri süren askerî 
şahıslardan bu kanundaki trafik suçlarnı işli-
yenler, bu suçlarından dolayı Trafik Mahke
melerinde muhakeme olunurlar. Ancak hizmet 
üzere bulunan nakil vasıtaları tevkif edilme
yip numaraları ve sürücülerinin hüviyetleri 
tesbit edilerek serbest bırakılırlar.) Bu, ıslah 
edilebilir, komisyon buna bir şekil verebilir. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Askerî in-
•zıbat memurlarına teslim edilir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Evet. Arzetmek istediğim nokta; oluyor, bir
çok hâdiseler oluyor, vatandaşlar zedeleniyor. 
Rifat Paşa arkadaşımız Askerî Ceza Kanunu
nu pek iyi bilirler, kendileri bu hususu izah 
eder. Bu gibi hâdiseler askerî mahkemelere in
tikal ediyor, istisnai vaziyete gitmeye ihtiyaç 
yoktur. Bu mevzuda komisyon arkadaşlarımız 
ne düşünüyor? Bendeniz bu hususta, bu kadar-
cık Meclisin nazarı dikkatini çekmek isterim. 

REÎS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; Feri

dun Fikri Bey arkadaşımız çok nazik ve mühim 
bir mevzuu kürsüye getirmiş bulunuyorlar. 
Yalnız bu hususta dikkate alınacak bir nokta 
var; askerî nakil vasıtalarını sürenlerin irtikâp 
etmiş oldukları suçlardan dolayı Trafik mahke
melerine gitmeleri doğrudur. Şu şartla ki, ka
saba ve şehir dâhilinde işlenen suçlar seyrüse
ferden mütevellit olursa ve eğer ki, askerî tat
bikat esnasında şoförlerin bu gibi kazadan ve
yahut suçtan mütevellit kabahatlerini sivil mah
kemelere verecek olursak o zaman Askerî Ceza 
Kanununa uymıyan bir şey olur. Bunu tefrik 
etmek lâzımdır. 

REİS — Bu hususta komisyonun bir mütalâ
ası var mı? 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Efendim, mesele şudur : Askerî Ceza 
Usulü Kanununun muayyen maddesi, (Askerî 
Ceza Kanununda yazılı olmıyan ve Türk Ceza 
Kanununda yazılı olan suçları askerî şahıslar iş
lerse askerî muhakemeye tâbi olur.) der. Türk 
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işlerse askerî cezaya tâbidir. 
Burada görülüyor ki, askerî şahısların Askerî 

Ceza Kanununda yazılı suçları işledikleri tak
dirde askerî muhakemeye tâbi olmaları şartı 
konmaktadır. Bu maddenin ikinci bendinde de 
Türk Ceza Kanununda yazılı suçlardan bahso-
unmaktadır. O halde askerî şahıslar Türk Ce
za Kanununda ve Askerî Ceza Kanununda yazı
lı suçları değil de Trafik Kanunundaki suçları 
işledikleri takdirde Askerî Ceza Usulü Kanu
nunun muayyen maddesinde bu husus tasrih edil
memiş olduğu için askerî şahısların işlemiş ol
dukları Trafik suçları bu kanunun tâyin etmiş 
olduğu trafik mahkemelerine gidecektir. Bu
nun için ayrıca bir hüküm koymaya lüzum gör
müyoruz. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Bizim bildiği
mize göre Askerî Ceza Usulü Kanunu, askerî va
zifenin ifası sırasında işlenen suçları Askerî Ce
za Kanununa tâbi tutmuştur. Rica ediyorum, 
yanlış bir iş yapmıyalım, biraz daha tetkik et
sinler ve bizi tenvir eylesinler. 

REİS — Buyurun Rifat Taşkın. 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim, 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun birinci 
maddesi, askerî şahısların vazifei askeriyelerine 
taallûk eden suçlar Türk Ceza Kanununa tâbi 
olacağından bahistir. Şimdi suçun askerî vazi
feye taallûk etmesi için askerî maksat ve menfa
atlerin ihlâl edilmiş olması lâzımdır. Bugün tat
bikatta bir askerî vasıtai nakliye bir sivili çiğ-
niyecek olursa ciheti askeriye «Bu suç askerî 
hizmet dolayısiyle yapılmıştır, askerî vazifeye 
taallûk eder» diye iddia ediyor. Sivil mahkeme
ler ise aksini iddia ediyor. Yani her iki mah
keme arasında Türk Ceza Kanununda yazılı cü
rüm için daima bu gibi, ihtilâflar hâsıl oluyor. 
Kâh bu suretle, kâh şu suretle, bu mesele muh-
telifünfihtir. Binaenaleyh, trafik suçları için de 
aynı ihtilâflar ve tereddütler meydana çıkacak
tır. Binaenaleyh kanunda bir vuzuh olması ye
rindedir. Şimdi sırası değil, fakat öteki husus 
hakkında da tereddüdü izale edecek bir hüküm 
olsaydı çok daha iyi olurdu. Bugün bu mevzu da
ima muhtelifünfih olarak devam etmektedir. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
IIİDALET AYDINER (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; Sarih hüküm koymaktan tehaşi etmi-
I yelim, sarahatta fayda vardır, mahkemeleri ih-
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tilâfa düşürmekten kurtarırız. Bilhassa Pevtev 
Arat arkadaşımızın bu sarahatsizlikten dolayı 
noktai nazarı yanlıştır. Buyurdular ki,* asker
lerin vazifelerine taallûk eden cürümlerden do
layı mahkemeleri askerî mahkemelere aittir. Ma
alesef geçenlerde vâki olduğu veçhile trafik tat
bikatı gösterilmek üzere Şahzadebaşı'nda diki
len Vefa Lisesinden bir talebeyi çiğneten askerî 
şoförün vaziyeti böyle mütalâa edilmiştir. Tabiî 
bu asker şoför vazife icabı olarak gidiyordu. 
Devlet, vasıtasını ona adam çiynet diye verme
mişler. Bu iş asken mahkeme işi değildir, mün
hasıran trafik bir cürümdür. 

Necip Bilge arkadaşımızın noktai nazarları 
doğrudur, yalnız daha ziyade vuzuh verilmesinin 
muvafık olacazı kanaatindeyim. 

RElS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Arkadaşları

mın mütalâalarını teyiden arzedeceğim. 
Hakikaten, askerî şahısların ika ettikleri suç

ların, askerî mahkemelerde rüyet olunması, bun
ların tefsiri bâzan müşkülâtı mucip olmakta
dır. Bendeniz bir takrir verdim. Şu noktayı 
bilhassa arzedeyim ki, komisyon bu fikre 
muarız değildir, yalnız mevcut metnin ihtiyacı 
karşılıyacağı fikrindedir. Biz buna iştirak etmi
yoruz. Biraz vuzuh olsun, ilerideki müşkülât ve 
tereddütleri bertaraf edecektir. 

Verdiğimiz takririn Yüksek Heyetinizce kabu
lünü rica ederim. 

REİS — Takriri okuyacağız efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî nakil vasıtalarını ve müteharrik ma

kineleri süren askerî şahıslardan bu kanundaki 
trafik suçlarını işliyenler bu suçlardan dolayı 
trafik mahkemelerinde muhakeme olunurlar. 

İstanbul Mebusu Bingöl Mebusu j 
Hadi Hüsman Feridun Fikri Düşünsel 

BEİS — Komisyon Sözcüsü. 
KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ

de) — Efendim, müsaadenizle Askerî Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun birinci madde
sinin birinci bendi ile ikinci bendini okuyayım. 

Birinci bendinde diyo ki ; (askerî mahkeme
lerin rüyet edeceği hususlar, bu kanunda hilafı 
yazılı olmıyan, aşağıda yazılı husususlar Askerî 
Ceza Kanunu mucibince cezayı müstelzim olan 
bütün fiillerden dolayı) ve devam ediyor. | 
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olan suçlar Askerî Ceza Kanununa tâbi olacak
lardır. 

İkinci bendinde ise; bu şahıslar Türk Ceza 
Kanunu mucibince cezayı müstelzim fiillerinden 
dolayı, şu olur bu olur, diyor. 

Demek ki ; bir askerî şahsın ya Askerî Ceza 
Kanununda yazılı suçu işlemesi veya Türk Ceza 
Kanununda mevcut bir suçu işlemiş olması onun 
orada askerî mahkemede muhakeme edileceğini 
göstermektedir, ki mesele kendiliğinden anlaşıl
maktadır. Çünkü Trafik Kanunu ne Askerî 
Ceza Kanunudur, ne de Türk Ceza Ka
nunudur, bu, hususi bir kanundur. Bina
enaleyh, Askerî Usul Kanununun birinci mad
desindeki hususları ihtiva etmediği için ve onun 
dışında hükümleri ihtiva ettiği için askerî şa
hısların nerede muhakeme edileceği meselesi 
kendiliğinden halledilmiş demektir. Bunun bir 
misalini arzedeyim: ölçü ve Ayarlar Kanunu 
vardır. Bu kanuna göre askerler tarafından 
askerî bir kantinde işlenmiş olan suçlar askerî 
mahkemye değil doğrudan doğruya umumi mah
kemelere gider. Çünkü o suçların Askerî Ceza 
Kanununda ve Türk Ceza Kanununda değil, öl
çü ve Ayarlar Kanununda yani hususi bir ka
nunda yazılmış olması dolayısiyle umumi mah
kemelere gider. Biz tasrihe lüzum yok demek 
isterken şu noktayı belirteyim ki ; bu mesele 
daha ziyade 61 nci maddenin şümulü dâhiline 
girmek icap eder. Şimdi 62 nci maddedeyiz, bi
naenaleyh o maddenin çerçevesi içine girmez. 
Mamafih Heyeti Umumiye böyle bir temayül 
gösterdiğine göre 61 le 62 nci maddeler arasında 
bu hususun sarahaten zikredilmesini komisyo
nunuz kabul etmektedir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Bir sual. 
REİS — Sual vardır efendim. Buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Arkada-

şmıız tarafından verilen teklifte trafik mahke
mesinde görülür diyor. Bu metni kabul edersek 
adam öldüren askerin dahi muhakemesi trafik 
mahkemesinde mi yoksa umumi mahkemede mi 
görülecek? tzahmlı rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Niğde) — Trafik kazası dolayısiyle adam 
öldürmeye sebebiyet veren bir kimsenin tazmi
nat ve ehliyete taallûk eden kısımları trafik 
mahkemesinde görülecektir, adam öldürme ceza
sına taallûk eden kısmı ise askerî mahkemede 
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bakılacaktır. Trafik mahkemesi yalnız Trafik 
Kanununa taallûk eden hususları rüyet edecek
tir. Bittabi adam öldürme hususu ağır ceza 
mahkemesine taallûk eder. 

HÎDAYET AYDINER (Konya) — Demin 
de arzettiğim gibi, Şehzadebaşmda bir asker bir 
talebeyi çiğnerse trafik mahkemesine mi yoksa 
askerî veya umumi mahkemeye mi gidecektir? 

GEÇİCİ KÖMtSYON ADINA NECÎP BİL
GE (Niğde) — Aynı mesele umumi mahkemeler 
için de mevzuubahistir. Bir defa trafik mahke
mesi adam öldürme işine bakamaz. Bu, doğru 
dan doğruya ağır ceza mahkemesine taallûk 
eder. Trafik mahkemesi sırf tazminat ve ehli
yete taallûk eden hususata bakacaktır. Yoksa 
adam öldürme ağır ceza mahkemesinin bakacağı 
işlerdir. Trafik işlerinden dolayı nasıl ki, her
hangi şahsı bir ağır cezaya veya askerî mahke
melere veremezsek, adam öldürmesinden dolayı 
da trafik mahkemesine veremeyiz. Çünkü bu 
mahkeme tek hakimli bir mahkemedir. Adam 
öldürmek ise doğrudan doğruya ağır cezayı alâ
kadar eder. 

REİS — Pertev Arat Beyin bir suali vardır. 
PERTEV ARAT (izmir — Umumi ceza 

prensiplerine göre bir fiilden dolayı bir şahsa 
iki ceza verilemez. Arkadaşım izahatında diyor
lar k i : «Adam öldürmeden ağır ceza mahkeme
since kendisine ceza verilecek, para cezasından 
dolayı ise diğer mahkemede hapse mahkûm ola- ı 
cak. Hangi suç dâva olunursa o dâva ile iktifa i 
olunur.» Arkadaşımın hatası buradadır, tki 
mahkemeye birden gidemez. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Devamla) — Bu sual değil, bir izahtır. 

REİS — önergenin dikkate alınıp alınmama
sını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 62 nci madde nazarı dikkate alman 
önerge ile birlikte komisyona verilmiştir. 

MADDE 63. — Bu kanunun 57 nci madde
sinde cezaları maktu oîarak tesbit ve tâyin edil
miş olan suçları işliyenler hakkında tanzim edi
len zabıt varakaları, trafik mahkemesinin tasdi
kiyle icra ve infaz olunur. 

Trafik mahkemesi, zabıt varakasında yazılı 
suçla o suça mürettep esasın uygunluğunu, zabıt 
varakasını tetkik suretiyle tesbit ettiği takdirde 
aynen, aksi halde ıslah ederek tasdik eder. Is- | 
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lahı mümkün olmıyan zabıt varakaları iptal 
olunur. 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Efendim, komisyon olarak 62 nci mad
deye askerî şahısların da tâbi olacakları şeklin
de bir hüküm koymaya imkân bulamıyoruz. 
Çünkü 612 ncd madde zabit varakalarına aittir. 
Olsa, olsa 62 nci maddeden evvel yeni bir mad
de tedvin etmek suretiyle askerî şahısların bu 
trafik mahkemelerine tâbi olacağı hükmü ko
nulabilir. O zaman da maddelerin numaraları 
değişecektir. Bunu tasrih ve tavzih etmek is
terim. 

REİS — Affedersiniz, Riyaset anlıyamadı. 
Şimdi 63 ncü maddedeyiz. 

NECİP BİLGE (Devamla) — Efendim, 62 
nci maddeyi, takrirleri kabul etmek suretiyle 
komisyona iade ettiniz. Biz kanun tekniği ba
kımından askerî şahısların da trafik mahkeme
sine tâbi olacağı hükmünü 63 ncü maddenin 
içine koymaya hukukan imkân bulamıyoruz. 
Çünkü o başka bir meseledir. Salâhiyet ve va
zife meselesi değildir. Onun için bu hükmü ol
sa, olsa 61 nci maddeden sonra ayrı bir madde 
olarak tedvin edebiliriz. O zaman 62 ve sonra
ki maddelerin numaraları değişebilir. 

REİS — Şu halde 63 değişince mütaakıp bü
tün numaralar değişecektir. Mütaakıp bütün 
maddelerle beraber tasarıyı geri mi istiyorsu
nuz? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Numaralandırı
lacak. 

REİS — Nasıl numaralandırılacak? 63 ü 64 
yapalım mı demek istiyorsunuz? Bütün madde
leri komisyona mı verelim? 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Bir fıkra 
olarak koyalım. 

