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29 . 5 . 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 15.03'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Saîihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci 

miaddebinıin değiştirilmeline dair Kanun Teklifinin 
Mli'llet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhur'iyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/692; C. Senatosu : 2/153) (S. Sayısı: 
923) (Dağıtma tarihi : 29.5.1979) 

2. — 1712 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin 
Idaresli hakkındaki Kanunun 6 ncı maddecinin de
ğiştirilmesine ilişkin Yasa Tökhfinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuryet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Mecli

sli : 2/676; C. Senatosu : 2/152) (S. Sayısı : 924) (Da
ğıtma tarihi: 29.5.1979) 

3. — 7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun 28 nci maddesi ile 
aynı Kanunu değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile değiştirilen 60 ncı 
maddösiniin birinci fıkrasına bir (c) bendi eüclsnıme-
sine dair Kanun Tekliflinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/675; C. 
Senatosu : 2/151) (S. Sayısı : 925) (Dağıitıma tarihi: 
29 . 5 . 1979) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saaiti :15.Cı0ı 

BAŞKAN : Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Er^em (Baecik), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak'm, İs
tanbul'un fethinin 526 ncı yıldönümü hakkında gün
dem dışı demeci 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Sayın Sadii Irmak, İstanbul fethinin 526 ncı yıldönü
mü münasebetiyle gündem dışı söz talep etmişlerdir. 
Buyurun Sayın Irmak. 

SADÎ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Bugün, mil i tarihimizin. ve cihan tarihimin en ha
yırlı, uğurlu, şerefli, ileriye dönük bir gününü yaşa
maktayız. Bugün, İstanbul fethinin yıldönümüdür. Bu 
olay, evvela Türk Tarihi bakımından elbette son dere
ce önemli bir adımdır. Çünkü, Vatanımızın Anadolu'da 
ve Rumeli'de kalan parçalan ancak İstanbul fethin
den sonra bütünleşebilmiş ve Devletimiz esaslı şe
kilde güçlentmıiştir; fakat bugün, aynı zamanda dünya 
medeniyet tarihi içinde en büyük günlerden birisidir. 
Çünkü, bir Türk ve arkasındaki Türk zihniyeti, dün
yaya o gün fiili örneği ile üç tane yeni yci açmıştır. 
Birisi, müsamaha; ikincisi, akıl ve dinin her biri.inin 
ayrı ayrı özgürlüğü ve nihayet bugün, «İnsan hakları» 
diye ileri sürülen ve mücadelesi verilen büyük beşeri 
adımın en mühim adımlarının fiilen atılmış olmalı
dır. 

Fa'tiih, yanında müsamaha sadece bir gönül ar
zusu olarak, sadece teşvik edilecek bir fikir olarak 
kalmamış, fiilen de yanında en zıt fikirleri münaka
şa ettirmek suretiyle de dünyaya zıt fikirlere muka
vemet ve müsamaha etmek örneğimi vermiştir ve bu 
sayede orta çağın zulüm taassupdan ibaret olan ka
ranlıkları, zifiri karanlıkları bertaraf edilmiş ve bir 

Türk eliyle dünyaya yeni ve aydınlık bir pencere 
açılmıştır. 

Şimdi, bu mesut olaydan çıkarılabilecek şeref pa
yesi dışında alınabilecek iki ders var: 

Birisi, Türk Milletinin bir ve beraber olup aynı 
hedefe yöneldiği zaman, imkânisız denen şeyleri de 
mümkün kılıp en büyük zaferleri elde edebilecek 
güçte olmasıdır. Dün bunu yapan bu Türk Milleti, 
aynı yollardan giderse, bugüne de bunu yapabilecek 
güçtedir. 

İkincisi, Türk Milletine, Fatih gösterdiği bu ör
nekle ileriye dönük bir hayat felsefesi dersini fiili ola
rak vermiştir. 

Şu halde, milli bütünlük ve beraberlik yanında, 
ileriye dönük bir kafa ve hedef omak şartıyla aziz 
milletimiz yine her türlü müşkülü aşabilir ve mut-
tasıf olduğu manevi değerlerle dünyayı kendisine bağ
layabilir ve hayran edebilir. 

Böyle bir dünya olayı; milli olduğu kadar da, 
dünyanın olayı hadisesini şüphe yok ki fiili delilleri
mizle de benimsediğimizi ve uymaya layık yollar ola
rak gösterebilmemiz için, senelerden beri çalışılıp da 
bir türlü neticeye varmamış olan bu büyük Fetih gü
nünün hatırasını ebedileşlirecek bir medeniyet sitesi
nin kurulması lazımdır ve bu elbette evvela İstanbul'a 
yakışır. Bu, sadece bir heykel değil; fakat Fatih'in 
bize öğrettiği, uğrunda bütün ömrünü sarfettüği me
deniyet havariliğini temsil edecek müesseseleriyle be
raber bir büyük medeniyet sitesi olması lazımdır ve 
halkımızda büyük istek tabiatıyla mevcuttur, yalnız 
Devletimizin cnayak olması gerekmektedir. 
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Böyle bir aziz günü gençliğimize hatırlatmak iste-
terim ve mensup oldukları milletin ruh gücünü; o za
man da büz, çünkü kalabalığımızla dünyaya empoze 
eden bir millet değildi. Bizden çok kalabalık millet
ler vardı; fakat milletimizin içindeki ruh gücü, azim, 
ileriye dönük bir hayat görüşü ve felsefesiyle yalnız 
bir büyük şehri fethetmek deği, aynı zamanda bir çı
ğır, yeni bir çağ açmak gibi en büyük bir başarıya 
ulaşabileceğimi gençlerimiz iyi düşünmelidirler ve ha
yatlarını buna göre... Hangi millete mensup oldukla
rının izanı ve idraki ve gururu içinde olmalı ve iç
lerinde bu vazife şuurunu da duymalıdırlar. 

Gençliğimizin, bu yollara gideceği ümidini gön
lümde muhafaza ederek hepinize saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyafm, anarşinin 
kökü ve bürokratik bünye içerisindeki ihmalden do
layı anarşi hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Dört sayın üye daha gündem dışı 
söz istemişlerdir. Kısa konuşmaları şartıyla hepsine 
de söz vermek istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Meh
met Feyyat, «Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal 
Sigortalar ile ilgili yayın ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin iddiaları ve kamuoyu oluşması karşısında 
bir duvarı çöken Türkiye adaleti ve Cumhuriyet 
Savcılığının yetersizliği ile...» 

Sayın Feyyat, biliyorsunuz ki, Tüzüğümüz, «Gün
dem dışı bir diyeceği olursa... şeklindedir. Yani, bir 
diyeceği olacak söz isteyen sayın üyenin. Burada bir
çok mevzular karışmış. Lütfen siz hangisi haikkında 
konuşacağınızı ayakta izah eder misiniz?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Anarşinin kö
künü, bürokratik bünye içerisindeki ihmalden müte
vellit anarşiyi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Burada öyle bir şey yazmıyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Suiistimaller 
suçtur, suç olduğuna göre, bunun önleniememe-si so
nucu yine bir anarşi, hem sokakta olduğu gibi, bün
yede de bir marazdır. Anarşi demiyorum da, demok
ratik rejimi suiistimal eden bürokratik bünye içindeki 
marazı anlatacağım. 

BAŞKAN — Yani suiistimallerin hukuk yoluyla 
halledilmesi mevzuunu konuşacaksınız. 

Buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstabul) — Sayın senatör

ler, Savın Başkan; 

Anayasamız, kuvvetler ayrılığı ilkesini getirince 
herhalde bu kuvvetler ayrılığı gereği Yasama Organı, 
yargı ve icranın apayrı, kendi sahaları içeriskude gö
rev yapmalarını ve birinin diğerinin görevine müda
hale etmemesi; müdahale halinde fonksiyon gaspı 
olacağı ve görevini de yapmaması ihmal olacağı izah
tan varestedir. 

Şimdi, kuvvetler ayrılığının bir bölümü yargı hak
kında Anayasamız çok geniş hükümler getirmiştir. Ek
seriyeti, üçte ikisi burada mevcut değerli Güven Par
tisi Genel Başkanının verdiği önerge haklı olabilir. 
Yalnız bu konuda basınımızda aylardan beri dedikodu 
had safhaya çıkmıştır. Bu itibarla haklıdır. 

Şimdi bunu anlatmak isteyelim. Bunun emsali es
kiden de vardı. Eğer İsparta Savcısı veyahutta An
kara Savcısı, zamanında görevini yapmış olsaydı Sa
yın Süleyman Demirerin, Sayın İşgüzar'ın veyahut
ta sayın Müezzinoğlu'nun veyahutta sayın falan par
lamenter, falan bakanın kişiliğine haklı veyahultta 
haksız, gerekli veyahutta gereksiz; amaç sonuç alın
mayan tecavüzler önlenmiş olurdu. 

Türikiye'de yargı organının, özellikle kovuşturma 
ve ona takaddüm eden soruşturma göreviyle yükümlü 
Cumhuriyet savcıları görev yapmamaktadır. Şöyle ki: 

Değerli senatörler; 
Kamu İktisadi Kuruluşları, Memurin Mühaıkeme-

tı Kanunu Muvakkate tabi değildir. Bu çağ dışı bir 
Kanun, bilirsiniz halen değişmedi bozuk düzeniyle 
beraber devam edegelmektedir. 

Şimdi, böyle bir engel yoktur. Herhangi bir 
Cumhuriyet Savcısı, örneğin Malatya Cumhuriyet 
Savcısı, Sinop Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuri
yet Savcısı ve Üsküdar Cumhuriyet Savcısı. Gazete
lerde dedikoduları duyulmaktadır, yazılmaktadır. 
Memurin Muhakematı Kanununa da tabi değildir, 
Kamu İktisadi Kuruluşları personeinin işlediği suç
lar, görevi suiistimal irtikap veyahutta vazifeyi ihmal, 
neyse. Re'sen basından aldığı bu haberleri, değerlen
dirmek onun görevidir. 

Şimdi, özür dilerim Saklambaç Gazetesindeki müs
tehcen bir resim üzerinde bilirkişi mütalaası alınır, 
meşgul olur veyahutta 141, 142 ile ilgili bir yaym 
üzerinde profesörler, -dinlenir; ama böyle bir suiis
timal üzerinde savcılarımız bigânedir demek, belli 
bir ide fiks, belli bir rotaya girmiş, o rotadan kurtu-
lamamaktadır ve çağın dışında kalmaktadır. 
• Şimdi, ben bu memlekette yetkili olsaydım Hükü

metin yerine, şuna inandım ki, Türkiye'de Cumhuri
yet Savcısı hâkim olabilmek için ekonomi tahsili, mül-
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kiye tahsili, idare tahsili ve hukuk tahsilini birlikte 
yapmaz. Bu üç tahsili yapmayanlara bu yetkiyi, bu 
hakkı vermezdim. Bu sonuç bunu sağlamaktadır ve 
bizi bu haklı şikâyete sürüklemektedir. 

Şimdi, eğer Cumhuriyet savcıları on milyon liralık 
bir arsanın 90 bin liraya satıldığı hususunda dedikodu 
aylarca basında çıkarken; çağıracak mimarlar oda
sından, üniversiteden yetkilileri, tapu kayıtlarını çı-
'karacak, İrtikâp veya rüşvetin ispatı zordur; ama o 
ispat edilemezse bile, 2Q milyon liralık yer 90 milyon 
'liraya satılmışsa her halde bu konuda bir vazifeyi 
suiistimal suçu subuta erdirilir, çok basittir. Yani, 
bunu almak için savcı olmaya gerek yok, bir bilirkişi 
mütalaasına da gerek yok. Bu kadar basit bir suç 
üzerinde Cumhuriyet savcılarımız durmaz; ama bir 
politik nedenle bir fikir suçlusu, bu gericiymiş, bu ile-
riciymiş, bu komünistmiş, memleket yıkıyormuş diye 
bunlar üzerinde gayet aşırı derecede hassasiyet gös
terilmekte; ama hassasiyet gösterilmesi hususundaki 
olaylarda hassasiyet gösterilmemektedir. 

Size bunun bir örnek olayını arz edeceğim. 

Sayın senatörler; 
Adana Milletvekili, İbrahim Tekin, 1972'de Ada

let Partisinden istifa etmişti, bir istifa gerekçesi var
dı. Adalet Partisi yönetim kurulu üyeleriyle beraber, 
oturuyoruz, ben de memurum o zaman. Dediler ki, 
«Sayın Genel Başkanımızın akrabaları falan» önemli 
değil isim vermeyelim «suçlu mudur, değil midir?» 
Dedim «O sizin bileceğiniz iş, yetkili savcıya gönde
rin.» «Sana verelim»; dediler. «Benim yetkim değil
dir, benim görev yerim burası, Ankara değildir, An
kara savcısına gönderin.» «O halde sana verelim sen 
gönder.»* dediler. Şikâyetlerini verdi Adalet Partisi 
yönetim kurulu üyelerine. Aynen, Ziraat Bankasında 
bize kredi kalmadı, bazı iddialar vardır. Ankara Cum
huriyet Savcılığına ben gönderdim. Ankara Cumhuri
yet Savcılığı benim yaptırdığım şekilde yorumladı, 
yine görevini yapmadı. Delil istedi, aynı yönetim 
kurulu, Adalet Partisi yönetim kurulu üyeleri biz de
lil veremeyiz, deliller İsmet Paşa, bütün dergiler, 
Meclis zabıtları hepsi Ankara'da. Savcı ise teminat. 
teminat kabak tadı verdi, lütfen teminatlı ise, göre
vini yapsın, delilleri orada toplasın. Biz köylüyüz, 
ihbar ediyoruz Genel Başkanınızın çevresi bunu yap
mış mı yapmamış mı?... Ya aklansın veyahutta biz 
Genel Başkanımızı düşürürüz şeklinde. Ankara Sav
cılığı bunu benim hakkımda koz olarak kullandı. 

Muhtıra verilir verilmez, Ankara Savcılığı bu 
evraikı ihdas etti arkadaşlar. Bu sefer delil sordu, 

Adalet Partisi Yönetim Kurulu üyeleri aynen şunu 
söyledi: «Bugüne kadar Sayın Süleyman Demirel Baş
bakandı, biz şikâyet ediyorduk. Bugün, mütevazi 
bir mebus olmuştur. Ankara Savcılığı şimdi kendi
sini zayıf gördü, görev yapıyor. Biz bugüne kadar 
görevini ihmal eden savcıya ifade vermekten sarfı
nazar ediyoruz» diye protesto niteliğinde bir talimat 
beyanında bulundular. 

