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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 
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Yüzüncü Birleşim 

22 . 8 . 1963 Perşembe 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 870:872 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 873 

1. —• Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
İhsan Akpolat, İskender Cenap Ege, Selâ
mı Üren, Fikret Turhangil ve Mehmet 
Ali Demir'in, 1963 - 1964 ders yılında orta 
dereceli okullara alınacak'örenciler hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/8) 873 

4. — Görüşülen işler 878 
1. — 6785 sayılı İmar Kanununa ge

çici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri ve Sosyal İşler komisyonları raporla
rı (M. Meclisi 2/65) (C. Senatosu 2/95) 
(ıS. Sayısı: 226) 873 

2. — Süleymanoğlu 1311 Bucak do
ğumlu Mehmet İnal'a vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolu-

Sayfa 
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/373, C. Senatosu 
2/84) (S. Sayısı: 238) 873:874 

3. •— Bilecik İstiklâl Mahallesi 10 da 
mukim Asımoğlu İskender Kırmaeı'ya va
tani hizmet tertibinden maa$: îlmğlanması 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/391, C. 
Senatosu 2/85) (S. Sayısı: 239) 874 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan •Göğüş'-
ün, Dilekçe Karma Komisyona Genel Ku
rulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 295 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/22) (S. Sayısı: 244) 874:878 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep. Milletvekili Ali İhsan Göğüs
ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 31 . 5 . 19.63 tarihli Haftalık &a-



Sayfa 
rar Cetvelindeki 296 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu rapora (C. Se
natosu 4/23) (S. Sayısı: 245) 878 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 
Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çav-
daroğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 297 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (O. Senatosu 4/24) (S. Sayısı: 246) 878:879 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 
Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar cet
velindeki 293 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/25) (S. Sayısı: 247) 880 

8. •— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
cetvelindeki 253 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/26) (S. Sayısı: 248) 880:881 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
cetvelindeki 254 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşklmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su 4/27) (S. Sayısı: 249), 881:882 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
Komisyonu raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e 
ek) 882 

11. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
1 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec-

Sayfa 
lisi 1/467, C. Senatosu 1/280) (S. Sayı
sı: 233) 882 

12. — Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve va
zifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kad
rolarda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi 
ve Tanın ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/432, C. Senatosu 1/255) (S. 
Sayısı: 231) 882:883 

13. — Abdulcebbar Yıldıran (Abdul
lah Yıldırım) Mehmet Çimen, Mehmet Çe
tin, (Mehmet Sıddık Çetin) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 3/231; C. Senatosu 2/71) (S. 
Sayısı: 216) 883:884 

14. — Hamza Gülmez hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/223; C. Senatosu 2/72) (S. Sayısı: 217) 884: 

885 
15. —• Osman Taşdemir hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mecli
si 3/437; C. Senatosu 2/73) (S. Sayısı : 
218) - 885 

16. — Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazı
cı) hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/19; C Senato
su 2/74) (S. Sayısı: 219) 885:886 

17. — Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/36; C. Senatosu 2/75) (S. Sayısı: 220) 886: 

887 

866 



Sayfa 
25. — Adem Akçay hakkındaki ölüm. 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince -kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/36-2; C. Senatosu 2/88) (IS. Sayısı: 240) 893: 

894 
26. — Cemal. Zambaklı ve Ahmet Dur-

er (Dar) hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/492; C. Se
natosu 2/93) (S. Sayısı: 241) 894:895 

5. — Sorular ve cevapları 895 
A — Sözlü sorula?- ve cevaplan 895 
1. Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye

si Hüsnü DikeçligiPin, Ziraat Bankası ta
rafından yaptırılan çiftçi evlerine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/173) 895 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat 
Enstitüsünde cereyan eden hâdiseye dair 
«özlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him Öktem'in cevabı (6/182) 895:897 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Orta
okulunda yurtaşlık bilgisi okutan öğretme
nin, öğrencilerine sorduğu sorulara dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakam İbra
him öktem'in cevabı (6/183) 897:904 
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18. —• Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki 

ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/354; C. Senatosu 2/86) (S. Sa
yısı: 2121) 887:888 

19. — - Ali Kocatürk hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
vo Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/35; C. Senatosu 2/92) (S. Sayısı: 222) 888-: 

889 
20. —• Kemal Taşkesen hakkındaki 

ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/483; C. Senatosu 2/90) (S. Sayı
sı: 223) 889:890 

2 L. —• ümmehan Bebek (Ümmühan Be
bek) hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ye Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu roparu (M. Meclisi: 3/261; C. Sena
tosu 2/70) (S. Sayısı: 234) 890:89:1 

22. — Mustafa Cemal Kanca hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 3/1.7; C. Senatosu: 2/76) (S. Sa
yısı: 235) 891:892 

23. —-Hüseyin Akça (Akça) hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 3/20: C. Senatosu 2/77)) (S. 
Sayısı: 236) 892 

24. —• Halil Ölmez hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mecli
si: 3/271; C. Senatosu : 2/80) (S. Sayı
sı: 237) 892:899 

4. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf üemirdağ'm, (memleketimiz
deki posta dağıtıcılarına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/189) 904 

-5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi liifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf 
edilen para ile gamete ve mecmualara tah
sis edilen ilânlara dair, Başbakandan söz
lü sorusu (6/192) 904 

6. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Sabahattin Adalrnm; Hatay'ın Reyhan
lı, Kırıkhan Amik Ovasında fazla miktar
da yağan yağmur selbebiyle buğday mah
sûlünün tamamen yok olduğuna dair Ta
rım ve Ticaret bakanlarından sözlü soru
su (6/193) 904 

— 867 — 



Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye

si iskender Cenap Ege'nin, tren bileti 
ücretlerinde öğretmenler için uygulanan 
tenzilli tarife ile dergi ve kitaplardan alı
nan posta ücretlerine dair Ulaştırma Ba-
kifftındön «felii sorusu (6/194) 984 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si İskender Cenap Ege'nin, Söke ovası-nMi 
nehir tayınlarından korunması hususun
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu (6/195) 904 

9. _ . Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demircfeğ'ın, Diyanet İsteri 
î&gkilâtı kanun tasarısı ile köylerdeki ea-
Mlerin durumlarıı ve dinî personelimi üc
retleri hakkında Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/200) 904 

10. — Cumhuriyet Senatosu Zongul-
<S#fc Üyesi Tarık Rem-zi RâHSan'M, Milîî 
Eğitim rejimine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/201) 904 

11. — Cumhuriyet Senatosu îstaübul 
Üyesi Rifât Öztürkçine'nin, 4936 sayılı 
üniversiteler Kanununun 55 nei maddesi
nin niçin tatbik edilmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/202) 904 

I Sayfa 
12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 

Üyesi Mehmet Ali Demir'in, bugünkü ma
arif rejimimizin 1950 yılından evvelki mih
rakına oturtulmaya çalışıldığı hakkında 

: basında yayınlanan beyanattan ne kayde
dildiğine dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/204) 904:905 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşi
nin durumuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/205) 905 

i 14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
; Üyesi Rii'at öztürkçine'nin, Tekstil sana
la yünde güdülen prensiplere dair Maliye 
E Bakanından sözlü sorusu (6/206) 905 

I 15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
E Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 6374 sayılı 
I Kanunun 6 ncı maddesine dair Milî Eği-
I tkft Bakanından sözlü sorusu (6/207) 905 

I 16. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
E Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik mes-
I lekinin cazip bir hale getirilebilmesi için 
fi ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Mil-
I lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
I (6/208) 905 



1. — CffiÇEN TUTANAK #Z£TÎ 

Niğde Üyesi Izset Gener; T. B. Millet Mec
lisinim 19 . $J . 1968 :günlü 'birleşik toplantısın
daki açık görüşmelerin neşrine mâni olunduğu
nun hatber almdığını ve >bu hareketin Anaya-
mmm $7 wei maddesine aykırı Ibülunduğunu if a-
#e^tti. 

MiM ?Sav»nma Bakanı Ilhami Sanoar., Mec-
Iklör îftgik îgftriipaelerinin narinin biejbir suret
le mea«dâimfi^igmi ve ediiemiyeoeğjm bildirdi. 

Tekirdağ Üyesi Selâani Üren; Millî Eğitim 
E a t a ü ^ n ı n ortaokul meralarının liselere im-
tiitanla atamasına dair kararının Anayasaya 
«gçfeırı ^bulunduğu ve bu kararın cemiyet haya
tında yaratacağı menfi neticeleri üzerinde de
meçte bulundu. 

Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in, Ege 
ve Atatürk üniversitelerine bağlı bir Veteriner 
Fa&ül'tesi açılmasına dair sözlü sorusuna Ta
rım Bakanı Mehmet tzmen; 

Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un, Toprak dergisi 
sahibinin üniversite gençliği tarafından yapı
lan sorgusuna dair sözlü sorusuna içişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük; 

Kastamonu Üyesi Nurset Tuna'nın, 27 Ma
yıs jtnkilâbından sonra toplanan silâhlara dair 
sözlü sorusuna içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata; 

Muğla üyesi Muallâ Akarca'nm Bakanlık 
Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol ile Sümerbank 
eski Genel Müdürü Salâhattin Akyol hakkında
ki bir emrin yerine getirilmemesi sebebine dair 
sözlü sorusuna Sanayi Bakam Fethi Çelikbag; 

izmir Üyesi M. Hilmi Onat'ın, toprak gıda-
lama konusunda ne düşünüldüğüne; 

izmir Üyesi M. Hilmi Onat'ın, Orman Genel 
Müdürlüğü teşkilâtına; 

izmir Üyesi M. Hilmi Onat'ın, Veteriner Fa
kültesinde balen okuyan talebe miktarına ve, 

Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in, Man
yas ilçesi hudutları dahilindeki hayvan şap .has
talığına dair sözlü sorularına Tarım Bakanı 
Mehmet jtzmen cevap verdi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligirin 173, 183, 
208 

Talbiî Üye Mehmet üzgüneş'in 182, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'ın 189, 200 
İstanbul Üyesi Rif at öztürkçine'nin .192, 202., 

206,207 
Zonguldak Üyesi Tarık Remsi Baltan'm 

201, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali ©emir'in 204, 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 205 sayı

lı sözlü soruları ilgili bakanların; 
Hatay Üyesi Sabahattin Adalı'nın 193, 
Aydın Üyesi iskender Cenap Ege'nin 194 

ve 195 sayılı sözlü sorulan, soru sahiplerinin 
bu birleşimde hazır bulunmamaları sebebiyle 
gelecek soru gününe 'bırakıldı. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 22 Temmuz 
1963 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanve'kîli 
ftm Afaüay 

Kâtip 
Amasya 

M mit Zemn 
Kâtip 

Yozgat 
Saâik Artukmaç 

Sözlü samlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 

Cevdet Ceboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair sözlü soru 
önejçgesi, Millî Eğitim ve içişleri Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/211) 

SORULAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ca
hit Ofcurer'in, Ortaokul ve liselere alınacak öğ
rencilere tatbik edilecek olan imtihan ve testle
rin mahiyetine dair sözlü «ora önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/212) 



2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Süleymanoğlu 13111 'Bucak doğumlu 

Mehmet Inal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
:bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/373, C. Senato
su 2/84) (S. Sayısı: 238) 

2. — Bilecik İstiklâl Mahallesi No. 10 da mu
kim Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunaaı metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/391, 
C. Senatosu 2/85) (S. Sayısı: 239) 

3. — Üımmehan Bebek (Ümmü'ban Bebek) 
hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/261 
C. Senatosu 2/70) (S. Sayısı: 234) 

4. — Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kahul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/17, -C. Senatosu 2/76) 
(S. Sayısı: 235) 

5. — Hüseyin Akça (Akça) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun teflifi-
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/20, C. Senatosu 2/77) 
(iS. Sayısı: 236) 

6. — Halil ölmez hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 3/271, C. Senatosu 2/80) (S. Sayısı: 
237) 

7. — Adem Akçay hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/352, C. Senatosu 2/88) (S. 
Sayısı: 240) 

8. — Cemal Zambaklı -ve Ahmet Durer (Dar) 
hakkındaki ölüm cezasının yerine (getirilmesine 
dair ka.nun teklifinin Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet SenaCosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/492, 
C. Senatosu 2/93) (S. Sayısı: 241) 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı 
Kararın Genel 'Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/22) (S. Sayısı: 244) 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili AH İhsan Göğüs'ün, 'Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su 4/23) (S. Sayısı: 245) 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
297 sayılı (Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (C. Senatosu 4/24) (S. Sayısı: 246) 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Mil
letvekili Süreyya Öner'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşlümesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/25) (S. Sayısı : 247) 

13. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/26) (S. Sayısı : 248) 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(C. Senatosu 4/27) (S. Sayısı : 249) 
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15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Bilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C!. Senatosu 4/20) (S. Sayısı : 242) 

16. — Maliye Bakanı Perki Melen, Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 .5 .3963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
294 sayılı kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru (C. Senatosu 4/21) (S. Sayısı : 243) 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/28) (S. Sayısı 250) 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/29) (S. Sayısı : 251) 

19. — Maliye Balkanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 252) . 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/31) (S. Sayısı : 253) 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 

Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/32) (S. Sayısı • 254) 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/33) (S. Sayısı : 255) 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/34) (S. Sayısı : 256) 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ona Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/35) (S. Sayısı : 257) 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 262 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/36) (S. Sayısı : 258) 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 263 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/37) (S. Sayısı : 259) 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 264 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/38) (S. Sayısı: 260) 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 265 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge-
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si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/39) (S. Sayısı: 261.) 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca 'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 266 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/40) (S. Sayısı: 262) 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul ItfÖletvekiİi Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli haftalik karar cetvelindeki 267 sayılı Ka-
Tarin Genel "Kurulda görüşülmesine dair önerge
mi ve Dîleltçe Karma Komisyonu raporu (C. Se-
ihKtssu4/4r) (S. Sayısı :;263) 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi-
-atffeep Milletvekili Mi îhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Kâernra Emisyonu 'Genel tKurnlunun 31:5.1963 
%a*îhli haftalfk karar cetvelindeki 2168 sayılı Ka-
ra¥ih G'ettel Kurulda görüşülmesine dair önerge-
m *ve DÖ(*kçe İCarma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/42 )̂ (S. "Sayısı : 264) 

32. — Ma%e Bakanı T'erid Melen ve İstan
bul MiffletoefciM Coşkun Kfrea'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesme dair önerge
si *ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/43) (S. Sayısı:265) 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi-
aatej) MilletvekiM AH İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma IKomisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 270 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/44) (S. Sayısı: 206) 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar-

; ,ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se-

: natosu 4/46) (S. Sayısı : 268) 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se-

1 natosu 4/47) (S. Sayısı: 269) 

• 36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 

. tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se-

; natosu 4/48) (S. Sayısı: 270) 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar-

l ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
\ tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı Ka-
\ rarm Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge-
I si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se-
\ natosu 4/52) (S. Sayısı: 274) 

ı 38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi-
\ antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
\ Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
I tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı Ka

rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge-
\ si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se-
\ natosu 4/53) (S. Sayısı : 275) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Naci An (Kırklareli) 

BAŞKAN — 100 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan Ak-
polat, İskender Cenap Ege, Selâmi Üren, Fikret 
Turhangü ve Mehmet Ali Demir'in, 1963 - 1964 
ders yılında orta dereceli okullara alınacak öğren
ciler hakkında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/8) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
510 - 12967 sayılı Karar ile 1963 - 1964 öğre

tim yılında orta dereceli okullara yapılacak öğ
renci kaydının 1961 - 1962 öğretim yılı yeni kay
dı adedi kadar doldurulması ve kayıtlarda dere
ce veya imtihan usulü esas alınması Millî Eğitim 
Bakanlığınca tebliğ olunmuştur. 

Anayasaya da muhalefeti açık bulunan bu ka
rarın orta ve teknik öğretimde ve hattâ, ileriki 
yıllarda ilköğretimde husule getireceği karışıklık 

Millî Eğitim dâvamızı bir çıkmaza sürükliyecek-
tir. 

Yüce Senatonun, bu önemli konu hakkındaki 
görüşlerini tesbit edebilmek maksadiyle bir genel 
görüşme açılmasını saygılarımızla arz ve taleb-
ederiz. 

Aydın Tekirdağ 
İskender Cenap Eğe Selâmi Üren 

Muş Aydın 
ihsan Akpolat Fikret Turhangil 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — önergede bahsi geçen konuda 
genel görüşme açılması istenmektedir. Gelecek bir
leşimde Başkanlık sunuşları arasında genel gö
rüşme açılması hususu gündeme alınacaktır. Arz 
ederim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Sayın Haldun Menteşeoğlu'-
nun gündemdeki kanunların sözlü sorulardan 
evvel görüşülmesine dair verdiği önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların sözlü sorulardan ön

ce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işlere 
geçiyoruz. 

X 1. — 6785 sayılı İmar Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/65, C. Se
natosu 2/95) (S. Sayısı : 226) 

BAŞKAN — Komisyon?. Burada. İlgili Ba
kan veya Bakanlıktan kimse?. Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıyo
rum. 

2. — Süleymanoğlu 1311 Bucak doğumlu 
Mehmet tnal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon-
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lan raporları (M. Meclisi 2/37S, C. Senatosu 
2/84) (S. Sayısı : 238) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 
( 9 . 7 . 196:5 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 20 . (i . 19(53 tarihli 99 nen 

Birleşiminde kabul edilen «Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan'ın Süleymanoğlu 1311 Bucak 
doğumlu Mehmet inal'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» 
komisyonumuzun 1 8 . 7 . 1963 tarihli toplatısm-
da. ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi Komisyonumuzca da be-
nimsenmediğinden Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen ret raporuna uyularak teklif 
reddedilmiştir. 

. Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt 

Salıiı* Kurutluoğlu Lâtif Aykut 
Adana Balıkesir 

Mehmet ünaldı Kadri öztaş 
Konya Tabiî Üye 

Mustafa Dinekli Haydar Tunckanat 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonundan bir üye, 
Sözcü, Başkan... Sayın Dinekli buyurun. 

Tümü üzerinde söz istiyen'f... Yok. Tümü, Ko
misyon tarafından reddedilmiştir. Okunan Ko
misyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Teklif 
düşmüştür. 

3. — Bilecik İstiklâl Mahallesi 10 da mukim 
Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/391, C. Senatosu 2/85) (S. Sayısı: 239) (2) 

(1) 238 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 239 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda dır. 

22 . 8 .1963 O : 1 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu raporunu oku

tuyorum. 
Bütçe Komisyonu raporu 

19 . 7 . 1963 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli ve 99 
ncu Birleşiminde reddedilen «Eskişehir Millet
vekili Seyfi Öztürk'ün Bilecik İstiklâl Mahalle
si numara 10 da mukim Asımoğlu İskender Kır
macı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi» komisyonumuzun 
18 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Hükü
met temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da be-
uimsenmediğinden Millet Meclisi Gene- Kurulun
da reddedildiği şekilde aynen reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Gumhurbaşkatımca S. Ü. Siirt 

Sahir Kurutluoğlu Lâtif Aykut 
Adana Balıkesir 

Melı m et Ünaldı Kadri Öztaş 
Konya Tabiî Üye 

Mustafa Dinekli Haydar Tunckanat 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyent.. 
Yok. Reddini istiyen Bütçe Komisyonu raporunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Kanun teklifi düşmüş
tür. 

/. — Maliye Bakam Ferid Melen v'e Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/22) (S. Sayısı: 244) (1) 

BAŞKAN --•• Eğer, Yüksek Heyet müsaade 
buyurursa Komisyonun bu raporundan önce, ev
velce verilmiş olan komisyon raporunu ve komis
yon raporundan sonra itirazı yapanların itirazını, 
en sonra da komisyon raporunu okursak, hem bir 
fikir verilmiş olur, hem de mesele Yüksek Heye
tiniz huzurunda aydınlanmış olur. Bu sebeple ev-

(1) 244 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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velâ komisyonun önceki raporunu, sonra itiraz 
edenlerin itiraz sebeplerini, bilâlıara komisyonun 
tashih şekliyle vermiş olduğu kararı okutuyorum. 

(205 sayılı Karar) 

5766/52454 - 4 . 8 . 1961 (TOĞRUL TAMER) 
Ziya Gökalp Bulvarı No. : 9 Avukat — Alsancak 
- İZMİR. 

'Dilekçenin konusu : 4 . 4 . 1957 tarihli bir 
kararla, mücerret görülen lüzumdan bahsile 
emekliye sevk edilmiş ve 15 . 6 . 1960 tarihinde 
memuriyete iadesi için yaptığı müracaata da ce
vap verilmemiş bulunulduğunu şifahi müracaatı 
üzerine örneği ilişik olarak sunulan yazı ile veri
len cevaptan da mâna çıkarılamıyaeağım belirte
rek bu haksız tasarrufun kaldırılması ve mükte
sep hakları da tanınarak eski görevine iade edil
mesi isteklerine dairdir.) 

Tasdiksiz olan bahis konusu 27 . 2 . 1961 ta
rihli Bakanlık tebligatında : 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesi gereğince rc'scn emekliye sevk 
edilmiş bulunduğu belirtildikten sonra, aynen 
«kanuni hizmet sürelerinize nazaran 7350 sayılı 
Kanun hükümlerine müsteniden sizden faydalan
mak mümkün ise, de bugün için tavzifinize imkân 
mevcut değildir» denilmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : 
TCDD Yolları Genel Müdürlüğü müşavir avukat
larından iken re'sen emekliye sevk edilmiş olan 
dilekçinin, bu idaredeki personel adedinin fazla
lığı dolayısiyle boşalan kadrolara kati zaruret ol
madıkça tâyin yapılmadığı ye hizmetine ihtiyaç 
bulunmadığı için tekrar tavzifine imkân görülme
diği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bil
cümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkı
na mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara 
maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetleri
nin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku 
esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hak
kındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık 
görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının is
timalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bina
en, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri 
bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin malı-
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rum. kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafın
dan istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylı
ğının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy bir
liğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

295 29 . 4 . 1963 

BAŞKAN — Bu karara karşı Ali İhsan Gö
ğüs ve Maliye Bakanı Ferid Melen itirazda bulun
muşlardır. Her ne kadar 140 sayılı Kanuna göre 
Maliye Vekili olarak Ferid Melen'in itiraz hakkı 
yoksa da Ali İhsan Göğüş'ün, T. B. M. Meclisi 
üyesi sıfatiyle, itiraz edenler arasında ismi geç
tiğinden, itiraza yetkisi vardır. İtirazı okuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma 

Komisyonu Başkanlığına 
31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık 

karar cetvelinin 5766/52454 sıra numarasında-. 
ki Toğrul Tamer'e ait 295 sayılı Karara aşağıdaki 
sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali İhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci madde

sindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen ka
rar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların 
bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvurmıyaeakları mezkûr 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu ci
hetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meel isine vâki müracaat]erin Dilekçe Komisyon
larınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emekli
lik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği 
takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin 
Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve 
infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir 
vazife olacağı, 
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3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuri

yet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfırz 
tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbu
ki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gi
dildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu tak
dirde ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari 
mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil 
mevaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

BAŞKAN — Bu itiraz önergesine kargı Dilek
çe Karma Komisyonu şimdi okunacak olan kararı 
vermiş bulunmaktadır. Kararı okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
1 1 . 7 .1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet 

ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bu
lunmuş olan Tuğrul Tamer'in bu şikâyeti ile il
gili olarak verilmiş olup 3 1 . 5 ,1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulu
nan 963/295 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid 
Melen ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 n-cıı 
maddesinin (h) fıkrasına uyularak yapılan 
emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık 
Ibulunımıalmaısı halinde komisyonca, aımcalk; bu ta
sarruflarım iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, 
zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve emekli 
aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı 
ayrı ve idari makamların, idari yangının yet
ki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tas-
dikımdan geçtikten sonra kesinleşecek olan ko
misyon kararlarıının infazı sırasımıda ele alına
cak hususatı da kapsadığı bu bakımıdan 140 
sayılı Kanunun 5 nei maddesinin sarahatine ve 
Anayasanın kuvvetler ayrılğı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza 
ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itiraz
da bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya 
komisyonumuzun 4 .7 .1963 tarihli toplantısın
da tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçenin mahrum 
kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar 
altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda, da 
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belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi ara
sında husule -gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu 
eskil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları 

halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
hükümleri ile mümkün gömilememiş ve nitekim 
mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu 
hukuki ciheti nazara alarak eski görüşünden 
vazgeçmiş emeklilik tasarrufunu objektif hu
kuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yal
nız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş ol
makla dilekçinin emeklilik muamelesinin ipta
line ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasar
rufa. kadar emeklilik maaşının mahfuz tutul
mak suretiyle eski kararın bu suretle tashihi
ne oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporu
muz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
Cumhuriyet Senatosu O en el Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Işık. 