REİS — 63 ncü madde üzerindeyiz. Bu 
maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 64. — Trafik mahkemeleri, bu ka
nunun : 

A) 58 nci maddesinde asli ve 60 nci mad
desinde fer'î cezaları tâyin edilmiş olan suçla
rı kararname ile veya, duruşma yapmaksızın 
kararname tertibi mahzurlu görülürse, duruş
ma] ı olarak; 

B) 59 ncu maddesinde asli ve 60 nci mad-
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desinde fer'î cezaları tâyin edilmiş olan suçları | 
duruşmalı olarak; 

intaç eder. 
REÎS — Ahmet Başıbüyük, buyurun. Mad

deler hakkında söz istiyen arkadaşlar daha ev- J 
vel isimlerini yazdırsınlar efendim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Fen ve I 
ihtisası alâkadar eden, bunlarla yakın alâka- J 
sı bulunan trafik suçlarının trafik mahkemele- ı 
rinde görülmesi hakikaten çok isabetlidir. Yal
nız ıbunu tamamlayıcı tedbirlerin alınması da ge- • 
rekmektedir. Maksadımı arzedebilmek için şa- i 
hit olduğum bir hâdiseyi anlatayım: 

Almanya'da da trafik mahkemeleri vardır. 
Harbden evvel Almanya'ya bir seyahatim esna
sında orada bu mahkemelerin ne şekilde çalış
tıklarını şahitleri dinlediklerini gördüm. Adli
ye Vekâletinin bilhassa bunun Türkiye'de tra- I 
fik mahkemeleri meyanında yaptırmasını te
menni ediyorum. Bu masrafa bağlı değildir. 
Vaziyet şu; duvara, bir leıvha "koymuşlar, demir
den yapılmış bu levha üzerine çocuk oyuncak
larına benziyen miknatisli otobüs, tramvay, tren 
ve araba kendiliğinden yapışıyor. Suç işlen
diği zaman bir fen adamı geliyor, bir mikyas 
tahtında vaka mahallinin krokisini çiziyor. Ge-
len Şa'hit veya ehlihibre levba üzerinde hâdise
nin ne şekilde cereyan etmiş olduğunu; oto
büsün araba ile, tramvayın otobüsle ne şekil
de çarpışmış olduğunu olduğu gibi demir lev- ı 
haya miknatisli aleti koymak suretiyle gösteri- i 
yor. Bu, hâkimin isabetli hüküm vermesinde, I 
hâdiseleri bihakkın kavramasında isabetli olu
yor. Bizde mahkemelerde bu iş ezbere yapıl
maktadır. Hâkimler, müddeiumumiler, fen ada
mı değildirler. 'Bilhassa vakaların cereyan tar- I 
zını kül halinde görme imkânına sahip olama
maktadırlar. Binaenaleyh Adliye Vekâletinden 
rica ediyorum; trafik mahkemeleri nerede ku
rulacaksa gayet basit ve ueuz olan bu tesisatı | 
da yaptırmak imkânını düşünsünler. ! 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

—• Vazgeçtim. 
RE t S — 64 ncü maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Mahkûmiyet halinde karar- I 
name; tertip edilmiş olan cezadan başka, işlen- I 
mis olan suçu, tatbik edilen kanun maddelerini | 
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sübut delillerini ve kararnamenin tebliği tarihin
den itibaren 8 gün içinde kararı veren mahke
meye itiraz olunabileceği ve aksi halde karar
namenin icra edileceği kayıtlarını ihtiva eder. 
Bu itiraz, bir dilekçe vermek suretiyle veya bu 
hususta bir zabıt varakası tanzim edilmek üze
re mahkeme kâtibine bir beyanda bulunarak 
yapılır. Bu z'abıt varakası hâkime tasdik ettirilir. 

Mahkûm, müddet bitmeden evvel itirazından 
vazgeçebilir. 

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

MADDE 66. — Muayyen müddet içinde 
aleyhine itiraz olunmıyan kararnameler katî-
leşir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenle*r... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — İtiraz üzerine duruşma ya
pılır. Şu kadar ki, maznun duruşmadan evvel 
itirazından vazgeçerse duruşmaya mahal kal
maz. 

Duruşmada maznunu, vekâletnameyi haiz ve
kil temsil edebilir. 

Hâkim, itiraz üzerine vereceği hükümde ev
velki hükümle bağlı değildir. 

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

MADDE 68. — Maznun mazereti olmaksı
zın duruşmaya gelmez ve vekil de göndermezse 
tetkika hacet kalmaksızın itiraz reddolunur. 

Kararname aleyhine itiraz müddetini geçir
meden dolayı eski hale getirme talebi kabul 
edilmiş olan maznunun duruşmaya gelmemesi 
sebebi ile itirazı reddolunursa, maznun buna 
karşı bir daha eski hale getirme talebinde bu
lunamaz. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

—• Efendim, burada birinci satırda, «Maznun 
mazereti olmaksızın duruşmaya gelmez ve vekil 
de göndermezse...» diyor. Yani mâna olarak, 
gelmediği takdirde, mazereti olmadan gelmez
se vekil gönderecek mi? Göndermiyecek mi? Ve
kil göndermesi mümkün olmalıdır. 

•GEÇÎCÎ KOMÎSYON ADINA NECÎP BİL
GE (Niğde) — Anlıyamadım efendim. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Efendim; maznun mazereti olmaksızın duruş-
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maya gelme?: ve vekil de göndermezse. Burada 
«veya» yoktur. Veya olursa mesele kalmıyor. 
Burada «veya» var mı, yok mu? Bu şekilde bu 
kanunu tatbik edecek olan hâkimler tereddüde 
düşeceklerdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Niğde) — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 391 ne i maddesinden burfıı aynen al
mış bulunuyoruz. Orada da «ve» kelimesi geç
mektedir. Tatbikatta bunu «veya» şeklinde an
lamaktadırlar. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— O bir prensipetir, bir hususiyet ifade eder. 
Vekil göndermekle bu işi halledebiliriz. Onun 
için takrir vermiyelim de komisyon lütfen bunu 
kabul ederek gerekli tashihi yapsın. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Peki kabul edi
yoruz. 

REİS — Maddenin birinci satırındaki (ve) 
nin (veya) şeklinde tashihi komisyonca kabul edil
miştir. 

O şekilde maddeyi tekrar okuyarak reyinize 
arzedeceğim. 

(«Veya» kelimesinin ilâvesiyle 68 ne i madde 
tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etıniyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Bu kanuna göre doğrudan. 
doğruya veya itiraz üzerine duruşmalı olarak ve
rilen bilcümle kararlar katidir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Bu kanunun 58 nci maddesin
de yazılı olan ve müeyyidesi yalnız hafif para 
cezasını müstelzim bulunan (ayrıca feri cezayı 
müstelzim olmıyan) suçları işliyenler hakkında 
tanzim edilmiş olan zabıt varakasının alâkalıya 
verildiği veya tebliğ edildiği tarihten itibaren, 
suca mürettep hafif para cezasının asgari hadi-
ni 10 gün içinde nizamnamede gösterilecek usul 
dairesinde merciine ödivenier hakkında takibat 
yapılmaz. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Trafik suçlarına ait cezalar, 
hükmün katîleşmesini yahut ödeme veya infazı 
mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetnamesine 
kayıt ve tasdik olunur, 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

(Kayıt ve tasdik olunur) ne demektir? Komisyon 
izah etsin. 

1 SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — (Trafik 
suçlarına ait cezalar hükmün katîleşmesi veya in
fazını mütaakıp şoför veya sürücülerin ehliyet-

I namesine kayıt ve tasdik olunur.) Denmektedir. 
j Bu yanlıştır. (Tasdik) kelimesinin kaldırılması 
I veya bir başka kelime ile değiştirilmesi lâzımdır. 
I (Tescil sesleri) 
| İkincisi; (Şoförün ehliyetnamesine kayıt) me

seleyi halletmiyor. 'Şoför ehliyetnamesini kaybe
dince bu kayıt da birlikte kaybolup gidiyor. Onun 
için bu kanunun 6 ve 7 nci maddeleri gereğince 
vilâyetlerde kurulan Trafik komisyonları vardır; 
(Hüküm infaz edildikten veya katîleştikten son-. 

i ra ait olduğu ve sicilinin bulunduğu mahalle bil
dirilir) demek lâzımdır. Nüfus tezkerelerine de 
böyle kayıtlar konur, merkezde tescil edilmezse 
nüfus tezkeresiyle beraber bunlar da kaybedil
mektedir. 

Bu hususta bir önerge vermekteyim, takdir 
Yüksek Heyetindir. 

REİS — Komisyondan izahat isteniyor, bu
yurun. 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Efendim buradaki (Tasdik) kelimesinin 
mânası (Tescil) den ayrıdır. Bazı arkadaşlar 
(Tescil) kelimesini telâffuz ettiler. Halbuki 
(Tescil) muayyen bir deftere yazma mânasını 
tazammun eder. Burada, şoförün ehliyetna
mesine kaydedilecek, fakat bu kaydın resmî 
bir mahiyet iktisap etmesi için de mühürle tas
dik edilecek. Yani alelade bir kâtibin yazması 
ile değil, mahkemenin mührü ile tastik edil
mesi mânasını tazammun etmektedir, bunun 
için konmuştur. Bunun yerine tescil denile-

I mezdi, çünkü tescil arzettiğim gibi, mahkeme 
defterine yazılmasını tazammun eder. 

Sonra Senihi Yürüten arkadaşımız (Ehliyet
name kaybolursa onunla bereber savapları da 
ortadan kalkacaktır) dediler. Bu karar bir ke
re adlî sicil hakkındaki hükümler dolayısiyie 
merkeze gönderilecektir. Bu bir. Ondan sonra 
da .bu hususa ait olmak üzere nizamnamede na
sıl merkezde toplanacağı hakkında hükümler 
konacaktır. Arkadaşların teklifi üzerine bu 
(Tasdik) kelimesi yerine de şöyle diyebiririz; 

I (Ehliyetnamelerine kayıt ile tasdik edilir.) 

— 17% — 
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FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) -

Kim diyecek? 
NECİP BlLGE (Devamla) — Mahkeme ka

rar veriyor, mahkeme diyecek. 
REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Maddeye nazaran, (Trafik suçlarına ait ceza 
hükmünün katileşmesi veya ödenmesi, veya in
fazı mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetine 
kaydedilir) deniyor. Arkadaşımız, mahkemece 
tasdik edilir demektedir, ödeme muamele
sini mahkeme vermiyor ki. Arkadaşlar iş ka
rışık oluyor. (Trafik suçlarına ait ceza hük
münün katileşmesini veya ödenmesini, veya in
fazını mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetna
mesine kayıtla tastik edilir.) Edilir ama kimin 
tarafından? Bu şekilde aradan bir şeyler kaç
mamalıdır, .burası boştur. «Elmana fibatnış-
şair!» Oraya (Filân merci kayıt ve tasdik eder) 
diye bir şeyler koymak lâzım. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim, 
sözcü arkadaşım beni tatmin edemedi. Diyor 
ki, «Merkez Trafik Komisyonunda, il komisyon
larında yapılan nizamnamede bu nazarı itibara 
alınacaktır.» Şimdi, kendisini vâzıı kanun ye
rinden çkaryorda nizamname yapanların yanı
na koyuyoı. 

Biz diyoruz ki, mademki bir hâdise, bir vu
kuat olmuştur, cezaya müstehak bir şoför var
dır, infazı biter bitmez trafik siciline işaret 
edilsin. Benim maksadım bundan ibarettir. Bu 
hususta vermiş olduğum takririn nazarı dik
kate alınmasını rica ederim. 

REÎS — Komisyon sözcüsü, 
KOMİSYON ADINA NECÎP BİLGE (Niğ

de) — Efendim, bu hususa ait olan kararların, 
ehliyetnameye kaydı, tasdiki mahkemece yapı
lacaktır. Bunu biraz evvel beyan etmiştim. Fa
kat bunu hâkim yapacak değil tabiî. Bunu kâ
tibe verir, kâtip de bunu kaydeder, fakat hâ
kim kendisi tasdik eder. Sarahatte fayda oldu
ğu için, Feridun Fikri arkadaşımızın teklif et
tiği gibi («ehliyetname» kelimesinden sonra, 
şoför ve sürücünün ehliyetnamesine mahkemece 
kayıt ve tasdik olunur) denebilir. 

REÎS — Senihi Bey, komisyon sözcüsü ge
çen maddenin son fıkrasına (mahkemece) ke
limesinin eklenmesi suretiyle maddenin heyeti 
umumiyeye arzını istemektedirler. Takririniz de 
yine ısrar ediyor musunuz, 
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I SENlHl YÜRÜTEN (istanbul) —. Bir (si

ciline işaret) ibaresi konulsun efendim. 
REtS — O halde takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü Tra

fik kanun lâyihasının 71 nci maddesinde «ka
yıt ve tasdik olunur» kelimesinin sonuna «ve 
bağlı bulunduğu il trafik komisyonuna şoför 
ve sürücünün siciline şerh verilmek üzere bil
dirilir» cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Senihi Yürüten 

REtS — Bu takrire karşı komisyonun bir 
diyeceği var mıdır? 

KOMİSYON ADINA NECİP BÎLGE (Niğ
de) — Komisyona verilmesini istiyoruz efen
dim. 

REtS — Komisyona verilmesini istiyorlar. 
Takriri reyinize arzediyorum. Dikkate alınma
sını kabu) edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. Madde komisyona verilmiştir efendim. 

MADDE 72. — Cezai mesuliyete taallûk 
eden tazminat talepleri, şayet iş ceza mahke
mesine intikal etmiş ise o mahkemece netice-
iendirili?. 

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

MADDE 73.— Bu kanuna göre verilen hü
kümler diğer kanunlara göre verilen hüküm
lerle içtima ettirilemez ve tekerrüre esas tutu
lamaz. 

Bu kanundaki tekerrür tâbirinden maksat, 
hüküm katîleştikten sonra yeni bir trafik suçu
nun işlenmesidir. 

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

I Onbirinci bölüm 
Çeşitli hükümler 

MADDE 74. — Bu kanunla vazifeli kılın
mış idare ve komisyonların çalışma tarzlarını, 

I kayıt ve tescil için alınacak harç ve resimlerin 
miktarları ile ödenme yer ve şekillerini, 16 ncı 
maddede zikredilen tesislerin haiz olacakları va
sıfları, fennî muayene ve ehliyetname imtihan-

t larının esaslarını, 25 ve 28 nci maddelerdeki 
I hükümlere göre şoför ve sürücülerin tekrar 
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muayene ve imtihana tâbi tutulmalarına mes. 
net teşkil edecek sıhhi arızalarla trafik suçla
rını, şoför ve sürücülerin tâbi olacakları çalış
ma sürelerini, 70 ııci maddeye göre ödenecek 
cezaların ödenme yer ve şekillerini, nakil vası
talarının cins ve -evsafım ve bunlarda bulun
ması lâzımgelen teçhizat ve malztemeyi, trafiği 
tehlikeye düşürecek veya trafiğe zorluk vere
cek halleri ve bu kanunun tatbikatına ait bil
cümle hususları göstermek üzere Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret, Sağlık ve 
Sosyol Yardım ve Ulautırma vekâletlerince 
müştereken, bu kanunun neşrinden itibaren altı 
ay içinde bir nizamname hazırlanır. 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Bu maddede ufak bir tashih icabetmek-
tedir. 