İşte bu misal, eğer Türkiye'de her politikacının, 
Başbakanın,: başbakan yardımcısının, bakanın ve 
isim yapmış kimselerin yıpranmasını gerektiren olay
lar, suçlar için bürokrasi çalışırsa, emir beklemezse, 
ki, Cumhuriyet savcıları bu konuda çok yetkilidir ve 
bütün kamu kuruluşları, valiler ve mensupları Cum
huriyet savcılarına bu konuda saygılıdır. Hiç bir etki 
yoktur. Bu görevini zamanında yaparsa politikacıların 
çevresi, lekeliler meydana çıkar, çıkar netice itibariy
le o politikacı da parlamento içerisinde yıpranır ve 
layık olduğu muhalefete veyahutta düşmeyi gerektiren 
yere gider; ama Türkiye'de suçlar sel gibi işlenecek, 
işlenecek, işlenecek bir suç seli doğacak, Cumhuriyet 
savcıları da bu suç selinin mecrasına kapılan bir sa
man çöpü durumuna düşecek, ondan sonra Parlamen
tonun, demokratik rejimin bünyesine karşı tehlike
ler zuhur edecek, demokratik rejim veyahutta her
hangi büyük isim yapmış bakanlar düşürülecek; on
dan sonra, çevresi hakkında tahkikat yapılacak. Böy
le uydu Cumhuriyet Savcılığı müessesesini dünyanın 
hiç bir yerinde göremeyiz arkadaşlar. 

Bu itibarla, Türkiye'de mahkemeye intikal eden 
bir olay en kısa zamanda bitmelidir; ama Türkiye'de 
tersine. Savcılıkta beş günde biten bir tahkikat, mah
kemede beş senede bitiyor arkadaşlar. Dünyanın her 
yerinde savcılıktaki soruşturma uzun sürelidir, mah
keme iki celsede biter. Bizde tamamıyle tersidir. 

Bu itibarla, Türk Adliye Binasının bir duvarı yı
kılmıştır, hep de iyi olmadı, savcı teminatı ona sebe
biyet verdiğimden, pişmanım. 

Saygılarımla. 
3. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş in, yurt dışına 

hah götürmek isteyen turistlerin maruz kaldıkları sı
kıntılara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sayın Mehmet Özgüneş, «Yurt dışına halı götürmek 
isteyen turistlerin maruz kaldıkları sıkıntılar», üzerin
de gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

— 758 — 
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Birkaç gün önce Esenboğa Havaalanında şahit 
olduğum bir olayı huzurunuza getirmek istiyorum. 

Görevle Türkiye'ye gelen bir NATO memuru, Kı
zılay'dan bir halı almış ve bunu Esenboğa Havaala
nından çıkarmak istiyor. Bavulunu arayan gümrük 
memuru, Türkiye'den dışarıya halı çıkarılamayacağı
nı ısrarla iddia ediyor. Sonunda mesele anlaşıldı ki, 
meğer Türkiye'den dışarıya herhangi, alelade bir ha
lıyı dahi götürmek için, bunun eski eser olmadığını 
ispat etmek zaruri imiş. 

Görevle gelen bu zat, parasıyla aldığı halı için iki 
yolu takip etmek zorunda bırakılmıştır orada. Ya 
bu halıyı gümrüğe terkederek bırakıp gidecek veya-
hutta o gün uçağı kaçırmakla karşı karşıya kalacak. 

Duruma ben müdahale ettim ve «Halıyı, gerekli 
muamelelerini yaptırdıktan sonra size göndereyim» 
dedim ve Türkiye'de bir halı alan turistin başına neler 
geleceğini bizzat görmek için muameleyi ben takip 
ettim, 

Arkadaşlarım; 
Evvelâ, bu halı nerede muayene edilecek?.. Kim 

buna «Eski eser değildir» diyebilecek makamı aramak 
başlıyor. Ben Kızılay'da beş tane taksi şoförüne sor
dum; «Halının eski eser olmadığına kim karar verir?.. 
dedim ve beşi de bilmedi. Şu halde, evvelâ turist sa
ğa sola başvuracak, o Kızılay'dan parasıyla satın al
dığı halıyı nerede vesikaya bağlayacak bunu öğrene
cek. Diyelim ki buldu. Bir taksiye atlayacak ve Et
nografya Müzesine gidecek. Etnografya Müzesinde 
en küçük bir işaretle, en küçük bir yol göstermeyle 
karşılaşmanız mümkün değildir. Arayarak, sorarak, 
nihayet Etnografya Müzesinin arkasında bir kapıda 
bunun muayene edildiğini öğrenecek ve oraya var
dığı zaman kendisine, «Evvela bir dilekçe yaz», deni
lecek. Eğer turist Türkçe bilmiyor ise, gidip birisine 
derdini anlatıp dilekçe yazdıracak. Mesele bununla 
da bitmiyor. Dilekçeye mutlaka hangi gümrük kapı
sından çıkacağını da yazmak zorunda. Eğer, «Ankara 
Gümrük Kapısından çıkaracağım» dediyse, İzmir 
Gümrük Kapısından o halıyı çıkarmasına, mühürlü 
olmasına rağmen, imkân yok. Çünkü, burada Etnog
rafya Müzesi, «Biz hangi gümrük müdürlüğüne yaz-
dıysak, oradan çıkmak zorundasınız» demektedir. 

Arkadaşlarım; 
Bundan sonra Etnografya Müzesi, «Götür falan 

bankanın şubesine 250 lira yatır da gel», demektedir. 
Belki de Türkiye'de pislik ve yavaş iş yapma bakı
mından birkaç defa rekor kırmış olan Samanpazarm-
dâki bu banka şubesi, sadece bu parayı alabilmek 

için, ben saat tuttum, 32 dakika sarf etmektedir. Tu
rist buraya bu parayı yatırdıktan sonra, dönüp gele
cek Etnografya Müzesine ve kendisinin halısına bir 
damga vurulacak ve bir de eline belge verilecek. On
dan sonra bu turist, bir gününü, en azından yarım 
gününü sarfettikten sonra, Türkiye'den aldığı bu ha
lıyı dışarıya çıkarmak imkânını bulacak. 

Arkadaşlarım; 
Bu olay vesilesiyle birkaç noktayı tespit etmek 

istiyorum. Bir taraftan milyonlarca lira sarfederek 
memlekete turist getirmek istiyoruz, bir ihraç malımız 
olan halıyı her turistin alıp götürmesini istiyoruz; 
öbür taraftan, bu turiste bu halıyı götürmesi için 
akla gelebilecek en büyük işkenceyi yapıyoruz. Ben 
sanıyorum ki, bu işte çalışan memurların zekâsı, 
bundan daha kolay bir tarafı bulabilecek durumda
dır. 

Evvela, öyle sanıyorum ki, Selçuk ve Osmanlı ha
lılarının çok büyük bir kısmı zaten müzelerdedir. 
Halkın elinde eski eser olarak birçok halı yok. tkin-
cisi, zaten bu halılar eğer dışarıya kaçıyorsa, eslki 
eserler kaçıyorsa sanıyorum ki, gümrükteki memurlar 
buna hiç bir zaman mâni olamamaktadır, ama eğer 
mutlaka gümrük memurunun buna mâni olacağını 
kabul ediyorsak, sanıyorum ki, oraya, hiç değilse 
Ankara, İstanbul ve İzmir'e gördüğü halının eski eser 
olup olmadığını, hele daha dün dokunmuş, Kızılay'da 
satılan bir halının eski eser olmadığını anlayabilecek 
bir memuru tayin etmek sanıyorum ki, zor bir iş de
ğildir. Eğer buna imkân yoksa, Türkiye'de bir hayli 
Etnografya mezunları vardır. Bunlardan bir kaçını bu 
üç gümrükte görevlendirip turisti, (Şu tabiri mazur 
görün, halkın çok sevdiği bir tabirdir) «Gavur» 
eziyetine maruz bırakmakta sanıyorum ki, hiç bir fay
da yok. 