FARUK IŞIK (Van) — Muhterem .arkadaş
larım, Dilekçe Karma Komisyonunun ver
miş olduğu karara vâki olan itiraz meyanında 
ayrı ayrı 'birer hukukî mevzu «olan o terfi ve 
emeklilik maaşının mahfuziyeti hakkındaki hü
kümler de itiraız mealindedir. Halbuki komisyo
numuz ittihaz ettiği yeni kararda, esbabı mu
cibe dermeyan etmeksizin, eski kararında mev-
cudolaıı yeni bir tasarrufa kadar emeklilik ma
aşını mahfuz tutmak suretiyle eski kararın 
iptaline gitmiştir. ^Binaenaleyh benim kanaatim
de bunun da burada yer atmaması lâzımgelir, iti
razda olduğu gibi. 

Komisyondan bu hususta izahat rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar ; bu emeklilik maaşınım yeni bir idari 
tasarruf tesis edilinceye kadar mahfuz tutulma-
snnım sebebi şu : Emeklilik muamelesinin iptali
ne karar verlilip, bu karar katiyet kedbetltik-
ten sonra Emekli [Sandığı, haklı olarak emek
lilik muamelesinin kalktığı tarihten itibaren 
verilmiş 'olan emeklilik maaşlarının istirdadı 
ve o tarihten itibaren emekli maaşımın kesilme
si yoluna gidiyor. Ve hattâ Dilekçe Komisyo
nuna bir tezkere yazarak bu şekilde hakların
da emekliliğin ref'inc karar verilmiş olanlar-
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dan kararı katiyet keshetmiş1 olan zevatın isim
lerini istiyor. Biz bunu komisyonda uzun'boylu 
müzakere mevzuu yaptık. 

Şimdi, emekli maaşının istirdadı, emekliliği 
iptal edilmiş olan mağdurların, idarece kakla
rında yeni bir tasarruf tesis edilinceye kadar 
hiçbir yenden maaş alamamaları gibi bir vazi
yet ihdas edecek. Bu, mağdur olduğunu iddia 
eden ve mağduriyeti Karma Dilekçe Komisyo
nunca kabul edilen bir vatandaşın mağduriye
tini telâfi babında karar ittihaz ederken, diğer 
taraftan kendisini maddi sıkıntı içine mâruz 
'bırakmayı da hukuk ve nasafet kaidelerine uy
gun ıgörmedik. Zaten iki statü vardır. Birin
cisi memuriyet statüsü, ikincisi de emeklilik 
statüsüdür. Emekli olduğu tarihten bu emekli 
muamelesinin iptaline kadar, emeklinin duru
munu emeklilik statüsü açık şekilde gösterir. 
Emekli muamelesinin iptalinden sonra, karar
da böyle.'bir kayıt bulunmadığı takdirde emekli 
aylığı ot'omatikman kesilir ve emekli, idari ta
sarrufun neticesine kadaı; 'hiçbir yerden maaş 
alamaz duruma düşer. Bu kayıt konmak sure
tiyle muamele hiçbir tarafı zarara sokmadan 
yürür. Kararda esbabı mueibeyi 'biz yazmadık. 
Daha evvel de hu '.şekildeki kararlarımız Haf
talık Karar Cetvelinde gösterip tab ve tevzi 
edilerek sayın üyelerin ıttılalarına arz edildi
ği için burada yeni bir essa.hr mucibe zikretmek 
lüzumunu bu sebeple g/örmedik. 

Gerçi itiraz buna da sirayet ediyor. Fakat, 
daha evvel hu şekildeki kararlarımız katiyet 
kesbetmiş ve idarece infaz edilmiş olan emsali 
kararlara göre ve bâzı kararlarımız da henüz 
Haftalık Karar-' Üetvelindedir. Tabedilerek Sa
yın üyelere dağıtılmış bulunan bu kararlarda, 
mucip sebepler zikredilmiş olduğuna göre, ay
rıca 'bir 'mucip sebep zikretmeye lüzum görme
dik. 

Arz ettiğim gibi kendi hakkında mağduru! 
kabul edilen bir adamın bir zatın mağduriyetini 
telâfi ederken onu ayrı bir haksızlığa bırakma
ya Komisyon razı olmadı; yerinde hir karardır 
ve itirazı kısmen varit gördük. Esas hakkın
daki emekliliğin iptali hakkındaki görüşümüze 
de zaten itiraz vâki olmamış biz de ısrar etmi> 
oluyoruz, mazbatanın tasdikini Yüksek Heyeti
nizden saygiyle istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tşık. 
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FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

lar; Sayın Komisyon Başkanının verdiği iza
hat hakikaten yerindedir. Ancak, Arzuhal En
cümeninin kararı Millet Meclisinden geçtikten 
sonra da yine idarece lâzimül ittıba bir karar 
olmadığı, 140 sayılı Kanunun esbabı mucibesin-
den anlaşılıyor. Yani kazai bir karar değildir. 
İdare isterse Arzuhal Encümeninin kararına 
ittıba ederek muameleyi iptal eder. Binaenaleyh 
•sadece kararla muamele iptal edilmiş olmuyor, 
idare iptal ediyor, deniyorsa mesele yok. Bu 
itibarla bunun da burada olması doğru değil
dir. Komisyondan benim istirhamını, bunu çı
kartmak için geri almasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı... 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI VASFİ GERGER (Urfa) — Dilekçe Karma 
Komisyonu kararları katiyet kesbettikten sonra 
infaz ve ademi infazı bir Anayasa mevzuu olur. 
Şimdiki Anayasamız malûmlarınız olduğu veç
hile kuvvetler ayrılığına istinadeden bir sistem 
kabul etmiştir. Dilekçe Karma Komisyonu 
kararlarının da ne şekilde katiyet kesbedeceği 
140 sayılı Kanunda tasrih edilmiştir. Biz ka
tiyet kesibeden bu kabîl kararları idareye teb
liğ ederiz. İlgili daireler, iki ay zarfında ibize„ 
cevap vermeğe mecburdurlar. Ya infaz edece
ğim eler, veya şu şu sebeplerden infaz efcmiye-
ceğim diyecektir. Eğer infaz edecekse yazdığı 
cevahı biz Haftalık Karar Cetveline dercede-
rek Yüksek Heyetin yani Meclis ve Senato üye
lerinin ıttılalarına arz ederiz. 

Eğer her hangi bir mucip sebep olsun veya 
olmasın, idare, kararların infazından çekindi
ğini bildirirse, biz o vakit bir mazbata ile du
rumu sizlere, Millet Meclisine arz ederiz. O 
vakit ne olur? Meclis kararın infazı veya ade
mi infazı meselesinde; infaz etmiyen Bakanla 
Meclis arasında bir ihtilâf meselesi mevzuubahs-
olur. Bu ihtilâfların halli siyasi bakımdan ya 
bakan lehine tecelli eder veya etmez. Bakan 
lehine tecelli ederse, yine Meclis vaktiyle ka
tiyet kesbederek vermiş okluğu kararından rü-
cu etmiş olur. Yok kabul ederse infaz etmi
yen bakan düşer, bugünkü sistem ıbu. Bina
enaleyh, kanuni mahiyette katiyet kazanmış 
bir kararımızın infazı meselesi, Sayın Işık ar
kadaşımızın işaret ettiği gibi, mevzuubahis de
ğildir. Ama bu netice, şahsi kanaatim, bugüne 
kadar Parlâmento hayatında hiç vâki olmamış-
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tır. Şimdiye kadar katiyet kesbeden ve idareye 
tebliğ ettiğimiz kararlarımız da infaz edilmek
tedir. Bu emeklilik maaşının durumu şudur. 
Emeklilik ımaaşı Emekli Sandığı Kanununun 
icabına uyarak, bu harekete geçmek zorunda
dır. Gerçi benim yaptığım şahsi tetkikat neti
cesinde Maliye Vekâleti, Emekli Sandığına bu 
şekilde maaşın istirdadı yolundaki dâvaları 
durdurun diye bir direktif verdiği hususunda 
bilgi edinmiş bulunuyorum. Yalnız şuna inanı
yorum ki, bu kararlar infaz edilecektir. Yeni 
bir idari tasarruf, iptal kararı teessüs edin fiye 
kadar Emekli Sandığı bu maaşları ke&miyecek-
tir. Binaenaleyh, 'bir ihtilâf mevzuu olacağını 
da tahmin etmiyorum. Mazbatanın aynen, ol
duğu gibi kaibulünün adalete uygun olacağı ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Saym Ulaştırma Bakanı, Komisyon raporuna 
iştirak ediyor musunuz1? 

ULAŞTIRMA BAKANİ İHSAN ŞEREF 
DURA (Kastamonu Milletvekili) — iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
Uul edilmiştir. 

5. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/23) (S. Sayısı: 245) [Dağıtma 
tarihi: 20 . 8 . 1963] 

BAŞKAN — Gümrük Tekel Bakanı?.. Yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali thsan Göğüs ve Balıke
sir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdar oğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 297 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/24) (S. Sayısı: 
246) [Dağıtma tarihi: 20 . 8 . 1963] (1) 

(1) 246 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. Daha ev

vel, ilk karara, itiraz sebeplerini okutmuştum, 
ayın mahiyettedir, virgül ve noktasına kadar 
tamamen aynı olduğu için, (itiraz, önceki kara
radır) Dilekçe Karma Komisyonunun raporunu 
okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili ol 
duğu için İdare Âmiri, Başkanlık adma burada 
bulunmaktadır. 

Ra porıı (>kut uyorıım. 

(297 sayılı Karar) 

185/185 Dr. Ali Gökbüğet 
186/186 - 6. 11.1961 

1 ne i sınıf Dahiliye mütehassısı, Bahçelievler 
14 ucu sokak No. : 28 

Ankara 

(Dilekçi: Uzun ve başarılı bir askerî tababet 
görevinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başhekimliğine tâyin kılınmış ve 8 yıl da bu 
görevi meslekinin icaibettirdiği tanı bir bitaraf
lıkla ifa etmiş bulunduğu halde, İnkılâp hare
ketini mütaakıp ve İhtilâlin heyecanlı atmosferi 
içinde, sadece, Meclis Reisinin evinde sık sık 
görülmüş olmasından dolayı meslekinin en ve
rimli. çağında ve terfiine iki ay kala 27 . 6 ,1960 
tarihinde re'sen emekliye sevk olunup mağdur 
edilmiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet ede
rek; sakıt Meclis Reisinin halen vefat etmiş bu
lunan, mefluç ve yüksek tansiyondan mustari-
bol an eşinin her gün evinde tansiyonunun kont
rol edilmesi için o tarihteki âmirlerinden aldığı 
em iri ve ifası ile mükellef bulunduğu meslekî 
bir vazifeyi asli vazifesini aksatmamak şuuru 
içerisinde yerine getirmiş olduğundan dolayı 
hakkında tatbik olunmuş 'bulunan bu emeklilik 
m name! es indeki isabetsizlik ve gayrikanunilik 
aşikâr bulunduğundan, mezkûr tasarrufun kal
dırılmasını ve görevine iade edilmesini istemek
tedir.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
terliğinin cevabi yazısında: Dilekçinin 30 hiz
met yılını doldurduğundan dolayı 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının ta
nıdığı yetkiye dayanılarak zikrolunan tarihte 
re'sen emekliye sevk edilmiş ve 25 . 4 s 1962 ta
rihli ıbir onayla da yeniden Meclis doktorluğu
na tâyin kılınmış bulunulduğu bildirilmektedir, 
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Gereği düşünüldü: Bir hukuk devletinde, bil

cümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif Ölçü ve esaslara, 
maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare huku
ku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosyaya göre, dilekçi hakkındaki 
işlemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukar
da yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiş
tir. Bu 'bakımdan taikdir hakkının istimalinde 
do keza bir isabet yoktur. Nitekim, dilekçinin 
sonradan, tekrar aynı göreve tâyin kılınmış ol
ması. da, bu görüsü müeyyit bulunmaktadır. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bi
naen şikâyete konu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi 
zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin zı
yaa uğratılan, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bü
tün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi 
esbabının istikmali lüzumuna oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

297 29 . 4 . 1963 

BAŞKAN — Bunun üzerinde yapılan itiraz
dan dolayı Dilekçe Karma Komisyonunun kararı 
vardır, şimdi bu kararı okutuyorum. 

Dilekçe Karına Komisyonu rapoıu 
1 1 . 7 . ]*m 

(hımhuriyct »Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile 

Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulun
muş olan Dr. Ali (îökbüğet'in bu şikâyeti ile 
ilgili olarak verilmiş olup "3.1 . 5 . 1%3 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 
903/297 sayılı Karara, Maliye Bakanı Perid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ucu. 
maddesinin (,b) fıkrasına uyularak yapılan 
emeklilik işlemlerinde olbjektif esaslara uyarlık 
bulunmaması halinde komisyonca, ancak; ibu 
tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerekliği, 
zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve 
emekli aylığının mathfuz tutulması gibi "her bi
ri ayrı ayrı ve idari ^makamların, idari vargı
nın yetki ive takdirine »bağlı ve ancak meclis
lerin tasdikinden geçtikten tfonra kesinleşecek 

22 . 8 .1963 O : 1 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele 
alınacak ıhususatı da kapsadığı İbu bakımdan 
140 sayılı kanunun 5 nci maddesinin sarahati
ne ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine 
aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi 
iktiza ettiği 'belirtilmek suretiyle süresi içinde 
itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan 
dosya komisyonumuzun 4 . 7 . T96İ3 tarihli top
lantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bü
tün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi 
karar altına alınmış ve bu Ihususlar vâki itiraz
da da belirtildiği giibi sonradan idare ile dilek
çi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf ko
nusu teşkil edeceğinden da'ha evvelden 'bu ihti
lafları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Ka
nunun (hükümleri ile 'mümkün görülememiş ve 
nitekim mütaalup dosyaların tetkikinde Kuru
lumuz ibu hukukî ciheti nazara alarak eski gö
rüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufu
nu objektif hukuk kaidelerine uygun görmedi
ği takdirde yalnız İbu tasarrufu iptal etmeyi 
kabul eylemiş lolmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek 
yeni bir tasarrufa kadar emekLilik maaşının 
maibfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu su
retle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle 
işbu raporumuz 140 sayılı İKanunuıı 9 ncu mad
desine göre Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kuru
lunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Koni. Başkanı Kati]} 
Urfa 'Kütahya 

V. Gerger O. C. Erkut 

Zonguldak Cu'mhurbaşkanmca S. Ü. 
A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara 
N. Berkkan 

Konya 
A. Gürkan 

Balıkesir 
H. Oğuzbetyöğlu 

Bolu 
A. Çakmak 

Antalya 
M. îlkuçatı 

Ağrı 
K. özcau 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Rapor kabul edil
miştir. 
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7. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gaziantep 

Milletvekili Ali İhsan Göğü§ ve Siirt Milletvekili 
Süreyya öner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar cetvelindeki 293 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/25) (S. Saytsı: 247) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Dilekçe (Karma Komisyonu raporu 
lil . % . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ilen, 

20 . 4 . 1957 tarihinde haksız olarak emekliye 
sevk edilmiş bulunulduğundan şikâyet eden A, 
Feyzi Artukoğlu hakkındaki bu idari işlemin 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesine dair 
olan 29 . 4 . 1963 gün ve 293 sayılı, 31 . 5 . 1963 
tarih ve 5 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile ya
yınlanmış bulunan kararımıza Maliye Bakanı 
Ferid Melen, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ile Siirt Milletvekili Süreyya Öner tara
fından vâki itirazlar tevhiden tetkik edildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün 5434 sayılı Ka
nunun 39 neu maddesinin (B) fıkrasına uyula
rak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif 
esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyon
ca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edil
mesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kı
dem, terfi ve emekli aylığının mahfuz tut alma
sı gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari Yargının yetki ve takdirine bağlı \e an
cak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ke
sinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sı
rasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu 
bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı il
kesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzel
tilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle ve Siirt 
Milletvekili Süreyya öner de emeklilik muame
lesinin iptalinde isabet olmadığı, mumaileyh 
hakkında idarece ittihaz olunan tasarrufun ye
rinde bulunduğundan bahsile süresi içinde iti
razda bulunulmuş okluğundan, zikrolunan dos-

(1) 247 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

22.8.1963 0 : 1 
ya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplan
tısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bü
tün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi 
karar altına alınmış ve bu Ihusııslar vâki itiraz
da da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilek
çi arasında 'husule '-gelecek ayrı ayrı ihtilâf ko
nusu teşkil edeceğinden daha evvelden hu ihti
lâfları halle unâtuf karar ittihazı 140 sayılı Ka
nunun hükümleri ile 'mümkün 'görülememiş ve 
nitekim m üt a akıp dosyaların tetkikinde Kuru
lumuz (bu hukukî ciheti nazara alarak eski gö
rüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufu
nu objektif hukuk kaidelerine uygun görmedi
ği takdirde yalnız fbu tasarrufu; iptal etmeyi 
kabul eylemiş »olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline 've idarece ittihaz edilecek 
yeni ibir tasarrufa kadar emeklilik m a aşının 
'maihfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu su
retle tashihine ve varılan yukardaki neticeyi 
değiştirecek maddi 've (hukuki bir delile ve bel
geye raslanmadığından Siirt Milletvekili Sü
reyya öner ' in itirazının da reddine oy (birliğiy
le karar verilmekle işbu raporu>muz 140 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesine göre Oumlhuriyet 
iSenatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunul
muştur. 
Dilekçe Kar. Koni. Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya 
V. Gerger 'O. C. Erkut 

Zonguldak 'Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara B'olu 
N. Berkkan A. Çakmak 

Konya Antalya 
A. Gürkan M. llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğu'zbeyoğlu K. 'özcan 

İmzada bulunamadı 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Adalet Bakanlığı Müsteşarı rapora 
iştirak ediyor. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Hahtalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
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kararın Genel Kurulda görüşülmesiyle dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/26) (S. Sayısı: 248) (1) 

BAŞKAN — Dilekçe Kanma Komisyonu ra
porunu okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
. 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile 

Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte 'bulun
muş olan Ahmet Kutluk'un bu şikâyeti ile ilgili 
olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış 'bulunan 
963/253 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca tara
fından, 5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesi
nin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik iş
lemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunma
ması halinde Komisyonumuzca, ancak; bu ta
sarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, 
zikrokınan kararların; kıdem terfi ve emekli ay
lığının mahfuz tutulması gibi hcrbiri ayrı ayrı 
ve idari makamların, idari yargının yetki ve 
takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden 
geçtikten sonra kesinleşecek 'olan komisyon ka
rarlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı 
da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 
5 nei maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukla
rı cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş ol
duğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerin'in telâfisi karar al
tına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi 'arasın
da husule ıgelecek ayrı ayrı intilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden bu .ihtilâfların halle 
ımlâtuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hüküm
leri ile mümkün görülememiş ve nitekim müta-
akıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hu
kuki ciheti nazara alarak eski görüşünden vaz-
'geçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hu-

(1) 248 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

22.8.1963 0 : 1 
kuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yal
nız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş ol
makla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptali
ne ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa 
kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak sure
tiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birli
ğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunul-
mıuştur. 
Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya 
V. Gerger O. C. Erkut 
Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. F. Ak H. Aydmer 
Ankara Bolu 

N. Bcrkkan A. Çakmak 
İmzada bulunamadı 

Konya Antalya 
A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen 
Yok. 

iSayın Ulaştırma Bakanı, komisyon raporuna 
iştirak ediyorlar mı!. 

Ulaştırma Bakanı, okunan komisyon raporu
na iştirak ediyorlar. 

Raporu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9, — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/27) (S. Sayısı: 249) (1) 

BAŞKAN 
rum. 

Komisyon raporunu okutuyo-

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile 

Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte bulun-

(1) 249 S. sayılı basmcvyazı tutanağın sonun-
dadır. 
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muş olan Cemal Feymaırm bu şikâyeti ile ilgili 
olanak verilmiş olup 34 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 
9-63/254 sayılı Kanana Maliye Bakanı Ferid Me
len ile istanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraf
larından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (;b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik 
işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunma
ması halinde komisyonca, ancak; bu tasarrufla
rın iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolu-
nan kararların ise; kıdem terfi ve emekli aylığı
nın mahfuz tutulması giıbi her biri ayrı ayrı ve 
idari (makamlarm, idari yargının yetki ve takdi
rine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geç
tikten sonra kesinleşecek olan komisyon kararla
rının infazı sırasında ele alınacak hususatı da 
kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukla
rı cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş ol
duğundan zikrolıınan dosya komisyonumuzun 
4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin malınım 
kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve •menfaatlerinin telâfisi karar al
tına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasın
da husule tgelecek ayrı ayrı -ihtilâf konusu teşkil 
(ileceğinden daha evvelden hu ihtilâfları halle 
matuf karar ittihazı 140 sayılı Kaaıunun hü
kümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mü
teakip dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hu
kukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vaz
geçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hu
kuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yal
nız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş ol
makla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptali
ne ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa 
kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak sure
tiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birli
ğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Başkanı Kâtip 
Kütahya 

O. C. Erkut 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

H. Aydıner 

Dilekçe Kar. Kom. 
Urfa 

V. Gerger 
Zonguldak 
A. F. Ak 

22 . 8 .1963 
Ankara 

0:1 

N. Berkkan 

Konya 
A. Gürkan 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğlu 

BAŞKAN — Rapor 

Bolu 
A. Çakmak 

İmzada bulunamadı 

Antalya 
M. îlkuçan 

Ağrı 
K. özcan 

üzerinde söz istiyen t 
Yok. 

Sayın Ulaştırma Bakanı Dilekçe Kaıina Ko-
'tııisyonu raporuna iştirak ediyorlar. 

Karına Dilekçe Komisyonu raporunu oyunu
za arz ediyorum. 

Kabul edenler... Btmiyenler... Dilekçe Karma 
Komisyonu rapora kabul edilmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek') 

BAŞKAN — Henüz basılmamıştır. Basıl
dıktan sonra görüşülecektir. 

Birinci görüşmesi yapılacak işlere geçiyo
ruz. 

11. ----- 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/467, C. Senatosu 1/280) 
(S. Sayısı: 233) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu burada mı?.. 
Maliyi1 Vekâletinden Kimse?... Birleşimin so
nuna doğru gelirlerse görüşürüz. Gelmediği 
takdirde gelecek birleşime kalır. 

12. -••• Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinde- ve bu Bakanlığa mit kadrolarda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyon
ları raporken (M. Meclisi 1/432, C. Senatosu 
1/255) (S. Sayısı: 231) (1) 

(1) 231 S. Sayılı busmayazı 19 . 8 . 1963 la-
rihli 98 nci Birleşim tutanağı son undadır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 

1963 tarihli 95 nei Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen, Abdüleebbar Yıldırım (Abdullah Yıl
dırım), Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Mehmet 
Sıddık Çetin) haklarındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair kanun teklifi Millet Meclisi 
Başkanlığının 15 Haziran 1963 tarihli ve 1578 -
7160 sayılı yazıları ile C. Senatosu Başkanlığına 
havale olunmakla komisyonumuzun 2 Temmuz 
1963 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı tem
silcisinin iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu: 

Komisyoumuzca, mahkeme kararında tafsilen 
yazılı olduğu üzere, maznunlar Abdüleebbar 

(1) 216 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır 

O. Senatosu B : 100 
BAŞKAN — Yüksek hatırlarda olduğu üzere 

tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş, birinci 
madde kabul edilmiş, ikinci maddenin görüşül
mesi sırasında bu m'addeye bağlı cetvellerin 
görüşülmesi, tetkik edebilmek için, bugüne 
bırakılmış idi. Bakan burada mı efendim?.. 
Bütçe Komisyonu?.. Yoklar. Komisyonlardan 
vazifelerine ilgili göstermelerini ve Başkanlık 
Divanını ve Heyeti Umıımiyeyi bekletmemele
rini ve güç durumda bırakmamalarını bilhassa 
istirham edeceğim. (Bravo sesleri.) 

Cumhuriyet Senatosunun çalışmasına ya-
kışmıyan bu usule Başkanlığın yapacağı başka 
bir şey yoktur. Üzüntü içinde arz ediyorum. 