Tashihin birincisi; birinci fıkraya taallûk et
mektedir. Bu fıkrada yukardaki hükümler sıralan
dıktan ve (25 ve 28 nci maddelerdeki hükümlere 
göre ... mesnet teşkil edecek sıhhi' arızalarla) 
dedikten sonra bir de «trafik suçlarını» tâbiri 
geçmektedir. 28 nci maddenin ilk şeklindeki 
ifadeye göre, 74 ncü maddenin bu kısmına da 
trafik suçları tâbiri girmiştir. Fakat kabul edi
len takrirle bu tâbir çıkmış olduğu için bura
dan da çıkartılması icabetmektedir. 

Tashihin ikincisi; 75 ııci maddeye taallûk 
etmektedir. Ayrıca izah edeceğim. 

Binaenaleyh (Trafik suçları) tâbirinin çıka
rılmasını rica edeceğim. 

REİS — Senihi Yürüten. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sarfına

zar ettim. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bir sual. 
REİS — Sual vardır. Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Nizamname hazırlanır diyorsunuz. Bunun mâ
nası nedir? 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — çıkarılır manasınadır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — i 
Bu mâna çıkmaz buradan. ( . .Bu kanunun tat
bikatına ait bilcümle hususları göstermek üze
re Adalet, içişleri, Bayındırlık,-Ekonomi ve Ti
caret, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 
vekâletlerince müştereken, bu kanunun neşrin
den iDifba'ren altı ay içinde ıbir ndızamaraıme hazırla- | 
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I nır) dendiğine göre bu nizamname altı ay için

de hazırlanacak ve bilâhara Şûrayı Devlete gi
decek mânası çıkar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL
GE (Niğde) — O halde bir nizamname hazırla
nır ve çıkarılır, şeklinde olabilir. 

I FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Yukarda şu, şu vekaletlerce müştereken hazır
lanır dendiğine göre 'bunlar ancak altı ayda 
hazırlıyacak demektir. Hazırlanır demiydim, 
çıkarılır, diyelim. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Şu, şu vekalet
lerce müştereken altı ay içinde bir nizamname 
tanzim olunur, diyelim. Zira nizamnameyi ve
kâlet değdi, Bakanlar Kurulu çıkarır. Onun için 
tanzim olunur, daha şâmildir. 

REİS — Müzakerenin seyrine ve komisyon 
sözcüsünün beyanına nazaran bu maddeyi tan
zim buyurmalarını komisyondan rica ediyorum. 
Maddeyi komisyona veriyoruz. (Muvafık ses
leri). 

Şimdi 75 ııci maddanin müzakeresine geçi
yoruz. Ancak Erzurum Milletvekili Said Ba
şak arkadaşımız "bu madde dışında 75 nci mad
de olarak bâzı hükümlerin vâzıını istemektedir, 
verdiği önergeyi okuyacağız. 

Başkanlık Yüksek Makamına 
Trafiğin emniyetle ve (iktisadi ölçüler dâhi

linde işleyebilmesi için birtakım teknik kontrol 
ve işletme cihazlarına ihtiyaç olduğu aşikârdır. 
Bu gibi teçhizat ve malzemenin 'bir kısmını ha
riçten ithal zarureti olduğuna göre, vazifeli 
dairelerce ödenecek Gümrük Resmi ve Muame
le Vergisi, bütçe darlıkları husule getirecek ve 
bu teknik teçhizat istenilen süratle temin ve te
sis edilemiyecektir. Nitekim bu nıevzudaki ih
tiyaç 1937 yılında hissedilmiş ve 1499 sayılı 
Gümrük Tarifesi hakkındaki Kanuna e'k 9 . IV . 
1937 gün ve 3132 sayılı Kanunla Türkiye Tu-
riııg ve Otomobil Kurumunca hariçten ithal edi
lecek gündüz ve geceye mahsus yol işaretleri 
Gümrük Resminden muaf tutulmuştur. 

Bugün millî bir dâva olarak ele almış bu
lunduğumuz trafik emniyeti mevzuunda Emni
yet ve Karayolları Genel müdürlükleriyle bele
diyelere çeşitli görevler tahmil etmekteyiz. 

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna ta
nınmış olan gümrük muafiyetinin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve belediyelere de tanınmasının, trafik enini, 
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yeti dâvamızın tahakkukunda büyük faydalar 
sağlıyacağma inanıyorum. 

Bu duruma göre, Karayolları Trafik kanu
nu tasarısının «çeşitli hükümlerini» ihtiva eden 
11 nci bölümüne yeni 75 nci madde olarak aşa
ğıdaki maddenin ilâvesini ve müteakip madde
lerin teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Said Başak 

Yeni madde 75. — Trafik emniyetini sağla
mak veya verimli bir trafik işletmesi temin et
mek uıaksadiyle, Karayolları Genel Müdürlü
ğü, Emniyet Genel Müdürlüğü veya belediyeler 
tarafından hariçten ithal edilecek olan (trafik 
işaret, levha ve cihazları, reflektör düğmeleri, 
kedi gözleri, parlama hassasını haiz bilcümle 
yol işaret malzemesi, yol boyaları, kontrol ve 
muayene alet ve makineleri ile bunların, mem
leket dâhilinde yapılmasını sağlıyacak iptidai 
maddeler, bilcümle makine ve aksamı Ve müs
tehlik malzemesi, Gümrük Resmi ile Muamele 
Vergisinden muaftır. 

KOMİSYON ADINA NECÎP BÎLGE (Niğ
de) — Muhterem arkadaşlar, Said Başak'in tek
lif etmiş olduğu önergedeki bütün malzeme Dev
let tarafından getirilecek malzemedir. Binaen
aleyh vergiye tâbi olsa dahi Devletin bir cebin
den alıp diğer bir cebine konacaktır. Ayrıca vergi 
muafiyetine tâbi tutma lüzumu olmadığı kanaa
tindeyim. 

REİS — Said Başak. I 
SEİD BAŞAK (Erzurum) — Efendim, tek

lifim, kanunun tam ve kâmil yürümesini temin | 
içindir. Arkadaşımızın buyurduğu gibi bir cep
ten alınıp bir cebe girecek ama bir takım mas
raflarla girecektir, tam girmeyecektir. 

Bugün bütçe çıkmıştır. Bütçede yeri yoktur. 
Kanun yürürlüğe girmez. Sebebi şu; kanun bu
gün çıkacak ve yürüyecek. Şoförlere Devlet ola
rak birçok külfetler yüklüyoruz. Vazif&sini yap-
mıyacak olursa kimdir mesulü bunun? 

Sonra bütçe dedikleri zaman belediyeler mev-
zuubahistir. Ufak belediyelerimiz vardır. Bu 
belediyeler bu cihazları getirmekle mükelleftir. 
Bana bir hesap verdiler, Gümrüğe gittik, tetkik j 
ettik. îstanbul'a ingiltere veya Amerika'dan ı 
430 liraya mal olan bir şeyin 275,75 kuruş güm
rüğü tutuyor. Belediyelerimizin, karayollarının 
zın bu parayı vermesine imkân yoktur. ! 
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I REÎS -— Komisyon söacüsü, buyurun. 

KOMİSYON ADINA NECÎP BİLGE (Niğ
de) — Efendim; bu teklif Devlet varidatını ilgi
lendirmektedir. Binaenaleyh böyle bir tekli
fin burada ceffelkalem kabul edilmesi doğru ol
maz. Onun için arkadaşımız lüzum görürse bu 

i kanun çıktıktan sonra ayrı bir kanun teklif eder
ler, kabul edilirse bunun içine girer. Şimdi bu 
kanunun içerisine böyle bir maddenin girmesini 
komisyon salahiyetli değildir. 

REÎS — önergeyi reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

M ADİDE 75. — Kayıt ve tescil muameleleri 
bu kanuna göre yapılacak olan nakil vasıtaları 
için belediyelerce numara ve plâka verilmesi. 
belediye ve hususi idarelerce resim, harç ve vergi 
alınması hakkındaki 1580 sayılı Belediyeler Ka
nununun 15 nci, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 17 nici ve îdarei Hususiyei Vilâyat 
Kanununun 80 nci maddesindeki hükümlerle di
ğer kanunlardaki trafikle alâkalı ve bu kanuna 
aykırı bilcümle hükümler ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 18 nci maddesi kaldırılmış
tır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
KOMİSYON ADINA NECÎP BÎLGE (Niğ

de — Efenidim, bu madde içindeki (idarei hu
susiyei vilâyat) tâbirine dâhil olan «hususiye» 
kelimesi bir tertip hatası olarak yanlış çıkmıştır; 
(îdarei umumiyeyi vilâyat) olacaktır. Bu şekil
de tashihini rica ederim. 

•PERTEV ARAT (İzmir) — Komisyon iza
hat versin, hangi hükmü kaldırıyorsunuz? 

NECİP BİLGE (Devamla) — Belediye Ge
lirleri Kanunu mucibince ehliyetname, ruhsatna
me verilmesinden dolayı bâzı harçlar alınmaktay
dı. Bu gibi şeyler belediyenin elinden alınıp tra
fik koimsyonllarına vermiş bulunduğumuza göre 
o hükümler yerine konmuştur. O hükümleri kal
dırıyoruz. \ 

REÎS — Hadi Hüsman. ~ ^ i 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Şimdiye ka

dar trafiği tanzim eden veyahut etmek üzere 
sevkedilmiş olarak, elimizde bulunan, aneak 
Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât Kanunundaki bâ
zı hükümlerdir. Bu Kanunun 17 nci maddesin
de Karayolları ulaştırma işleri diye bir kısım 
vardır. O maddede şöyle denilmektedir : 
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(Madde 17. — Karayolları Ulaştırma Dai

resinin görevleri şunlardır : 
A) Belediye sınırları dışındaki şoseler ve 

elverişli yollar üzerinde Devlet dairelerinin ve 
illerle özel idareler ve belediyelerin, tüzel ve 
özel kişilerin motorlu taşıma araçlariyle kura
cakları inşletmelerde gidip gelme güvenliğini ve 
düzenliğini sağlamak, taşıma araçlarının ge
rekli niteliklerini, gidip gelmelerin birbirlerini 
tamamhyacak şekilde yapılmasını kovuşturmak, 
tarifelerini işletici kurumlara halkın faydasını 
sağlıyacak esaslara göre düzenleyip denetlemek; 

B) Yurdun genel taşıma işlerini ekonomik 
ihtiyaçlara göre düzenlemek ve tamamlamak 
için makineli taşıma araçlariyle yeni açılacak 
işletmeler hakkında teklifler yapmak veya başka 
dairelerin tekliflerini inceliyerek oy bildirmek; 

C) Karayolları ulaştırmasında aeentalık ve 
komüsyonculuk edeceklerin niteliklerini ve şart
larını belli etmek; 

D) Motorlu taşıma araçlarını incelemek, ge
lişmeleri ve tipleri hakkında araştırmalarda bu
lunmak ve turistik bakımdan makineli araçlar 
işlerini ilgili devlet kurumlariyle anlaşarak bel
li etmek; 

E) Bakanlıkça verilecek benzeri başka iş
leri yapmak.) 

Görülüyor ki, trafiğe ait hükümler başka bir 
kanunda, şimdiye kadar tatbik edilmemiş ol
makla beraber, mevcuttur ve bu 75 nci madde de 
kaldırılan kanunlar arasında gösterilmemiştir. 

Müzakere ettiğimiz kanunun 3 ncü veya 4 
ncü maddesinde trafik muamelelerini İçişleri 
Vekâleti ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve teknik 
işlerini de Karayolları Genel Müdürlüğü ifa 
eder, diye bir prensip tesbit ettik. Bu vaziyet 
karşısında Ulaştırma Vekâletinin Teşkilât Ka
nununda trafiğe ait hükümlerden bâzılarının 
bulunması, eksik de olsa, tatbikatta tearuz teşkil 
eder. O itibarla, bendeniz, kaldırılan kanunlar, 
arasında, trafiğe taallûk eden hükümleri ihtiva 
eden başka kanunlar, veya sadece başka hü
kümler mevcut ise - ki, arzettim mevcuttur -
bunların da gösterilmesi lâzımdır. Yalnız 4770 
sayılı Kanun değil; şimdi aradım buldum, bu ka
nunun bir tadili de mevcuttur; aceba orada baş
ka hükümler var mı, yok mu? iyice tetkik ede
medim. Tatbikatta bir tereddüt olmasın, her 
iki yerde de aynı maksadı istihdaf eder hü
kümler yaşamaktadır; onun için, tensip ederse-
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ı niz, bu maddeyi komisyona verelim, bu hususu 

tetkik etsinler. Bir de takrir takdim ediyorum. 
i Kabulünü rica ederim. 
I REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; burada birtakım kanunlar kaldırılıyor 

i ve kaldırma muamelesi derhal vâki oluyor. 
I Şimdi nizamname 6 ayda çıkar deniyor. Altı 
I ayda çıkması pek kolay bir dâva değildir. Fakat 

öyle kabul edelim, altı ay zarfında, bu kanunun 
hükmünü kaldırdığımız için, ruhsatname harçları 
ve saire almmıyacak demektir; çünki ortada ka
nun yoktur. Bu maddede yazılı olan kanunları 
bir kere okuyalım: (Kayıt ve tescil muameleleri 
bu kanuna göre yapılacak olan nakil vasıtaları 
için belediyelerce numara ve plâka verilmesi, be
lediye ve hususi idarelerce resim, harç ve vergi 
alınması hakkındaki 1580 sayılı Belediyeler Kanu-

I nunun 15 nci, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 17 nci ve İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 80 nci maddelerindeki hükümlerle diğer 
kanunlardaki trafikle alâkalı ve bu kanuna ay
kırı bilcümle hükümler ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 18 nci maddesi kaldırılmış
tır.) 

Demek ki, nizamname çıkıp meriyete girince
ye kadar bu müddet zarfında ortada kanun yok
tur. Binaenaleyh muamele duracak.. Maksat bu
rnudur? 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Hayır. 

1 FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Makst bu değilse âlemin elini kolunu bağlıya-

I rak müşkülât çıkarmanın mânası yoktur. Çünki 
bakın demin okuduğum madde ne diyor: «Bilcüm
le hükümler ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 18 nci maddesi kaldırılmıştır.» Şu hal
de bu harçlar ve bütün bu muameleler kanunun 

j tatbik mevkiine konulmasına kadar muallâktadır, 
Bunu nasıl izah ediyorlar?.. 

I BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN-
ı OĞLU (Eskişehir) — 76 neı madde bunu tama-
j men halletmiştir. 
I NECİP BİLGE (Niğde) — Hadi Hüsman ar-
I kadaşımızm teklifi 75 nci maddenin son satırın-
I da halledilmiş bir vaziyettedir. Orada şu ifadeler 

bulunmaktadır : (idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 80 nci maddesi hükümleriyle diğer ka
nunlardaki trafikle ilgili ve bu kanuna aykırı bil-

! cümle hükümler mülgadır) denmektedir, işte 
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ulaştırmaya ait bulunan diğer kanunlardaki hü
kümler de bu kanunla 'ilga edilmektedir. 

Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın izaha
tına gelince, bendeniz Feridun Fikri Düşünsel 
arkadaşımız gibi müdekkik bir arkadaşın böyle 
bir teklifte bulunmasına biraz hayret ettim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hiç hayret etme.... 

NECİP BÎLOE (Davamla) — Sebebi, bu ka
nunun kaldırılan hükümleri gösteren şu 75 nci 
maddesinin meriyete girmesi, gayet tabiidir ki, 
kanunun tümünün meriyete girmesi ile mümkün
dür. Kanunun tümünün meriyete girmesi ise, 
76 ncı maddede izah edildiği üzere teşkilât ka
nunlarının neşri tarihinden altı ay sonradır. De
mek ki, kanun neşir tarihinde muteber değildir. 
Bu kanunla ilgili bâzı teşkilât kanunları çıka
caktır, o Teşkilât kanunlarının çıkmasından 
itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu 
bir. 

Yine 76 ncı maddede, derhal ve bu kanunun 
neşri tarihinde yürürlüğe girecek olan bâzı mad
deler ayrıca zikredilmiştir, nizamnameye taal
lûk eden 74 neü maddede bunlar arasında vardır. 
Binaenaleyh nizamnameye taallûk eden 74 ncü 
madde ve bununla birlikte birkaç madde, kanu
nun neşri .tarihinde yürürlüğe girecek, kanunun 
neşri tarihinden itibaren altı ay zarfında Hü
kümetin bir nizamname hazırlaması lâzımgele-
cektir. Fakat kanunun tümünün 7*6 ncı maddede 
tasrih edilmemiş olan diğer maddeler ki - ekse
riyetini teşkil eder - bu maddelerin yürürlüğe 
girmesi için altı ay bırakmış olduğuna göre ara
da boş bir zaman yoktur. Trafiğin sekteye uğ
raması bu suretle mevzuubahis olmıyacaktır. 
Bu itibarla kendilerini tatmin etmiş olduğumu 
zannediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Şimdi bu fasıla esnasında bütün muameleler de
vam edecek mi? Bunun tasrihi lâzımdır, bir ka
rışıklığa meydan verilmesin. 

KOMİSYON ADINA NECÎP BÎLGE (Niğde) 
— 76 ncı madde derhal yürürlüğe girecek mad
deler arasında şunları sayıyor. 6, 12, 13, 76 
ncı maddeler hükümleri, kanunun neşri tari
hinde, diğer maddeler de Teşkilât Kanununun 
neşrinden 6 ay sanra yürürlüğe girecektir. 

Sayılan maddelerin içerisinde 75 nci madde 
olmadığına göre, kanunun neşri tarihinde yürür-
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I lüğe girmemiş maddeleri arasında olacaktır. 

Uzun müddet Başkanvekilliği yapmış hu
kukçu olan arkadaşımızın şu maddelerle yürür-

I lüğe girecek maddeleri nasıl düşünebildiğini ve 
karıştırdığını ben hayretle karşılarım. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

sözcü arkadaşımızın beyanları iki noktadan 
bendenizi tatmin etmedi. 

Birisi; taknin usulüne ve Meclisi Âlinin ka
nunları tanziminde, bilhassa ilga maddelerinin 
tanzim ve tertibinde öteden beri kabul ettiği 
usule göre (bu kanuna mugayir) metninin ka
nunlarda yer almaması, ilga edilmesi arzu edi-

I len kanun madde, fıkra veya hükümlerin sarih 
olarak ilga hükmünde yer alması icabeder. 
öyle kanunlar vardır ki ilga ettiği kanunlar 
veya maddeler yüzü mütecavizdir. Bu gibi ka
nunlar, maddeler, fıkralar ilgaya ait maddele-

ı rin metinlerine konulmuştur.. O itibarla (Bu 
kanuna aykrı hükümler mülgadır) gibi bir 
metnin, bir kaydın Meclisi Âlinin teamülüne 
göre, ilga maddeleri arasında yer almaması ica
beder. 

İkincisi; bu arzettiğim nokta, lâalettayin 
kenarda köşede kalmış bir madde değildir. Ev
velce trafik mevzuu nakıs hükümleri ihtiva et
mek üzere Ulaştırma Vekâleti Teşkilât Kanu
nunda yer almış ve o bakanlık servislerinden 
biri olan Karayolları İdaresine vazife olarak 
tevdi edilmişti. Şimdi bir prensip değişikliği 
yapılmaktadır. Esaslı bir vazifeyi Ulaştırma 
Vekâletinden alıyoruz, İçişleri ve kısmen de 
Bayındırlık Vekâletine tevdi ediyoruz. Lâalet
tayin kenarda köşede kalmış, hatıra gelmiye-
cek veya mugayir bir hükmün mütalâası çer
çevesi içinde metne alınacak bir hüküm değil -

, dir. Onun için bu kanunda ilga maddeleri ara-
ı sında sarih olarak yer alması lâzımgelir. 
I Üçüncü olarak şunu arzedeyim; bu hüküm 

mugayir bir hüküm de değildir. Muzaaf bir 
t hükümdür. Trafiğe o da bakacak bu da baka

cak. Mugayeret yok. Ancak diyebilirler ki mu-
gayeret şu bakanlıkta iken şimdi şu bakanlık 

j bakacak. Ancak bu kadar ince gitmeye lüzum 
j yoktur. Çünkü çok esaslı bir prensip değişikli

ğini ihtiva eden bir tasarıdır. Hizmet Ulaştır
madan alınarak sarahaten bu Bakanlığa tevdi 
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edilmekte olduğuna göre vaz'ettiğim hususun 
yani Ulaştırma Vekâleti Teşkilât Kanunundaki 
bu maddenin ilga maddelerinde yer alması ye
rinde olur. Onun için takririmin yüksek heye
tinizce nazarı dikkate alınacağına şüphe et
miyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim sözsü arkadaşımıza göre, biz burada 
sadece kemali ediple oturmuşuz, hizmet etme
ye çalışıyoruz. Bizi bir mükâfatla taltif edecek
lerine mücazatla karşı karşıya getirdiler. Ben 
bunu kendilerinin gençliğine bağışlıyorum. 
(«Mebustur, burada gençlik ihtiyarlık mevzuu-
bahis olmaz» sesleri). Daha başlangıçta olma
larına bağışlıyorum. Kendileri benim sabıka 
Başkanvekilliğimden de behsettiler. Ben daha 
ileri gidebilirdim ama ne ise. Yine hürmetkarım, 
hepinizin hürmetkarıyım. Ben hakikaten mükâ
fat isterim, mücazat değil. Çünkü bu madde 
nazik bir maddedir, okurken dikkatimi eelbel-
>ti. Aşağıdaki 76 ncı madde Teşkilât Kanunun
dan bahsediyor. Teşkilât Kanununun ne za
man çıkacağını tasrih etmek lâzımdır. Teşkilât 
Kanunu ile nizamname meselesini ben anlıya-
madım. Belediyelerde tereddütler olur, bir
çok mesail doğar, keşmekeş olur, bir tek ke
lime için yığınla muhaberat cereyan eder, tat
bikatta tereddütler olur. Benim burada bu sö
zü söylememden dolayı memnun olması, tav
zih etmesi lâzımdır; aydınlanması gerekir. 

Arkadaşlar, bizler fâniyiz, 'göçer gideriz, fa
kat za'bıt kalır, mânası Iburada açıkça ıgörülen 
kelimeler tatbikatta ejderhalaşır. İnsan sağa 
mı gidecek, sola mı gidecek? Yolunu k:ayibeder. 
Açarlar zabıtları, hiç değilse sözcü bir şey söy
lemiştir, diyecekler. 

Sözcüden tekrar rica ediyorum, şu nokta
yı tavzih etsin, bu Teşkilât Kanunu ve nizam
name vaziyeti ne zaman? Yani bunların han
gisi hangisinden çıkacak, tavuk mu yumurta
dan, yumurta mı tavuktan çıkacak? Bunu bel
li etmesi lâzımdır. Faydası olur bunun. Bu
nun için de ayrıca tefsir lâzımdır. Hangi mad
de ne zaman, Teşkilât Kanunundan sonra mı, 
nizamnameden sonra mı? Nizamname ne zaman 
çıkacaktır? Burada 'bir karışıklık vardır, tav
zih etme'k lâzımdır. (JCanun vaz'ediyoruz, üze
rinde çalışıyoruz. 

KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ
de) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ Hâdıi Be-
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ye cevap vereyim. Arzu etmiş oldukları husu
su tasrih etsek dahi yine 75 in alt tarafına «di-

1 ger kanunlardaki, trafikle alâkalı ve bu kanu-
' na aykırı kanun hükümleri kaldırılmıştır» de-
: nıe'k zaruridir. Böyle demeyip de bunu tahdidi 
I olarak şu, şu kanunlar kaldırılmıştır dersek, 
I yani umumi mahiyette bir 'hüküm koymıyacak 
1 olursak burada nazarı dikkatten kaçmış olan 
i başka bir 'kanun mer'i kalabilir. (Kaçmıyacak 

sesleri). 
Nitekim Emekli Sandığı Kanununda da bir

çok kanunların filân, filân maddeleri kaldırıl
mıştır, diye tasrih edildikten sonra, bu kanuna 
aykırı emeklilikle ilgili kanunlar kaldırılmıştır 

| diye orada da umumi mahiyette bir şey vardı. 
j Biz de, komisyon da insanlardan mürekkeptir. 
ı Binaenaleyh nazarı dikkatten kaçabilir. Naza-

rıdikkatten 'kaçan hususları, bu kanuna aykırı 
I olduğu takdirde, meriyetten kaldıraibilmek için 
i umumi ifadelerle bu şekilde Ijeyan etmek lâzım -
| dır. Burada, 75 nci maddede; diğer kanunlarda 
j mevzuubahis olup trafikle ilgili ve bu kanuna 

aykırı bükümler kaldırılmıştır, demeye lüzum 
vardır. 

Feridun Fikri Bey arkadaşıma gelince, ni-
; zamname ne zaman meriyete girecek, Teşkilât 

Kanunu ne zaman çıkacaktır? Bu Heyeti Umu-
miyeden ne vakit çıkacaktır? Bu husus izah 

I edilsin, dediler. Şimdi 'bu kanun çıktıktan son-
j ra, neşredilip derhal yürürlüğe girecek mad

deleri 6, 12, 13 ve 74 ncü maddeleridir. 74 ncü 
madde nizamnameye aittir. Bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren 74 ncü maddede mevcut 
olan nizamnamenin hazırlanmasına başlanacak 
ve altı ay içinde nizamname çıkacaktır. Fakat 
nizamnamenin çıkması bu kanunun heyeti 
umumiyesinin yürürlüğe girmesi için kâfi de-

ı ğildir. 76 ncı maddede bu husus tasrih edilmiş-
! tir. Bu Kanunun mühim maddeleri Teşkilât ka

nunlarına taallûk etmektedir, bu Teşkilât ka
nunlarının neşri tarihinden 6 ay sonra yürür-

j lüğe girecektir. Bu Teşkilât kanunları ne za-
I man gelecektir? Bu, geçici beşinci maddede tas

rih edilmiştir. Bu maddeyi aynen okuyorum : 
i (Bu kanunun tatbikini temin etmek için Ada

let Vekâleti, Emniyet Umum Müdürlüğü ve 
I Karayolları Umum Müdürlüğü Teşkilâtına ilâ-
j vesi lâzımgel'en kadroları gösterir Teşkilât ka-
| nunları en geç bu kanunun neşrinden itibaren 

bir ay içinde Hükümet tarafından Meclise su-

* 
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nulur.) Bir ay içinde Meclise sunulacak, kabul 
edilecek ve kabul edildiği tarihten altı ay son
ra bu kanun yürürlüğe girecektir. Bilmem me
sele tavazzuh etti mi? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hakikaten ben zor anladım. Biraz rüzgârla fa
lan anlıyabildim, ama zor anladım, bu zor bil
iş. Ne bileyim? Bu, yumurta içinde yumurta, 
yumurta içinde yumurta. Ben bunu çabucak ola
cak bir şey diye talep ettim. Bu vaziyette in
şallah olur diyelim, geçelim. 

Fakat arkadaşlar; IIâdi Beyin iliştiği nokta 
hakikaten çok mühimdir. Ben Emekli Kanunu
nu hatırlamıyorum. Söylediler, inanıyorum. Fa
kat Emekli Kanununu okur ve dikkat edersek 
taş söktürecek şekilde bütün bu kanunların nu
maraları birer birer yazılmıştır. Falan kanunun 
falan maddesi, falan numaralı kanun mülgadır 
diye tasrih •edilmiştir. Eskiden öyle idi; Hadi 
Beyin iliştili şekilde (Buna münafi ahkâm mül
gadır) denilirdi. Sonra bunun çok mahzurları 
görüldü. Sonra bu işe üstadımız Refik Şevket 
Bey parmağını taktı ve uzun uzun mücadele 
yaptı ve tadadi şekilde yapılması prensibini 
ortaya attı. Zorla demiyeyim ama, âdeta, zorla 
diyebileceğim prensibi kabul ettirdi. Bunun fa-
ideleri büyüktür arkadaşlar. Zımnen iki kelime 
ile kanun ilga olunur mu? Ahkâma mugayirdir. 
Olur mu böyle şey? Bu, Refik Şevket sistemi
dir. O bu sistemi kurdu ve kendisine Allah razı 
olsun diyoruz. Erbabı da böyle diyor. Hadi 
Bey, Malî Kontrol Umum Müdürlüğü yapmış
tır, malî kanunları gayet iyi bilir. İşaret ettik
leri noktalar gayet mühimdir. 

Efendim; bu kanun mülga mı, değil mi? Bu 
kanun fiilen ilga edilecekse mülgadır, deriz. Bu 
çok sakat bir iştir. Bu şekil, idareyi müşkülâta 
düşürür, mahkemeleri müşkülâta düşürür. Onun 
için Hadi Beyin dokunduğu nokta gayet yerin
dedir. Tekrar eski yolu açmıyahm. Kanun ilga 
edeceksek dikkatimizi kullanalım, çalışalım, 
hangileri lâğvedilecekse onlar hakkında hüküm 
vaz'edelim. 