Ben ümit ediyorum ki, bir taraftan milyonlar 
sarfederek Türkiye'ye turist getirmek isteyenler, öbür 
tarafta dışarıda turistlerin birbirlerine «Sakın Tür
kiye'de halı almayın, başınıza gelmedik bela kalmaz» 
dediklerini duymak zorundadırlar. 

Ben, Kültür Bakanlığının konuyla ilgileneceğini 
ümit ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
4. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, hac fari-> 

zası için Hükümetçe alınan son kararlara dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Sayın Ömer Ucuzal, vatandaşın hac farizası 
için Hükümetçe alınan son kararlar hakkında gün
dem dışı söz talep etmişlerdir, Buyurun Sayın UcuzaL 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Hükümet, ülkeyi içine düşürdüğü ağır buhran
lardan kurtarma iddiasıyla her geçen gün bir karar 
ve kararnameyle savunduğu ve tahakkuka çalıştığı 
görüşü istikametinde vatandaşın Anayasadan doğan 
haklarını kısıtlamakla, bu kısıtlamalarla birlikte Dev
lete çekemeyeeeği yükleri ve külfetleri de tahmil et
mektedir. Yeni yeni israf kapıları açmakta ve böylece 
bir kısım gelir kaynaklarını da kapatmaktadır. Bu
nun yanında işsizliğe de sebep olmaktadır. 

Bu kararlardan şimdilik sonuncusu, yaklaşan hac 
mevsimi sebebiyle alınmış olan hac farizasını sözde 
tanzim eden kararnamedir. Bu kararnameye göre, bu 
yıl Hicaza gidecek vatandaşların her türlü seyahat 
işlerini Diyanet İşleri Başkanlığımız yapacakmış. Di
yanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, «Baş
kanlığımız dışında hiç bir şahıs, kuruluş, şirket, der
nek hac seferleri düzenleyemeyecek. Özel araçlarla 
hac seyahati yapılmayacaktır» 

Bu karar, açıkça Anayasanın 18 ve 40 ncı mad
delerine aykırıdır. Bu sahada çalışan ve işyeri kuran 
vatandaşların bu hakkı bir kararnameyle elinden alı
namaz. Keza, kendi özel vasıtasıyla seyahat hürriyeti 
de ortadan kaldırılamaz. 

Bu yola başvuran Hükümet, evvela Anayasanın 
eşitlik ve genellik ilkesine uyarak, bu tutum ve dav
ranışını bir kanun tasarısı ile Parlamentonun huzu
runa getirip, gerekçesini açıkça müzakereye açarak 
ciddi bir sebep veya ihtiyaç varsa sadece hac seferi
ne değil, bütün yurt dışına yapılacak seyahatiar için 
kısıtlayıcı hükümleri kanunlaştırması gerekir. Aks 
halde kısıtlama, Kabe yolculuğu için konulursa, bu 
karar önce huzursuzluk, sonra da Anayasa yönünden 
daha da ağır kanunsuzluk ve haksızlık olur. Bu halin 
uygulanmasıma müsaade edeceğinizi zannetmiyorum. 
Çünkü, Doğu'ya, Batı'ya, Şimal'e açılan kapıları her
kese açık tutacağız; ama Cenup'taki kapıları kapata
cağız veya sadece devlet işletmeciliğine tahsis edece
ğiz. Bu mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1779 sayılı Kanunun 

6 ncı maddesine göre Hicaz'a gidecek vatandaşlara 
yardımcı olmakla mükelleftir. Ancak, bu yardım belli 
işler (içindir. Bu Kanunun bu maddesinden hareketle 
Diyanet İşleri Başkanlığının hac tanzim müessesesi 
haline ifrağı mümkün değildir. Saniyen bu seyahati 
yürütecek eleman ve işletmeye de sahip değildir. Bu 

büyük bir mesuliyettir. Bu hizmeti Diyanet İşleri 
başkanlığımız yüklenemez, başaramaz. 

Her otobüse 34 kişi binecek, başlarında da bir 
görevli bulunacak» diyor Diyanet İşleri Başkanlığı
mız, kararnameye göre. Bu yıl 34 bin vatandaşımız 
otobüsle Hicaz'a gidecek olsa, bin otobüs lazım. Bin 
otobüse bin tane görevli lazım. Her hacıdan 50 bin 
ura alındığına göre, bu görevlinin de 50 bin lira mas
rafını kabul edecek demektir. Bin görevlinin sadece 
/ol masrafı 50 milyon lira olur. Tabii bu kişi görevli 
olunca maaşlı kişi olacak, sadece hac mevsimi için 
istihdam edeceğiniz kişinin kalan 11 ayda maaşını 
vereceksiniz ve 2 5 - 3 0 sene memuriyetine devam et
tireceksiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesine senede en az 300 - 400 milyon lira bir külfet 
/ükleyeceksiniz. Sonra her müftülükte pasaport işle
mini yürütecek birer de pasaport bürosu kuracaksınız, 
.Müftülüklerin kadroları malum; bu işleri yürütmek 
için yeni kadrolar ihdası ve görülüyor ki, bir hac 
mevsimini Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararname 
gereğince yönetmeye kalksa, başarıp başaramayacağı 
ayrı mesele değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Büt
çesine, dolayısıyla Devlete 500 milyonun üstünde 
masraf getirecektir. Kaldı ki, bugüne kadar boylesi-
ıc toplu bir seyahati Türkiye'de işletecek hiçbir şir
ket de kurulmuş değildir. Senede 50-100 bin hacı 
kafilesini Suudi Arabistan'a götürüp getirecek işlet
meyi kurup, yürütmesi de Diyanet İşleri Başkanlığı 
çin mümkün değildir. 

Bu kararnameyi uygulamaya koyarlar; ama neti
mde on binlerce hacının veya hacı adayının mağdur 
olacağı, dolayısıyla Devletin de büyük zararlara gi-
•iceği aş'kârdır. Bu nedenle, bir kararnameyle bu 
yola girmeyi kararlaştıran Hükümet, meseleyi daha 
~iddi tetkik ederek bu işe gerekli ehemmiyeti ver
mesi gerekiyor. Aksi halde büyük haksızlıklara, Ana-
vasa dışı davranışlara ve kanunsuz yollara sapılmış 
olur. ve on binlerce hacı adayımız veya hacımız da 
büyük mağduriyetlerle karşı karşıya gelir. 

Bunları bendeniz bir tarafa atıyorum. Aslında 
bizim için çok mühim olan Diyanet İşleri Başkan
lığına bu sebeple gölge düşürülür ki, bu doğru olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu arz için huzurunuza geldim, saygılar suna

rım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

5. — Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'i'in hasta
lığına binaen 21 . 5 . 1979 tarihinden itibaren 15 gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1669) 
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BAŞKAN — Bir Başkanlık fezkeresıi var, takdim 
ediyorum, 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hayrettin 

Ekrmen^in, hastalığı nedeniyle 21 . 5 . 1979 tarihin
den iıtlibaren 15 gün müddetle izinli sayılması husu
sunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 
23 . 5 . 1979 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sayın Hayrettin Erkmen*in hastalığına binaen 
21 . 5 . 1979 tarChinden itibaren 15 gün (izinli sayıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — TBMM Birleşik Toplantısının gündeminde 
bulunan işleri görüşmek üzere 30 . 5 . 19.9 Çarşam
ba günü saat 15.0ş'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi. (3/1668) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Gündemde bulunan konuları görüşmek üzere, 

30 . 5 . 1979 Çarşamba günü saat 15,00'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü gereğince karar
laştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgilerine 
saygıyla arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
Yani, 30 . 5 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te Tür-
'k'îye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı akde
dilecektir. 