13. — Abdüleebbar Yıldırım (Abdullah Yıl
dırım) Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Meh
met Sıddık [Çetin) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let [Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru , (M. Meclisi 3/231; G. Senatosu 2/71) 
(S.- Sayısı : 216) (1) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan meseleleri 
tetkik için Adalet Bakanı tarafından yazı ile 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı görevlendirilmiş-
tiv. Yazı buradadır. 

• Bu itibarla şimdi komisyon raporunu oku
tuyorum . 

Anayasa Komisyonu raporu 
15 . 7 .1963 

22 . 8 .1963 O : 1 
Yıldırım (Abdullah Yıldırım), Mehmet Çimen 
ve Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık Çetin) 
4 . 10 . 1959 tarihinde sürü çobanları Osman Er
doğan ve Mehmet Kaya'yı, Baba Erdoğan'a ait 
koyunları gaspetmek ve işbu suçun delil ve ema
relerini ortadan kaldırmak maksadiyle canavarca 
bir his sevkı ile iple boğarak öldürdükleri anla
şılmış bulunduğundan, Abdüleebbar Yıldırım, 
(Abdullah Yıldırım), Mehmet Çimen ve Mehmet 
Çetin (Mehmet Sıddık Çetin) haklarındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metninin ay
nen kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
Bursa Aydın 

Ş. Kayalar F. Turhangil 
Bu Kanunda Kâtip 

tzmir Tabiî Üye 
ö. L. Bozcalı S. Karaman 
Tabiî Üye Kastamonu 
S. özgür A. N. Tuna 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Abdüleebbar Yıldırım (Abdulflah Yıldırım) 
Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Mehmet Sıddık 
Çetin) haklarındaki ölüm cezasının yerine geti

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 12 . 2 . 1962 tarih ve esas 1961/2021, ka
rar 1962/409 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Er
zurum Ağır Ceza Mahkemesinin 4 , 5 . 1961 ta
rih ve esas 959/285 karar 1961/104 sayılı hük
mü ile, Türk Ceza Kanununun 64 neü maddesi 
delaletiyle aynı kanunun 450 nci maddesinin 
3, 5, 7 ve 9 ncu bendleri gereğince ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan sicil nüfusta, 
Niğde - Aksaray ilçesi, Büyük Bölcek mahallesi 
hane 226, cilt 3 ilâve, sayfa 90 da kayıtlı 
Mehmedoğlu ve Elmas'tan doğma 12 . 8 . 1932 
doğumlu, doğum yeri Eleşkirt Abdüleebbar 
namı diğer (Abdullah Yıldırım) ve yine si
cil nüfusta Niğde Aksaray ilçesi Darıhüyük kö
yünden hane 827, cilt 67, yabancı sayfa 95 te 
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kayıtlı Sıtkıoğlu ve Zaza'dan doğma 1.6.1936 
doğumlu doğum yeri Darıhüyük Mehmet Çimen, 
ve yine sicil nüfusta Erzurum Horasan kazası 
Araş nahiyesi Aliceyrek köyü hane 47, cilt 8 
ve sayfa 79 da kayıtlı Kurbanoğlu Hatice'den 
doğma 1340 doğumlu (yeniden 1936) doğum ye
ri Pasinler Mehmet Çetin namı diğeri (Mehmet 
Sıddık Çetin) haklarındaki işbu ölüm cezasının 
yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci görüşmesi bitmiştir. 

14. — ilanıza Gülmez hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/223; C. Senatosu 2/72) 
(S. Sayısı : 217) (1) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
15 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 

1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen, İT anıza Gülmez hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifi Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 
1963 tarihli ve 1498 - 6756 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun, 2 Temmuz 1963 tarih
li Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi
nin iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu:. 

Komisyonumuzca, mahkeme ilâmında da taf-

(1) 217 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

22 . 8 .1963 O : 1 
silen yazılı olduğu üzere; maznun ilanıza Gül
mez, on yaşlarında bulunan Muammer Çakır'-
m zorla ırzına geçememiş olmaktan duyduğu 
infial, ve aynı zamanda işlediği zorla ırza geç
meye teşebbüs suçunun maddi delilini ortadan 
kaldırmak maksadiyle öldürdüğü anlaşılmış 
bulunduğundan, ilanıza Gülmez hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni. aynen kabul edil mistiı.\ 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ş. Kayalar E. Çağa 
Bu Kanunda Kâtip 

izmir Tabiî Üye 
Ö. L. Bozcalı S. Karaman 

Tabiî Üyo Aydın 
S. Özgür ¥. Turhangil 

Çankırı 
H. Dağlı 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Hamza Gülmez hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 27 . 1 . 1962 tarihli ve Esas 61/3210, Ka
rar 62/235 sayılı Hamiyle kesinleşen Manisa 
Ağır Ceza Mahkemesinin 14 . 8 . 1961 tarihli ve 
Esas 1961/10, Karar 1961/118 sayılı hükmiyle, 
6123 sayılı Kanunla muaddel Türk Ceza Kanu
nunun 450/8, 9 ucu ıbendlerine tevfikan ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Turgutlu 
ilçesinin Çepnidere köyü Hane 41 de nüfusa ka
yıtlı Mustafaoğlu ve Zehra'dan doğma 9.6.1933 
doğumlu ilanıza Gülmez hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar veril
mişti?. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabu1 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
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Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Tabiî Üye 

S. Özgür 

Bu kanunda sözcü 
Tabiî Üye 

S. Karaman 
Cumhurbaşkanınca 8. U. 

E. Çağa 

(1) 218 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş.ve birinci gö
rüşmesi bitmiştir. 

15. — Osman Ta§demir hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/437; C. Senatosu 2/73) 
(S. Sayısı: 218) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
15 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa. 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 

1963 tarihli ve 95 nci Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen, Osman Taşdemir hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1963 
tarihli ve 3671 -18113 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Ko
misyonumuzun 2 Temmuz 1963 tarihli Birleşimin
de Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Komisyonumuzca, mahkeme kararında tafsi-
len yazılı olduğu üzere; maznun Osman Taşde
mir'in ika ve irtikâbını kasdeylediği, 6 yaşında 
bulunan 1956 doğumlu Dursun Saymlı adın
daki kız çocuğunun ırzına geçmek ve bu suçun 
icrasını kolaylaştırmak için öldürdüğü anlaşılmış 
bulunduğundan, Osman Taşdemir hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

22.8.1963 0 : 1 
Aydın Çankırı 

F. Turhangil H. Dağlı 
izmir 

Ö. L. Bozcalı 
BAŞKAN —• Rapor üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Osman Taşdemir hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 27 . 10 . 1962 tarihli ve esas 962/1284, 
karar 2596 sayılı ilâmı ile kesinleşen Gaziantep 
vilâyeti Ağır Ceza Mahkemesinin 13 . 3 . 1962 
tarih ve esas 962/65, karar 962/45 sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 450/7 nci maddesine 
göre ölüm -cazasma mahkûm edilmiş bulunan, 
Gaziantep vilâyetinin Merkez kaza Yavuzlar 
mahallesi hane 107, cilt 120 ve sayfa 28 de nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu ve Ayşeden doğma 
1 . 1 . 1939 doğumlu Osman Taşdemir hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

BAŞKAN — M-adde üzerinde -söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen'? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve birinci gö
rüşülmesi bitmiştir. 

J6\ — Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/19; C. 
Senatosu 2/74) (S. Sayısı: 219) (1) 

BAŞKAN — Yalnız raporu okutmadan evvel 
Komisyondan bir ricada bulunacağım. 219 sıra 
sayılı raporda baş kısımda «Yarıcı,» sonra ise 

(1) 219 S, Sayılı basmayazt tutanağın so-
nundadır. 
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«Yazıcı» olarak geçmektedir. Komisyon iyi bi
lir ki bu temyizde bozma sebebi teşkil eder. Ya
zıcı mı, Yarıcı mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ FİKRET TURHANGÎL (Aydın) 
— Yazıcı olacak, tabı hatası. 

BAŞKAN — O halde Yazıcı olarak raporu 
okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 

1*963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen, Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) 
hakkında ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 
Haziran 1963 tarihli ve 746 -103881 sayılı yazı
ları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle komisyonumuzun 2 Temmuz 1963 ta
rihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olun
du: 

Komisyonumuzca, mahkeme kararında tafsi
len yazılı olduğu üzere, maznun Bahittin Yazıcı 
(Bahattin Yazıcı) 24 . 1 . 1954 tarihinde Düz-
co'nin Paşaormanı îbrahimbey köyünden Ali 
Şahin'i 500 lira karşılığında taammüden, muh
telif yerlerinden kama ile yaralıyarak öldürdüğü 
anlaşılmış bulunduğundan, Bahittin Yazıcı (Ba
hattin Yazıcı) hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda Sözcü 
Aydın 

F. Turhangil 
Tabiî Üye 
S. özgür 
Çankırı 
H. Dağlı 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Tabiî Üye 

S. Karaman 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

E. Çağa 
izmir 

Ö. L. Bozcalı 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mi l . Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

22 . 8 .1963 O : 1 
Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Kantin 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 10 . 4 . 1961 tarih ve esas 60/172, karar 
1238 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bolu Ağır Ceza 
Mahkemesinin 19 Kasım 1954 tarih ve esas 
957/178, karar 959/154 sayılı hükmü ile, Türk 
Ceza Kanununun 450/4 ve aynı kanunun 67 nci 
maddesi delaletiyle keza aynı kanunun 450/1 nci 
maddelerine tevfikan ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan sicil nüfusta Rize'nin Çifteka-
vak köyü hane 165/7, cilt 38, sayfa 129 da ka
yıtlı Âdemoğlu, inayet'ten doğma 3 . 6 . 1931 
doğumlu, aslen Düzce Paşaormanı köyünden 
Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
birinci görüşülmesi bitmiştir. 

17. — Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/36; C. Senatosu 2/75) 
(S. Sayısı: 220) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 

1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen, Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 
Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1963 

(1) 220 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 
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tarihli ve 401 - 2096 «ayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Ko
misyonumuzun, 2 Temmuz 1963 tarihli Birleşi
minde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulun
duğu haldo tetkik ve müzakere olundu: 

Komisyonumuzca, mahkeme ilânında da taf-
silen yazılı olduğu üzere; Bekir Yılmaz'm 15 . 8 . 
1954 tariİh'inde Hüseyin Kaışılkara'yj ve aynı ,gün 
Hasan Torun ile oğlu Gazi Torun'u aynı sebep 
tahtında birbirini takiben mavzer tüfeği ile kas
ten öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Be
kir Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni aynen kabul olunmuş
tur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

FJ. Kayalar 
Bu Kanunda Kâtip 

İzmir 
ö. L. Bozcalı 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Çankırı 
H. Dağlı 

Bu Kanunda Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

E. Çağa 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Aydın 
F. Turhangü 

BAŞKAN — Rapor üfzerinde mz isttijyen ?.. 
Yoik. Maddelere [geçilmesini oylarımıza sunu
yorum: Kafbul eki enler... Kalbul etmîjyenler... Ka
lbul edilmişin r. 

Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. —• Yaıtgıltaıy Birinci Ceza Daire
sinin 9 . 11.196)1 tarih ve mm 960/3382, karar 
961/3091 sayılı î'lâlmı ile (kesinleşen, Bwm Ağır 
Ceza MalhUcenıeisinin 17 . 6 . d960 Itarilhll ve esais 
959/305, Ikarar 060/129 (sayılı Mikmıü ile T(ürk 
Ceza Kanununun 450/5 nıei maddecine .göre 
Ölüm cezasına malhtkûm edilmiş Ibuhunıan, S&vaıs -
Yıldızeli ilçesinin DireMi nalhıiyesi Kalın fköyü 
ev Nıo. 34, kivtülk 9 Ida Jkayıltlı 1 . 12 . 1940 tan 
tasMIhan, 8 . 6 . 1935 (tescil tarihi 6 . 1 2 . 
1046) doğumlu Seyfiıoğlu ve iSanİyelden doğma 
BeMr Yılmaz ihaMkınıdalki işlbu. öliülm cezasının 
yerine getiniılmenine Ikarar verilmiışibir. 

BAŞKAN — Madde aizermide söz iısftiyon?.. 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kafbul 
edenler... Kalbul etmeyenler.., Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu 'kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe .girer. 

BAŞKAN — Madıde 'üzerinde mz iisttiyen ... 
Yak. Ma'dldeyi '-oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kalbul e'tmdlyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu fcanunu Adalet (Bakanı 
'yürüftür. 

BAŞKAN —• Madde üızerinide ısöız isitiyen .. 
Yoik. Maddeyi (oylarımıza ısunulyıoruim: Kalbul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
•Birinci göraişlülmelsi Ibiltmiştır. 

18. — Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 8/354; C. Senato
su 2/86) (S. Saym: 221) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Haziran 

1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen, Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 22 Haziran 
1963 tarihli ve 2758 - 13978 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale olun
makla Komisyonumuzun 2 Temmuz 1963 tarihli 
Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuzca, mahkeme ilâmında da taf-
silen yazılı olduğu üzere; Mehmet Ali Yılmaz, 
10 . 7 . 1954 tarihinde îsmail Yılmaz, Ali Os
man Yılmaz ve Ali Osman Karataş'ı taammü
den ve kan gütme gayesiyle ve mavzer tüfeği ile 
öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Mehmet 
Ali Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni aynen kabul olunmuş
tur. 

(i) 22.1 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 

Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bu Kanunda Sözcü Başkan 
Bursa 

§. Kayalar 
Bu Kanunda Kâtip 

İzmir 
Ö. L. Bozcalı 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Aydın 
F. Turhangil 

Tabiî Üye 
S. Karaman 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 30 . 6 . 1962 tarihli ve esas 61/3244, ka
rar 62/1840 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Akşehir 
Ağır Ceza Mahkemesinin 15 . 9 . 1961 tarihi i 
ve esas 961/13, karar 961/155 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450/5, 10 ncu maddesi 
hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş, bu
lunan, sicil nüfusta Yalvaç ilçesinin Terziler 
köyü hane 43, cilt 16 ve sayfa 150 de kayıtlı Ali-
oğlu ve Satı'dan doğma 10 Nisan 1926 doğumlu 
Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki işbu ölüm ceza
sının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve birinci mü
zakeresi bitmiştir. 

19. — Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanım teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 3/35; C. Senatosu 2/92) (S. 
S ay m: 222) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
15 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet, Meclis1! Genel Kurulunun 27 Haziran 

1963 'tarihli ve 103 nıaü Birleşiminde görüşüle
rek (kalbui lolunan, Ali Kocatürk; [halkflnnıdaik'i 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 1 Haziran 
1963 tarihli ve 402 - 2097 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Komisyonumuzun 8 Temmuz 1963 tarihli 
Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisinin de 
iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuzca, mahkeme kararında da 
tafsil en yazılı olduğu üzere; maznun Ali Koca
türk 6 . 1 2 . 1956 tarihinde Osman Orhan adın
daki şahsı, para ve katır hayvanlarına tamaen 
öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan Ali Koca
türk hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni aynen kabul edil
miştir. 

Cenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze-
re Yüksek Başkanlığa saygı ile »sunulur. 

Başkan 
Bursa 

S. Kayalar 
Bu Kanunda Kâtip 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Bu Kanunda • Sözcü 
Tabiî Üye 

S. Karaman 

Aydın 
F. Turhangil 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yangjltay Birimci Ceza Da'ire-

(1) 222 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 
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isinin 20 . 11 . 1961 itarilhlıi ve esas 3305, karar 
3188 sayılı ilâmiylo kesinleşen Gaziantep Ağır 
Ceza Mahkemesinin 11 . 5 . 1960 tarih ve esas 
958/127, karar 960/75 sayılı hükmiyle Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nei maddesi gereğince 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan ve sicil 
nüfusta Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmetoğlu Zey
nep'ten doğma, 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Ko-
catürk hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1 nei görüşülme
si bitmiştir. 

20. — Kemal T aş kes en hakkındaki ölüm ec
zasının yerine getirilmesine eletir kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu ÛM. Meclisi 3/483; C. Senatosu 
2/90) (S. Sayısı : 223) (1) 

BAŞKAN — "Raporu okutuyorum : 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkan!ığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 

1963 tarihli ve 103 neü Birleşiminde görüşüle
rek kabul edilen; Kemal Taşkesen 'hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 1 Temmuz 
1963 tarih ve 4210 - 21286 sayılı yazılan ile C. 
Senatosu Başkanlığına havale olunmakla ko
misyonumuzun, '8 Temmuz 1963 tarihli Birleşi
minde Adalet Bakanlığı temsil çisinin, de iştira
ki ile tetkik, ve müzakere olundu : 

(1) 223 S. Saydı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 

22 . 8.1963 O : 1 
Komisyonumuzca, mahkeme ilâmında da taf

sildi yazılı olduğu üzere, maznun Kemal Taş
kesen, 24 .12 .1955 tarihinde askerlikten firar 
suçunu kolayca temin etmek için, dağda ras-
ladığı çoban Şeydi Kınalı'yb üzerindeki sivil 
elbiseyi almak maksadiyle, başına sopa ile vu
rup mukavemet ini 'kırdıktan sonra iple boğa
rak öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Ke
mal Taşkesen hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üze
re, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Bu Kanunda Kâtip 

Tabiî Üye 
S. Özgür 
Aydın 

F. Turhanffil 

Bu Kanunda Sözcü 
İzmir 

Ö\ L. Bozcalı 

Talbiî Üye 
S. Karaman 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

BAŞKAN — Rapor üzerinde süz istiyen ? 
Yok. Maddelere geçilmesini .oylarınıza, -sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nei Ceza Dairesi
nin 24.9.1962 tarihli ve esas .62/2558, karar 
3185 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Hatay Ağır Ceza 
Mahkemesinin 11 . 12 . 1961 tarihli ve esas 
T956/23, karar 1962/288 sayılı hükmü ile Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nei maddesine göre 
•ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunr.n, sicil 
nüfusta. Diyarbakır - Ergani ilçesinin Keydanlı 
(Keydan evleri) köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 
116 da kayıtlı Alioğlu ve Hazni'den doğma 
18.5.19o'2 düğümlü Kemal Taşkesen hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaîbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakam 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci görüşülmesi bitmiştir. 

21. — Ümmehan Bebek (Ümmühan Bebek) 
hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
3/261; V. Senatosu 2/70) (S. Sayısı : 234) (1) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
18 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 

1963 tarihli 95 ııci Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen, Ümmehan Bebek (Ümmühan Be
bek) hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair kanun teklifi Millet Meclisi Başkan
lığının 15 Haziran 1963 tarihli ve 1934 - 8878 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmekle komisyonumuzun 17 Temmuz 
1963 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı tem
silcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu 
üzere, evli ve 3 çocuk annesi bulunan maznun 
Ümmehan Bebek (Ümmühan Bebek) başka er
keklerle gayrimeşru münasebette bulunmasın
dan mütevellit, öz annesi maktule Ayşe'nin kızı
nın bu hareketine mâni olmak istemesi üzerine, 
bundan muğber olarak Ümmehan Bebek (Üm
mühan Bebek), öz annesi Ayşe Ari'yi Ayşe 
Ari'nin gelini Lütfican Arı ile birlikte müşte
reken ve kasten iple boğmak suretiyle öldürdü
ğü anlaşılmış bulunduğundan; Ümmehan Be
bek (Ümmühan Bebek) hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni komisyonu
muzca da avnen kabul olunmuştur. 

(1) 234 S. Say ıh basmayanı tutamağın sonun-
dadır. 

22,8.1963 0:1 
(İenel Kurulun tasviplerine sunulmak ü: 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
(Bu Kanunda Sözcü 

Tabiî Üye 
S. Karaman 
Tabiî Üye 
S. Özgür 

Aydın 
O. S. Sarıgöllü 

K 

Bu Kanunda K. Başkan vekil i 
K. .Sözcüsü 

Tokat 
Z. Betil 

(Bu Kanunda Kâtip) 
îzmir 

Ö. L. Bozca!i 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

A. Artus 
Kastamonu 
A. N. Tun*: 

Uşak 
Coşkunoğl ıı 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mi; Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ümmehan Bebek (Ümmühan Bebek) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Kanım 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 15 . 3 . 1962 tarih ve esas 61/1974, karar 
62/772 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Trabzon Ağır 
Ceza Mahkemesinin 30 . 12 . 1960 tarihli ve 
esas 1960/165, karar 1960/309 sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 450/1 ne i maddesine gö
re ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan Trab
zon, Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzu nahiyesi 
Kutluca köyü hane 13, cilt 22 ve sayfa 104 te ve 
baba evi Kutluca köyü 54 hanesinde nüfusa ka
yıtlı Ahmet Rıza karısı, Hüseyin kızı ve Ayşe'
den doğma, 8 . 7 . 192S doğumlu Ümmehan Be
bek (Ümmühan Bebek) hakkındaki işbu ölüm ce
zasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mil Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 
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Birinci görüşülmesi bitmiştir. 

22. — Mustafa Cemal Kanca hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 3/17; C. Senato
su : 2/76) fS Sayısı : 235) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
18 . 7 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 

1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen, Mustafa Cemal Kanca hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 
1963 tarihli ve 60 - 171 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle ko
misyonumuzun 2 Temmuz 1963 tarihli F'rleşi-
minde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulun
duğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

17 . 12 . 1957 tarihinde öz annesi Ayşe Kaıı-
ca'nın para ve bileziklerine taınaen keseıle ense
sine vurarak ve bilâhara boğmak suretiyle öldür
mekten sanık, izmir - Seferihisar Merkez Nahi
yesi Ulamış köyü hane 10, cilt 8 ve sayfa 6 da 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu ve Ayşe'den doğma 
3 . 9 . 1934 doğumlu Mustafa Cemal Kanca hak
kındaki ölüm cezasının komisyonumuzdaki müza
keresi sırasında, maznunun, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına 11 Haziran 1963 tarihli ve idam
dan affını talebeden telgrafı, Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 26 Haziran 1963 
tarihli ve 15376 sayılı yazıları ile T. B. M. Mec
lisi Genel Sekreterliğine gönderilen ve maznun 
Mustafa Cemal Kanca tarafından, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı Suad Hayri Ürgüplü ve Mil
let Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'e gönderilen 
ve cezasının müebbede çevrilmesi talebini muh
tevi dilekçeleri ve yine maznun Mustafa Cemal 
Kanca'nm Başbakanlığın 2 Temmuz 1963 ta
rihli ve 5/4-3033 sayılı T. B. M. Meclisi Baş
kanlığına gönderilen tezkerelerine ekli ve Baş
bakan ismet inönü'ye göndermiş olduğu ve ce-

(1) 235 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 

22.8.1963 0 : 1 
zasmm müebbede düşürülmesini talebini muh
tevi dilekçeleri dâva dosyası ile birlikte tetkik 
edildi. 

Mahkeme kararında da tafsilen yazılı oldu
ğu üzere, maznun Mustafa Cemal Kanca 
17 . 12 . 1957 tarihinde öz annesi Ayşe Kan
cayı para ve bileziklerine tamaen keserle ense
sinden vurarak ve bilâhara boğmak suretiyle Öl
dürdüğü ve cesedini çuvala koyup götürdüğü 
su menfezine sakladığı anlaşılmış ve Mustafa 
Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olumu. 

Başkan (Bu kanunda Sözcü) 
Bursa Aydın 

Ş. Kayalar F. Turhangi! 
(Bu kanunda Kâtip) 

izmir Tabiî Üye 
Ö. L. Bozcalı S. Karaman 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. özgür Â. Artu» 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Çankırı 

TC. Oağa H. Dağlı 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz ist iyen'?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. _ Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 2 . 1 0 . 1-961 tarihli ve Esas 61/2014, Karar 
2647 sayılı ilâmiyle kesinleşen istanbul Birinci 
Ağır €eza Mahkemesinin 6 . 5 . 11961 tarihli ve 
Esas 1960/149 ve Karar 1961/119 sayılı hük
miyle Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 1 nci 've 8 nci tbendl erine te'vfi'kan ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş 'bulunan, izmir - Se
ferihisar Merkez nahiyesi Ulamış köyü hane 
10, cilt 8 ve sayfa 6 da nüfusa kayıtlı Hüseyin
oğlu ve Ayşe'den doğma 3 . 9 . 1934 doğuımlu 
Mustafa Cemal Kanca 'hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen"?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Ka-
ıbul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.' 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının 1 nci müzakeresi bitmiştir. 