HÂMİD ŞEVKET İNCB (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; Meclise gelmeden evvel bir hu
kukçu olarak benim de zaman zaman zihnime ta-
Itılan ve sevdiğim hukukçu arkadaşlara söyledi
ğim bu dert cidden mühimdir. 

Bir kanun vâzıı ki, yeni bir hüküm tesis eder-
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i ken ona taallûk eden kavanmi bilmiyor, hâkim 
I evlâbitrarik 'bilmez. 

Nihayet 17 encümenimiz ve 14 de bakanlığı
mız vardır. Trafik işi kaç bakanlığı ilgilendiri
yor. Bir dakikada trafikle alâkadar vekâletler 
cevabı verir; şöyle veya böyle derler. Muhterem 
ve muktedir arkadaşımız, unutulmaz, diyor ama, 
biz unutabiliriz, fakat 2, 3 bakanlık bunu unut
maz, çünkü kendi işidir. Bu itibarla kanun vâ-
znının, kaldırdığı hükümleri bilmesi lâzımdır, 
bunda izharı aczetmiş duruma düşemez. Bu bir 
mazeret olarak kabul dahi edilemez. Mevzua ta
allûk eden hükümleri tâyin ve tadat ederek, ah
kâmı sabıka ne ise onları bilmelidir. Bu pren
siple hareket ve konuşan arkadaşlarıma ben4 de 
iştirak ediyorum doğrusu. Bu dâva cidden doğ
rudur. Büyük Millet Meclîsinin, kaldırmış ol
duğu hükümleri bilmesi lâzımdır, aksi, aciz olur, 
bu acze de bu Heyet hedef olamaz. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Mazbatada imza
nız var Hâmid Bey... 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ha
taya düşmüş olabilirim, ne olur? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Efendim, 
Feridun Fikri Düşünsel ve diğer arkadaşlarımı
zın hakkı var. Bana tekaddüm ettikleri için fi
kirlerine iştirak ettiğimi arzederim. 

Yalnız 75 nci maddede redaksiyon hatası var. 
Anlıyorum ki, arkadaşlarımın aflarına mağruren 
soyuyorum, komisyon galiba mevzuu çok müsta-
celen ele almış ve redaksiyona bile ehemmiyet 
vermemiş. Birçok düşüklükler var. 75 nci mad
deden okuyorum: «5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 17 nci ve İ d a m Umumiyei Vilâyat 
Kanununun 80 ncî maddelerindeki hükümlerle» 
dedikten sonra tekrar (Belediye Gelirleri Kanu
nunun 18 nci maddesi) deniyor. En iptidai bir re
daksiyon işine bile ehmemiyet verilmemiştir. Yani 
5237 sayılı Kanunun 17 ve 18 nci maddesi den
meli idi, eğer bir kısım hükmü bertaraf ediyorsa, 

• bu takdirde (18 nci maddesi tamamen, 17 nci 
maddenin şu fıkrası kaldırılmıştır) denebilir. 

Bendeniz maddenin komisyona iadesi ve ko
misyonun da şu mütalâaları teemmül ederek nok
sanları tashih etmesi lâzımgeleceği kanaatin
deyim. 

REİS — Komisyon sözcüsü. 
I KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ-
| de) — 75 nci maddenin Belediye Gelirleri Ka

nununa taallûk eden 17 ve 18 nci maddeleri hak-
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kındaki mütalâalarından dolayı Kemal özço-
ban'a teşekkür ederim. Bunu, kendi elimde bu
lunan kanun metnine 17 ve 18 nci maddesi di
ye birlikte yazmışım. Bunu ifade etmek üzere 
kaydetmemişim. Nisyan insanlar içindir. Ben de 
unutmuş olabilirim. 

Binaenaleyh 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 17, 18 nci maddeleri demek sure
tiyle ikinci defa, «Belediye Gelirleri Kanunu» 
kelimeleri tekrar edilmiş, olmaktan kurtulur. 18 
rakamını, 17 den sonra getirebiliriz. Doğrudur. 
Fakat diğer kanunlardaki trafikle alâkalı, bu ka
nuna aykırı hükümler tâbirinin kanun metninden 
çıkarılmasına komisyon olarak taraftar değiliz. 
Bunun böyle konması zaruridir. Bütün kanun
larda böyle geçer. Şimdiye kadar çıkan bütün 
kanunlarda bu böyle geçer. Hattâ daha ilerisi
ne giderek şunu söyliyeyim; bir kanun yapı
lınca, hangi kanunları ilga ettiği hususunda 
her hangi bir cümle bulunmasa dahi, muahhar 
kanun eski kanunlardaki buna aykırı hükümle
ri ilga eder. Yani bir hüküm bulunmasa dahi 
bu, kendiliğinden temin edilmiş olur. Kaldı ki, 
75 nci maddede; bu kanuna aykırı hükümler 
mülgadır diye metin sarahaten yazılmış bulun
maktadır ve böyle bir kaydın buraya konul
ması zaruridir. Bunu kaldırdığımız takdirde, 
Hâmid Şevket ve Hadi Hüsman arkadaşlarımı
zın dediği gibi kaldırılan kanun numara ve 
maddelerini zikretsek bile insan olarak belki 
yine unuttuğumuz kısımlar bulunabilir. Bu iti
barla bu kaydı koymak zaruridir. Arzettiğim 
gibi, bu konduktan sonra yine ilâve olarak bir
kaç kanunu zikretmek Heyeti Umumiyenin 
takdirine bağlıdır. Koysak da olur, koymasak 
da olabilir. Burada denebilir ki, 5237 ve 1580 
sayılı kanunlar niçin tasrih edilmiştir? Bu ka
nunları yani 5237 ve 1580 sayılı kanunları 
koymaktan maksat, o kanunlarda trafikle alâ
kalı gayet ehemmiyetli hükümler vardır ve o 
kanunlar trafiği şimdiye kadar tanzim edegel-
miştir. Onun içindir ki, (O kanunların trafikle 
ilgili maddeleri kaldırılmış) diye sarahaten ya
zılıdır. Ondan başka olan diğer kanunların, 
trafikle ilgili olan hükümleri ortadan kalkacak
tır demekle mesele kendiliğinden halledilmiş ola
caktır. 

REİS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Efendim, vâzıı kanun için, tesis edilen yeni bir 
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kanuna mugayir, kanun mecellesinde, ne kadar 
madde varsa, onları tasrih etmek mecburiyeti 
vardır. Dünyanın her tarafında, bir kanunla ye
ni bir hüküm konurken, ona muhalif, mugayir, 
aykırı ne varsa bütün bunlar tasrih edilir. Mo
dern memleketlerin kanun tekniği bu
dur. Biz bunu niçin yapamadık? Şim
diye kadar kanunların nasıl çıktığını bi
lirsiniz. Vekaletlerce bir şube müdürü 
madde madde dizer, gelir komisyonlara, tetkik 
edilmez, heyeti umumiyeden çıkar. Şimdiye kadar 
yedi bin kanun ve bir milyona yakın madde çık
mış. Biz bunları birer birer nasıl tetkik edelim, 
denilebilir. Bu maddelerin hangileri birbirine 
mugayirdir, hangisi hangisini lâğvetmiştir, han
gisi hangisini kaldırmıştır, bunlar meçhuldür. Be
nim şahsi kanaatim, bugün idareler, mahkeme
ler bâzı kanunları tatbik ediyorlar, fakat, götü
rü ediyorlar, hepsini tetkik ederek değil, çünkü 
hepsini tetkik edip tatbik etmek imkânsızdır. Ya
nı 7 bin kanunun bir milyona yakın maddesinin 
tetkiki, her hangi bir 'idare, her hangi bir mah
keme için müşküldür. Biz, bu usulü değiştirelim. 
Van'ı diyelim ki, şimdiye kadar olduğu gibi, (bu 
maddeye mugayir mükümler mülgadır) demiye-
l'im. Bu hükümler hangisi ise vâzıı kanun olarak, 
bunları tetkik ve tesbit ve tasrih edelim: Bir mi
sal arzedeyim. Bir kanuna mülga kelimesi konul
muş, Maliye Vekâleti bu kelime ile birçok hakları 
kabul etmemiş, bu hususta b'ir tefsirle gelecektir. 
(Mülgadır) kelimesine dayanarak (şu kanun da 
mülgadır) demiştir. O mülga kelimesini yazar
ken belki kanunun ne numarası vardır, ne mad
desi. F'akat mülgadır, çünkü bu da öbürüne uyu
yor, o da mülgadır demiş ve efradı milletin hak
kını yemiştir. Binaenaleyh bu usule, Dokuzuncu 
B. M. M. nin veda etmesi lâzımdır. Komisyonlar
da kanunlar yapılırken tetkikat yapılsın. Çıka
cak kanuna mugayir ne kadar kanun varsa tas
rih edilsin. Umumi bir madde ile bu işin 'içinden 
vâzıı kanun olarak çıkamayız. Vâzıı kanun için 
hiçbir şey meçhul değildir. Meçhul kalırsa sonra 
her şey meçhul kalır. Bunu bir prensip olarak 
B. M. M. kabul etmelidir. Güçtür ama güçtür di
ye. götürü kanun da çıkaramayız. 

REİS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Türk Ceza Ka

nununun 565 nci maddesini okuyayım: 
«Bir kimse caddelerde ve umumun gelip geç

tiği yerlerde veya umuma açık mahallerde hay 
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vanlan ve arabaları ve otomobilleri eşhas ve eş
yanın emniyetine tehlike verecek tarzda sevk ve 
idare ederse yirmi güne kadar hafit hapse ve 20 
liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Eğer fail ruhsatnameye tâbi arabacı ve şoför 
ve sürücü ise bîr aya kadar meslek ve sanatını 
tatil cezası da ilâve olunur.» 

Arkadaşlar; bu Trafik Kanununa, vesaiti nak
liyenin emniyet içinde seyri için trafiğin sağdan 
cereyan edeceğine, muayyen süratten fazla 
gidilemiyeceğine, hayvanların fazla süratle umu
mî caddelerde sevk edilemiyeceğine dair hüküm
ler koyduk ve bunlara mütenazır olarak cezalar 
tesbit ettik. Trafikle alâkadar maddeler mülga
dır dedik. Ceza Kanunun okuduğum maddesi de 
mülga olacak mıdır? Olmıyacak mıdır? Görüyor
sunuz ki, Hadi Hüsman arkadaşımız meselenin 
üzerinde durdu. Ehemmiyetle nazarı dikkatimizi 
çekti. Komisyon arkadaşlar belki biraz yorula
caklardır. Fakat yarın tatbikatta bir keşmekeşi 
önlemek için hangi maddelerin ilga edildiğini 
göstermek yerinde olacaktır. Tasrih etmek lâzım
dır. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, katiyetle biliyerum ve katiyetle ifa
de ediyorum ki, Refik Şevket Beyin altıncı dev
rede vâki müdahalesinden beri bilûmum çıkan 
kanunlarda bu noktaya âzami dikkat edilmekte
dir. Hiç böyle bir kaylt konmamaktadır. Eğer 
zühulen bir tanesi kaçmışsa gözden kaçmış de
mektir. Binaenaleyh Kemal Bey 9 ncu devrede 
başladı dedi, hayır arkadaşlar. Altıncı Mecliste 
başlamıştır ve tatbik edilmektedir. Kanunları 
tetkik ettiğimiz zaman, ilgası istenen kanunların 
tadat edildiğini görürüz. Sistem devam etmek 
vo filân, filân numaralı kanunlar veya şu, şu 
maddeler mülgadır demek ve bu usulü muhafaza 
etmek mevzuubahistir. 

REÎS — Takriri okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen) 75 nci madde

nin ıslahı için komisyona verilmesini arz ve rica 
ederim. 

İstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

REİS — Takririn dikkate alınmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
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I Takrir dikkate ahnmış ve madde komisyona ve-
j rilmiştir. 
I GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte 16 ncı maddede zikredilen 
j yerlerde tesisi bulunan kimselerin tesisıleri vilâ-
I yet trafik komisyonlarınca tetkik edilerek, du-
I ramları nizamnamede belirtilen vasıf ve şartlara 
I uygun görülmiyen tesis sahiplerine bir tebligat 
I yapılır. 
| İlgililer tebligatta yazılı, müddet içerisinde 
S tesislerini nizamname hükümlerine uydurmaya 

mecburdurlar. 
i SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sözcü

den bir sual sormak istiyorum. 
Buradaki tesislerden kasıt nedir- Bu kanunla 

j falan talihten itibaren bu tesisler kaldırılır deni-
j liyor. Belediyelerden kanuni ruhsatiyesi alına

rak yapılmış tesisler-varsa bunlar nasıl kaldırılır? 
i REİS - Komisyon. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
i HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Efendim; Be-
| lediye Yapı Yolları Kanunu mucibince, yapıla-
] cak her hangi bir inşaat için, belediyeden, eğer 

varsa, tmaı Müdürlüğünden ruhsatname almak 
mecburiyeti vardır. Fakat bunlar öyle tesisler
dir ki, Yapı Yollar Kanununun mevzuatı dışın-

j da, emniyeti sağlamak için birtakım tedbirlerin 
| alınmaosını icabettirecektir. Bu tesislerde pat-
\ 1 ayıcı, yanıcı maddeler bulunabilir. Bunlar ni-
| zamname ile tesbit edilecektir. Bu tesislerin ıs-
I lahı mevzuubahis olacaktır. 

Şimdi müsaade ederseniz on altıncı maddeyi 
okuyalım. Vaziyeti buna göre teşrih edelim. 

«Belediye hududları içindeki karayolları ke-
. narında akar yakıt depolan, umumi garaj, na-
| kil vasıtası parkı, servis istasyonu, nakil vası-
j tası kiralama yerleri, nakil vasıtası veya mü-
I teharrik makine tamir ve sökme yerleri, şoför 

ve sürücü okul veya kursları ve benzeri gibi 
tesislerin yapılmasına ve açılmasına belediyece 
mahallî vilâyet trafik komisyonunun muvafa-

} kati alınmadıkça ruhsat verilemez. 
i Bu gibi yerlerin ruhsatsız açılması yasaktır. 
! Müsaadesiz açılmış olan bu gibi yerler zabı-
( taca tesbit olunarak derhal kapatılr.» 
i Yani bu nevi tesislerin, Yapı ve Yollar Ka-
j nununa tâbi olmakla berober ayrıca bu kanuna 

göre yeniden kurulması icabeden Trafik komis
yonlarınca, trafiğm işlemesi bakımından, mah
zurlu olmaması icabetm ektedir. 
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16 ncı maddede zikredilen tesisler hakkında, I 

ilerde hazırlanacak olan nizamnamede bunların 
teferruatı ve haiz olması lâzımgelen teknik 
şartlarına dair sarih hükümler konacaktır. Tra
fik komisyonları tâyin edecekleri müddet zar
ımda bunların yeni sekte ifrağım talep ede
ceklerdir. Mal sahiplerinin de bu talebe bu 
kanun gereğince uyması mecburi olacaktır. 

SENİHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Bir sual 
soracağım efendim. 