7. — Görev ile Kıbrıs'a gidecek olan Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler'e Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'în vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1660) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
8 - 1 4 Mayıs 1979 günleri arasında Lefkoşe'de ya

pılacak TC - KTFD Karma Ekonomik Komisyonu
nun III ncü toplantısına katılmak üzere Kıbrıs'a gi

decek olan Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerdin 
dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, Yerel Yönettün 
Bakanı Mahmut Özdemiir'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korultürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lup 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tana, Devlet Baka

nı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1661) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezkere
si vardır, takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 1 6 - 2 5 Mayıs 1979 günlerinde Isvaçre 

ve Yunanistan'a gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mete Tan'ın dönüşüne kadar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahrî S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerime sunulur., 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan îşletme-
meler Bakanı Kenan Bulutoğlu'na, Köy İşleri ve Ko
operatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1662) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resi vardır, takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşmliş Milletler Sınati Kalkınma Örgütü 

(UNİDO)'nün 1 4 - 1 7 Mayıs 1979 günleri arasında 
Kabil'de düzenlediği bakanlar düzeydndlekti yuvar
lak masa toplantısına katılmak üzere Afganistan'a 
g'ideaek olan İstetmeler Bakam Prof. Dr. Kenan Bu-
lutoğlu'nun dönüşüne kadar; işletmeler Bakanlığına, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Alü Topuz'un ve
killik etmesunlin, Başbakan Veküllinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetün bilgilerine sunulur^ 
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10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli 
Elitim Bakanı Necdet Ulur'a, Orman Bakanı Vec
di İlhan'ın vekilik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1663) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Federal Almanya Ekim ve Bilim Bakanı Dr. Jür-

gen Schmude'nin çağrılısı olarak 1 3 - 2 0 Mayıs 1979 
günferli arasmda anılan ülkeye güdecek olan MİM 
Eğittim Balkanı Necdet Uğur'un dönüşüne kadar; Mil
li Eğİttfm Bakanlığına, Orman Bakanı Veddli İlhan'ın 
vekillik etmelinin, Başbakan Vekilinin teklifli üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu-
luf, 

11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakam Güneş Öngüt'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Orhan Alp'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhubaşkanhğı tezkeresi. (3/1664) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir başka tez
keresini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Hava Yolları Kuwa>it hattı açılış töreninde 

bulunmak üzere 19 - 21 Mayıs 1979 günleri arasında 
Kuwait*e güdecek olan Ulaştırma Bakam Güneş Ön-
güt'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alplin vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşı
lanması ve Nakli Hakkındaki Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 2/658; C. Senato
su : 2/149) (S. Sayısı: 917) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince iki defa görüşülecek 

işler kısmında bulunan 917 sıra sayılı «Organ ve 
Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli» 
Hakkında Kanun teklifinin önemine ve müstaceliye
tine binaen bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

BAŞKAN — 917 sıra sayılı Kanun teklifinin, 
önergede dinlediğiniz veçhile gündemimizdeki diğer 
işlere takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
h\x\ edilmiştir^ 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-

(1) 917 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 

Bu kanunun müzakeresinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığını, Danışma ve İnceleme Kurulu Baş
kanı Sayın Doktor İbrahim Gürol temsil edecektir. 

Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Organ ve Doku Alınması, Aşılanması ve Nakli 
Hakkındaki Kanun teklifi üzerinde kişisel görüşleri
mi dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Organ nakli ile ilgili teklif görüşülürken aklıma 
bundan 3 yıl evvel Avrupa Konseyi Genel Kurulun
da ötanazi (euıthanasia); yani tıbben ölmüş sayılan 
bir hastanın fazla ıstırap çekmemesi için doktorun 
ilaç veya başka yollarla ölümün kolaylaştırılması için 
müdahalede bulunabilip bulunamayacağı konusunda 
yapılan görüşmeler geldi. Bu görüşmelerde ötanaziye 
müsaadenin mümkün olup olmadığı derinliğine ele 
alınmış ve konu mesleklerinde ün yapmış ve otoriter 
sayılabilecek kişilerin raporlarına dayanılarak dini, 
tıbbi ve hukuki açıdan İncelenmiştir. Ben bu çalış
maların o kadar ciddi ve o kadar samimi olarak ele 
alınmış olduğunu göıünce, Avrupa'da gerçekten araş
tırmaya ne kadar önem vermiş olduklarını gördüm. 
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Onaltıncı asırda yaşamış olan kilisede söz sahibi 
olan dini rahiplerin görüşlerinü ele ailmış ve 20 nd 
asırda da ister Hıristiyan ve ister islâm âlimlerinin 
bu konudaki görüşlerinii Avrupa Konseyinde tekrar 
tekrar ele almış olduğunu gördüm. Şu anda görüşül
mekte olan organ nakli konusunun da îslâm Dinli, 
tıp ilmi ve yürürlükteki kanunlar açısından kısaca in
celenmesinin de zorunlu olduğu kanaatindeyim. 

Bir kere dini açıdan İslâm Dini açısından organ 
nakilinim herhangi bir şüpheye meydan vermeyecek 
şekilde açıklığa kavuşturulmadığı ve verici durumun
da olan kimse bu konuda manen tatmin edilmediği 
sürece istenilen neticeye ulaşacağına ben şahsan inan
mıyorum. Ölüm döşeğinde artık son dakikalarım ya
şayan bir şahsın organ nakline rıza göstermesi için 
'böyle bir harekeitiin diîna açıdan da iyi karşılandığını 
ve hatta bu harekette bulunanların Allah indinde mü-
kâfataandırılacaklarına inanması çok önemlidir. 

Ülkemfede bu konuda diğer medeni ülkelerde ol
duğu gibi derinliğine bir çalışma yapılıp yapılmadığı
nı, islâm ülkelerinde bu konuda ne gibi fetvalar ve
rildiğini bilemiyorum. Ancak, bundan 1 9 - 2 0 yıl ev
vel Diyanet işleri Başkanlığının organ nakli ile ilgili 
açıklaması bize bu yönde ışık tutacak niteliktedir. 
D'yanet işleri Başkanlığının 20 Ocak 1960 tarihli ka
rarında organ naklinin dinimizce mubah olması için 
'bazı şartların mevcut olması gerekir. Meselâ, insan 
hayatının korunması zarureti. İnsan hayatının korun
ması zorunluluğu duyulmayan organ nakillerine 
Müslüman D'inii müsaade etmemektedir. Ancak, bu 
konudaki şüpheler henüz tam manasıyla giderilmemi? 
ve vatandaş aydıniatılmamış olduğu için, ülkemizde 
kan vermek İsteyenler diğer çağdaş ülkelere oranla 
daha azdır. Buna rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın açıklaması, bazı şüphelerin bertaraf edilmesi ba
kımından faydalı olmuştur. 

Ancak, organ naklinde çok önemli bir noktaya de
ğinmek işitiyorum. 

Bu konu istismara çok uygundur. Bazı para düş
künü kimseler elinde kötüye kullanılabilir. Birkaç 
yıl evvel Avrupa gazetelerinin birinde bir karikatür 
görmüştüm. Organ nakili konusunu karikatürize et
mişti. Bir tarafta can çekişmekte olan bir kimse, 
düğer tarafta ise ölmekte olan şahsın gözünü, kalbini 
ve böbreğini çıkarmak için elinde bıçakla bekleyen 
doktorlar, doktorların arkasında da alıcı durumda 
olan kimseler. Bu karikatür beni çok etkilemişti kü, 
yıllardan beri unutmadan hafızamda saklamışım. 