23. — Hüseyin Alıca (Akça) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 3/20; C. Senatom 
2/77) (S. Sayısı : 236) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

18 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Haziran 

1963 tarihli 99 neu Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen Hüseyin Akea (Akça) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 22 Hazi
ran 1963 tarihli ve 1039 - 105652 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 17 Temmuz 1963 tarih
li Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu 
üzere, maznun Hüseyin Akea (Akça) 14.3.1958 
tarihinde Hüseyin Yılmaz'ı parasına tamaen öl
dürdüğü anlaşılmış bulunduğundan Hüseyin Ak
ça (Akça) hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni Komisyonumuzca da 
aynen kabul olunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ite sunulur. 
(Bu Kanunda K. Baş
kan vekili, K. Sözcüsü) (Bu Kanun'da Sözcü) 

Tokat Tabiî Üye 
Zihni Betil Selâhattin özgür 

(î) 236 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

22 . 8 .1963 O : 1 
(Bu Kanunda Kâtip) 

îzmir 
ö . Lûtfi Bozealı 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Âmil Artus 

Uşak 
Kâmil Cosjkunoğlu 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hüseyin Akea (Akça) hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 12 . 7 .1961 tarihli ve esas 960/3304, karar 
961/2172 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Kastamonu 
Ağır Ceza Mahkemesinin 20 5 .1960 tarihli ve 
esas 960/30, karar 960/94 sayılı hükmiyle Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nci maddesine göre ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta 
Kastamonu - Taşköprü, Karnıaçık köyü hane 4, 
cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddi (Bıddı) oğlu 
ve Şerif e'den doğma 5 Eylül 1926 doğumlu Hü
seyin Akea (Akea) hakkındaki işbu ölüm ceza
sının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum . Kabul 
ödenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

24. — Halil ölmez hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi: 3/271; C. Senatosu: 2/80) (S. Sa
yısı : 237) (i) 

(1) 237 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
18 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meeclisi Genel Kurulunun 20 Haziran 

1963 tarihli 99 neu Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen, Halil ölmez hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifi Millet 
Meclisi Başkanlığının 22 Haziran 1963 tarihli ve 
1977 - 9102 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumu
zun 17 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Ada
let Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu 
üzere, Halil Ölmez'in 19 . 10 . 1957 tarihinde 
Fatma (Fadime) Şahin, Elif Ölmez. Hatice Da-
yanç ve Ahmet Yılmaz'ı aynı sebep ve kasıt al
tında ve Fatma (Fadime) Güney'i de ayrıca kas
ten öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, ko
misyonumuzca Halil Ölmez hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni aynen kabul 
olunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bu Kanunda K. Başkan-

vekili, K. Sözcüsü 
Tokat îzmir 

Z. Betil ö . L. Bozcah 
Bu Kanunda Kâtip 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
S. Özgür S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kastamonu 
Â. Artus A. N. Tuna 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Halil Ölmez hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 5 . 4 . 1962 tarih ve esas 1961/3242, karar 
1962/999 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Ankara 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinin 24 . 7 . 1961 tarihli 
ve esas 959/258, karar 961/186 sayılı hükmü ile 

22.8.1963 0 : 1 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla mu
addel 450 nci maddesinin 5 numaralı bendi mu
cibince, ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, 
sicil nüfusta, Burdur - Bucak (Bucak) ilçesi Kes-
tel köyü, hane 99, cilt 10 ve sayfa 87 de kayıtlı 
îsmailoğlu ve Elife'den doğma 7 . 3 . 1929 do
ğumlu Halil ölmez hakkındaki işbu ölüm ceza
sının yerine getirilmesine karar verildi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Buk anunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

25. — Adem Akçay hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/352; C. Senatosu 2/88) 
(S. Sayısı : 240) (1) 

BAŞKANN — Raporu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
18 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 

1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen, Adem Akçay hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifi Mil
let Meclisi Başkanlığının 1 Temmuz 1963 tarih
li ve 2870 - 13639 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonu
muzun 17 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde 
Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu : 

13 . 8 . 1957 tarihinde Gülizar diğer adı Gül
lü Tor'u kaçıramamaktan duyduğu öfke ile Mez-

(1) 240 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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bure Gülizar ve Ahmet Ayaz'ı aynı sebep altın
ca öldürmek ve Hasan Ayaz ile Mehmet Tor'ıı 
keza aynı sebep altında öldürmek kasdiyle yara
lamaktan ve Ahmet îşean'ı da istediği 500 lirayı 
vermemesinden dolayı kesden öldürmekten sanık 
Adem Akçay hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda K. Başkan-
vekili, K. Sözcüsü Bu Kanunda Sözcü 

Tokat Kastamonu 
Z. Betil A. N. Tuna 

Bu Kanunda Kâtip 
İzmir Tabiî Üye 

ö. L. Bozcalı S. Karaman 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. özgür Â. Artus 
Uşak 

K. Coşkunoğlu 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz ist iyen var 

mi l . Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Adem, Akçay hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun 

MADDE I. — Yargıtay Birinci Ceza Daire-
sisin 23 . 6 . 1062 tarih ve esas 61/3239, karar 
02/1782 sayılı Hamiyle kesinleşen, Ordu Ağır 
Ceza Malhkemesinin 26 . 10 . 1961 tarih ve esas 
961/91, karar 961/121 sayılı hükmiyle Türk 
Ceza Kanununun 450/5, 8 nci maddeleri gere
ğince, ölüm cezasına mahkûm, edilmiş bulunan 
ve sicil nüfusta Ordu - Ay bastı ilçesinin Hisar
cık köyü 51 hanede kayıtlı Şevket oğlu ve Mü
nevverden doğma 3 . 8 . 1932 doğumlu Adem 
Akçay hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine 
getirilmesine karar verildi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmivenler.. Kabul edilmiştir. 

22 . 8 .1963 O : 1 
Bu kanunu Adalet Bakanı 

ı 
MADDE 3. •-

yürütül'. 
BAŞKAM — Madde üzerinde söz istiyenL 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

26. -— (İcmal Zambaktı ve Ahmet D ur er 
(Dar) hakkındaki ölüm cezasının yerine r/etirü-
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 3/492; C. Senatosu 2/93) (S, Saym : 241) 
(1) 

BAŞKAN •--• Kaporu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
1 8 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi (lenel Kurulunun 27 Haziran 

1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen, Cemal Zambaklı ve Ahmet Dur-
er (Dar) hakkındaki Ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair kanun teklifi Millet Meclisi 
Başkanlığının 1 Temmuz 1963 tarihli ve 4321 -
22029 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığınla gönderilmekle Komisyonumuzun 
17 Temmuz 1963 tarihli 'Birleşiminde Adalet 
Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuzca, mahkeme ilâmında da 
tal'silen yazdı olduğu üzere, maznunlar Cemal 
Zambaklı ve Ahmet Dıırer (Dar) m, 1 . 12 . 1960 
tarihinde kararlaştırdıkları hırsızlık fiilini ko
laylıkla ika edebilmek için, Hasan Fehmi (îül-
tekin'in evine giderek kendisinden ekmek is
teyip yedikten sonra, abdest almakta olan Ha
san Fehmi (iültekin'i 'arkasından başına kama 
ve keserle vurmak suretiyle ve mütaakıben de, 
karısı Fatma Gültekiıri ve 3 yaşındaki çocuk
ları Mehmet (İültekin'i aynı şekilde öldürdük
leri anlaşılmış bulunduğundan, Cemal Zambak
tı ve Ahmet Durer (Dar) haklarında ölüm ce
zasının yerine getirilmasine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan 'metni ay
nen kabul edilmiştir. 

(I) 24î S. Sairdi hasmayazı tutanağın sonun
da dır. 
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Genel Kurulun tasviplerine sunulmak ü/e

re Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu Kanunda K. Baş-
kaıı vekili, K. Sözcüsü) 

Tokat 
Zihni Betil 

(Bu Kanunda Kâtip) 
İzmir 

O. Lûtfi Bozcalı 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 

(Bu Kanunda Sözcü) 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Tabiî üye 
Suphi Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Art us 

Uyask 
K â mi 1 Coşkunoğl u 

BAŞKAN — Kapor üzerinde söz ist iyen 
var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir, 

Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer (Dar) hakla
rındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 

kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 25 . 9 . 1962 tarih ve esas 1961/3236, ka
rar 1962/2227 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Mersin 
Ağır Ceza Mahkemesinin 16 . 11 . 1961 tarihli 
ve esas 961/13, karar 9*61/154 sayılı hükmü ile, 

22.8.1963 0 : 1 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 ve 
7 nci bendleri gereğince ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan ve sicil nüfusta îzmir - Bayın
dır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 354, cilt 28 ve 
sayfa 11 de kayıtlı ömeroğlu ve Hayriye'den 
doğma, 20 . 1 . 1944 doğumlu mahkemece 
30 . 12 . 1941. tarihine düzeltilen Cemal Zam
baklı ile Mersin Mahmudiye mahallesi hane 633, 
cilt 1/36, sayfa 90 da nüfusa kayıtlı Yusufoğhı 
ve Naciye'den doğma, 26 . 3 . 1.942 doğumlu 
Ahmet Durer (Dar) haklarındaki işbu ölüm ce
zasının yerine getirilmesine karar verildi. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıi: 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

A 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
- SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu- Ka/yseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair T kar et Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

BAŞKAN — Saym Dikegdigil? Yok. Bir de
faya ımalhsuis dlınafc üzere 'gelecek Birlerime bı
rakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Ensti
tüsünde cereyan eden hâdiseye dair sözlü sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam İbrahim Öktem'in ce
vabı (6/182) 

BAŞKAN — Sayın Güneş? Burada. Millî 
Eğitim Bakanı? Burada. Sorulyu oMmıyorum. 

CımtfhurAyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki' soruların Millî EğMim Bakamı ta

rafından sözlü olarak cev^plandırıilımasım arz 
ederim. 

MeHunelt özigüneş 

1. 22 Nisan 1963 tarihli Akşam gazetesinde 
Çankırı Kız Sanat En^tMiöüınide cereyan ettiği 
Mdirilen {hâdisenin malĥ yeM1 nedir? 

2. Bakanilrğı-nız IJU hâdise kalcısında neler 
yapmıştır! 

BAŞKAN — Sayın Balkan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Çankırı Kız Sanat 
Enstitüsü 20 Mayıs 1963 tarihinde verilen nıü-
»aımerede cereyan eden olayla ilgili olarak Çan
kırı Savcılığı talhkikat aıgmış 'buılunımaktadır. 
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Olaya «di karışan Öğretimen baMmıdalki evrak, 
hâdise vazifeden müt'evellidolduğu i<;i'n, Çan
kırı Valiliğine initikal eittiıitmiştir. 

Diğer ıtarnaıftan mionoloğu okuyan öğrenci 
hakkında ise, savcılık genel Milkiimler daire-
<ind'e taihkikait yapılmış ve taikiiibaıba geçilmek 
üziere, Mm için Adateit Bakanlığına başvurul
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Cünes söz istivor musu
nuz * 

Uvet. MEHMET ÖZGÜNEŞ (Talbiî Üye) 
BALKAN — -Buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, mesele ilk ba
kışta basit gibi görülebilir, fakat hâdise iyice 
incelendiği zaman zannediyorum ki, gerek eği
tim bakmniKbın gerekse gocuklarımıza, ver
diğimiz yön bakımından üzerinde mutlaka, 
durulması lâzımgelen bir hâdise karşısında ol
duğumuz neticesine varırız. 

Mesele şöyle, kız sanat enstitüsü bir müsa-
mere yapmayı düşünmüş ve bu arada eğitsel, 
faydalı bir de monolog okuyalım demişler. 
Türkiye'deki bütün kitaplar aranmış, taran
mış ve nihayet en güzel monologu, eğitici; 
bilgi verici monoloğcu, Aziz Nesin'in «Zübük» 
adlı dergisinden bulmuşlardır. Bu monologun 
başı şöyle : «itin Abası.» Bu nıonoluğu kanaa
timce iki bakımdan incelemek lâzım. Birisi; 
acaba bunun ideolojik istikameti nedir? Efen
dim, monologun anlattığı şu : bir köyde bir okul 
var ve bir de köyün bir ağası var, Cemal ağa, Ce
mal ağanın bir iti var. Bu it geliyor okulun kapısı 
önünde yatıyor, bir türlü talebeleri içeri sok
muyor. Öğretmen uğraşır iti oradan kaldıra
maz, talebelerin en güçlüsü uğraşır kaldıra
maz, arkasından tutarlar bekçi çağırırlar kal
dıramaz, polis çağırırlar kaldıramaz. Sonunda 
öğretmen der ki, verin bana bir sopa, bu sopa 
ile kuvvetli zannedilen köpeğin üzerine, kafa
sına sopayı indirince köpek kaçar, arkasın
dan da köyde çocuklar kuyruğuna teneke 
bağlarlar, monologun mevzuu bu. Efendim, 
bund'an anladığım şu : 

Diyor ki, yazı bugünkü sosyal düzen; tıpkı 
okulun önüne çökmüş köpek gibidir. Bu kö
pek güçlü, kuvvetli görünür, ama, zannetmeyin 
o kadar güçlü, kuvvetli, polis ve jandarmadan 

22 . 8 .1963 O : 1 
da bir çare beklemeyin. Ey halk sopayı eline 
al yürü bu. köpeğin üzerine. 

Şu halde ideoloji bakımından öyle zannedi
yorum ki, eğer yanılmıyorsam, tamamiyle çar
pık bir istikamette. Şimdi burada bir soru ak
lıma, 'geliyor, acaba bir kız sanat enstitüsüne, 
ilkokulu bitirmiş olan yavrularımız okula gel
mişler, biz bunlara monolog göstereceğiz, ıııil-
samerede biı* monolog söylenecek. Acaba Tür
kiye'de bütün kitaplar arasında aranıp ta
ranıp Zübük mü bulunabildi. Zübük'ün içinden 
de bu hikâye mi bulunabildi? Bizim zamanı-
mızchı. ben talebe iken Zübük gibi dergiler 
mektebin kapısından içeri giremezdi. Acaba, 
telâkki, mi değişti? Ve mühim olan nokta şura-
sıdır ki, yine bizim zamanımızda derlerdi ki, 
sahne dersaneııin bir parçasıdır. Orada talebe 
eğitilir. Halbuki burad'a son derece çarpık 
zihniyetli bir monolog sahneye koyuluyor. 

İkinci ohırak monologun dili meselesi üze
rinde duracağım. Şurada okuyacağım bâzı par
çalardan anlaşılacaktır ki, bizim zamanımız
da, eğer yine telâkki değişmemişse, böyle ağız
lar/a apaş ağzı derlerdi. Bizim zamanımızda 
böyle şeyler değil okula girmek, talebe bun
ları dışarıda bile ağzına alamazdı. Halbuki 
bakın neler söyleniyor. «Varıp iti kaldırmak 
istedim. Hoşt, kalk bakalım pHşa çocuğu..» 
Bu daha basit bir hitap... 

Bir yerinde daha; «kalk ulan namussuz» 
Bir yerinde daha; köpek kalkamıyor da, öğ

retmen talebelerine tavsiye etmeyi düşünüyor, 
fakat aklına geleni söylemiyor. Şöyle diyor: 

«Aklıma bir şey geldi, ama çocuklara söyliye-
mezsin ki, şuna bir kancık gösterin diyecektim» 
Affedersiniz, buradaki hanımlardan özür dilerim. 

Tekrar ediyorum, bir kız sanat enstitüsünde 
sahneye çıkan monolog bu. «Aklıma bir şey gel
di, ama çocuklara söyliyemezdhn ki. Şuna bir 
kancık gösterin diyecektim, diyemezdim tabiî.» 

Bir başka yerinde daha. 
«Meğer Cemal Ağanın çanak arkadaşı imiş 

bizim beyefendi.» Cemal Ağanın çanak arkadaşı 
diye hitabettiği beyefendi, oranın maarif memu
rudur. Hulâsa dil bakımından da, ideoloji ba
kımından da çarpık olan bu yazının dil tarafının 
da sureti katiyede okullara girmemesi, değil okul
lara girmek, dışarıda dahi bir mektep çocuğu
nun bunları ağzına alması katiyen caiz değildir. 
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Ve hele sureti katiyede öğrencilere tavsiye edi
lecek bir yazı olmaması bakımından da bunun bir 
mektebin sahnesine girmemesi lâzımgelir. 

Bir noktaya daha dokunmak istiyorum. Bu
radaki çok iğrenç iğma. Bu iğmayı ben burada 
belirtemiyeceğim. Elimdeki fotokopisidir. Merak 
eden arkadaşlar olursa, bu fotokopiyi okuyup, 
bu iğrenç ima hakkında ve bu yazının yazıldığı 
sırada cereyan eden bâzı hâdiseler de hesaba ka
tılırsa mesele ortaya çıkabilir. 

Mesele bununla da bitmiyor, sadece monolog 
meselesi olsa idi, bu çarpık ideoloji, pis dilli, iğ
renç dilli bu monolog sadece sahneye çıkarılmak
la kalınmamış daha da ileri gidilmiştir. 

Yüksek rütbeli bir subayın bana kendi imza-
siyle yazdığı mektuptan birkaç satır okuyacağım. 
Şöyle yazıyor bu subay arkadaşım: Monolog ma
lûm. «Piyes olarak evvelâ 16-17 yaşlarında kız
lara dar pijama giydirmişler, kuşaklarını sık
mışlar, sahnede boğuşturdular. Sonra ellerinde 
gres pompası gibi garip bir tenkiye aleti vardı. 
Diğer bir kıza tatbik yapmak istiyor.» Görülü
yor ki aynı zamanda piyes içinde de sanki gül
düreceğiz, hoş olacak veya eğlendireceğiz diye 
değil, yalnız kız okulunun her hangi bir yüksek 
okulda dahi geçmemesi lâzumgelen edeb sınırla
rını aşan bir mizansen meydana getirilmiştir. 
Ben burada şunu söylemek istiyorum ki; kız sa
nat enstitüleri bu memleketin en çok muvaffak 
olmuş, bu memleketin en verimli hale gelmiş bir 
müessesesidir ve şimdiye kadar bu müesseseler 
tertemiz kalmıştır. Gönül istiyor ki, eğer varsa, 
bu gibi küçük sızmalar mutlaka önlensin. Ben 
cidden hüsnüniyetinden cesaretine son derece 
emin bulunduğum Maarif Vekilimizden istirham 
ediyorum; bu gibi hâdiseler bir daha tekerrür et
memelidir. Hele bir monolog seçilirken, bir kız 
okulu ilkokula dayalı bir kız sanat enstitüsünde, 
bu Zübük ve Zübük'ün içinden de şu yazı ge
çirmemelidir. Hürmetlerimle. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür, 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü BikeçligiVin, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair sözlü sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı İbrahim Öktem'in cevabı (6/183) 
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BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Dikeçligil 

buradalar, Sayın Bakan buradalar soruyu oku
tuyorum. 

İ29 Nisan 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Bu sorumu Türk Gençliğinin ruhi yapısını 
tahribetmek ve sapık ideolojilere sürüklemek is-
tiyen bâzı Türklük ve Türk öğretmenliği şuu
rundan mahrum kişilerin aziz meslek kadrosun
da yer almış olduklarını, bu hususlarda Millî 
Eğitim Bakanlığının pek de aktif olmadığını 
belirtmek için sormuş bulunuyorum. Sayın Mil
lî Eğitim Bakanının sözlü olarak cevaplandır
masına tavassutlarınızı rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. Bütçe müzakereleri sırasında müfredatı 
ile asla ilgisi olmıyan, Polatlı Ortaokulunda 
Yurttaşlık Bilgisi okutan öğretmenin öğrencile
rine sormuş olduğu soruları tebarüz ettirmiştim. 
Yazılı cevabınızda tahkikat yapılacağını bildir
miştiniz. Acaba bugüne kadar alman netice ne 
olmuştur? 

2. Kayseri Lisesinde Amerikan FÎELD 
SERVÎS'inin Amerika'ya talebe mübadelesi için 
açmış olduğu imtihanda istanbul'dan 24 Ocak 
1963 günü hem de Türk Heyeti olarak gelen üç 
şahsın Kayseri lisesi ikinci sınıf öğrencisi bulu
nan SEMRA KERMAN'a ne gibi sualler sor
muşlardır? Bu sorulan sorulardan malûmatınız 
olmuş mudur? Ve bu soruları soran şahıslar 
kimlerdir? Eğer bu mümeyyizler hakkında ma
kamınıza müracaat vâki olmuş ise, haklarında 
ne gibi işlem yapılmıştır? Ve nasıl bir sonuç al
mıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa, Milletvekili) — Sayın Dikeçligil 
arkadaşnmıizın sorularına arzı- cevap ediyorum. 

Birinci soruya cevabım : İstanbul'da yayın
lanan Yeni İstanbul ve Polatlı'da yayınlanan 
Sakarya gazetelerinde çıkan yazılar üzerine yap
tı rdığım soruşturma Sonucunda Polatlı Orta
okulu Yurttaşlık Bilgisi Öğretmeni Mustafa 
Koş'un okulun ükinci sınıf öğrencilerine ev öde
vi olarak verdiği 1'6 soru hem programın tesbit 
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ettiği çerçeve dışında, hem de öğrenci seviyesi
nin çok üstünde bulunmuştur. Ayrıca 'bahis ko
nusu sorular muhteva bakımlından dikkate şa
yan bulunması sebebiyle adr geçen öğretmene 
ihtar cezası verilmiş ve bir başka okula nakle
dilmiştir. 

İkinci Soruya cevabım: Amerikan Pield Ser
vis bursları ile bir yıl müddetle Amerika'ya gön
derilecek öğrencilerin seçme imtihanlarının ya
pılacağı Bakanlığımız tarafından 26 .10 . 1968 
'gün 1360 sayılı yazu ile valiliklere bildirilmiş
tir. Bunum üzerine Başkan Kaner Turaman im
zası ile Ankara'dan çekilen 17 .1 .1960 günlü 
tel yazı ile imtihan heyetinin ıgeleeeği hakkın
da Kayseri Lisesi Müdürlüğüne bilgi verilmiş
tir. Ve üç kişilik Amerikan Field Servis imtihan 
heyeti 24 . 1 . 1963 günü Kayseri Lisesine gel
miştir. Okulun 5 P - 5 D sınıflarında yapılan 
seçme imtihanında lise öğretmen kurulundan hiç 
kimse katılmamış ve imtihan büyük biı gizlilik 
içinde cereyan etmiştir, imtihan bittikten son
ra okulun müdür odasında imtihana giren öğren
cilerden birisine velisinin de bulunduğu bir sı
rada sonucun duyurulması üzerine, heyet tara
fından öğrenciler neden başarı kazanamadılar 
sorusu cevaplandırılırken yapılan açıklamalarda 
imtihanlarda öğrencilere aşağıdaki soruların so
rulduğu anlaşılmıştır. Picasso kimdir? Kari 
Marks kimdir ve ne yapmıştır? Sosyalizm ne
dir? Komünizm nedir, felsefesi nedir? Komü
nizm ve Sosyalizmin farkları? Kaptalizm ne
dir, Küba olayları hakkında düşünceleriniz ne
dir? Başkan Kennedy'nin kararlarını tasvibedi-
yor musunuz? Yassıada kararlarını tasvibediyor 
musunuz? Türkiye geri bir memleket inidir? 
Türkiye'nin geriliği ile Yunanistan'ın geriliği 
aynı seviyede midir? Türkiye'de cahiller nüfu
sun kaçta kaçını teşkil eder, ne demek istersiniz 
niçin? İmtihan heyeti müdürün odasından çık
tıktan sonra öğrenci velisi ile birlikte edinilen 
bu bilgi tutanağa geçirilmiştir. İstanbul Em
niyet Müdürlüğünün 10 . 4 . 1963 gün 5792/5782 
saydı yazısında Kayseri Emniyet Müdürlüğü
nün tesbit ettiği bilgiye göre Kayseri'\ e gönde
rilen imtihan heyetinin Türk - Amerikan Field 
Servis Uluslararası burslarının denetleyicileri 
Kaner Turaman, Melik Kobal ve Tümer Sabuıı-
cugil'den müteşekkil bulunduğu tesbit edilmiş
tir. İmtihana giren öğrenci Semra Terman ve 
velisi Binbaşı Halil Terman tarafından yukarda 
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tesbit edilen bu durumun bir dilekçe ile Doğu 
Menzil Kumandanlığına, İçişleri Bakanlığına 
ve Emniyet Teşkilâtımıza intikal ettirildiği ha
ber alınmış ve okul müdürlüğü tarafından baş
kaca bir işlem yapılmamıştır. Kayseri Valili
ğinin 5 . 6 . 1963 gün ve' 6429 sayılı yazısı ile, 
bu yazıya ilişik olarak alman okul müdürlüğü
nün yazısında valilikçe arşivlerde siyasi ilişikle
ri kaydına raslanmıyan yukarda isimleri yazılı 
imtihan heyeti üyelerinin bu soruları tipik bir 
Amerikan taktiği ile düşünmeyi ve iyi tanıma 
gayesini güderek düzenledikleri ve bir kasda da
yanmadıkları sonucuna varıldığı ifade edilmek
tedir. Amerikan Field Servisi temsilcileri tara
fından yapılan imtihan ile de ilgili olarak okul 
müdürlüğü kanalı ile bakanlığa gönderilen im
tihan tutanaklarında bugüne kadar hiçbir şikâ
yet bahis konusu edilmediği gibi imtihanı kaza
nan öğrenciler ile bu öğrencilerin ailelerinden 
de Bakanlığımıza her hangi bir şikâyet intikal 
etmemiştir. Bu bakımdan bakanlığımız bu uya
rıcı soru önergesi üzerinde konuyu derinliğine 
incelemek lüzumunu hissetmiştir. 