REÎS — Buyrun. 
SENİHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) -^ Bu ka

nundan evvel Belediyeden ruhsat almış olanlar 
hakkında ne düşünüyorlar? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİMMET ÖLÇMEN 
(Konya) — Belediyelerden Bugüne kadar alın
mış olan ruhsatnameler Trafik Kanunu uda. Ic i 
icaplara göre verilmiş olmadığından keenlemye-
yûn addolunacaktır. 

SENİHİ YÜRÜTEN (istanbul) — Söz isti
yorum. 

REİS — Buyurun. 
SENİHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sözcü

nün sözleri beni tatmin etmedi, bilâkis heye
canımı artırdı. Trafik Kanunu mevcut değil
ken bir vatandaş belediyeden ruhsatname al
mış. Bu aynen şuna benzer; Bir vatandaş Bele
diyeden ruhsatname almış, beş katlı bir apar
tman yaptırmış. Sonra bir kanun çıkmış, bu 
kanunda denmiş ki : bu kanuna uymıyan bina
lar kaldırılacaktır. Olur mu? Vatandaşın hak
kı müktesebi nasıl olur da ihmal edilir. Benini 
bildiğim kanunların makable şümulü olmaz. Bu 
gün (belediye, şu Ankara şehrinde, Büyük 
Millet Meclisinin kurulduğu yerde bir cadde ya
pacağım diye, bir evin sahibine, yani bir şah
sa veya resmî bir bina ise devlete, hemen evi 
yıttıracağım diye bir ihbarname gönderebilir
ini? Benim aMim ermedi buna. (İstimlâk eder 
sesleri) İstimlâk eder, anlarını, yol şuradan 
geçecek; buradan geçecek diye istimlâk eder. 
o başka. Binaenaleyh bu maddeyi komisyona 
iade edelim, maddeyi vatandaşın hakkını kr-
ruyacak bir şekilde yazsın. Karar Yüksek He
yetindir. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) -r- Hakikaten | 
ehemmiyetli bir maddedir. Hattâ ben korniş- | 
yonun bu 16 ncı maddeyi nazarı dikkate alıp da 
bu mevzuda 12 nei maddeyi nazarı dikkate al
mamasının sebebini de anlamadım. Vatandaş, 
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Senini Yürüten arkadaşımızın da ifade ettikleri 
gibi, Belediye kanunlarına harfiyen uyarak 
mezuniyet istihsal ederek bir tesis yaptıktan 
sonra artık, nizamı âmme için vatandaş hakkını 
bu derece ihlâl etmemelidir. Nihayet nizamı 
âmme için tesisin ortadan kalkması icabediyorsa 
Devlet olarak vatandaşa ika ettiği bu zarara kar
şılık bir şeyler ödemesi icabeder, Ben son
radan bir kanun çıkardım, bu kanuna göre eski 
kanun bertaraf edilmiştir, senin haklı olarak 
yaptığın bu binanın yüzde seksen beşini yıka
caksın demesi doğru olmaz, geride kalan kısmın
dan hiçbir fayda olmıyacaktır, mutazarrır ola
caktır. 

Ben bilhassa, hukukçu arkadaşlarımın Devlet 
efalinin nizamı âmme için dahi olsa vatandaş 
hakkına, bu drece müdahale edip edemiyeceği 
ve onu zarara sokup sokamıyacağı hususundaki 
fikirlerini hakikaten öğrenmek isterim. Hukuk
çu arkadaşlar noktai nazarlarını ifade ederlerse 
yanlış bir iş yapmış olmayız. 

REİS —• Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkdaşlar, uzun müddet memleketimizi meşgul 
etmiş, bugün de meşgul etmekte bulunan, yarın 
da meşgul edecek olan antidemokratik kanun mev
zuu vardır. Antidemokratik kânun. Antidemok
ratik kanun işte bu oluyor. 

Bir komisyon bakıyorsunuz, idareden heye
can alarak Meclise böyle bir mevzuu getiriveri-
yor. Sizden evvel bu sıralarda oturan arkadaş
lar, sizi temin ederim, her zaman temiz ve asil he
yecanlarla mücehhez idiler. Fakat işte böyle 
oluveriyor. 

Bu, bir teşriî hâdisedir. Ben kemali samimi
yetle söylüyorum, politik bâzı mevzuları bıra
kın, onlar ayrıdır, onlara Rufailer karışır. 
Fakat Ruf a ilerin karışmadığı, bizlerin karışa
bileceğimiz, benim gibilerin karışabileceği mev
zular işte böyle oluyor. Şimdi bakın, antidemok
ratik değildir de nedir? Biz kendi elimizle mi 
bir antidemokratik kanun yapalım. Şimdi düşü
nün, bir vatandaş belediyeden ruhsatım 'almış, 
fakat vâzıı kanunun aklına, yollardaki faciayı gö
rerek, memlekette rahatlığı temin için, bir ka
nun yapmak gelmiş. Heyeti Umum iyenin çoğu, 
bendeniz de bu çoğunluk meyanmdayım, o ka
rarın içinden böyle bir vaziyetin zuhur edebi
leceğini tasavvur etmez. İnsan olarak işi muha
keme edelim, insan dimağı ile karşı karşıya ge-
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lelim. Kafalarımız ansiklopedi olmadığı için, 
ansiklopedik bilgileri bir metne tatbik etmek 
için çok usret çekeriz. Bekleriz ki, bir arkada
şımız alsın, bu mevzuu deşsin, nuru hakikat 
meydana çıksın. Ne demektir bu? Bir vatan
daş, zamanında mevcut olan kanunla usulüne 
uygun bir iktisap yapmış, şimdi yeni bir ka
nun çıkarır da bütün muamelâtı yere vurur
sak, şimdi rica ederim, ağzıma geliyor ama söy-
liyemiyorum, sövdürür insanı bu. Buna meydan 
vermiyelim. Böyle bir husus için Atatürk; 
ben de o halde olsam ben de onu söylerim de
miş ve tatbikatı durdurmuş. Allah rızası için ar
kadaşlar, büyük bir inkılâp yapıldı ve antide
mokratik mevzuatı kaldırmak halası hâsıl ol
du. Bunu temizlemeye çalışırken yenisini mi 
ilâve edelim! Filin erkeğinin yanma bir de 
dişisini mi ilâve edelim arkadaşlar? Komisyon
dan rica ediyorum; alâkadarları ikaz etsin, böy
le şeyler yapılmasın. Müesses bir usul ve mük
tesep haklar var. Kendimizi âleme sövdürtmi-
yelim. 

BEİS — Takrir var, buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Arkadaşlar mesele 
hiç de Feridun Fikri Beyin dediği gibi değil
dir. Müsaadenizle 16 ncı maddeyi bir defa oku
yalım; şehirde birtakım akar yakıt depoları 
vardır. Meselâ Ulus'ta Meclisin karşı tarafla
rında, ve Yenişehir'de Ankara Sinemasının 
önünde olduğu gibi. Bunlar bu kanun çıkar çık
maz kendiliğinden durumlarını nizamname hü
kümlerine uyduracaklardır. Feridun Fikri Be
yin teklifi kabul edilecek olursa, yaya kaldı-
rımlardaki akar yakıt depolarını kaldırmak 
için istimlâk parası vermek lâzımdır. Eğer Mec
lis bunu vermeyi kabul ederse biz de komisyon 
olarak hay hay kabul ederiz. 

Bir de otomobil parkları vardır. Bâzı tak
siler beklerken yolu işgal ediyor. Bukanunla 
bunlar da kaldırılacak ve park yapamıyacak-
lar. Bu maddenin ifade ettiği mâna budur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Bir sualim var, müsaade buyurursanız. 

Arkadaşımız Himmet Ölçmen, bu tesisler 
için evvelce belediyelerce yapılmış olan muame
le, bu kanun çıktıktan sonra keenlemyekûn ad
dolunacaktır, yeniden muamele yapılacaktır, 
yeniden harç alınacaktır, müktesep durum yok 
olacaktır gibi bir ifadede bulundular. Malûm, I 
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ı bunlar zapta geçiyor. Yarın tatbikatta bir mer-
I ei şöyle,diğer merci böyle diyecek. 

Sizden istirham ediyoruz, böyle hayırlı bir 
kanun getirdiniz,, âcizane bizim de tuzumuz 
bulunsun. Vaziyet iyice tavzih edilsin, günaha 
girmiyelim. 

(KOMİSYON REÎSİ SÜLEYMAN KURAN
EL (Gazianteb) — Şimdi eğer 16 ncı maddeyi 
tetkik edecek olursak birincisi akar yakıt de
polarıdır, bundan kasıt, vasıtaların benzin pom
pasının önüne gelip durabilmesi ve benzin ala-

I bilmesi için bir yer teminidir. Şimdiki halde 
yayaların geçtiği yolları bu gibd tesisler işgal 
etmektedir. Akar yakıt depolarının önüne, mal 
sahibi ıtarafmdan otomobillerin gelip durması
na ve benzin almasına müsait yerler tesis edi
lecektir. Bunları malsaıhibi kendisi yapacaktır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Buna fodr şey dediğimiz yok. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Bel
ki arkadaşımız bir zühul eseri olarak hepsıine 
teşmil etmiştir. 

NAHİT PEKCAN (Erzincan) — Bu mad
dede tesisler vardır. Bir benzin deposu yapıl
mış olur. Bir tebligatla o depo yıkılacak mı? 

KOMİSYON R E M SÜLEYMAN KURAN
EL (Gazianteb) — Evet, yaya kaldırımlarının 
altında bulunan benzin depoları, âmmeye ait 
bir yerdedir. Âmmeye ait 'bu yerlerd işigal eden
ler, kanun çıkınca tesislerini kaldıracaklardır. 
Yoksa, umuma ait bir yer işgal etmişse ilâniha-
ye biz işgale müsaade mi edelim? Esasen bele
diyeler bu gibi yerler dçin, umumiyetle, Yapı ve 
Yollar Kanununun hükmüne göre, muvakkat 
ruhsat vermektedirler, 

RBİS — Başka söz istiyen, yoktur. Takrir 
var, onu okutacağım . 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Buyurun Refik Şevket Bey. 
REFİK ŞEVKET İNOE (Manisa) — Arka

daşlar, çok esaslı bir mevzu üzerinde bulundu
ğumuzu hatırlıyarak birkaç noktai nazar der-
meyanını kendime vazife telâkki ettnm. 

Bir vatandaşın ve bir Devletin hayatı emni
yete dayanır. Emniyeti ise kanunlar temin eder. 
Onun içindir ki, kanunların müsaadesi dâhilin
de yapılan her şey caiz telâkki edilir.' Hilafı 
yasak veya anüle edilmiş demektir. Bu, esaslı 
hukuk düsturlarından biridir, Bir kanunun ma-
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'kaoline teşmili, bugün için mer'i kanun- I 
•lara tevfikan iktisap ettiğimiz bir "hakkın yarın 
çıkacak bir kanunla izalesi; önce verilen hak
kın sonradan telâfi ve tazmini suretiyle ancak 
mümkün olur. Bir arkadaş diyor ki, bunların | 
istimlâkine razı iseniz ziyanı yok, bu maddeyi 
kaldıralım. Razı değiliz, mecburuz. Bugün için 
vatandaşın hareketinde meşruiyet varken aynı 
Devlet kanunlariyle onu gayrimeşru kılıp ma
kabline teşmil edemeyiz. Kanunların makabli
ne teşmili meselesi bir Anayasa maddesinin ta
dili kadar mühimdir. Bâzı devletler mecbur 
kaldıkça makabline şâmil kanun yapmışlar. I 
ama bunu anayasalarına vaz'etmişlerdir, buna 
o kadar ehemmiyet vermişlerdir. Anayasa mev
zuu olacak kadar ehemmiyetli bir mevzuu şim
di kalkıp da biz göz göre göre burada tedvin 
edersek ne Hükümete itimat kalır ve ne de va
tandaşın kanunlara saygısı ve sairesi kalır. An
cak bunu telâfi etmek için tazminat verir ve 
ancak ondan sonra şu dükkânını kapa veya bu 
deponu kaldır diyebiliriz. 

Onun için komisyon arkadaşlarımızdan çok 
rica ederim, çok kötü misal teşkil etmesi mel
huz olan böyle bir kaidenin üzerinde İsrar et
mesinler. Anayasaya saygı gösterelim, makab
le şâmil kanunlar çıkarmıyalım. Bu suretle de 
milletin Hükümete ve kanuna olan itimadını 
selbetmiyelim. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendini; 
kendimden bahsetmiyecektim; mevzu öyle,geldi I 
ki, Heyeti Umumiye biraz buna meyleder fikriy
le söylüyorum. 15 Mart 1939 gecesi, Taksim Mey
danı denilen yerde 300 otomobilli bir garajın 
sahibi idim; o gece bir komiser ve iki polisten mü
rekkep emniyet memurları geldiler ve bana şöyle 
bir tebligat yaptılar, dediler kî: Vali Beyin em
rini tebliğ ediyoruz; üç gün zarfında garajı kal
dıracaksın. Düşünün; on sekiz senede meydana 
getirdiğim üç yüz otomobillik garajı üç günde 
kaldıracağım. Sarsardım. Halk Partisi âzasından 
olmam itibarîyle o gün gittim, partiye şikâyet et
tim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Biz de 
oradan geldik yahu. I 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Parti iş
leriyle belediye reisi meşgul oluyor. Belediye reisi 
olarak da belediye reisine müracaat ettim. Bele
diye işleriyle aynı adam meşgul oluyor. Vali ola
rak, vilâyete müracaat ettim. Vilâyetle aynı adam I 
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meşgul oluyor. Hepsi aynı adam, hepsi Lûtfi 
Kırdar. Dedim ki, yalvarırım sana, yıkma beni. 
Şayet beni yıkmaya mecbur 'isen bana bir ay mü
saade et, ben kendim yıkayım. Taksim meydanın
da bulunan eski garajımı şimdi Reisvekilimiz olan 
Celâl Yardımcı gayet iyi bilirler, çünki o zaman 
müşterimdi. O zaman kendi malımı 70 amele tu
tarak yıktırdım. Şimdi yenisini meydana getir
dim. Ya yenisini yapamıyaydım. Bir vatandaşın 
malım kaldırıp ceffelkalem yıkmak bize yakışır
ını? Buna bir çare bulmasını komisyondan rica 
ederim. Eğer Taksim meydanında da bir istim
lâk olsaydı vilâyetten bana verilen istimlâk be
deli ile yeni garajımı çok rahatça yapacaktım. 
İkincisini yapıncaya kadar ne çektiğimi Allah bi
lir. Şahsım mevzuubahis değil, bunu ikaz ve irşat 
için arzettim. Halk Partisini devirmek suretiyle 
bu iş halloldu bitti. 