İnşallah ülkemizde organ nakli konusu tarafların rı-
zalarıyla yasal açıdan büyük komplikaısyonlara mey
dan vermeyecek şekilde gerçekleşür. 

Tıbbi yönden esasen yıllardan beri böbrek, göz, 
kan, doku ve kalp nakilleri ülkemizde de yapüagel-
mektedir. Hekimlerimizin bu husustaki yeteneklerin
den herhangi bir şüphemiz yoktur. Konu tıbbı açı
dan incelenirken, ölümden alınacak organın sağ in
sana nakli ile sağ insandan düğer sağ insana organ 
naklini ayrı ayrı ele almakta yarar verdir. 

Birinci hailde; yani ölüden alınan organın sağ in
sana naklinde dikkat edilmesli gereken en önemi 
nokta, verici durumunda bulunan şahsın ölüm anının 
hiç bir şüpheye meydan vermeyecek şekilde ilmen 
tespitidir. Bu husustaki uygulamaların vatandaşın 
vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde olmasını temen
ni 'ediyorum. Elimizdeki tasarıda bu konuda her türlü 
önlem alınmış ve ölüm anının saptanmasında üç he
kimin raporunun şart olduğu hükme bağlanmıştır., 
Özel kan bankalarının para için hasta vatandiaşiları 
nasıl sömürmekte olduklarını sık sık basına aksetmek
te olan olaylardan biliyoruz. Organ nakli konusunun 
da buna benzer şekilde bazı kişilerce istismar edil
mesinden endişe duyduğumu da bu veslie ile beHirit-
mek isterim. Hükümete, özelikle Sağlık Bakanlığına 
bu konuda çok önemli görevler düştüğünü de hiç 
kimse inkâr edemez. 

İkindi durum; canlı bir insandan alınan bir orga^ 
nın diğer canlı insana naklidir. Burada çok önemle 
üzerinde durulması gereken husus, verici durumun
da olan insanın hayatına zarar verilmemesine dikkat 
edilmesidir. Verici dorumunda Olan şahıs kendî ha
yatına zarar verecek bir organ nakiline razı dahi ol
sa, hekimin bundan şiddetle kaçınması gerekir. Nite
kim, görüşülmekte olan teklifte de, başkasınnı haya
tına zarar verecek şekilde yapılacak organ nakillerine 
müsaade edilmemektedir. 

Şu anda görüşülmekte bulunan Organ Nakili Ka» 
nun teklifinin yürürlüğe girmesiyle bu konuda en bü
yük engel; yani hukuki engel de ortadan kaldırılmış 
olacaktır. Böyle bir kanun bugüne kadar yürürlükte 
olmadığı için, yapılan organ nakilleri hukuki açıdan 
tartışmalı i'di ve birçok hekim bu yüzden müşkül du
rumlara düşmüştü. 

Bazılarına göre 20 ndi Yüzyıl füze ve tıp asrı ola
rak isimlendirilmektedir. Uyduların gökyüzüne sah-
verilmesüylie başlayan kâinatın füzelerle işgali, aya in
san ayağının basmasıyla doruk noktasına varmıştır. 
Bu yöndeki çalışmaların Mars, Venüs ve Jupiiter yıl-
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dızlamnın keşfi için gerekli ön denemelerle sürdü
rülmekte olduğu malumlarınızdır. 

Çağımızda tıpta da çok önemli ilerlemeller olmuş 
ve olmaktadır. Göz, böbrek, kalp ve sair organ 
nakli ile tıp ilmi doruk noktasına varmaktadır. Bu
ğura Amerika Birleşik Devletlerinde şimdilik tedaviiisıi 
mümkün olmayan bazı hastaların, ileride o hastalık
ların tedavisli mümkün olduğunda, dondurulmuş ol
dukları buzdolaplarındara çıkarılmak üzere bazı özel 
hazırlanmış olan buzdolaplarında saklanmakta oldu
ğunu basından hepimiz takip ediyoruz. İnşallah ile
ride bu sözü edilen hastalıkların çareleri bulunduğu 
zaman, buzdolaplarında dondurulmuş durumda olan 
'bu hastaların çıkarılmasında kendilerini sağ görüp 
selamlamak imkânına sahip oluruz. 

Esasen Organ Nakli Kanun teklifi çok geç kal
mış ve geç ele alınmış bir kanun teklifidir. Bu tekli
fim bir an evvel kanunlaşması için bekleyen yüzlerce 
hasta vardır. Bu sebeple bu teklifin hazırlanması için 
emeği geçen herkesti, huzurunuzda şükranlarımı sun
mak sureciyle selamlamak isterim. Gerçekten Türk 
doktorları bu kanun teklifi yasalaştığında, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da bütün imkânlarıy-. 
ila Türk halkına faydalı olmaya çalışacaklarına ina
nıyorum^ 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Reisoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Reisoğlu, lehinde konuşacaksınız değil mi 

efendim? 
SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Evet efendim. 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Bugünkü tıbbi gelişme organ nakli sorununa özel 
bir önem kazandırmıştır. Dolayısıyla uluslararası 
alanda konuya eğilinmiş, çeşitli kurallar tespit edil
miştir. Ülkemizde de arkadaşlar meseleye ilgi duy
muşlar, kanun teklifi hazırlamışlar ve sonuç olarak 
komisyonlar çalışmış, Millet Meclisi belli bir kanun 
teklifini benimsemiş ve mesele Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuzdan ve Sağlık Komisyonumuzdan 
geçerek huzurunuza gelmiştir. 

Ben, bazı noktaların Yüce Heyetinizde aydınlığa 
kavuşması ve bilinçli bir oylamayı yapma imkânının 
doğması için söz aldım. 

Bugün Türkiye'de de organ nakli yapılmakta
dır ve Türk hukukunda genel hükümlerin dışında or
gan naklini düzenleyen özel kurallar mevcut değildir. 
Dolayısıyla bugün organ nakli Medeni Kanunumu
zun bu konudaki genel prensipleri çerçevesinde müm-

, kün olmaktadır. Bilindiği üzere, Medeni Kanunumuz 
şahsiyeti koruyan hükümlere yer vermiştir ve bu hü
kümler uyarınca bir kimsenin rızası ile de olsa, bir 
kimsenin hayat bütünlüğünü ve sağlığını tehlikeye dü
şürecek müdahaleler yapılamaz. 

İşte bu çerçeve içinde meseleye eğilin mistir ve 
denmiştir ki, «Bir başkasının hayatını kurtarmaya 
yönelik olmak kaydı ile organı veren kimsenin de 

[ sağlığını tehlikeye düşürmemek şartıyla organ nakli 
I ilgili şahsın izni ile mümkündür. Dolayısıyla yaşa

yanlardan yapılan organ nakli bugün ilgili şahsın rı
zası ile gerçekleştirilmektedir, fakat yaşayan bir şa
hıstan organ almak, çift organ da olsa tabiatı ile 
çok kolay razı olunacak bir hadise değildir. Onun 

I sağlığını tehlikeye düşürmemek şartıyla organ nakli 
I haklı olarak ağırlık kazanmıştır. 
I Ölüden organ nakli bakımından bugün hukuki 
I durum şudur : 
I Ölen bir insanın ölüm anında şahsiyet hakları son 

bulur. Dolayısıyla ölen bir insan, hukuki açıdan artık 
şahıs değildir, özellikleri olan bir nevi malıdır. Buna 

I karşılık, ölen insanların yakınları bakımından dokt-
I rinde kabul edilen husus şudur : Ölüye gösterilecek 
I saygı yakınlarının şahsiyet haklarına ilişkindir. Dola-
I yısıyla bir ölünün maddi varlığı üzerinde yapılacak 
I operasyonlar, yakınlarının duygusal yapısı bakımm-
I dan onların şahsiyet haklarının kapsamı içinde mü-
I talaa edilmelidir. Böyle olunca, ölüden organ nakle-
I debilmek için yakınlarının (Ki, yakınlarından ne an

laşılması gerektiği açık değildir) müsaadesi gerekir. 