Amerikan Pield Servis tamamen özel bir 
teşekkül olup başlangıçta 1915 Birinci Dünya 
Savaşı sırasında iharbde yaralanan askerlere 
gönüllü olarak yardım etmek amacı ile kurul
muştur. 1947 tarihinden beri sulhcu gayelere 
hizmet etmek için eğitim alanında faaliyete geç
miştir. Teşkilâtın amacı Amerika ile diğer 
dost memleketler arasında öğrenci mübadelesi 
yoliyle uluslararası karşılıklı anlayış ve dost
luk duygularını geliştirmektir. Lise öğrencileri 
Amerika'da önceden Amerikan Pield Servis 
Teşkilâtı tarafından tesbit edilen aileler yanın
da kalmakta ve (bulundukları mahaldeki öğre
tim kurullarına devam etmektedirler. Öğren
cilerin evlerinde kaldıkları aileler de 'kendi ya
şında ve cinsiyetinde bir öğrencinin bulunması 
şarttır. Yabancı öğrencileri kabul edecek aile
lerin durumları teşkilâtça önceden incelenmek
te ve her bakımdan aranılan vasıfta olmaları
na bilhassa dikkat edilmektedir. Bakanlığımız
daki kayıtlara göre Amerikan Pield Servis 
burslarından faydalandırılarak Bakanlık aracı
lığı ile öğrenci gönderilmesine 1957 yılında baş
lanıldığı anlaşılmaktadır. Amerikan Field 
Servis burslarından faydalanacak öğrencilerin 
seçimi için önce okul müdürlükleri her bakım-
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tür verirken, bir taraftan da Millî Eğitim siste
mine dayanarak millî terbiyeyi veren bakanlık 
demektir. Bunun dışında bir terbiye verdiği tak
dirde bu Bakanlığın adını değiştirmek iktiza eder. 
ismi üzerinde, Millî Eğitim Bakanlığı. Şimdi an
laşılıyor ki, Millî Eğitim Bakanlığının bünyesine, 
mi l î eğitime düşman olan bir zihniyet yerleşmiş 
ve yavaş yavaş Türk çocuğunun bünyesini ke
mirmektedir. Bundan önce arkadaşımızın verdi
ği sözlü sorulardan da anlaşıldığı gibi, hakikaten 
bu bünyeye devası aranması zarureti olan bir 
hastalık girmiştir. O halde Sayın Millî Eğitim 
Bakanının burada hakikaten vazifesi ağır ve 
yüklü oluyor. Bu ağırlık ve yüklülük içerisinde 
Millî Eğitim Bakanının vazifesinde muvaffak ol
masını biz de elbette ki, temenni ederiz. 

G. Senatosu B : II 
dan en iyi durumda olan öğrencileri arasında 
yeter sayıda aday tedbit etmektedir. Bilhassa 
bu adaylar Amerikan Field Servisin memleke
timizdeki Türk öğrencilerinden teşekkül eden 
bir komisyon tarafından temel ingilizce testine 
tâbi tutulmakta ve sınavda başarı gösterenler 
genel kültür, intibak gibi hususlarda bilgi edin
mek üzere aynı ikomisyon tarafından mülakata 
alınmaktadır. Yazılı sınav ve mülakat için 
öğrencilerin bulundukları okullara gitmektedir
ler. Bu imtihanlarda şimdiye kadar her hangi 
bir temsilci bulunmamıştır. Amerikan Field 
Servisinde imtihanı yapanlar daha önceki se
nelerde aynı programdan faydalanarak Ame
rika'ya gönderilmiş olan ve halen yüksek öğ
renimlerine de devam etmekte bulunan gençler 
dir. 

Onlar bu vazifeyi bir karşılık gözetmeksizin 
gönüllü olarak ifa etmektedir. Amerikan Field 
Servis imtihanları memleketimizde önce Ba
kanlığımızın aracılığı bahis konusu olmalksızın 
1952 - 1953 yılında başlamıştır. O tarihten -bu 
yana, bu yıl gönderilecekler hariç, Amerika'ya 
442 öğrenci gönderilmiştir. Her ne kadar Ame
rikan Field Servisin bu imtihanları resmî bir 
teşekkül tarafından değil, daha önce aynı prog
ramdan faydalanan şahıslar tarafından yapıl
ması prensibini gaye edinmiş gözükmekte ise de 
Bakanlığımız !bu son hâdiseden ders alaraJk önü
müzdeki yıldan itibaren bahis konusu imtihan
ların fiilen Bakanlığımız temsilcileri nezdinde 
yapılmasını zaruri görmektedir. Bu maksatla 
Kayseri'de yapılan imtihanda 'sorulan sorulara 
ve imtihanın cereyan tarzı Amerikan Field 
Servis ilgililerine teferruatı ile intikal ettiril
miştir. Ve kendilerinin bu konudaki düşünce
leri sorulmuştur. Tahmin olunmamakla beraber 
alınacak cevapta Millî Eğitim politikamıza ay
kırı bir hususla karşılaşıldığı takdirde bu du
ruma karşı Bakanlığımızca gereken tavrın ta
kınılacağı ve bu konuda icaibeden tedbirin alı
nacağını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DlKEÇLlGlL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, muhterem Bakanın verdiği iza
hattan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ben
denizin bu soruyu sormaktan maksadım; ismi 
Millî Eğitim Bakanlığı yani, Millî Eğitim Ba
kanlığı demek Türk çocuğuna bir taraftan kül-

Muhterem arkadaşlar, birinci sorunun ceva
bında nazikâne öğretmene bir ihtar verildiğine 
ve başka bir yere nakledildiğini beyan buyurdu
lar. Benim kanaatimce Maarif Vekilinin izah 
buyurdukları gibi bu sorular tam mânasiyle müf
redat dışıdır ve ilgisi yoktur. Yurttaşlık konu
larında böyle bir konu yer alamaz. Bu soruları 
Sayın Vekil Bey okudular, ben de birkaç tanesi
ni okuyayım : 

Türkiye'de toprak dağıtımı nedir? Bu düzen 
değişmeli midir? Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm 
ekonomi düzeni hakkında bilginizi genişletin ve 
geri kalmış toplumlara bunlardan en yararlısının 
hangisi olduğunu yazınız, iç ve Dış sömürgeci
lik üzerinde bilgi toplayınız. Çıkarcı siyasetçi
ler cahil halkı ve okumuş cahilleri nasıl aldatı
yorlar? Eejime karşı görüyorsunuz çocuklarda 
nasıl bir davranış uyandırmak istiyor. 

Dünya toplumlarını açlık ve yokluk tehli-
'kesi nerelere götürüyor? 27 Mayıs Devriminin 
getirdiği fikirler nelerdir? 27 Mayıs Devrimini 
bu öğretmen kendi duygularına alet edecek. 
Diğerlerini arz etmiyorum, malûm şeyler. Müf
redata baktığımız zaman orada böyle soruların 
yeri yoktur. Anlaşılıyor ki, öğretmende fikren 
sapık ideolojiler yer almış ve düşünceleri 
yanlıştır. Tamamen Türk çocuklarının fikri
yatını zehirlemek ve millî eğitim kurallarına 
aykırı bir fikir akımına doğru onları götür-
ımektir. Bunlar ortaokulun birinci sınıfındaki 
çocuklar ve böyle ortaokul çocuğunun seviye
siyle kabili telif olmıyan ve müfredatta yer al
ını yan soruları sorar öğretmen, bir ihtar cezasiyle 
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cezalandırılıyor ve başka yere naklediliyor. 
Bu öğretmen gittiği yerde rahat duruyor mu? 
Benim tahminime göre, vazifesine aynı şekilde 
ve aynı zihniyet içinde devam etmektedir. O 
halde memleket çocuğunun fikriyatını ve ru
hunu kemiren ve diğer öğretmenleri de lekeli
ydi bu öğretmenin vazife başında kalması doğru 
değildir. Lâzı.mgelen tahkikat yapılmalı ve lâ-
zıımgelen ceza verilmelidir. Verilmediği tak
dirde bu hâdiseler kangren olur gider. 

Muhterem arkadaşlar, ben isterdim ki, bu 
öğretmen arkadaşlar, gerek bizini tarihimizi do-
layısiyle Tükiye'nin durumunu ve Asya ile Av
rupa'nın coğrafi mevki itibariyle ortasında bu
lunan bir ülkenin çocuklarının nasıl yetişece
ğini bilmesi lâzımdı. Eğer tarihimizi tetkik 
edecek olsaydı ve şu kadarcık bir kültüre sa
hip bulunsa idi bu arkadaşımız hakikaten böyle 
Şimal komşusunun zihniyetine sahip bir genç
liğe uygun tarzda gençlik yetiştirmek iste
mezdi. Sene 1887. Tarihte Niğbolu'nun sükûtu 
anında geçer. Anlatan Kıral Dük Nikola'nm 
yaveri. Vaka tarihi 15 Temmuz 1887 akşamı 
«Niğbolu'nun tesliminde bâzı Türkler elleriyle 
yüzlerini kapatmış ağlıyorlardı. Tam bu anda 
bir silâh seısi duydum; bir Türk zabiti hazin 
nağrasma tahammül edememiş, intihar etmişti. 
Üzerine koştum, artık cansızdı. Kim olduğunu 
anlamak için künyesini buldum, boynunda 
çok küçük ebatta Kuran -ile bağlı olan künye
sinin içinde iki küçük çocuk fotoğrafı da var
dı. Bu teslim olan alay erkânı harbiye kolağası 
idi...» Devam ediyor : «Esirler geçit resmi yap
tırılırken, Niğbolu'nun dar sokaklarından çı
kabilmek için herkese yaya yürümeleri için 
emredilmişti. Buna rağmen 'bir Türk askeri 
atının üzerine ve ikisi de eğere yapışmış va
ziyette yürümekte idi. Türkçe bildiği kadar 
onbaşı ona «yere eğil» diye bağırdı. O muha
tabını bir müddet süzdü, sonra kendisini yere 
attı. İki bacağı kopuktu ve hâlâ kan akıyordu. 
Yanma geldiğim zaman gözleri tarifsiz bir ıs-. 
tırapla kapanıyordu. Mat rama dayandım, uzat
tım. Suyu eliyle reddetti. Fakat bakışlarında 
derin bir minnet vardı. Artık hiçbir alâka onu 
hayata iade edemezdi. İyi zabitler elinde ancak 
bir kurşun bulabildiği zaman bu insanların dünya-
yanm en sabırlı, en metin, ölüme gül'er yüzle git
meyi bilen bir milletin çocukları olduğunu burada 
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bir daha tckrarlıyacağım. «Bunları bir ecnebi mü
şahit anlatıyor. Asırlarca ecdadımız Albert So
ran "in dediği gibi; «vaktaki Kuşlar doğdu, Türk 
düşmanlığımı benimsedi. Bu değişmez bir kaide
dir.» Millî Eğitim Bakanlığının, millî eğitim dâ
vasına vereceği öğretmeni Türk çocuğunun karşısı
na 'geçtiği vakit dostunu, düşmanını tanıtması 
•ve ona 'bir millî terbiye vermesi, millî ruh ver
mesi bu camia içerisinde bu millî ruh ve he
yecanla yükselme duygularını aşılaması itkiza 
eder. Böyle sapık fikirlerle Türk çocucuğunu 
zehirlenmesi, dolayısiyle esir milletler kampı
nın arasına Türk milletinin çocuklarını itmeye 
mâ'tııf ideolojilere onları kaptırmaya hakları 
yoktur. O halde millî eğitim içerisine böyle 
soysuz ve öğretmen camiasını lekeliydi insan
lar nüfuz etmiştir. Fakat millî Eğitim içerisine 
neşter atılarak bunlar temizlenmelidirler. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Yazık bu millete. Buna mu
kabil milliyetperver öğretmenler yerlerinden 
alınıyor. Bunları ileride aeıklıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, burada tarih sah ne
sinden Mirî Âli'nin tarih sahnesindeki menkı
besini de bırakıyorum. Bu insan hakikaten bü
yük kahramanlık destanları yaratmıştır. Rus
lar en büyük mevkii verdikleri halde Plevne 
harbi eri sırasında Rusların safına geçmemiş, at
lı süvari ile Türk tarafına geçmiş ve kahra
manca çarpışmıştır. Ruslar kendisine taç veri
yorlar, bunu da kabul etmiyor. Bugün memle
ket çocuklarına ders veren bu öğretmenlere maa
lesef taç da verilmiyor, bunlar gönüllerinden ya
kalanıyor ve Türk çocuğunun kalbini zehirli
yorlar. Ama Millî Eğitim Bakanlığının Milliyet
perver camiasını böyle sapık ideolojiye sahil) 
insanlardan tenzih ederim. Bu gibi insanlar 
Türk öğretmenini de lekeliyorlar, ısrarla bunun 
üzerinde durulmalıdır ve bunlara lâyık olduk
ları eczalar verilmelidir. 

İkinci mesele; çok kıymetli bir Türk binba
şısının, - Bakanımızın da izah ettiği gibi - ver
miş olduğu dilekçedir. Arkadaşlar, görüyorsu
nuz birbirine nasıl paralel yürüyor. Birisi Ame
rikan Field servisinin göndermiş olduğu Türk 
öğretmenlerinin sorduğu soru. Biz Millî Eğitim
ciyiz. Maarif Müdürlüğüm sırasında Amerika'
ya gidecek öğretmenlerde şu vasıf aranıyordu: 
Millî duygu, 'millî karakter sahibi olsun ve ora-
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•da erimesin, memleketi temsil etsin. Nitekim 
Amerikan Talaş Kolejinden gönderilecek ço
cukların, maarif müdürü bulunduğum sıralar
da bu vasıflara sahibolmalarma bilhassa dik
kat ediyordum. Daima, bu vasıfları arar, bu şe
kilde millî ruh ve karakterle ilgili sualler so
rardım. Kazandıktan sonra bunlar gönderilirdi. 
Şimdi bu servisin kabahati yok, fakat yazılı 
imtihandan sonra karşılıklı bir konuşma ile 
bunları değerlendirebilmek için - Vekil beyin 
de arz etmiş olduğu şekilde - öğretmenin sordu
ğu, Kari Maks kimdir, gibi suallere ne lüzum 
var? Çocuğa tatbik edilen müfredat progra
mında böyle birşey yok. Komünizm nedir, sos
yalizm nedir? Komünizmle sosyalizm arasın
daki farklar nedir? Bunun ne ilgisi var. 

Bu çocuk Amerika'da Türk Milletini temsil 
edecek ve bir Amerikan ailesinin yanında kala
cak. örf ve âdet ile, millî duygu ile, davranışla-
riyle Türk Milletini temsil edecek bir çocuğa so
rulacak sual mi bunlar? Maalesef bu servisin ara
sına da giren bu sapık ideoloji sahibi insanlar 
bu suretle kendi zihniyetlerine uygun öğrencile
ri Amerika'ya göndermek istiyorlar. 

Vekil Bey 400 talebe gitti diyorlar. Arkadaş
lar, Millî Eğitim bütçesi görüşülürken arz etmiş
tim; genç yaşta millî kültürü, karakteri, duygu
su teşekkül etmeden Avrupa'ya talebe göndermek 
memleketimiz için daima bir kayıp olmuştur. Gi
decek insanda millî kültür, şahsiyet ve karakter 
teşekkül ettikten sonra gönderilmesi ve oranın 
kültürünü, irfanını alarak dönmesi memleket için 
çok daha faydalı olacaktır. Buna riayet etmedi
ğimiz için Tanzimattan bu yana gönderdiğimiz 
talebeler lâyık bir şekilde yetişmeden memleketi
mize dönüyorlar. Gelen yazılarla bunları ispat 
edebiliriz, bu da ayrı bir mesele. Şimdi Vekil 
Bey bundan önceki beyanında buyurdu; biz bu
na el atacağız dedi. Memnuniyet verici bir şey. 
Yine Vekil Beye şunu hatırlatmak isterim ki, 
millî eğitimin bünyesine bu Field servisten gelen 
sorular da gösteriyor ki, sapık ideoloji sahibi in
sanlar girmiştir ve Türk çocuğunun bünyesini 
zehirlemekte ve bunun için devamlı surette çalış
maktadır. Bunların millî terbiye ile katiyen 
alâkası yoktur. O halde arkadaşlar ve Muhterem 
Bakan, Millî Eğitim Bakanlığı vazifesi sandalye
de de yapılır, gününü gün etmeden de olur. Fa
kat bu memleketin kaderi ile oynıyau insanların 
üzerinde durmak lâzımdır, tnsan nesli bir mem-

22 . 8.1963 O : 1 
leketin en büyük yatırımıdır. Allah göstermesin, 
Türk Milletinin bundan başka kalesi yoktur, 
memleketimizin kalesi budur. Bu kaleyi müda
faa etmeye mecburuz, bu kaleyi müdafaa ede
cek insanlar da millî şuura, millî mefkureye sahip, 
vatan ve millet sevgisi aşılanmış insanlar olacak
tır. Arkadaşlar, biz bu soruları getiriyoruz, maa
lesef matbuatta da yer almış sapık ideolojili bu 
kimseler matbuat vasıtasiyle de bizi tezviratla 
kötülemektedirler. Ama alnımız açıktır. Biz mü
cadelemize devam edeceğiz. Onun için şu kür
süye geldik, yemin ettik. Hakikaten millî eğitim
ciyiz, millî eğitimimize sadıkız, tam mânasiyle 
millî eğitimin şümulünde, müfredatının şümu
lünde Atatürk'ün anladığı mânada bir gençlik 
yetiştirirsek ne mutlu bize. Atatürk - fikriyatını, 
önce de arz ettiğim gibi - vatanperver, milliyet
perver ve Türk Milletine, Türk Parlâmentosuna 
düşman olanlarla mücadele edecek bir gençlik 
istiyor, komünizmle mücadele edecek bir genç
lik istiyor. Atatürk bu memlekette millî mefa
hire ne kadar aykırı cemiyet varsa vaktinde ka
patmıştır. Arkadaşlar bir hâtıramı anlatayım. 
Sene 1933, ben İstanbul Maarif Mektebinde oku
yordum. Sabahleyin bir de baktım 3 - 4 arkadaş 
toplanmış götürülüyor, Atatürk devri. Sabah
leyin Öğrendim ki, - birinci sınıftayız, leyli mek
tepte ise birinci sınıflar üçüncü sınıflara gire
mez, bir ocak terbiyesi vardı o zaman - bu arka
daşlar sapık ideoloji sahibi arkadaşlarmış. Millî 
Emniyet bunları tesbit etmiş, aldılar sabahleyin 
götürdüler, îşte Atatürk terbiyesi, Atatürk pren
sipleri. Atatürk'ü dilimize tespih edip dolaş
tırmak değil, onun şahsiyetini, onun yaptığı işle
ri, eserlerini devam ettirmek, gerçekleştirmek ve 
fiiliyat haline getirmektir. Biz okurken böyle 
idi. Hocalarımızdan millî mefahire ait neler duy
duk. Öğretmen için hocalarımız derdi ki, öğret
men içki içmez, kumar oynamaz. Bir evliya gibi 
olmalıdır. Ben o zamandan bu zamana kadar ho
calarımızın telkini ile ne içki içtim, ne de oyun 
oynadım. Bir de şu öğretmenlerin sordukları su
ale bakınız; Allah aşkına, yazık şu milletin pırıl 
pırıl kanı ve ruhu temiz çocuklarına. Maarif Ve
kilimizin bunlar üzerinde daha hassasiyetle eğile
ceğini ümideder, hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Çok muhterem 
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Başkan, muhterem arkadaşlarım, arkadaşımız 
Hüsnü Dikeçligü'in konuşmasında önemli nokta
lar var; muhterem özgüneş arkadaşımızın da so-
rulariyle irtibatlı düşünceler, bunlar. Türkiye'de 
sosyal bir değişim içindeyiz, bunu itiraf etmek 
lâzımdır. Gerçeklere yürekten cesaretle ve Ibü-
tün samimiyetle bakmazsak birtakım -kararla
ra bağlanmış, ve nazari düşünceler içinde kal
mış insanlar oluruz. Bir defa Millî Eğitim Ba
kanlığı bünyesinde muzir düşüncelerin yerleş
tiği düşüncesini kabul etmek, insafsızlık olur. 
Hüsnü Dikeçligil arkadaşım, olsa olsa, bütün 
idare kademelerinde olduğu gibi, bütün sınıf 
ve zümrelerde olduğu gibi Millî Eğitim Bakan
lığında da bu neviden düşüncelerin serpintile
rinin mevcudolabileceğini söylemek istemiştir. 
Gerçekten yakından tanıdığımız zaman bu bün
yenin şurada burada çıkabilecek bir takım 
çatlak görüşler, çatlak davranışlar ne olursa 
olsun bütün olarak Dikeçligil arkadaşımızın da 
ifade buyurduğu veçhile Atatürk milliyetçi
liğine sımsıkı sarılmış bir bütündür. Yalnız; 
mesele gelişen sosyal bünyemizin bundan evvel 
üıer birimizin bağlı bulunduğumuz kavramlara 
bir Ibaşka mâna verdiğini, başka 'bir mâna ver-
dlttiğini de kabul etmek insafını göstermemiz 
gerekir. Aksi takdirde, gidişin çok arkasında 
kalırız. Bununla hiçbir zaman Türk toprakla
rında yabancı ideolojinin yeşermesine fırsat ve 
imkân vermek gibi bir düşünce bir görüş bahis 
konusu olamaz. Ben de tıpkı Hüsnü Dikeçligil 
arkadaşımız gibi bu nevi hareketlerin tam mâ-
nasiyle karşısındayım. (Bravo (sesleri) Fikren, 
ruhen 'bunun karşısındayım. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ama 
sizi kendi halinize bıraksalar Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Sayın Demir, müdahale etme
yin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) -— Şimdi müsaade buyurursa

nız arkadaşıma cevap vereyim. 
İki gözüm, kardeşim zatıâliniz bilmiyorum 

nerede idiniz, ama bendeniz 40 küsur seneye 
yakın bir zaman belli 'bir inancın, belli (bir fik
rin belli bir anlayışın sahibi olarak kaldım ve 
hiç değişmedim. 

Sizin imasını yaptığınız şey bana tesir et
meyen, ne benim düşüncelerime sızması müm
kün olan, ne de benim davranışlarıma zerrece 
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tesiri olabilecek imalardır. Ben, yetkilerini 
bütün sorumluluğun gerektirdiği ölçüler için'de 
kullanan bir zatım. Bunun aksine bir davranı
şın delilini vermediniz mi konuşmanız indî bir 
konuşma olur, sevgili arkadaşım... 