KOMİSYON REİSİ SÜLEYMAN KURAN-
EL (Gazianteb) — Efendim, mesele izam edil
diği gibi değildir. Geçici maddenin son fıkrasını 
okursak, bütün iş anlaşılır. Tesis sahipleri bu mad
dede yazılı müddet içinde tesislerini nizamname 
hükümlerine uydurmaya mecburdur, denmekte
dir. Yoksa bir istimlâk meselesi mevzuubahis de
ğildir. Eğer Senihi arkadaşımızın garajı otomo
billerin girip çıkmasına uygun vasıfta değilse, 
kendisine tebligat yapılarak, garajını, vesaitin 
girip çıkmasına müsait bir ş-ekle ifrağı ve başka
larına zarar vermiyecek şekilde tadil edilmesi 'is
tenecektir. Yani nizamnamedeki teknik hükümle
re uyduracaktır. Yoksa Senihi Beyin Taksim'deki 
garajı yıkılacak değildir. Demin arzettiğim g'ibi, 
benzin pompalarında, vesaitin girip çıkması için 
ayrı ayrı yollar yoksa, tesisini teknik nizamna
medeki hükümlere uyduracaktır. Her hangi bir 
istimlâk meselesi mevzuubahis değildir. Bu ba
kımdan maddenin aynen kabulünü ve önergenin 
reddini, rica ediyorum. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, bu
güne kadarki tatbikat, belediyenin elinde olan 
bir hikâyedir. Bugünkü Trafik Kanunu hüküm
leri ile bunun veçhesinde değişmiş ne vardır? 
Belediyelerin birçok menfaatları kalktı, buna 
ses çıkarmadım, canınıza değsin, tutulan yol 
daha iyi olduğu için müdafaa etmedim, ama 
burada âmme menfaatini zayıflatıcı bir mahi
yet bulduğum için Yüksek huzurunuzu işgal et
mek zaruretini duydum. 

l>u kanun hükümlerine göre yine merci be-
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lediyelerdir, bu yine eskisi gibidir, değişmiş 
değildir. Belediye yalnız soracak, ne Duyurulur 
diyecek. Nafıa müdürü orada ne yapar? îşte 
eksiklik görürse aman bu işi yapmayın d'er. 

Bugün gerek bu nakliyat işleri, gerek akar
yakıt işleri deposu, gerekse onun tesislerinin 
hepsi müruru uburu alâkadar eden keyfiyetler
dir. Yani zımnen Nafıanın Bayındırlığın mura
kabesi zaten mevcuttur. Ama salâhiyet itiba
riyle belediye bu iş için vatandaşa ruhsatı tâm-
me vermiştir. 

Binaenaleyh kanuni hükümlere dayanarak 
vatandaş bu tesisi kurmuş, sermayesini kanuni 
müeyyideye dayanarak emniyet altına almıştır. 

Şimdi, Hayır efendim, dünkü emniyeti biz 
tanımıyoruz, yeni bir emniyet benim hakkım
dır. demek olmaz arkadaşlar. Hukukçular ne 
derse desin, nizamı âmme vatandaşın yaşayışını, 
vatandaşın hakkını kabul etmezse ne olacak? 

Arkadaşlar, komisyon sağdan girdi, soldan 
çıktı, daima da kendini tekzip etti. Sağdan sol
dan girerken «yıkmak yok düzeltmek var» di
yor. Düzeltmenin ne olduğunu ben biliyorum. 
öyle düzeltmeler vardır ki, milyonlara mal olur, 
öyle düzeltmeler vardır ki, vatandaşı mahve
der. Onun için o düzeltme hikâyesi, sağa .sola 
çevirmek hikâyesi değildir. 

Ne olursa olsun, vatandaşın bir milim hak
kında - ister devlet olarak, ister özel idare ola
rak, ister belediye olarak - müdahaleye kimse
nin hakkı yoktur arkadaşlar. Vatandaş bilmeli 
ki, malıma şu kanunlar dâhilinde, âmme hiz
metleri için müdahale edilirse muhakkak bedeli 
mukarreri de peşin olarak verilir. Bu olmadıkça 
bugün kimse malının âtisinden emin olamaz. Bu, 
değişmez bir kaidedir arkadaşlar. Bütün Türk 
Milleti bilmelidir ki, bu memlekette bu kanun
ların hükmünü hiçbir suretle gelecek kanunlar 
ihlâl edemez. Müktesep hakları nasıl ihlâl ede
riz? Böyle ş'ey olmaz. Aksi takdirde biz ayakta 
buz üstündeki yazı gibiyiz demektir. 

Binaenaleyh, eğer bir zaruret hâsıl olursa 
umumi istimlâk kanunu hükümleri veyahut da 
o vatandaşın duçar olduğu zararların telâfisi yo-
liyle ıslahına gidilebilir. Buna biz bir şey demi
yoruz. Bunu o kadar da büyütmiyelim. Belediye 
malları üzerinde kurulmuştur ve belediye vatan

daşla anlaşmak muayyen bir müddet içinde intifaı 
temin etmek şartiyle bunu ayarlamıştır. Biz bu 
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I maddeyi farzımuhal bu suretle kabul edecek olur-
I sak vatandaşlar belediye aleyhine zarar ziyan dâ-
I vasi açar, belediye de bu kanunu tatbik etmekte 

olan vekâlete de rücu hakkını muhafaza eder. 
Bu karışık yollara girmeyelim. Takrir yerinde
dir. Müdafaa edilen keyfiyetler de tamamiyle 
hakikat ve maslahata uygundur. Kanunu ted
vin eden arkadaşlarımız çok yerinde müdafaa et-
inişlerdir. Ben de bir idareci olarak onlara işti
rak ediyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
RE t S — Andre Vahram Bayar. 
ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; bendenizin teklifim şudur: 
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yeni şartlar mer'i olsun, yalnız müktesep hak
lar ihlâl edilmesin. Bu olmadığı takdirde, ko
misyon sözüsünün beyanı gibi, kendisini yeni 
şartlara uydursun. Uyduramazsa adamın vazi
yeti ne olacak? Bu vaziyette de, eğer Yüksek 
Heyetiniz kabul ederse, yeni şartlara uydura
bilmesi için hiç değilse bîr sene bir intikal dev
resi verilmesini teklif ediyorum. (Bir sene ol
maz sesleri). O halde biraz evvel arzettiğim gibi 
yeni şartlar mer'i olsun, ondan sonra kî madde
ler durdurulsun. Çünkü yeni şartlara göre uy
durmak birçok masrafı mucip olacaktır. Arzım 
budur. 

REİS — Takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle muvakkat birin

ci maddenin komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Mebusu 
Senihi Yürüten 

HADİ SÜHMAN (İstanbul) — Senihi Yü
rüten arkadaşımızın beyanlarını ben unuttum. 
Diğer arkadaşlardan da unfutanlar vardır. Bina
enaleyh komisyona iadesinin esbabı mucibesini 
takrirde bildirmek, yani Heyeti Umumiyenizin 
hangi maksatla maddeyi komisyona havale ettiği
mizi tesbit etmek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müktesep hakkı mahfuz tutmak esastır. 

REİS — Riyasete gelen takriri oyunuza arze-
deceğim. Hatibin izahları zapta geçmiştir. Tak- • 
ririn muhtevası bundan ibarettir. Şifahen aızet-

I mis, zapta geçmiştir. Maddenin üzerinde bir kere 
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daha düşünülmesi, cereyan eden müzakerelerden 
alınan ilham dairesinde tetkik edilmesi mülâha
zalarını ihtiva etmektedir. 

RHFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Başka 
takrirler varsa onlar da okunsun. 

REİS — Yalnız bu takrir var. Söz mü'isti
yorsunuz? 

Müsaade buyurursanız reye koyacağım, Öenr-
genin dikkate alınmasını kabul edenler... Ktmi-
yenler Önerge dikkate alınmış, madde komisyona 
iade edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte kayıt ve tescili yapılmış olan 
nakil vasıtalarının sahipleri trafik şube veya bü
rolarına- müracaatla 6 ay içinde kayıt ve tescil 
muamelelerini bu kanun hükümlerine uydur
maya mecburdurlar. 

REİS.— Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efen

dim, ben bir ifade hatasının düzeltilmesini rica 
edeceğim. Yukarı birinci muvakkat maddede 
«nizamname hükümlerine uydurmak mecburidir» 
diyen metin, aşağıda «bu kanun hükümlerine 
göre uydurmaya mecburdur» demiştir. Ya «hü
kümlerine uydurmaya mecburdur» demeliyiz ya
hut «ikmal etmeye mecburdur» demeliyiz. 

KÂTİP tBRAHİM KİRAZOÖLU (Kayseri) 
— «Göre» kelimesi kalmıştır, o suretle okundu. 

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

Efendim bu madde deminki maddenin bir tema-
disidir. Esas Maksada uygun olabilir. Trafik 
işlerinde her hangi bir noksan varsa o noksa
nın ikmalini temine matuf olabilir. Fakat gö
rülüyor ki Hidayet Beyin ifadelerinde bir ik
mal kelimesi zuhur etti. İki mânaya da gele
bilir. İkmalden başka bir şekil ve ikmal şekli 
inaksal âdilâne olması ve hakkı, müktesebe ria
yet edilmesi için (ikmal) olması lâzımdır. Yok
sa yeni bir şey olursa, şimdiye kadarki ruh
satnameler muteber değildir, yeniden harçlar 
alınacaktır, paralar alınacaktır, deminki mad
deden, bu hükmün zararı daha umumi olur. 
Öteki hususidir. Gani kimseleri ızrar edebilir. 
Bu fakiri zedeler. Bir ruhsatnamesi vardır, 
fakat falan vesikası eksiktir. Şimdi aklıma gel
miyor. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Sigortası yoktur. J 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devemla) ' 
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I Bundan ibarettir. Yoksa demin muhterem ar

kadaşım Himmet Beyin söylediklerinden te
ri elıhüs ettim. 

Bir nokta var: Yeniden harç alınacak, mu
amele yapılacak. Bunu yapmıyalım. Refik Şev
ket Beyin söylediği gibi, herkes meşru muamele 
yapsın. Devletin emrettiği muameleyi meşru 
şekilde yapmış bir adama şu harcı vereceksin, 
bunu da vereceksin .demek doğru değildir. Bu
nu yapmıyalım. Komisyon maddeyi alsın tavzih 
etsin, ben tavzihi de kâfi görmiyorum. içinde 
ne varsa acık ifade etsin. Tatbikatta âleme be
lâ olmıyalım. Bu kanunu yapanlar tatbik etmi-
yeceklerdir, başkaları yapacaktır. 

REÎS — Komisyon sözcüsü. 
KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ

de) — Efendim, yeni kanunun hükümleri yeni
ni ecburiyetler koymaktadır. Eskiden mevcut 
olmıyan mecburiyetler bu kanunla vaz'edilmek
tedir. Nakil vasıtasını bu kanunun koymuş ol
duğu mecburiyete uyduracaktır. Eski vaziyete 
uymadığı takdirde bu kanuna uydurmak mec
buriyetindedir. Kayit ve tescil dolayısiyle elbet-
teki bir şey alınacaktı*. Geçici altıncı madde 
vardır, Müsaade ederseniz onu okuyayım: (Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ay ile müteakip ay
lar için belediyelerce 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri ; Kanununun 18 nci maddesi mucibince 
tahsil edilmiş resimler mükelleflere geri ve
rilir) denilmektedir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi tarihi de, bili
yorsunuz, Teşkilât Kanununun yürürlüğe gir
mesinden altı ay sonradır. Buna göre beledi
yeler de kendilerini bu kanuna göre uydura
caklar ve tahsilat yapmıyacaklardır. Eğer ka
nun yürürlüğe girdikten sonra tahsilat yapmış
larsa bunları geri vereceklerdir. Yani mükel
leflerin evvelce ödemiş oldukları kendilerine 
iade olunacaktır. Yeni kanuna vaziyetlerini 
uydurma dolayısiyle gayet tabiî olarak kendi
lerinden harç alınacaktır. Fakat Feridun bey 
bir ikmâl mevzuunda ısrar ediyorlarsa ıbu ka
nunun hükümlerine göre ikmâle mecburdur da 
denebilir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ama maksadı anlıyalım. 

REİS — Pertev Arat, 
RERTEV ARAT (İzmir) — Maddedeki, 

(uydurmaya mecburdurlar) ibaresi uygunsuz 
görülmektedir. Bu itibarla (hükümlerine gö-
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re muameleleri ikmal etmeye mecburdurlar. 
Bu muamelelerden dolayı hiçbir harç ve resim 
alınmaz) şeklini ihtiva eden bir takrir takdim 
diyorum, kabulünü rica ederim. 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; ge
çici ikinci maddeye ufak bir ilâve rica ediyo
rum: (25 nci maddede yazılı müddetler tescil 
tarihlerinden (başlar) demek lâzımdır. Yeni
den ehliyetname almış gibi, o da bu müddetle
re tâbi olsun. Buna ait bir kayıt yoktur. Bu 
hususu önleyici bir teklif takdim ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim; takrirleri okuyoruz. 

Başkanlığa 
Geçici ikinci maddeye «hükümlerine» keli

mesinden sonra «hükümlerine göre ikmal etmeye 
mecburdurlar. Bu muamelelerden dolayı. hiçbir 
harç ve resim alınmaz.» 

İzmir Mebusu 
Pertev Arat 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici ikinci maddeye : 
«25 nci maddede yazılı müddetler tescil ta-

rihleriden başlar» 
İstanbul Mebusu 

Hadi Hüsman 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bendenizin tereddüdünü Pertev Bey 
takrirleriyle izah buyurdular ve beni tatmin 
ettiler. Yalnız bendeniz maddenin arkadaşımızın 
söylediği gibi yazılmasını, fakat bir de «yeniden» 
kelimesinin ilâvesini rica ediyorum. Maksadı 
tahdit edelim. Yani yeniden bir harç almaya kal
kılmasın. Zannederim kendileri de buna muvafa
kat ediyorlar. 

REİS — Takririnize «yeniden» kelimesinin 
ilâvesini kabul ediyor musunuz t 

PERTEV ARAT (İzmir) — Evet. 
REİS — Şu halde takriri tekrar okuyoruz: 

(İzmir Mebusu Pertev Arat'in takriri (yeniden) 
kelimesinin ilâvesiyle tekrar okundu) 

REİS — Efendim, Pertev Arat arkadaşımızın 
takririnin dikkate alınmasını oya arzediyorum: 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hadi Hüsman arkadaşımızın takririni oya 
arzediyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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! Maddeyi takrirlerle komisyona iade edi

yoruz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte şoför ve sürücü ehliyetna
mesi almış bulunanlar trafik şube veya bürola
rına müracaatla 6 ay içinde bunları yenileme
ye mecburdurlar. 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Bu madde/ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra ehliyetna
melerin değiştirilmesini âmir bulunmaktadır. 
.Ve bu sebeple yeni harç masraf alınacaktır. Bu 
maddenin de komisyona iadesi zaruridir. 

REİS — Teklifiniz var mı? 
KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ

de) — Diğer madde ile birlikte halledilmek üzere 
komisyona alıyoruz. 