Dolayısıyla bugün hiç bir hukuki statü getirmez-
sek, ölüden organ naklinde yakınlarının rızası yeter-

I lidir. Peki, bir ölüden acaba yakınlarının rızasını al
maksızın organ nakli yapsak, bunun hukuki sonucu 
bugün nedir? Hukuk Fakültesinde de önemi dolayı
sıyla bu meseleye eğilindi ve bir seminer yapıldı bu 

I konuyu kapsayan. O seminerde de bulundum. Yar-
I gıtayın ilgili dairesinin Başkanı söz aldı ve verilmiş 

kararlarını anlattı ve dedi ki, «Bugün Türk huku
kuna göre yakınlarının rızası alınmaksızın bir ölüden 

I organ nakledilirse, bunun cezai sorumluluğu yoktur.» 
I Demek ki, hiç bir yeni statü getirmezsek, yakın-
I larından izin almaksızın bir kimsenin cesedinden or

gan nakledersek, bunun cezai sonuçları mevcut de-
I ğildir. Yakınlarınm iznini alırsak zaten hiç bir prob

lem yoktur. 
I Acaba hukuki sonuç nedir? 
I Hukuki sonuç, bir maddi zarar sözkonusu ola-
j mayacağı için, tabiatıyla yakınları açısından bir ma-
I nevi tazminat sorunu olarak ortaya çıkacaktır. Bu 
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problem hem İsviçre'de, hem de onun kanununu be
nimsemiş olan Türkiye'de ortaya çıkmıştır. Yeni bir 
kararında, İsviçre Federal Mahkemesi; yani Yargıta-
yı, meseleye eğilmiş ve «Ölen bir kimseden organ 
nakledebilmek için onun yakınlarının iznini almak 
gerekir; ama bu izin alınmamışsa, yakınları nakli 
yapan doktordan manevi tazminat isteyemez. Çün
kü, Borçlar Kanunumuzun 49 ncu maddesine göre 
manevi tazminat isteyebilmek için şahsiyet hakkına 
yapılan tecavüzün ve kusurun özel ağırlıkta olması 
gerekir. 

Bir insanın yaşantısını devam ettirebilmek için, 
ölen bir şahıstan, velevki yakınlarının izni olmaksı
zın organ nakletmek, şahsiyet haklarına ağır bir te
cavüz olmadığı gibi, ağır bir kusur niteliğinde de de
ğildir. Dolayısıyla ölüden, izinsiz organ nakli halin
de manevi tazminat talebinde bulunulamaz,» netice
sine varıyor. 

Hukuk Fakültesinde yapılan seminerde ilgili hu
kuk dairesinin Başkanı da orada idi, o söz aldı. Fe
deral Mahkemenin bu kararı dikkatlerinden kaçmış. 
Onlar, benzeri bir davada meseleyi şöyle ortala
ma bir çözüme bağlamışlar; çok ufak bir manevi taz
minata hükmederek işin içinden çıkmışlar ve bu va
kanın çok gelmediği de anlaşıldı. 

Demek oluyor ki, bugün aslında yaşayanlardan 
organ nakletmek için ilgili şahıstan izin alınması ye
terlidir. Ölüden organ nakletmek için yakınlarının 
izni yeterlidir. İzin alınmazsa, cezai sonucu, müeyyi
desi, yaptırımı yoktur. Halbuki yaptırımının olup ol
madığı Federal Mahkeme tarafından «Yoktur» şek
linde sonuçlandırılmıştır, Yargıtay henüz kesin bir 
tavır takınmamış; fakat bir davada çok küçük bir 
manevi tazminata hükmetmiştir. 

Bununla beraber, meselenin özel bir düzene ihti
yaç hissettirdiği şüphesizdir. İki bakımdan şüphesiz
dir ve özellikle yaşayanlardan yapılacak organ nakli 
bakımından şüphesizdir. Çünkü, yaşayan bir kimse
nin organ nakline müsaade etmesi yeteri ölçüde ko
ruyucu bir durum değildir. Onun içindir ki, Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen metinde üç ayrı bö
lüm yer almıştır. Bir tanesinde, yaşayanlardan yapı
lacak organ nakli daha ciddi bir prosedüre, usule 
bağlanmıştır. İkinci bölümde, ölülerden yapılacak 
organ nakli meselesi düzenlenmiştir. Üçüncü bölüm
de, bu kanuna aykırı hareket edildiği takdirde cezai 
sonuçların ne olacağı üzerinde durulmuştur. 

Millet Meclisince kabul edilen metin Yüce Heye
tinizin Anayasa ve Adalet Komisyonuna geldiği za
man, Komisyon konuya büyük bir titizlikle eğildi, 

meselenin önce bir alt komisyonda görüşülmesinde 
fayda gördü ve bir alt komisyon kuruldu. Bu alt ko
misyon kendi çalışmaları içinde, kendi çalışmalarıy
la sınırlı bir şekilde eğilmeyi uygun görmedi, Hukuk 
Fakültesinden, Hacettepe Tıp Fakültesinden, Adalet 
Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından uzman arka
daşları davet etti ve mesele bu arkadaşlarla beraber 
incelendi. Bu arada uluslararası alandaki çalışmalar
dan yararlanıldı, o çalışmalarda varılan çeşitli so
nuçlar da tespit edildi. 

Yaşayanlardan organ nakline ilişkin hükümler 
aynen kaldı. Yalnız, Sağlık Komisyonunun kaldırdı
ğı, daha doğrusu benimsemediği bir fıkra eklendi ve 
«Yaşayanlardan organ naklinde, nakli yapacak has
tanenin ihtisas derecesi çok önemlidir. Onun için her 
doktor veya hastane kendi kendine ben bunu yapa
rım diye karar verememelidir. Sağlık Bakanlığı, üni
versitelerle temas ederek, hangi hastanelerde bu ope
rasyonların yapılabileceğini tespit etmelidir.» dendi. 
Bu çok önemli bir hükümdü. Niçin Sağlık Komisyo
numuz bu hükmü benimsemedi bilmiyorum. 

Ondan sonra problem geldi, ölüden organ nakli
ne. Tatbikat bakımından günümüzde en önemli hu
sus buydu; ölüden organ nakli. İki unsur karşı karşı
ya bulunuyordu; bir taraftan ölünün yakınlarının 
duygularına saygılı olmak, diğer taraftan, yaşayan 
ve bir organ bekleyen insanların hayatını devam et
tirme imkânını sağlamak. Yani ölen bir kimsenin 
yakınlarının duygusal yapısıyla, yaşayan bir insanın 
beklentileri ve hayatını devam ettirebilme endişesi 
arasında bir denge kurmak. Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuz bu dengeyi kurarken, bir taraftan, ya
şayan kimsenin yakınlarına duyduğu saygıyı muha
faza etti, fakat diğer taraftan, yaşayan bir insanın 
beklentilerine ve yaşama hakkına ağırlık verdi. 