Millî Eğitim politikamızın milliyetçilik' anla
yışında, sosyal anlayışında bir takım esaslı gö
rüşlerin hâkim tutulmasının lüzumuna bendeniz, 
de kaaniim. Bunun hududunu tâyin ve tesbit 
etmenin lüzumuna kaaniim. Ama uzun zaman-
danberi işleyen bir mekanizmanın bozukluğu
nun bugün ortaya serdiği, verdiği misalleri bir 
hamlede şu ve bu düşünceyi ileri sürmek sure
tiyle derhal düzeltivermek o kadar kolay değil
dir. Binaenaleyh bunu bir prensip görüşü içinde 
ele almak, yavaş yavaş Türk çocuğuna verilecek 
olan millî terbiyenin, millî inançların hududunu 
tâyin etmek ve bunu yürüyen bir politika haline 
getirmek, müessir bir politika haline getirmek öy
le zannediyorum ki, muhterem arkadaşlarımın 
düşüncesinin temelini teşkil etmektedir. Buna 
katılmamak mümkün değildir. Cemiyetimizin bir 
zayıf tarafı vardır. O da kendi imkânlariyle 
kendi gelişmesini gerçekleştirecek durumda değil
dir. Dünya birbirine girift olmuş, her geçen gün 
milletlerarası münasebetler alabildiğine genişle
miş, âdeta millet mefhumu, milliyetçilik mefhu
mu dünkü anlayışımız ölçüsünde değil, kıtalarara
sı, milletleri birliği gibi bir istikamette gelişmek
te bulunmuştur. Gençlerimizi yetiştirmek kal
kınmamızın gerektirdiği bilim dallarında müte
hassıs elemanlar yetiştirmek için haricin yardı
mına muhtaç bulunuyoruz. Amerikalıların bu 
ihtiyaçlarımızın karşılanması için verdikleri im
kânlar birtakım şartlara tâbidir. Bu aldığımız 
imkânlara kendi görüşlerimizi hâkim kılmak ye
rine onların bizlere sundukları şartları kısmen 
kabul etmek suretiyle bu ihtiyaçlarımızı gider
mek durumundayız. Eğer, şayet Türk cemiyeti 
gerekli imkânlara sahip ekonomik kudreti bu ne
vi yardımlardan müstağni kalacak bir durumda 
olsaydı, hiç şüphesiz kendi şartlarımızı önceden 
tesbit eder, bu şartlar içinde bu neviden im
kânları çocuklarımızın emrine amade kılardık. O 
halde bütün bunlara rağmen bir başıboşluğu 
terviç mi etmek lâzımdır? Asla... Ben bugünkü 
soruların, millî eğitim politikasını yönetme so
rumluluğunu taşıyan bir arkadaşınız sıfatiyle, 
önümüzdeki politikanın tesbitinde esaslı bir un
sur getirdiğine ve bundan edinilmesi gereken is-
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tifadeler bulunduğuna kaaniim. Bu sebepten ar- I 
kadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ama 
birtakım hâdiseleri tek başına ele alarak bundan 
toplu bir netice çıkarmak, bence hakikate uymaz. 
Uyanık olmamız belki uyanık bulunmamıza yar
dımcı olur. Ama bunu çoğunluğa mal etmek 
gibi haksız bir netice doğru olmaz. Bu bakım
dan ben arkadaşlarıma her mânasiyle yaptıkları 
bu kontribüsyondan dolayı teşekkür ederim. 

Polatlı okulunda öğretmene yapılan muamele
yi Dikeçligil arkadaşımız kâfi bulmaz. Ne yapar
sınız ki, elimizdeki mevcut mevzuat bir öğretme
nin işlediği bir suç için yapılacak muameleyi da
ha ağır ceza hükümlerine tâbi tutmak için gerek
li delilleri vermemişse Maarif Bakanlığı elindeki 
mevzuat içinde hareket etmek zorunda bulunu
yor. Bir öğretmen, falan yerdeki işlediği suçtan 
dolayı orada bırakmıyorsunuz bir başka yere alı
yorsunuz. İdareci değil, doğrudan doğruya öğ
retmendir. Bununla beraber bu arkadaşımızın 
hangi ölçüde yabancı ideolojilere âlet olduğu ve
ya tesiri altında bulunduğu önümüzdeki hâdise
lerle açığa çıkabilir. Belki bu genç arkadaşımız 
kendisinin bu hareketinin yarattığı mânada bir 
fikrî yapıya sahip değildir. înşaallah bu hâdise 
kendisi için uyarıcı bir hâdise olur. Ben kendi
sini hususi surette çağırdım, görüştüm, bana şah
san verdiği teminatı bu yolda kıymetlendiriyo
rum, kendisinin katiyen böyle bir düşüncenin 
adamı olmadığımı, önümüzdeki yıllarda kendisi
nin Atatürk milliyetçiliğini benimseyen bir öğ
retmen olarak kıymetlendirecek delilleri verece
ğini söyledi. Bunu bir ümitli hareket olarak ka
bul ettim. Görüyorsunuz ki, bu neviden arka
daşlarımızı da kendi hallerine bırakmıyoruz. Ya
kın bir ilgi göstermek suretiyle izliyoruz. 

Muhterem Hüsnü Dikeçligil arkadaşımın bir 
ifadesine de değinmek istiyorum, Millî Eğitim Ba
kanlığında gününü gün etmek de mümkündür. 
Millî Eğitim politikasının gereklerine de uyarak 
büyük bir gayret sarf etmek ve yıpranmak paha
sına da olsa, yurdumuzun bütünlüğünü, Türk 
Milletinin manevi değerlerinin ayakta tutulması
nın icaplarını yerine getirmedikçe bu makam 
beyhude işgal edilmiş mânası çıkar. Kendisine 
yürekten hak veririm. Ben de aynı görüşteyim. 
Bir insanın elindeki bütün imkânları harcı yarak 
bu dâvada çalıştığı iyi niyetleriyle davranışlariy-
lc, eğer sağlam olan görüşleri varsa, bu görüşle- | 
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rinin getirdiği temel faydaları, hükme bağlıyan 
yeterli bir politikaya sahibolup olmıyacağını şu 
dakikada kestiremem. Ama iyi niyet ve gayret 
sahibi muhterem arkadaşımı tatmin edici bir se
viyeye ve daha iyi durumlarda kendisiyle karşı 
karşıya geliriz. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim. Bakan Beye teşekkür ederim. Biz iyi niyet
li arkadaşlarımızın daima destekçisiyiz. Hattâ 
şunu da memnuniyetle söyliyeyim ki, bir senatör 
olarak değil memleket dâvasında bir er olarak 
yanında çalışmaya hazırız. Hiç iddiamız yok. 
Muvaffakiyetini candan, Allalıtan temenni ede
riz. İddiamız yok şahsan. 

Efendim, ben bakan beye şunu arz edeyim; 
birkaç fikri ortaya yaydım, meslektaşlarımı 
bundan tenzih ederim, dedim. Bu gibi sapık id
dialar diğer mensupları rencide ediyor, efkârı 
umumiyede kötü tesir bırakıyor. Sosyal akımı 
maalesef yanlış anlıyoruz biz. Hayat bir alam 
içinde daimi surette akar, olduğu yerde kalmaz. 
Fakat bu sosyal akımı yanlış alıpta ters istikâ
mette götürmek de vardır. Ben Atatürk inkılâ
bının da devam etmekte olduğu evvelce olduğu 
gibi şimdi de devam etmekte olduğunu ifade için 
fazla bir şey söyliyeeek değilim. Meselâ Atatürk 
milliyetçiliği konusunda, İçişleri Bakanlığına 
verdiğim bir soruda belirtmiştim, bize on büyük 
rehber Recep Peker'in (in'kilâp dersleri) ve 
Mahmut Esat Bozkurt'un (Türk ihtilâli) adlı 
eserleridir. Bunlar Atatürk milliyetçiliğinin dok
trinini v. s. sini ortaya kaymuştur. Millî Eği
tim Bakanlığı şartlar içinde bu görüşleri ya-
palbilir. Atatürk rejimi var ama bunun hudu
du belirtilmeli başka başka istikâmetlere çekil-
memelidir. Meselâ Atatürk milliyetçiliğini bi
risi diyor başka şekilde gösteriyor, birisi baş
ka gösteriyor. Bu doğru değildir. Binaenaleyh, 
mevzuat değişiyor. Benim müdürlüğüm sıra
sında İskenderun'da bir vazife verdim, öğüne-
yim diye söylemiyorum, halkla temas ettiğimiz 
(duyulmuyor sesleri) yani vazife verdiğimiz 
yerlerde halkla öğretmenin ve talebelerin çalış
ma tarzını oradan tetkik ediniz. Tetkik etti
ğiniz takdirde mesele meydana çıkar. Nitekim 
müdürü bulunduğum bir yurtta arkadaşlarım
dan birisi öğrencilere kitaplar vererek bâzı sa
pık ideoloji ve yanlış fikirleri aşıladığını tos-
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bit ettim. Vekâlet emrine aldum. Amıa ben ar
kadaşımı kazanmak istedim. Bu bir oldu iki 
oldu. Ama bir arkadaşı vekâlet emrine almaik 
ve onu kazanmak iyi bir şey. Fakat Türk çocu
ğunu. zehirlediği zurnan bu gibi hareketler kar
şısında kanun harekete geçer, (bu bir memleket 
meselesidir. Yine Vekil Beyin iyi niyetlerine en 
iyi niyetlerle teşekkür ederim. Dolayısiyle biz 
kendisinin her zaman yardmıcısıyız. İyi niyet
ler karşısında Allah muvaffak etsin. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —• Her ne 'kadar soruları sıra ile 

okumak ve görüşmek gerekse de görülmektedir 
ki, yalnız Millî Eğitim Bakanı buradalar. Bu 
sebeple.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — 'Bendeniz özür di-
liyeceğim, seyahata çıkıyorum efendim. 

BAŞKAN —• Efendim, ben diyecektim ki, 
evvelâ Millî Eğitim Bakanından başlıyalım. 

Şu halde, diğer sorulara geçiyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

BAŞKAN — Soru -sahibi Yusuf Demii'dağ 
burada, Ulaştırma Bakanı yok. Gelecek birle
şime birakılımıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Öztürkçine 
burada, Başbakan yok., delecek: birleşime bırakıl
mıştır. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Sabahattin Adalı'nın;, Hatay'ın Reyhanlı, Kı
rıkhan Amik Ovasında fazla miktarda yağan 
yağmur sebebiyle buğday mahsulünün tama
men yok olduğuna dair Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/193) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Adalı?. Yok. 
20 . 8 . 1963 Birleşim dede bulunmadığı için 
sözlü soru düşmüştür. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde 
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öğretmenler için uygulanan tenzilU tarife ile 
dergi ve kitaplarından alman posta ücretlerine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/194) 

BAŞKAN — Soru »ahilbi?.. Burada. Ulaş-
ıtırnıa Balkanı"?.. Yo/k. Soru ıgelecdk (birleşime 
ibıraikılmi'şitır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Ta
rım bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. İlgili 
bakanlar bulunmadığından soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

9. •—• Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, Diyanet İşleri Teşkilâtı 
kanun tasarısı ile köylerdeki camilerin durum
ları ve dinî personelin ücretleri hakkında Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Devlet 
Bakanı bulunmadığından soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'ın, Millî Eğitim rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/201) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadığından soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/202) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, seyahat 
dolayısiyle, çok kısa zaman içinde İzmir'e tayya
re ile gitmek mecburiyetinde olduğunu ifade 
etmiş, Yüksek Heyetinizden özür dilemiş ve mü
saade istemiş bulunmaktadır. 

delecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, bugünkü maarif rejimi
mizin 1950 yılından evvelki mihrakına oturtul
maya çalışıldığı hakkında basında yayınlanan 
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beyanattan ne kasdedüdiğine dair, Millî Eğitim ı 
Bakanından sözlü sorusu (6/204) ı 

BAŞKAN — Sayın M. Ali demir?.. Burada. I 
Millî Eğitim Bakanı?... Yok. Gelecek birleşime i 
bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi I 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna | 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu?.. Burada. Sa- i 
yın Devlet Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi I 
Rifat öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/206) 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine?... Bu- I 
rada.. Maliye Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime I 
bırakılmıştır. 
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15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru (6/207) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine?.. Burada. 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVin, öğretmenlik meslekinin 
cazip bir hale getirilebilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/208) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Dikeçligil 
burada. Millî Eğitim Bakanı yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus olma
dığından 27 Ağustos 1963 Salı günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati: 17,30 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZÜNCÜ BİRLEŞİM 

22 . 8 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

"B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
.yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Gzgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Ensti
tüsünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Sabahattin Adalı'nm; Hatay'ın Reyhanlı, Kı
rıkhan Amik Ovasında fazla miktarda yağan 
yağmur sebebiyle buğday mahsulünün tama
men yok olduğuna dair Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/193) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde 
öğretmenler için uygulanan tenzilli tarife ile 
dergi ve kitaplarından alman posta ücretleri

ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/194) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım 
bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, Diyanet İşleri Teşkilâtı 
kanun tasarısı ile köylerdeki camilerin durum
ları ve dinî personelin ücretleri hakkında Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'm, Millî Eğitim rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/201) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/202) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, bugünkü maarif rejimi
mizin 1950 yılından evvelki mihrakına oturtul
maya çalışıldığı hakkında basmda yayınlanan 
beyanattan ne kasdedildiğine dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/204). 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/206) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik meslekinin 



cazip bir hale getirilebilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/208) 

I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 6785 sayılı İmar Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/65) (C. 
Senatosu 2/95) (S. Sayısı : 226) [Dağıtma tari
hi : 22 . 7 .1963] 

2. — Süleymanoğlu 1311 Bucak doğumlu 
Mehmet İnal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/373, C. Senatosu 
2/84) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma tarihi : 20.8. 
1963] 

3. — Bilecik İstiklâl Mahallesi 10 da mukim 
Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/391, C. Senatosu 2/85) (S. Sayısı : 239) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 8 . 1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/22) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 . 1963] 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian-
teb Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 

önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(O. Senatosu 4/23) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 . 1963] 

6. — Maliye Bakanı Farid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıke
sir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
3 1 . 5 .1963 tarihli Haftalık Karar cetvelinde
ki 297 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/24) (S. Sayısı : 
246) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt 
Milletvekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 293 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 247) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 .1963] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine da i r 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/26) (S. Sayısı : 248) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 .1963] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 254 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine da i r 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/27) (S. Sayısı : 249) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 .1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10 .1962] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkmdî kanun. 
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tasarısının Millet Meclisince kabul ol i mıı metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/467, C. Senatosu. 1/280) (S. 
Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1963] 

2. — Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifele
ri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/432, C. Senatosu 
1/255) / (S . Sayısı : 231) [Dağıtma tarihi : 
22 ; 7.1963] 

3. — Abdulcöbbar Yıldırım (Abdullah Yıl
dırım) Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Meh
met Sıddık Çetin) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/231; C. Senatosu 2/71) (S. 
Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1963] 

4. — Hamza Gülmez hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/223; C. Senatosu 2/72) 
(S. Sayısı : 217) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 .1963] 

5. — Osman Taşdemir hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko- j 
misyonu raporu (M. Meclisi 3/437; C. Senato
su 2/73) (S. Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi: 18 . 
7.1963] 

6. — Bahdttin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/19; C. 
Senatosu 2/74) (S. Sayısı : 219) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 7 . 1963] 

7. — Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/36; C. Senatosu 2/75) 
(S. Sayısı : 220) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 .1963] 

8. — Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/354; C. Senato
su 2/86) (S. Sayısı : 221) [Dağıtma tarihi : 
18.7.1963] 

9. — Âli Kocatürk hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/35; C. Senatosu 2/92) 
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 .1963] 

10. — Kemal Taşikesen hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/483; C. Senato
su 2/90) (S. Sayısı : 223) [Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1963] 

11. — Ümmehan Bebek (Ümmühan Bebek) 
hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatoosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi: 
3/261; C. Senatosu 2/70) (S. Sayısı : 234) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

12. — Mustafa Cemal Kanca hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 3/17; C. Sena
tosu: 2/76) (S. Sayısı: 235) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8 .1963] 

13. — Hüseyin Akça (Akça) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 3/20: C. Senato
su 2/77) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8 .1963] 

14. — Halil Ölmez hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 3/271; C. Senatosu : 
2/80) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi: 20 . 8 . 
1963] 



15. — Adem Akçay hakkındaki ölnm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adailet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/352; C. Senatosu 2/88) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 20 . 8 . 1963] 

4 — 
16. — Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer 

(Dar) hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 3/492; C. Senatosu 2/93) (S. Sayısı : 241) 

. [Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1963] 



Dönem : 1 O 1 C 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 11 O 

Abdülcebbar Yıldırım (Abdullah Yıldırım) Mehmet Çimen, Mehmet 
Çetin, (Mehmet Sıdchk Çetin) haklarındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclîsi 3 /231 ; C. Senatosu 2 /71 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 27) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 .6 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1578 -7160 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Abdül
cebbar Yıldırım (Abdullah Yıldırım) Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Mehmet Sıddik Çetin) hak
larındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad S irmen 

v Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 30 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona'havale edilmiş ve Genel Kum
un 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Saytsı: 27) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 15.7. 1963 

Esas No: 2/71 
Karar No: 70 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen, Abdülcebbar Yıldırım (Abdullah Yıldırım), Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Mehmet 
Sıddik Çetin) haklarındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi Millet Meclisi 
Başkanlığının 15 Haziran 1963 tarihli ve 1578 - 7160 sayılı yazıları ile C. Senatosu Başkanlığına 
havale olunmakla komisyonumuzun 2 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı tem
silcisinin iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu: 

Komisyonumuzca, mahkeme kararında tafsilen yazılı olduğu üzere, maznunlar Abdülcebbar 
Yıldırım (Abdullah Yıldırım), Mehmet Çimen ve Mehmet Çetin (Mehmet Sıddik Çetin) 4.10.1959 
tarihinde sürü çobanları Osman Erdoğan ve Mehmet Kaya'yı, Baba Erdoğan'a ait koyunları gas-
petmek ve işbu suçun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak maksadiyle canavarca bir his sevkı 
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ile iple boğarak öldürdükleri anlaşılmış bulunduğundan, Abdülcebbar Yıldırım, (Abdullah Yıl
dırım), Mehmet Çimen ve Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık Çetin) haklarındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metninin aynen kabul edil
mesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Bu Kanunda Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
Bursa Aydın İzmir Tabiî Üye 

Ş. Kayalar F. Turhangü Ö. L. Bozcalı S. Karaman 

Tabiî Üye 
S. Özc/ür 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Abdülcebbar Yıldırım (Abdullah Yıldırım) 
Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Mehmet Sıddık 
Çetin) haklarındaki ölüm cezasının yerine geti

rilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 12 .2 .1962 tarih ve esas 1961/2021, ka
rar 1962/409 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Er
zurum Ağır Ceza Mahkemesinin 4.5.1961 ta
rih ve esas 959/285 karar 961/104 sayılı hük
mü ile, Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesi 
delaletiyle aynı kanunun 450 nci maddesinin 
3, 5, 7 ve 9 ncu bentleri gereğince ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan sicil nüfusta, 
Niğde - Aksaray ilçesi, Büyük Bölcek mahallesi 
hane 226, cilt 3 ilâve, sayfa 90 da kayıtlı 
Mehmedoğlu ve Elmas'tan doğma 12.8.1932 
doğumlu, doğum yeri Eleşkirt Abdülcebbar 
namı diğeri (Abdullah Yıldırım) ve yine si
cil nüfusta Niğde Aksaray ilçesi Danhüyük kö
yünden hane 827, cilt 67, yabancı sayfa 95 te 
kayıtlı Sıtkıoğlu ve Zaza'dan doğma 1.6.1936 
doğumlu doğum yeri Danhüyük Mehmet Çi
men, ve yine sicil nüfusta Erzurum Horasan 
kazası Araş nahiyesi Aliceyrek köyü hane 47, 
cilt 8 ve sayfa 79 da kayıtlı Kurbanoğlu Ha
tice'den doğma 1340 doğumlu (yeniden 1936) 
doğum yeri Pasinler Mehmet Çetin namı di
ğeri (Mehmet Sıddık Çetin) haklarındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril; 
mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür, 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Abdülcebbar Yıldırım (Abdullah Yıldırım), 
Mehmet Çimen, Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 

Çetin) haklarındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

•—•-•»•••••oSHPfe»» 

C. Senatosu ' ( S. Sayısı: 216 ) 



Dönem : 1 
Topla** : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Hamza Gülmez hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 /223 ; 

C. Senatosu 2 /72) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 33) 

Millet Meclisi 
(i'emi Sekreterliği ' 15 . 6 . 1963 

• Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1-198- 6756 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Hamza 
Gülmez hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 26 . 3 .. 1962 l ar ikinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun, 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 fici Birleşimlerinde görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı :33) 

; Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Seııatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 ,7.1963 

Esas No. 2/72 
Karar No. 66 

1 Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek ka-, 
bul edilen, Hamza, Gülmez hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 
.Millet Meclisi .Başkanlığının 15 Haziran 1963 tarihli ve 1498 - 6756 sayılı yazıları ile Cumihuri-
yet S en ait osu Başkanlığına gönderilmekle Korniş y onumuzun, 2 Temmuz 1'963 tarihli Birleşiminde 
Adalet Bakanlığı temsilcisinin iştiraki ile tetkik ve • müzakere olundu: 

Komisyonumuzca, maihkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznun Hanrza Gülmez, 
on. yaşlarında bulunan Muammer Çakır'm zorla ırzına gecemenıiş olmaktan duyduğu infial ve 
aynı zamanda işlediği . zorla ırza geçmeye teşebbüs suçunun maddi delilini ortadan kaldırmak 
maksadiyle öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Hamza Gülmez hakkındaki ölüm ©ezasının yeri-
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ne getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Med'lsim-e kabul olunan metni aynen ka-bıü edil
miştir. 

(Trenel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sayışı ile aıv, olunur. 
ıRaşkan Bu Kanunda Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
IBursa Cumhurbaşkanınca S. (). İzmîi' Tabiî Üye 

Ş. Kayalar E. Çağa <">. L. Bozcalı »Sy. Karaman 

Tabiî Üye Aydın Çankırı 
S. özgür F. Turhangil H. Dağlı 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

[lanıza Gülmez hakkındaki ölüm eczasının yeri
ne getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 27 . 1 . 1962 tarihli ve Esas 61/3210, Ka
rar 62/235 sayılı ilâmiyle kesinleşen Manisa 
Ağır Ceza Mahkemesinin 14 . 8 . 1961 tarihli ve 
Esas 1961/10, Karar 1961/118 sayılı hükmiyle, 
6123 sayılı Kanunla muaddel Türk Ceza Kanu
nunun 450/8, 9 ncu bentlerine tevfikan ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Turgutlu 
ilçesinin Çepnidere köyü Hane 41 de nüfusa ka
yıtlı Mustafaoğlu ve Zehra'dan doğma 9 . 6 . 
1933 doğumlu Hamza Gülmez hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎUÎ MHTİN 

ilanıza Gülmez hakkındaki ölüm eczasının geri
ne getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S, Sayısı : 217 ) 



Donem : i 
Toplantı : 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı: 

Osman Taşdemir hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 / 4 3 7 ; 

C. Senatosu 2 / 7 3 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 26) ; . T 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 15 . 6 . 1963 
Sayı : 3671 - 18113 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 9,5 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Osman Taş
demir hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası üe birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 3 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 3 . 196S ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 26) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 .7 ,1963 
Esas No. 2/73 

Karar No. 65 

jfüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kumlunun 13 Haziran 1963 tarihli ve 95 nci Biri e>ş iminde görüşülerek 
kaibu'l edilen, Osman Taşdemir hakkındaki ölüm cezasın ıın yerline getirilmesine dair kamın teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının lf> Haziran 1963 tarihli ve 3t>71 - 18113 sayılı yakıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönde ri'lmeMe 'komisyonumimin 2 Temmuz 1963 tarih İli Birleşiminde Ada
let Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu haki? tetkik ve ımüzakere olundu : 

Komiısyodiuımuzea, mahkeme kararında tafsilen yazık olduğu üzere; maznun Osman Taşdemiî',-
în ika ve irtikâhını kasdeylediği, 6 yaşında bulunan 1956 doğumlu Dursun Sayındı adındaki 
kız çocuğunun ırzına geçmek ve bu suçun icrasını kolay'laştııım'ak için Öldürdüğü anlaşılmış bu
lunduğundan, Osman Taşdemir hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet .Meclisince kabul olunan metni aynen ka'bul edilmiştir. 
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(roneİ Kimi iıın tasviplerime sunul'maık üzere Vükseık Başkaıniı^a saygı il o arz olumuı*. 

Başkan Bu kamında Sözcü 
Bursa Tabiî Üye Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. tî. 