REİS — Komisyon istemektedir, geçici üçün-
I cü maddeyi de komisyona veriyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun hüküm
lerinin tatbikından doğan ihtilâflar, trafik mah
kemelerinin bulunmadığı yerlerde sulh ceza 
mahkemelerince başka işlere tercihan hal ve in
taç olunur. 

REİS — Söz istiyen yok, oyunuza arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun tatbiki
ni temin etmek için Adalet Vekâleti, Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Karayolları Umum Mü
dürlüğü teşkilâtına ilâvesi lâzımgelen kadrola
rı gösterir teşkilât kanunları en geç bu kanu
nun neşrinden itibaren bir ay içinde Hükümet 
tarafından Meclise sunulur. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Efendim, Hükümeti, Meclise böyle bir kanun 
getirmeye mecbur eden bir hükmü ihtiva edi
yor bu madde. Fakat Meclis komisyonlarında 
ve Heyeti Umumiyede ne zaman kabul edilece
ği malûm değildir. Eğer böyle bir kanunun 
Meclise getirilmesi ile iş hallediliyorsa mesele 
kalmaz. Meclise gelmekten ziyade Meclisçe kabul 
edilmesi lâzımdır. 

Sonra bir kanun maddesiyle Hükümeti bir 
kanun getirmeye mecbur etmek de hiçbir şeyle 
kabili telif değildir. Bunun hukuki bir mânası 
yoktur. Getirmediği takdirde ne yapacaksınız? 
Esasen bu meseleyi Hükümet haddi zatında ka
bul etmiştir, hepimizden fazla bunun üzerin-

— 1 8 7 -
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de hassastır. Maddenin lüzumsuzluğuna kaniim, 
kaldırılmasını rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Emsali yok. 

REİS —' Efendim, komisyonun diyeceği 
var mı? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim; Hüse
yin Ortakeıoğlu arkadaşımız eğer Hükümet 
getirmezse ne olur? Buyurdular. 

Ne olacak, Anayasada hüküm bulunmakta
dır. Siyasi mesuliyeti vardır, buna göre1- Mec
lis vaziyete hâkim olur, kanunu getirmezse o 
zaman ademiitimat gösterir, ve ıskat eder, 
fakat bu hüküm; Trafik Kanununun erken çık
masını temin maksadiyle konmuştur. Hükümet 
getirir, Meclis kabul ederse ne âlâ, kabul et
mezse mesele yoktur. 

REİS -— Bir takrir var okuyacağız efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Geçici beşinci maddenin tayymı arz ve teklif 

ederim. 
Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 

REİS — Beşinci maddenin tayymı muta-
zammın olan önergenin dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi komisyona veriyoruz. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, takrir 
maddenin tayyma aittir, komisyona verilmesine 
dair değil. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği ay ile mütaakıp aylar için beledi
yelerce 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 18 nci maddesi mucibince tahsil edilmiş re
simler mükelleflere geri verilir. 

REİS — Hüseyin Ortakeıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKOIOĞLU (Çorum) — E-

fendim, bundan evvelki madde bir takrirle ko
misyona gitmiştir. Bununla ilgili bir madde
dir. Eğer komisyon kendisine havale edilmiş 
olan takrir dairesinde maddeyi düzeltirse, bu 
maddeye lüzum kalmıyacaktır. Harçsız olarak 
kayıt muamelesi yapılacaktır. Halbuki bu mad
de, o maddenin mevcudiyeti nazarı itibara alın
mak suretiyle harçların geri verileceğini tazam-
mun ettiği için lüzumsuz kalmaktadır. Onun 
için kaldırılması lâzımdır. 

REİS — Pertev Arat, 
PERTEV ARAT (İzmir) — Efendim, Hüse-
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I yin Ortakeıoğlu arkadaşımız zühul ediyorlar. 

Belediyelerin aldıkları bir tescil harcı vardır, 
bir de her ay aldıkları ücret vardır. Bunlar 
aydan aya veya toptan alınır. Bu madde, eğer 
mütaakıp aylara ait aldıkları harçlar varsa, on
ların iadesine aittir ve madde yerindedir, kabul 
edilmesi lâzımgelir arkadaşlar. 

REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

komisyona iade edilen madde, nakil vasıtaları
nı kullananlara verilecek ehliyetnamenin harcı
na aittir. Yüksek Heyetinizin kabul ettiği bir 
önerge ile, bunlardan tekrar harç almamak 
için komisyona bir direktif verilmiştir. Bu me
sele ise; nakil vasıtalarının cinslerine ve nevi
lerine göre iki liradan 15 liraya kadar her ay 
vermekte bulundukları bir resim meselesidir. 
Bu kanun diyor ki; ibu kanunun neşri tarihin
de ve mütaakıp ayda almış olanlar geri verir 
diyor. Hakikaten loji'k bir tâbirdir, fakat tat
bik kafbdliyeti yoktulr. Stefbefbi; hiçbir belediye 
bu şeyleri aydan aya almaz. Maddeten buna 
imkân yoktur. Şoför bugün şu ay o memleket
te öbür ay şu memlekettedir. Bunun kabiliyeti 
tatbikıyesi yoktur. Onun için bu para, Anka
ra, İstanbul, İzmir gibi muntazam olan beledi
yelerde üç ayda 'bir, diğer yerlerde şoförü sı
kıştırdığı zaman alınır. Bunu altı ayda bir ya
pabilen belediyeler bahtiyardır. Kışın vasıta
lar kışlak mahallerine dönerler, o zaman bele
diye tahsil eder. Her ay peşin tahsil edilmiş 
değildir ki, geri verilsin. Binaenaleyh bu mad
deden ürkmiyelim. Bu maddenin medeni bir 
veçhesi vardır. 

REİS — Geçici altıncı maddeyi oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

76 ve 77 nci maddelerin müzakeresi, komis
yona giden diğer maddelerin gelmesine (bağlı
dır/Binaen aleyh müzakerelerini Cumaya bıra
kıyoruz.. 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nıın Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu tsmet 
Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin' değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Ha-

I san Fehmi Vstaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
I '{ff-busıt Abdullah AytemizHn, MilU Korunma 
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Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirileni 
30 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifleri ve Ticaret Komisyo
nu raporlariyle Maliye ve Bütçe komisyonlan 
düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komis
yonları raporları (2/59, 102, 223, 373) [1] 

REİS —• Dikkate alınan önerge üzerine ko
misyona giden madde komisyondan gelmiştir. 
Bunu okuduktan sonra madde üzerinde söz alan
ları sırasiyle okuyacağım. 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
:>(> ncu maddesi meskenlerden gayrı yerlerde 
1 . I . 1955 ve meskenlerde 1 . VI . 1955 tarihin
den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Söz istiyenler: 
M it at Benker, 
Ahmet Gürkan, 
Abdullah Aytemiz, 
llâmid Şevket İnce, 
Mehmet Kâmil Boran, 
Sıtkı Atanç, 
Hidayet Aydmer, 
Kemal özçoban, 
Feridun Fikri Düşünsel. 

[1] 68 sayılı basmayazıya ek tutanağın 
vundadur. 

so-
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ALİ FAHKÎ İŞERÎ (Balıkesir) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
ALI FAHRÎ ÎŞERI (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun cok mühim bir ka
nundur: Bütün memleketi ilgilendireceği için 
vakit de gecikmiş olduğundan başka bir güne 
tehirini rica ederim. 

REÎS — Müsaade buyruu. 
Mithat Benker. Ahmet Gürkan. (Yok ses

leri) Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Ekse

riyet var mı acaba? 
RElS — Beş kişi ayağa kalkarsa sayarız. 
Söz alanlar, sonradan istiyenlerle, 15 kişiyi 

bulmuştur, daha söz alacak arkadaşlar da var
dır. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Söz 
sıramı sonraya bırakıyorum. 

PERTEV ARAT (îzmir) — Vakit gecikmiş
tir. 

REÎS — Hâmid Şevket înce. 
MUHTAR ACAR (Sinop) — Beş kişi ayağa 

kalktı, saymadınız. 
REÎS — Peki tetkik edelim. 
Ekseriyet yoktur. Cuma günü saat 15 te 

toplanmak üzere birleşimi kapıyorum: 
Kapanma saati : 18,23 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Avukat Orhan Mithat Barbaros'un; kirala
rın, bugünkü hayat pahalılığı göz önünde tu
tularak 2,5 senede değil, bir sene sonunda ser

best bırakılmasının daha âdil olacağı ve ka
nunların adalet ve hakkaniyeti koruyucusu ol
ması hakkındaki telgrafı. 
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S. SAYISI : 68 6 ök 
Millî Korunma Kanununun tadili baklandaki kanun tekliflerinin 1 

nci maddesi hakkında Bütçe Komisyonu raporu (2/59, 102, 223, 
373) 

5.11.1953 

Tüksek Reisliğe 

Bütçe Komisyonunca, Millî Korunma Kanununun tadili hakkında hazırlanan tasarının birinci 
maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Maraş Sivaa Tunceli Balıkesir 
A. Aytemiz Ş. Ecevit H. R. Kulu A. F. îşeri 

Elâzığ Ankara Urfa Urfa 
E. Â. Yöney ö. Bilen R. K. Timuroğlu G. öncel 

Yozgad Çankırı 
F. Erbaş C. Otman 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi bilûmum gayrimenkullerde 1 . I . 
1954 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ancak bu tarihten sonra meskenlerden gayrı yerlerin icar bedeli hakkında taraflar uyusa-
mazlarsa kiracının mûracaati üzerine sulh mahkemesi 5020 sayılı Kanunun meriyetinden sonra 
inşa edilmiş olan gayrimenkul kiralarını emsal tutarak icar bedelini tesbit eder. Kiracı tesbit 
edilen bedeli icarı kabul ettiği takdirde mal sahibi mecur gayrimenkulun tahliyesini itiyemez. 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 27. III. 1953 

Esas No. 2/59,102, 223, 373 
Karar No. 69 

Yüksek Reisliğe 

Millî Korunma Kanununun tadiline dair ko
misyonumuzca hazırlanan metnin Umumi Heyette 
müzakeresi sırasında Maraş Mebusu Abdullah 
Aytemiz ve arkadaşları tarafından birinci mad
denin değiştirilmesi hakkmda verilen takrir 
Umumi Heyetin 11. I I . 1953 tarihli 41 nci Bir
leşiminde nazarı dikkate alınarak komisyonumuza 
havale edilmiş olduğundan Adalet, Maliye ve Eko
nomi ve Ticaret vekâletleri temsilcileri huzu-
riyle yeniden tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Takrir sahibinin tesbit ettiği metin; Millî Ko
runma Kanununun 30 ncu maddesinin bilûmum 

gayrimenkullerde 1.1.1954 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmasını ve ancak bu tarihten 
sonra meskenlerden gayrı yerlerin icar bedeli 
hakkında taraflar uyuşmazlar ise kiracının mü
racaatı üzerine sulh mahkemesi 5020 sayılı Kanu
nun meriyetinden sonra inşa edilmiş olan gayri
menkul kiralarını emsal tutarak icar bedelini tes
bit edeceği ve kiracı tesbit edilen bedeli icarı 
kabul ettiği takdirde mal sahibinin mecur gayri
menkulun tahliyesini isteyemiyeceğini istihdaf et
mektedir. 

Bu metin üzerinde komisyonumuzda çere-
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yan eden uzuı» müzakerelerde» sonra zaruretler 
icabı olarak tedvin edilen ve halen yürürlükte 
bulunan hükümlerin (9) ay sonra meriyetten 
kaldinftuasT kiracı vaziyetinde bulunan vatan-
daşîaanjmızi müşkül bir duruma sokacağı komis
yonumuzca göz önünde bulundurularak Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesi hükmü
nün meskenlerden gayrı yerlerde 1 . I . 1955 
ve meskenlerde ise 1 . VI . 1955 tarihinden iti
baren yürüdükten kaldırılması uygun görül
müştür. 

Meskenlerde 1 . VI . 1955 tarihinin komisyo
numuzca tesbit olunması, kiracı vaziyetinde bu
lunan vatandaşlarımızın mevsim dolayısiyle ye
ni kıralıyaeaklam yerlere yerleşebilmeterini müm
kün kılmak maksadına matuftur. 

Meskenlerden gayrı yerlerin icar bedeli hak
kında taraflar uyuşmazlar ise mahkemelere 
müracaat olunması hakkında takrirde yazılı tek
lifin muvakkat bir kanun olan Mîllî Korunma 
Kanununda yer alması uygun görülmemiş böyle 
bir hükmün tedvini lüzumu Umumi Heyetçe 
mazharı tasvip olduğu takdirde bunun ana ka
nunlarımızda yer alması ve bu hususta ana ka
nunlarımızda gereken tacfilin yapılması için, 
Millî Korunma. Kanununun 30 ncu maddesinin 
yürürlükten kalkmasına kadar geçecek zaman 
zarfında Hükümetçe bu lüzumun derpiş edilme
si lüzumu komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yeniden tesbit olunan birinci madde Umumi 
Heyetin tasvibine mazhar olduğu takdirde mu
vakkat ikinci maddenin (a) fıkrasına mesken
lerden gayrı yerlerin kira bedeline yapılma
sı icabedecek zam miktarı muvakkat maddenin 
görüşülmesi sırasında Umumi Heyete arzedile-
cektir. 

Komisyonumuzca yeniden ttesbit edilmiş bu
lunan birinci madde Umumi Heyetin tasvibime 

arzedilme'k üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Bu rapor Sözcüsü 

Bursa Sivas 
K. Yılmaz M. İmre 

Ankara Antalya 
M. Bayramoğlu A. Sanoğlu 

Burdur Çanakkale 
F. Çelikbaş K. AJcmanlar 
Diyarbakır Eskişehir 
M. Ekinci A. Potuoğlu 

tmzada bulunamadı. 
Giresun îçel. 

fi. Erkmen <J. Ramazanoğlu 
tmzada bulunamadı 

İstanbul îzmir 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

H. Hüsman T. Gürerk 
Kastamonu Kırklaneli 

E. Türe #. Bakay 
Konya Konya 

R. Birand M. A. Ülgen 
İmzada bulunamadı 

Malatya Mardin 
M. S. Eti İlk rapordaki mütalâam 

İmzada bulunamadı mahfuz kalmak kaydiy-
le ilk metnin taraftarıyım, 

R. Erten 
Ordu Seyhan 

R. Altsoy S. Banı 
İmzada bulunamadı 

Siird Seyhan 
B. Erden Menlin uzamasına, zam

lara ve plâf onsuz serbest
liğe muhalifim 

C. Türk 
Trabzon Trabzon 

Muhtelif noktalardan H. F. Kataycto^it 
Muhalifim 

C. R. Eyüboğlu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu* maddesi meskenlerden gayrı yerlerde 
1 . 1 .1953 v& meskenlerde 1 . 6 . 1955 tariflin
den itibaren yürürlükten kaMınlmîştn*. 

(S. Sfcyısı : 68,0 ek) 