Ş. Kayalar 8. Karaman #. Özgür E. Çağa 

Aydın Çankırı izmir 
h\ Turhangü 11. Bağlı Ö. L. Bor cali 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Osman Taşdemir hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Oeza Daire
sinin 27 . 10 . 1962 tarihli ve esas 962/1284, 
karar 2596 sayılı ilâmı ile kesinleşen Gazian
tep vilâyeti Ağır Oeza Mahkemesinin 13.3.1962 
tarih ve esas 962/65, karar 962/ 45 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 nci mad
desine göre ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, Gaziantep vilâyetinin Merkez kaza 
Yavuzlar mahallesi hane 107, cilt 120 ve say
fa 28 de nüfusa kayıtlı Ahmedoğlu ve'Ayşe'
den doğma 1 . 1 . 1939 doğumlu Osman Taş
demir hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL UTTİUt MKTİN 

Osman Taşdemir hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M ' "»«İHI». HMt-

G. Senatosu ( S . Sayısı: 218) 



Öönem : İ 
Toplantı : 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Bahittin Yarıcı (Bahattin Yarıcı) hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 3 / 1 9 ; C. Senatosu 2 / 7 4 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 28) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 15 . 6 . 1963 
Sayı : 746 - 103881 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Bahittin 
Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
' • ' • • ' Fuad Sirmen 

" ' " • " • ' •" Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 20 . 11 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 28) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 . 7 . 1963 

Esas No.: 2/74 , 
Karar No.: 65 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkında ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ka
nun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1963 tarihli ve 746 - 103881 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 2 Temmuz 1963 tarihli Birle
şiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuzca., mahkeme kararında tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Bahittin Yazıcı 
(Bahattin Yazıcı) 24 !•. 1054 tarihinde Düzce'rıin Pagaormanı İhrahimhey köyünden Ali Şahin'i 
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500 lira karşılığında taammüden, muhtelif yerlerinden kama ile yaralıyarak öldürdüğü anlaşılmış 
bulunduğundan, Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yük sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
'Başkan Bu kanunda Sözcü 

Bursa Aydın Tabiî Üye Tabiî Üye 
£. Kayalar F. Turhangil N'. Karaman •Sr. Özgür 

Cumhurbaşkanınca S. Ü (jankırı İzmir 
E. Çağa H. Dağlı Ö. L. Bozcah 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkındaki 
öl ih) t cezasının yerine getirilme sin e dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 10 . 4 . 1961 tarih ve esas 60/172, karar 
1238 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bolu Ağır Ceza 
Mahkemesinin 19 Kasım 1954 tarih ve esas 
957/178, karar 959/154 sayılı hükmü ile, Türk 
Ceza Kanununun 450/4 ve aynı kanunun 67 nci 
maddesi delaletiyle keza aynı kanunun 450/1 nci 
maddelerine tevfikan ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan sicil nüfusta Rize'nin Çifteka-
vak köyü hane 165/7, cilt 38, sayfa 129 da ka
yıtlı Âdemoğlu, İnayet'ten doğma 3 . 6 . 1931 
doğumlu, aslen Düzce Paşaormanı köyünden 
Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

kanunu Adalet Bakanı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL HTTÎOİ METİN 

Bedıitlin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hakkmd-akl 
öliım cezasının gerine getirilmesine dair kanun 

I ekli fi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S . Sayısı : 219) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. S a y ı s ı : 

Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 /354; 

C, Senatosu 2/86) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 56) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği '••'•" 22 . (j . 1.96o 

Kanunlar Müdürlüğü 
Hay ı : 2758 - 13978 

(aTAIHUlUYKT SENATONU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Mehmet 
Ali Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla, Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu latan 3 . 9 . 1962 tarihinde. Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş r'c (h net Ka
vutun 13, 20 . 6 . 1963 tarihli 95 ve 99 ucu biri esimi evinde (/övüsiderek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 56) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(Jumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ' • 15.7.1963 

Esas No: 2/86 ? -
Karar No: 71 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Haziran 19(K> tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 
Millet Meclisi Başkanlığının 22 Haziran 19(v> tarihli ve 2758 - 13978 saydı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla Komisyonumuzun 2 Temmuz 19(>'> tarihli Birleşimin
de Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuzca, mahkeme ilâmında da tansilen yazılı olduğu üzere; 'Mehmet Ali Yılmaz, 
.10 . 7 . 1954 tarihinde İsmail Yılmaz, Ali Osman Yılmaz ve Ali Osman Karataş'ı taammüden ve' 
kan gütme,.gayesiyle ve mavzer tüfeği ile öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Mehmet Ali Yıl-
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uıaz hakkındaki ölüm. cezasının yerine grliriJınc'Sİno dair kanını Icklil'inin M i Mel Meclisince kabu 
oluna.jı metni aynen kabul olunmuştur. 

(leuel Kurul tın tasviplerine sunulmak üzere Yüksek I {.'iskanlıca arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

S. Kayalar 

Bu Kamında Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
Aydın İzmir 

F. Turhangü O. i. Bozeah 

Tabiî Üye 
.•S'. Özgür 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
>S'. Karaman 

W I l,!A7r M FA LİSÎXL\ KABUL HTTI.Ü İ 
MLTİN 

M e itme I Ali Yılmaz hakkındaki ölüm cezasını•n 
ı ferin e getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci öeza Daire
sinin 30 . 6 . 1962 tarihli ve esas 61/3244, ka
rar 62/1840 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Akşehir 
Ağır Ceza Mahkemesinin 15 . 9 . 1961 tarihli 
ve esas 961/13, karar 961/155 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450/5, 10 ncu maddesi 
hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş, bu 
lunan, sicil nüfusta Yalvaç ilçesinin Ter
ziler köyü hane 43, cilt 16 ve sayfa 150 de kayıt
lı Alioğlu ve Satı'dan doğma 10 Nisan 1926 do
ğumlu Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

ANAYASA YL ADALLT KOMİSYONUNUN 
KABUL KTTİfiİ MLTİN 

Mch.md Ali Yılmaz hakkındaki ölüm eczasının 
yerini getirilmesine dair kanun leklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 noi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•> —«GB>>-Q-<<••»•- - <• 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 221 ) 



Dönem : 1 I H A 
Toplantı :2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : £l\} 

Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 /36; 

C. Senatosu 2 /75) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 35) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 401 - 2096 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Bekir Yıl
maz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 15 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edümiğ ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 35) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 15.7.1963 

Esas No. 2/75 
Karar No. 67 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 1963 tarîhli 95 nci Birleşiminde görüşülerek ka
bul 'edilen, Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesiine dair kanun teklifi Mil
let Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1963 tarîhl ve 401 - 2096 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 2 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Ada
let Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuzca, mahkeme ilânında da tafsilen yazılı olduğu üzere; Bekir Yılmaz'm 15 .8 . 
1954 tarihinde Hüseyin Kaşıkara'yı ve aynı gün Hasan Torun ile oğlu Gazi Torun'u aynı sebep 
tahtında birbirini takiben mavzer tüfeği ile kaısden öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Bekir 
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Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni aynen kabul olunmuştur. s 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
(Bursa 

Ş. Kayalar 

Tabiî Üye 
8. özgür 

Bu Kanunda Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. İzmir Tabiî Üye 

E. Çağa ö. L. Bozcalı S. Karaman 

Aydın Çankırı 
F. Turhangil U. Bağlı 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Cesa Dairesi
nin 9 . 11 . 1981 tarih ve esas 960/3382, karar 
961/3091 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Sivas Ağır 
Ceza Mahkemesinin 17 . 6 . 1960 tarihli ve esas 
959/305, karar 960/129 sayılı hükmü ile Türk 
ösza Kanununun 450/5 nci maddesine göre ölüm 
cazasına mahkûm edilmiş bulunan, Sivas - Yıl
dızeli ilçesinin Direkli nahiyesi Kalın köyü ev 
No. 31, kütük 9 da kayıtlı 1 . 12 . 1940 tan tas 
hihan, 8 . 6 . 1935 (tescil tarihi 6 . 12 . 1946) 
doğumlu Seyfioğlu ve Saniye'den doğma Bekir 
Yılmaz hakkındaki işbu ölüm cezasının yerin*; 
getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. ~ Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 ncî 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- « • « • 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 220 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: . 

Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesin, 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu. 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/«. 

C. Senatosu 2 /92) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 100) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 402 - 2097 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Ali Koca
türk hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclîsi Başkanı 

Not : Bu teklif 15 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13, 27 . 6 . 1963 tarihli 95 ve 103 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 100) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 . 7 . 1963 

Esas No : 2/92 
Karar No : 68 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 1963 tarihli ve 103 ncü Birleşiminde görüşülerek 
kalbul olunan, Ali Kocatürk 'hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 
Millet Meclisi Başkanlığının 1 Haziran 1963 tarihli vo 402-2097 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 8 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Adalet 
Bakanlığı temsilcisinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu : 

KomİKyonunııızcn, mahkeme kararında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznun Ali Kocatürk 
6.12.1956 tarihinde Osman Orhan adındaki şahsı, para ve katır hayvanlarına tamaen öldürdüğü 
anlaşılmış bulunduğundan Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni aynen kaibul edilmiştir. 
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al Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan tBu kanunda Sözcü Bu kanunda Kâtip 
Bursa Tabiî Üye Tabiî Üye Aydm 

§. Kayalar $. fiaraman S. Özgür F. Turhangü 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
METİN 

KTTIOI 

Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 20 . 11 . 1961 tarihli ve esas 3305, karar 
3188 sayılı ilâmiyle kesinleşen Gaziantep 
Ağır Ceza Mahkemesinin 11 . 5 . 1960 tarih ve 
esas 058/127, karar 960/75 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi ge
reğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan 
ve sicil nüfusta Oğuzeli ilçesinin Çağdın kö
yü hane 8, cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmet-
oğlu Zeynep'ten doğma, 1 . 1 . 1928 doğumlu 
Ali Kocatürk hakkındaki işbu ölüm cezasının 
yerine getirilmesine karar verimliştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTĞİ METİN 

Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 222 ) 



Dönem : 1 O O O 
Toptan: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 116 

Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 /483; 

C. Senatosu 2 /90) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 96) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4210 - 21286 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Kemal Taş
kesen hakkındaki. ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 23 . 1 . 1963 tarikinde, Başkanlıkça, ilk komisyona havale edilmiş v'e Genel Ku
rulun 13, 27 . 6 . 1963 tarihli 95 ve 103 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 96) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 .7 .1963 

Esas No. 2/90 
Karar No. 69 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 19(5.1 tarihli ve 103 ncü Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen; Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm cefasının yerine getirilmesine da i r kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 1 Temmuz 1963 tarih ve 4210 - 21286 sayılı yazıları ile C. Senatosu 
Başkanlığına havale olunmakla Komisyonumuzun, 8 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Adalet Ba-
ıkanlığı temsilcisinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuzca, mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere, maunun Kemal Taşke
sen, 24.12.1955 tarihinde askerlikten firar suçunu kolayca temin etmek için, dağda nasladığı 
çoban Şeydi Kınalıyı, üzerindeki sivil elbiseyi almak maksadiyle, başına sopa ile vurup mukave-



metini .kırdıktan sonra iple boğarak öldürdüğü anlaşılmış bulunîdug'undan, Kemal Taşkesen hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ıkanun teiklifkıin Millet Meclisince kabul olunan 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Oenel Kurulun tasviplerine sunulmıak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başfkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Bu Kanunda Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
izmir Tabiî Üye 

Ö. L. Bozcah S. Özgür 
Tabiî Üye 

S. Karaman 

Aydın 
F. Turhangü 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

M İ D İ M (MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 24 . 9 . 1962 tarihli ve esas 62/2558, karar 
3185 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Hatay Ağır Ceza 
Mahkemesinin 11 . 12 . 1961 tarihli ve esas 
1956/23, karar 1962/288 sayılı hükmü ile Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nci maddesine göre 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil 
nüfusta Diyarbakır . Ergani ilçesinin Keydanlı 
(Keydanevleri) köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 
116 da kayıtlı Alioğlu ve Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ M'EİTİ'N 

Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 223 ) 



Dönem : 1 
Topî tı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Ümmehan Bebek (Ümmühan Bebek) hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 3 /261 ; C, Senatosu 2 /70) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 24) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . !96S 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1931 - 8878 

(JUMHUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Ümmehan 
Bebek (Ümmühan Bebek) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 25 . i . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci birleşimlerinde aörilşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayın : 24) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

C'umhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyon 1.8 . 7 . 1963 

Esas No: 2/70 
Karar No: 77 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 1063 tarihli 95 nei Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, Ümmehan Bebek (Ümmühan Bebek) hakkındaki ölüm eezasmm yerine getirilmesine dair 
kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1963 tarihli ve 1934 - 8878 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 17 Temmuz 1963 tarihli Birle
şiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere, evli ve 3 çocuk, annesi bulunan maznun Üm-
mehan Bebek (Ümmühan Bebek) başka erkeklerle gaynmeşru münasebette bulunmasından müte
vellit, öz annesi maktule Ayşe'nin kızının bu hareketiue mâni olmak istemesi üzerine, bundan muğ
ber olarak Ümmehan Bebek (Ümmühan Bebek), öz annesi Ayşe Ari'yi Ayşe Ari'nin gelini Lütfican 

ZÜ4 
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Arı ile birlikte müştereken ve kasten iple boğmak suretiyle öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan; 
Ümmehan Bebek (Ümnıühan Bebek) hakkındaki ölüm eczasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metni komisyonumuzca da aynen kabul olunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bu Kanunda K. BaşkanveMli 
Başkan K. Sözcüsü 
Bursa Tokat 

Şeref Kayalar Zihni Betil 

(Bu Kanunda Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 
Selâhattin özgür Amil Artııs O. Saim Sarıgöllü 

Bu Kanunda Kâtip 
İzmir 

0. [Atfı Bozcalı 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ümmeha-n Bebek (t'mmnhan Bebek) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kamın 

teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Oeza Daire
sinin 15 . 3.. 1962 tarih ve esas 61/1974, karar 
62/772 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Trabzon Ağır 
Oeaa Mahkemesinin 30 . 12 . 1960 tarihli ve 
esas 1960/165, karar 1960/309 sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 450/1 nci maddesine gö
re ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Trab
zon, Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahiyesi 
Kutluca köyü hane 13, cilt 22 ve sayfa 104 te ve 
baba evi Kutluca köyü 54 hanesinde nüfusa ka
yıtlı Ahmet Rıza karısı, Hüseyin kızı ve Ayşe'
den doğma, 8 . 7 . 1928 doğumlu Ümmehan Be
bek (Ümmühan Bebek) hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

C. SENATOSU ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ümmehan Bebek (ümmühan Bebek) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getiı-ihyıesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 234) 



Donem : 1 
Toplan* : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayın: 

Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 

3/17; C. Senatosu 2/76) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı' : 36) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü ' 
Sayı: 60 -171 

CUMHURİYET .SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Mustafa 
Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 20 .11 . 1961 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 36) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 18 . 7 . 1963 

Esas No: 2/76 
Karar No: 73 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Haziran 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kamın teklifi 
Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1963 tarihli ve 60-171 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 2 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Adalet 
Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

17 . 12 . 1957 tarihinde öz annesi Ayşe Kanca'yı para ve bileziklerine tamaen keserle ensesine 
vurarak ve bilâhara boğmak suretiyle öldürmekten sanık, izmir - Seferihisar Merkez Nahiyesi 
Ulamış köyü hane 10, cilt 8 ve sayfa 6 da nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu ve Ayşe'den doğma 3.9.1934 
doğumlu Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının komisyonumuzdaki müzakeresi sırasın-
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da, maznunun, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I I Haziran 1963 tarihli ve idamdan affını taleb
eden telgrafı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 26 Haziran 1963 tarihli ve 15376 sayılı 
yazıları ile T. B. M. Meclisi Genel Sekreterliğine gönderilen ve mazının Mustafa Cemal Kanca tara
fından, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suad llayri Ürgüplü ve Millet Meclisi Başkanı Fuad Sir-
rnen'e gönderilen ve cezasının müebbede çevrilmesi talebini muhtevi dilekçeleri ve yine maznun 
Mustafa Cemal Kanca'nın Başbakanlığın 2 Temmuz 1963 tarihli ve 5/4-3033 sayılı T. B. M. Meclisi 
Başkanlığına gönderilen tezkerelerine ekli ve Başbakan İsmet İnönü'ye göndermiş olduğu ve cezası
nın müebbede düşürülmesini talebini muhtevi dilekçeleri dâva dosyası ile birlikte tetkik edildi. 

Mahkeme kararında da tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Mustafa Cemal Kanca 17.12.1957 
tarihinde öz annesi Ayşe Kanea'yı para ve bileziklerine tamaen keserle ensesinden vurarak ve bilâ-
hara boğmak suretiyle öldürdüğü ve cesedini çuvala koyup götürdüğü su menfezine sakladığı an
laşılmış ve Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan (Bu kanunda Sözcü) (Bu kanunda Kâtip) 
Bursa Aydın İzmir 

Şeref Kayalar Fikret Turhangil ö. Lvtfi Bozcalı 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
Selâhaltin özgür 

Cumhurbaşkanınca S. Ü.( '•umlıurbaşkanmca S. Ü. Çankırı 
Âmil Artus Esat Cağa İT âzım Dağlı 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 2 . 10 . 1961 tarihli ve Esas 61/2014, Ka
rar 2647 sayılı ilâmiyle kesinleşen İstanbul Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesinin 6 . 5 . 1961 ta
rihli ve Esas 1960/149 ve Karar 1961/119 sayılı 
hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450 nci madde
sinin 1 nci ve 8 nci bentlerine tevfikan ölüm ce
zasına mahkûm edilmiş bulunan, îzmir - Seferi
hisar Merkez Nahiyesi Ulamış köyü hane 10, cilt 
8 ve sayfa 6 da nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu ve 
Ayşe'den doğma 3 . 9 . 1934 doğumlu Mustafa 
Cemal Kanca hakkındaki işbu ölüm cezasının ye
rine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

C. SENATOSU ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Mustafa Cemal Kanca hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayım : 235 ) 



Dönem : i 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Hüseyin Akça (Akça) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 

3 /20; C. Senatosu 2 /77) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 55) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ^ ^ 22 , 6 < 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1039 - 105652 

nUMHURİYKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Hüseyin 
Akça (Akça) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sinnen 

Not : Bu teklif 20 . 4 . 1961 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13, 20.6.1963 tarihli 95 ve 99 ncu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir, (Millet 
Meclisi S, Sayısı : 55) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Ânmjasa ve Adalet Komisyonu 18 . 7 . 1963 

Esas No: 2/77 
Karar No: 78 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Haziran 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen Hüseyin Akça (Akça) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi Mil
let Meclisi Başkanlığının 22 Haziran 1963 tarihli ve 1039 -105652 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 17 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Adalet 
Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Hüseyin Akça (Akça) 14 . 3 . 1958 
tarihinde Hüseyin Yılmaz'ı parasına tamaen öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan Hüseyin Akça 
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- a -
(Akça) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni komisyonumuzca da aynen kabul olunmuştur. 

Oenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur*. 

(Bu Kanımda K, Baş
kan vekili, K. Sözcüsü) ı'Bu Kanunda Sözcü) (Bu Kanunda Kâtip 

Tokat Tabiî Üye izmir 
Zihni Betil Selâhattin özgür ö, Lûtfi'Bozcah 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kastamonu Uşak 
Âmil Artus A. Nusret Tuna Kâmil Coşkunoğlu 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hüseyin Akça (Akça) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

HADDE 1, — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 12 . î . 1961 tarihli ve esas 960/3304, ka
rar 961/2172 sayılı üâmiyle kesinleşen, Kasta
monu Ağır Ceza Mahkemesinin 20 . 5 . 1960 ta
rihli ve esas 960/30, karar 960/94 sayılı hük
miyle Türk Ceza Kanununun 450/7 nci madde
sine göre ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan, sicil nüfusta Kastamonu - Taşköprü, Kar
maşık köyü hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı 
Biddi (Bıddı) oğlu ve Şerife'den doğma 5 Eylül 
1926 doğumlu Hüseyin Akça (Akça) hakkında
ki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3, -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

C. SENATOSU ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hüseyin Akça (Akça) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C Senatosu (& Sayı» s 236) 



D9nem : 1 
Toplama 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Halil ölmez hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/271; 

C. Senatosu 2/80) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 93) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22.6.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1977-9103 ' 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Halil öl-
mez hakkındaki ölüm cefasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Strmen 

Not : Bu teklif 30.4.1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13, 20.6.1963 tarihli 95 ve 99 ncu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı .* 93) 

' Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu " 1.8 . 7 . 1963 

Esas No: 2/80 
Karar No: 76 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Haziran 1968 tarihli 99 nen Birleşiminde görüşülerek kabul 
ı'dilen, Halil Ölmez hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi Millet Meclisi 
Başkanlığının 22 Haziran 1963 tarihli ve 1977 - 9102 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle komisyonumuzun 17 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı tem
silcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere, Halil Öhnez'in 19 . 10 . 1957 tarihinde Pat
ına (Fadime) Şahin, Elif ölmez, Hatice Dayanc ve Ahmet Yılmaz'ı aynı sebep ve kasıt altında ve 
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Fatma, (Fadime) Güney'i de ayrıca kasten öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, komisyonumuzca 
Halil ölmez hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni aynen kabul olunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek .Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bu Kanunda K. Başkan-
vekili, K. Sözcüsü) 

Tokat tzmir 
Zihni Betil Ö. Lûtfi Bozcah 

Bu Kanunda Kâtip 
Tabiî Üye 

Helâhattin Özgür 

('uınhurbaşkanınca S. ti. Kastamonu Uşak 
Âmil Artus A. Nusret Tuna Kâmil Coskunoğhı 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Halil Ölmez hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 5 . 4 . 1962 tarih ve esas 1961/3242, karar 
1962/999 sayılı Hamiyle kesinleşen, Ankara 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinin 24 . 7 , 1961 tarihli 
ve esas 959/258, karar 961/186 sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla mu
addel 450 nci maddesinin 5 numaralı bendi mu
cibince, ölüm cezasına mahkum edilmiş bulunan, 
sicil nüfusta, Burdur - Bucak (Bucak) ilçesi Kes 
tel köyü, hane 99, cilt 10 ve sayfa 87 de kayıtlı 
tsmailoğlu ve Elife'den doğma 7 , 3 , 1929 do
ğumlu Halil ölmez hakkındaki işbu ölüm ceza-
sının yerine getirilmesine karar verildi, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

C. SENATOSU ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Halil Ölmez hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

a Senatosu ( S. Sayısı : 287) 



Dönem : 1 
Toplan* : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Süleymanoğlu 1311 Bucak doğumlu Mehmet İnal'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkmda'ki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /373; 

C. Senatosu 2 /84 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 250) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3963 -19557 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde reddedilen, Süleymanoğlu 1311 Bu
cak doğumlu Mehmet tnal'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu teklif 26 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 250) 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ RAPOR 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

-Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Süleymanoğ
lu 1311 Bucak doğumlu Mehmet înaFa vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki ka-
|iıun teklifi Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Teklif dosyasında bulunan Korgeneral Fahri Belen'in ifadelerinde Mehmet înal'ı Uşak muhare
belerinden tanıdığını, Yunan Başkumandanı Trikopis'i esir eden müfrezede Serçavuş olarak bulun
duğunu hatırladıklarını, bilâhara hazırlanan taltif defterinde Mehmet inal'm isminin de buluna
bileceğini tahmin ettiklerim belirtmektedirler. 

Harb Tarih arşivlerinde bir kaydı, teklif dosyasında da hâtıraya dayanan bir evraktan başka 
resmî bir vesaiki olmıyan adı geçen şahsın emsaline nazaran üstün başarı gösterdiğine dair kanaat 
komisyonumuzca hâsıl olmadığından kanun teklifi reddedilmiştir. 
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Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No: 2/81 
Karar No: 75 

15 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 neu Birleşiminde reddedilen, Süleymanoğlu 1311 Bu

cak doğumlu Mehmet Inal'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi, 
komisyonumuzun 10 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da benimsenmediğinden Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen rapor aynen ve oy birliğiyle kabul edildi. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Bu Raporda Başkan ve 
Sözcü Kâtip 

Gaziantep Manisa Ankara Balıkesir 
Zeki İslâm Refik Ulusoy Rifat Etker Hasan Âli Türkcr 

İzmir 
Hilmi Onat 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 

Sinop 
Suphi Bakır 

Sivas 
Hulusi Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/84 
Karar No: 133 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 7 . 1963 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde kabul edilen «Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan'ııı Süleymanoğlu 1311 Bucak doğumlu Mehmet İnal'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» komisyonumuzun 18 . 7 . 1963 tarihli toplantısında il
gili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da benimsenmediğinden Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen ret raporuna uyularak teklif reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S ahir Kurutluoğlu 

Sözcü 
Siirt 

Lâtif Aykut 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Adana 
Mehmet ti naldı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunckanat 

Balıkesir 
Kadri Öztas 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 238 ) 



Dönem : İ 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Bilecik istiklâl mahallesi 10 da mukim Asımoğlu iskender Kırmacı'-
ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec

lisi 2 / 3 9 1 ; C. Senatosu 2 /85) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 251) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4096 - 20440 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde reddedilen, Bilecik İstiklâl Mahallesi 
10 da mukim Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 14 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 251) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ RAPOR 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Bilecik İstiklâl 
mahallesi numara 10 da mukim Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkındaki kanun teklifi Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu : 

Teklif dosyasında mevcut, istiklâl Madalyasının verilmesine dair olan evraktan, ateş hattında 
fevkalâde yararlık gösterenlere T. B. M. Meclisi tarafından verilen takdirnameden ve diğer muh
telif belgelerden anlaşıldığına göre : iskender Kırmacı, Millî Mücadeleye bir gönüllü olarak katıl
mış ve şayanı iftihar gayrette bulunmuştur. Üstün başarısı Komisyonumuzca da takdir edilmiştir. 
Bu fedakâr çalışmanın mânevi mükâfatını vatanın en yüksek makamı olan T. B. M. Meclisinin tak
dirname] eriyle almıştır. 

Ancak; vatani hizmet tertibinden maaş emsaline nazaran üstün başarı gösterenlere verilmekle 
beraber geçiminden âciz olması gerekçesine de dayanmaktadır. İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuz 
adına yapılan araştırmada adı geçen şahsın muhitinde sosyal durumunun iyice olduğu 14 parça 
69 038 m2 arazisi bulunduğu görülmüştür. Bu sebeple teklif Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No: 2/85 
Karar No: 76 

15 . 7 , 1963 

nfv» ••f-5n»r Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 neu Birleşiminde reddedilen Bilecik istiklâl Mahal
lesi numara 10 da mukim Asımoğlu iskender Kırmaeı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuzun 10 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da benimsenmediğinden Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen rapor aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Bu Raporda Başkan ve 

Sözcü Kâtip 
Gaziantep Manisa Ankara Balıkesir 

Zeki İslâm Refik TJTmsoy Rifat Etker Hasan Âli Türker 

îzmir 
Hilmi Onat 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Sinop 
Suphi Batur 

Sivas 
Hulusi Söylemezoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/85 
Karar No: 134 

Bütçe Komisyonu raporu 

19 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli ve 99 neu Birleşiminde reddedilen «Eskişehir Milletvekili 
Seyfi öztürk'ün Bilecik istiklâl Mahallesi numara 10 da mukim Asımoğlu iskender Kırmaeı'ya va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» komisyonumuzun 18 . 7 . 1963 
tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da benimsenmediğinden Millet Meclisi Genel Kurulun
da reddedildiği şekilde aynen reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt Adana Balıkesir 
Sahir Kurutluoğlu Lâtif Aykut Mehmet Ünaldı Kadri öztaş 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

«••»' 

G. Senatosu (S. Sayısı : 239) 



Dönem : 1 1 / A 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z 4 U 

Adem Akçay hakkındaki ölüm cezastmn yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/352; 

C. Senatosu 2/88) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 98) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1.7. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2870 -13639 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Adem Ak
çay hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 3.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel-Ku
rulun 13, 27 . 6 . 1963 tarihli 95 ve 103 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 98) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 18 . 7 . 1963 

Esas No: 2/88 
Karar No: 74 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, Adem Akçay hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi Millet Mec
lisi Başkanlığının 1 Temmuz 1963 tarihli ve 2870 - 13639 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 17 Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı 
temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

13 . 8 . 1957 tarihinde Gülizar diğer adı Güllü Tor'u kaçıramamaktan duyduğu öfke ile Mez-
bure Gülizar ve Ahmet Ayaz'ı aynı sebep altında öldürmek ve Hasan Ayaz ile Mehmet Tor'u keza 
aynı sebep altında öldürmek kasdıyla yaralamaktan ve Ahmet tşcan'ı ela istediği 500 lirayı verme-
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meşinden dolayı kasden Öldürmekten sanık Adem Akçay hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
(Bu Kanunda K. Baş
kan vekili, K, Sözcüsü) (Bu Kanunda Sözcü) (Bu Kanunda Kâtip) 

Tokat Kastamonu İzmir Tabiî Üye 
Zihni Betil A. Nusret Tuna Ö. Lûtfi Bozcalı Suphi Karaman 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. ü. Uşak 
Selâhattin özgür Âmil Artus Kâmil Coşkunoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Adem Akçay hakkındaki ölüm cezasının 
getij'ilmesine dair Kanun 

yerine 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 23 . 6 . 1962 tarih ve esas 61/3239, karar 
62/1782 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Ordu Ağır 
Ceza Mahkemesinin 26 . 10 . 1961 tarih ve esas 
961/91, karar 961/121 sayılı hüküm ile Türk 
Ceza Kanununun 450/5, 8 nci maddeleri gere
ğince, ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan 
ve sicil nüfusta Ordu - Aybastı ilçesinin Hisar
cık köyü 51 hanede kayıtlı Şevketoğlu ve Mü
nevver'den doğma 3 . 8 . 1932 doğumlu Adem 
Akçay hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine 
getirilmesine karar verildi-

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

C. SENATOSU ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Adem Akçay hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 240) 



Dönem : 1 
Topianü : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer (Dar) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 3 /492; C. Senatosu 2 /93) 

(Not : M. Meclisi Ş. Sayısı : 102) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : -132.1 - 22029 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Cemal 
Zambaklı ve Ahmet Durer (Dar) haklarındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 30 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 13, 27.6.1963 tarihli 95 ve 103 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 102) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 18 . 7 . 1963 

Esas No: 2/93 
Karar No: 75 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer (Dar) haklarındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 1 Temmuz 1963 tarihli ve 4321 - 22029 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 17 Temmuz 1963 tarihli 
Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuzca, mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere, maznunlar Cemal Zambak
lı ve Ahmet Durer (Dar) in, 1 . 12 . 1960 tarihinde kararlaştırdıkları hırsızlık fiilini kolaylıkla ika 
edebilmek için, Hasan Fehmi Gültekin'in evine giderek kendisinden ekmek isteyip yedikten sonra, 
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abdest almakta olan Hasan Fehmi Gültekin'İ arkasından başına kama ve keserle vurmak suretiyle 
ve nıütaakıben de, karısı Fatma Gültekin'İ ve 3 yaşındaki çocukları Mehmet Gültekin'İ aynı şekilde 
öldürdükleri anlaşılmış bulunduğundan, Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer (Dar) haklarındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu Kanunda K. Baş-
kanvekili, K. Sözcüsü) 

Tokat 
Zihni Betil 

Tabiî Üye 
SeJâhattin özgür 

(Bu Kanundu, Sözcü) 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. ü. 
Âmil Artus 

(Bu Kanunda Kâtip) 
İzmir 

Ö. Lûtfi Bozcalı 

Uşak 
Kâmil Coskunoğlu 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METlN 

Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer (Dar) hakla
rındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 25 . 9 . 1962 tarih ve esas 1961/3236, ka
rar 1962/2227 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Mersin 
Ağır Ceza Mahkemesinin 16 . 11 . 1961 tarihli 
ve esas 961/13, karar 961/154 sayılı hükmü ile, 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 ve 
7 nci bentleri gereğince ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan ve sicil nüfusta İzmir - Bayın
dır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 354, cilt 28 ve 
sayfa 11 de kayıtlı ömeroğlu ve Hayriye'den 
doğma, 20 . 1 . 1944 doğumlu mahkemece 
30 . 12 . 1941 tarihine düzeltilen Cemal Zam
baklı ile Mersin Mahmudiye mahallesi hane 633, 
cilt 1/36, sayfa 90 da nüfusa kayıtlı Yusufoğlu 
ve Naciye'den doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu 
Ahmet Durer (Dar) haklarındaki işbu ölüm ce
zasının yerine getirilmesine karar verildi. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

C. SENATOSU ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METtN 

Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer (Dar) hakla
rındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 241) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Gögüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 / 2 2 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/823 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 5766/52454 sıra numarasmdaki 
Toğrul Tamer'e ait 295 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısıiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali îhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçjbir suretle kaza merci
lerine başvuranııyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet 'hakları, kıdem, terfi, ve terfi e mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubaihs'olabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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( 295 Sayılı Karar) 

5766/52454 - 4 . 8 . 1961 (TOĞRUL TAMER Ziya Gök alp Bulvarı No. : 9 Avukat — Alsan-
cak - Î.ZMÎR. 

(Dilekçenin konusu : 4 . 4 . 1957 tarihli 'bir kararla, mücerret görülen lüzumdan bahsile emek
liye sevk edilmiş ve 15 .6 .1960 tarihinde memuriyete iadesi için yaptığı müracaata da cevap veril
memiş bulunulduğunu şifahi müracaatı üzerine örneği ilişik olarak sunulan yazı ile verilen cevap
tan da mâna çıkarilamıyocağını belirterek bu haksız tasarrufun kaldırılması ve müktesep haklan da 
tanınarak eski görevine iade edilmesi isteklerine dairdir.) 

Tasdiksiz olan bahis konusu 27.2.1961 tarihli Bakanlık tebligatında : 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesi gereğince re'sen emekliye sevk edilmiş bulunduğu belirtildikten sonra, aynen «ka
nuni hizmet senelerinize nazaran 7350 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden sizden faydalanmak 
mümkün ise de bugün için tavzifinize imkân mevcut değildir» denilmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: TCDD Yolları Genel Müdürlüğü müşavir avukatla
rından iken re'sen emekliye sevk edilmiş olan dilekçinin, bu idaredeki personel adedinin fazla
lığı dolayısiyle boşalan kadrolara katî zaruret olmadıkça tâyin yapılmadığı ve hizmetine ihti
yaç bulunmadığı için tekrar tavzifine imkân görülmediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkı
na mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve 
yukarıda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

295 29 . 4 . 196^ 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 244) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
% Bilekçe Karma Kom. No. : 38 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Halkkmdaıki 'emeklilik işlemimden şikâyet ile Yükseik Meclis Başkanlığına müracaatta bulun-
| muş olan toğrul Tamer'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarih-
I li haftalık karar cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/295 sayılı karara Maliye Ba-
1 kanı Ferid Melen ile Gaziantep Milletvekilli Ali ihsan Göğüs taraflarından. 5434 sayılı Kanu-
i nun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara 

uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi ge
rektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri 

| ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tas-
I dikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak 
! hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin karahatma, ve Ana

yasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği 
belirtilmek suretiyle suresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyo
numuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

\ Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me-
! muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be

lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil 
| edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hü-
| kümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim rnütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu 
.' hukuki ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş emeklilik tasarrufunu objektif hukuk 

kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla 
dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar 

I emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle 
karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Se-

| natosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak II. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürhan M. İlhuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 244 ) 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

} Maliye Bakanı Ferid Melen, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /24) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8231 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 136/186 sıra numarasmdaki Dr. 
4li Gökbüget'e ait 297 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali îhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
imi eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
Üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dibekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubalhsolahileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. . '•' •..' \ " '-, " '<"" •; ; V . * i v ; • •? " 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 27 . Haziran 1963 
Zatişleri ve Evrak Müdürlüğü 

Sayı : 11130/186 Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 'kararının 
^ ' " ' v - düzeltilmesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 185/185 -186/186 sıra numarasındaki 
Dr. Ali Gökbüget'e ait 297 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyorum. 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Balıkesir Milletvekili 

Sebepler : 

1. — Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyleyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 

2. — 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine resen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu .maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler iğin Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatların Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensip olarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hu
kuk kaideleriyle telifi mümkün görülmediği takdirde ancaik bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu 
iptal kararının da katiyet kesbetmesinin büyük meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının 
ise münhasıran idareye ait bir vazife olacağı; 

3. — Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı ayrı 
birer hukuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedeeek 
olan Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra ımevzubahsolabileceği ve bu 
takdirde ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dahil mevattan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 246) 
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(297 Sayılı Karar) 

185/185 Dr. AH Gtökbüğet 
186/186 - 6 . 11 . 1961 

I 
1 nci sınıf Dahiliye mütehassısı, Bahçelievler 14 neü sokak No. : 28 
Ankara 

(Dilekçi : Uzun, ve 'başarılı bir askerî tababet görevinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 
| Başhekimliğine tâyin kılınmış ve 8 yıl da- bu görevi meslekinin icabettirdiği tam bir bitaraflıkla 
! ifa etmiş bulunduğu halde, İnkılâp hareketini mütaakıp ve İhtilâlin heyecanlı atmosferi içinde, sa

dece, Meclis Reisinin evinde sık sık görülmüş olmasından dolayı meslekinin en verimli çağında ve ter-
fiine iki ay kala 27 . 6 . 1960 tarihinde re'sen emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulunulduğun-

\ dan bahis ve şikâyet ederek; sakıt Meclis Reisinin halen vefat etmiş bulunan, mefluç ve yüksek tan
siyondan mustaribolan eşinin her gün evinde tansiyonunun kontrol edilmesi için o tarihteki âmir
lerinden aldığı emin ve ifası ile mükellef bulunduğu meslekî bir vazifeyi asli vazifesini aksatma
mak şuuru içerisinde yerine getirmiş olduğundan dolayı hakkında tatbik olunmuş bulunan bu emek
lilik muamelesindeki isabetsizlik ve gayrikanunilik aşikâr bulunduğundan, mezkûr tasarrufun kaldı
rılmasını ve görevine iade edilmesini istemektedir.) 

| Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin 30 hizmet 
yılını doldurduğundan dolayı 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının tanıdığı yet-

I Mye dayanılarak zikrolunan tarihte re'sen emekliye sevk edilmiş ve 25 . 4 . 1962 tarihli bir onay-
; la da yeniden Meclis doktorluğuna tâyin kılınmış bulunulduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vâkaa ve delillere uygun, kamu hizmetle-

1 rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 
İncelenen dosyaya göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukar-

| da yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de 
keza bir isabet yoktur. Nitekim, dilekçinin sonradan, tekrar aynı göreve tâyin kılınmış olma
sı da, bu görüşü müeyyit bulunmaktadır. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin zıyaa uğra
tılan, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının is-
tikmali lüzumuna oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

297 29 . 4 . 1963 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 246) 
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Dilekçe Karma Komisyonu; raporu 

T. B. M. M. 11.7.1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 40/42 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulun
muş olan Dr. Ali Gökbüket'in bu şikâyeti ile ilgili olaraüc verilmiş olup 31. 5 .1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/297 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
île Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emekli
lik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması1 halinde kamiisyonea, ancak; bu tasarruf
ların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve emekli ay
lığının mahfuz tutulması^ gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki -ve 
takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon ka
rarlarının infazı sırasında ele alınacak 'hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş olduk
ları cihetle düzeltlilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş oldu
ğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4.7.1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen diilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itlirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teş
kil edeceğinden daha evvelden bu ilıtilâflan halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hü
kümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu 
hukuki cftheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş anea'k emeklilik tasarrufunu objektif 
hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş 
olmaıkla diilekçinin emeiklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarru
fa kaidar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararrn bu suretle tashihine oy 
birliğiyle 'karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 
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Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürhan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 246 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ve Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 293 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner

gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /25) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8235 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6602/61588 sıra numarasmdaki 
A. Feyzi Artukoğlu'na ait 293 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali îhsan Göğüs ' Ferid Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka

bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 

| üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci-
I lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 

eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 

, hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
| ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa-
| zımn ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 
! 3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfi e mütaallik maaş 

farklaıı ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
ı hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 

Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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Dilekçe Karma Komisyonu sayın Başkanlığına 

Dilekçi Elâzığ Ağrı Oeza Mahkemesi eski Başkanı A. Feyzi Artııkoğlu hakkında yüksek komis
yonca ittihaz edilmiş olup 3 . 5 . 1963 tariki i Karar Cetvelinde .yayınlanmış bulunan ve vâki 
emeklilik işleminin iptalini tazanımun eden 29 . 4 . 196o tarih ve 293 sayılı karara süresi içinde 
140 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz eylerim. 

Şöyle iki : 
Mumaileyh Feyzi Artukoğlu hakkında Adalet Bakanlığınca ittihaz edilmiş bulunan emeklili

ğe sevk kararı adı geçen şalısın hâkimlikle kabili -telif ol miyarı mütaaddit hareketlerinin görülme
si, iş sahiplerinden menfaat sağladığı yolundaki tevali eden ve tahkik mevzuu yapılan şikâyet
lerin mevcudiyeti ve kendisinin .irticai mahiyetteki bâzı hareketleri dolayısiyle geçmiş hizmet su
resi ve bundan böyle hizmetinden istifade edilemiyeceği hususlar! nazara alınarak kurumun 
takdir yetkisine dayanılarak ittihaz edilmiş ve usule uygun bir .tasarruf bulunduğu, halde yük
sek komisyonun eksik incelemeye istinaden ittih az etmiş bulunduğu işbu ret kararı yerinde 
görülmediğinden evrakın tekrar tetkikıyle 29 . 4 . 1963 tarih ve 293 sayılı mezkûr kararın refine 
karar verilmesini- itirazen ve saygılarımla, arz ederim, 

31 . 5 . 1963 
Siirt 

H. Öner 

(293 sayılı Karar) 

6602/61588-26 . H . 1961 (A. h'EYZÎ ABTUK'OUHJ) Erdem sok.-ık Nn : 2*/7 • Öneebeci AN
KARA. 

(Dilekçenin özeti : Elâzığ Ağır Ceza Mahkemeni Başkam iken 20 . i . l!/ö? tarihli bir Kararname 
.ile 5434 sayılı Kanunun değişik 39 nen maddesini •> (b) fıkrasına uyularak emekliye sevk edilmiş ve 
bütün memuriyet hayatı boyunca inzibati ceza dahi görmemiş temiz bir sicile sahi)) bulunduğundan 
bahsile hakkındaki mezkûr emeklilik muamelesini,< iptali isteğinden ibarettir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin zikrolunan maddei kanuniyeye tevfikan, 
görülen lüzuma binaen mezkûr tarihte emekliye sevk edilmiş, acık ve gizli sicillerinin birlikte su
nulmuş bulunduğu bildirilmektedir, 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yu
karıda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
harar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

293 29 . 4 . 196b 

O. Bvatâmi ( S. tttftM : 34? ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11.7 .1963 
Dilekçe Kar. Kom. rapor No: 2/36 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken, 20 . 4 . 1957 tarihinde haksız olarak emekliye sevk 
edilmiş bulunulduğundan şikâyet eden A. Feyzi Artukoğlu hakkındaki bu idari işlemin kaldırıl
masına ve hükümsüz addedilmesine dair olan 29 .4 . 1963 gün ve 293 sayılı, 31 . 5 . 1963 tarih 
ve 5 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan kararımıza Maliye Bakanı Ferid Melen, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ile Siirt Milletvekili Süreyya öner tarafmclau vâki itiraz
lar tevhiden tetkik edildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili İhsan Göğiiş'ün 5434 sayılı Kanunun 39 
ııeu maddesinin (B) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık 
bulunmaması halinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zik-
rolunan kararların ise; kıdem, terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı 
Ve idari makamların, idari Yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geç
tikten sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kap
sadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ay
rılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek sureti ile ve 
Siirt Milletvekili Süreyya Öner de emeklilik muamelesinin iptalinde isabet olmadığı, mumaileyh 
hakkında idarece ittihaz olunan tasarrufun yerinde bulunduğundan bahsile süresi içinde itirazda 
bulunulmuş olduğundan, zikrolunaıı dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tek
rar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi feütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belir
tildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim müteakip dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukuki ciheti 
nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaideleri
ne uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin 
emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik ma-> 
aşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine ve varılan yukarıdaki netice
yi değiştirecek maddi ve hukuki bir delile ve belgeye raslanmadığmdan Siirt Milletvekili Sürey
ya öner'in itirazının da reddine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 
Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aıjdıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğurfb&yoğhı K. özcan 

îmzada bulunamadı 

O. Senatosu ( S. Saym : 247) 





Dönem : 1 *} / O 
Topianü : 2 S. Sayısı: CUMHURİYET SENATOSU Z 4 Ö 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 253 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /26) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8264 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6331/53705 sıra numarasındaki 
Aflımet Euffcluk'â ait 253 sayılı Karara aşağıdaki sebepler do'layısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşlmn Kırca Ferid Melen 

Sefbepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesin deldi sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine Ibaşvurajmıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi. mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, -

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubaıhsolabileeeği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari'mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— 2 — . 
(253 sayılı Karar) 

6331/53705 - 23 . 8 . 1961 (AHMET KUTLUK) Onur Sokak Nur Ap. No : 17 - 7 No : 32/2 -
Maltepe - ANKARA. 

(Dilekçenin özü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre 5.8. 1962 tarihinde 
yapılan emekliye sevk işleminin haksız ve usulsüz olduğundan bahsile bu kararın iptali talebinden 
ibarettir.) ,'C " 

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Hizmetinin 30 yıl olması, son yıllardaki hizmet tutumu
nun tatmin edici olmaması sebebiyle re'sen emekliye sevk edildiğini beyanla yapılan işlemde bir usul
süzlük olmadığını bildirmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk Devletinde bilcümle hukuki tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarıda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

253 26 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. '< 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No : 4 

. ? î ' "" Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Ahmet Kutluk'un bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/253 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile istanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca tarafından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak 
yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde Komisyonumuzca, 
ancak; bu tasarrufların iptali ile 'iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların; kıdem terfi ve 
emekli aylığının mahfuz tutulması gibi herbiri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki 
ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon ka
rarlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları ci
hetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan 
zikrolunan dosya Komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 248) 



- â -
Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu

riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildi-
|ği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeeeğin-
jden daha evvelden bu ihtilâfların halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
jmümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetldkmde Kurulumuz bu hukuki ciheti naza 
jra alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uy-
[gun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emekli
lik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu ra
porumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 
I •• " • _ • . 

I Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

İmzada bulunamadı 
Balıkesir Ağrı 

. H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

i 
| 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 248) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 249 
Maîiye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül* 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C, Senatosu 4 /27) 

T. G. 
Maliye. Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8263 

17 . 6 . 1968 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 2351/2351 6131/53345 sıra numa-
^asmdaki Cemal Feyman'a ait 254 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

| İstanbul Milletvekili Maliye Bakam 
I . Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ııeu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci-
;lerine başvuranııyaeaklan mezkûr'5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
|eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ive bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 
| 3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet .hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
[farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzübahsolabiîeeeği ve bu takdirde 
İse her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îsbu kararın düzeltilmesi arz ve rica ulunur. 



— 2 — 
(254 sayılı Karar) 

2351/2351, 6131/53345 - 1 6 . 8 . 1961 (CEMAL F.HY'MAN) Yenimahalle Coşkun sokak No : 88 -
ANKARA. 

(Dilekçenin özü : DDY XIII ncü Şube Müdürü iken 1957 yılında 5131 sayılı Kanunun 38/B mad
desine r/öre yapılan re'a en emekliye sevk muamelesinin haksız* olduğundan bahsi! e iptali talebinden 
ibarettir.) 

Bakanlık yazısında : Hizmet müddeti 32 sene 7 ay 25 g'üne baliğ olduğundan emekliye sevk edil
miş olduğu bildirilmiştir. 

GS-ereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki tasarrufların velev takdir halikına ta
allûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin yara
rına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

254 26 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 5 11 ,7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına nıüracaatte bulun
muş olan Cemal Feyman'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/254 sayılı Karara Malîye Hakanı Fenkl Melen 
ile istanbul Milletvekili Coşkun Kırca tarafların elan, •;*34-'î4 sayılı Kanunun -r59 nen maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemler'inrle objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan karar
ların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari ma
kamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten son
ra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak husıısatı da kapsadığı, 
bıı bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 ne i iinaddoMiıin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı 
ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtıilmek suretiyle süresi 
içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4.7.19G.'> tarihli 
toplanıl ısında tekrar incelendi. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 249) 



_ â -
Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibd bütün me

muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu (hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hüküm
leri ile mıümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukuki ci
heti nazara alarak eski görüşünden vaztgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk ka
idelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal eltmeyi kabul eylemiş olmakla 
dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar 
emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle 
karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine göre Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

imzada bulunamadı 
Balıkesir 

H. Oğuzbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
4. Oürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Ay diner 

Antalya 
M. llkuçan 

Ö. Senatosu (S . Sayısı : 24i)} 
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