İşte, bu ağırlık verime fikrinin sonucu olarak, 
ölülerden organ naklini düzenleyen 14 ncü madldte 
daha açıklığa kavuşturuldu. Açıklığa kavuşturulur-! 
İken, uluslararası çalnşımıalarida da kabul edildiği üziere, 
yatkınlarının rıza m'edfauriıyöti belli yakınlarla sınır
landırıldı. Yani, yalkın blir alkraibası yolkisa, çoık uzak
tan akraba olanlarda rıza aranima m'edbuüi'yefcii kal
dırıldı ve bu duygusal olarak bağlanltı içinde olduğu 
kabul edilemeyecek şahıslardan rıza aranlmaisı yoluna 
gidilmedi. 

Önemli bir değişiklik şurada getirildi: Millet 
Meclisinden gelen tasarıda, yalnızca gözün kornea 
tabakası için yakınlarının iznine ihtiyaç olmadığı be
lirtiliyordu. Komisyonunuz, gözün kornea tabakası 
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ile birlikte, böbrek alımında da yakınlarının izninin 
aranmaması gerektiği sonucuna vardı. Niçin bu so
nuca vardı?.. Çünkü, şöyle düşünüldü: Bir insan, 
eğitim derecesi ve başka bir insanın hayatına ver
diği değer ne olursa olsun, bir yakınının ölümünde 
onun duygusallığı içinde bulunduğu bir sırada, 
«Efendim, müsaade eder misiniz, böbreğini alalım?» 
talebiyle karşılaşılırsa, çok güçlükle «Evet» diyebilir. 
Halbuki böbrek alımı, ölünün maddi varlığı üzerin
de fazla tahribata yol açmaksızın, çok küçük bir 
operasyonla gerçekleştirilebilecek bir hadiseydi. Do
layısıyla, bir taraftan yakınların duygusallığını çok 
fazla etkilememek, öbür taraftan, yaşayan kimsele
rin hayatlarını devam ettirebilmelerine imkân ver
mek üzere, Komisyonumuz bu yola gitti. 

Şimdi, öyle anlıyorum ki, bu yola gidiş bazı duy
gusal rahatsızlıklara şimdiden yer vermeye başla
mış. Tabiatıyla karar Yüce Heyetinizindir. Dediğim 
gibi, bir taraftan yakınlarının duygusu, öbür taraftan 
yaşamak için organ bekleyen insanların beklentisi 
vardır. Bu beklenti içinde denge kurarken, ister iste
mez bir tarafa daha fazla ağırlık vermek zarureti 
mevcuttur. 

14 ncü maddede diğer bir değişiklikte yapıldı; on 
dördüncü maddenin son fıkrasında deniyordu ki, 
«Kaza veya doğal afetler halinde ağır harabiyet ne
deniyle bir kimsenin yaşamı sona ererse ve yanında 
da yakınlarından kimse yoksa ve bir hastanın hayatı 
da hemen organ naklini gerektiriyorsa, izin aranmak
sızın bu nakil yapılabilir.» Bu hükmün, bu şekliyle 
kalması, Komisyonumuzca fazla yararlı görülmedi. 
Çünkü, Tıp Fakültesinden gelen arkadaşlarımızın 
bize ifade ettiğine göre, bir insandan organ naklinin 
son derece kısa süre içinde gerçekleştirilmesi gere
kiyordu. Yani, ölümü takip eden onbeş, yirmi da
kika içinde organ nakli gerçekleşmezse, bütün or
ganlar hayatiyetini kaybediyordu ve organ nakli ar
tık mümkün olmuyordu. Halbuki, kaza ve doğal 
afetler halinde, esasen çok defa ölüm kaza sırasın
da meydana geldiği için, bu nakil imkâm mevcut 
değildi. Ölüm, kazadan sonra hastanede meydana ge
liyorsa, o zaman bunu genelleştirmemenin sebebi 
yoktu. Onun için Komisyonumuz, bu hükmü genel-
leştirdi ve dendi ki, «Bir kimsenin ölümü halinde, 
anında, yanında yakınlarından hiç kimse yoksa ve 
bir başkasının hayatı da bir organın nakline bağlı 
bulunuyorsa, izin aranmaksızın bu organ nakledilir.» 

Şu noktayı hemen belirteyim ki, tasarıyı hazır
layanlar da, Millet Meclisi de, Komisyonumuz da 

tabiatıyla ölümün tespit edilmiş olması meselesine 
özel bir ağırlık verdi. Çünkü, kalp nakli operasyon
ları sırasında, hatırlarsınız, bütün dünyadaki endişe, 
bir kimse ölmeden, ölmüş gibi kalbinin nakledilmesi 
noktasında toplanıyordu. îşte bu endişeyi her yö
nüyle bertaraf edebilmek için, ölümün tespiti prob
lemi ciddi hükümlere bağlandı; bir çok mütehassısın, 
farklı uzmanlıktaki doktorların bir araya gelmesi ve 
bir tutanakta tespit edilmesi mecburiyeti getirildi. 

Bu Kanunda değişiklik ihtiyacı, özellikle ceza 
hükümlerine ilişkin 15 nci maddede ortaya çıktı. Ka
nun tasarısının, Millet Meclisinden gelen 15 nci mad
desinde şöyle deniyordu: «Bu Kanuna aykırı hareket 
edenler hakkında 2 seneden 4 seneye kadar hapis, 50 
bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası veri
lir. «Yani değerli arkadaşlarım, bu Kanun çok çe
şitli şekli hükümleri de kapsıyordu ve bu şekli hü
kümlerin herhangi birine aykırı davranıldığı takdirde, 
o doktora 2 seneden 4 seneye kadar hapis, 50 bin 
liradan 100 bin liraya kadar para cezası vermek ge
rekiyordu. 

Birkaç örnek vereyim: Hukuk Fakültesindeki se
minerde, bu cezayı gerektiren 17 şekli hüküm tespit 
edilip, açıklandı. Ben burada bunları saymayacağım, 
birkaç ufak örnek vereceğim. Örneğin; yaşayan bir 
kimseden organ nakledebilmek için, iki tanığın hu
zurunda yazılı muvafakata ihtiyaç var. Siz yazılı 
muvafakati aldınız; fakat hükmü iyi bilmiyordunuz, 
iki tanık değil, bir tanık vardı. 2 seneden 4 seneye 
kadar hapis, 50 bin liradan 100 bin liraya kadar pa
ra cezası... Tecil imkânı da yok. 

Tabii akla şu kolaylık da gelebiliyor: «Efendim 
iki tanık bulundursun öyleyse.» diye. Teorik olarak 
doğru; ama unutmamak gerekir ki, bunlar şekli hü
kümlerdir, bir amacı sağlamaya yönelik hükümler
dir. Amacı aşan cezalara çarptırmanız, çekindirici 
etkileri çok fazla olur. 

Diğer bir hüküm: Mesala, bu Kanuna göre ya
şayanlar arasında organ nakledildiği zaman, doktor, 
organ verenin ve organ alanın ismini açıklamamak 
mecburiyetindedir. Doktor, bu hükmü dikkatten ka
çırdı ve bir önemli hadisede gazetecilere beyanat 
verdi, «Falandan organ aldık, filana naklettik» dedi. 
2 seneden 4 seneye kadar hapis (veyahut sonuncu 
noktaya geliyorum; ölüden organ nakli. Doktor acil 
bir vaka saydı yahutda acil olup, olmadığında tered
düt oldu veya şu veya bu şekilde, bugün olduğu gibi, 
yakınlarından izin almaksızın bir ölüden bir organ 
aldı, bir hastaya nakletti, hasta hayatını kazandı; 
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fakat doktor 2 seneden 4 seneye kadar hapse mah
kûm oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabiatiyle, akla ters ihtimaller de gelecektir; 

efendim, bunlar ufak, şekli aykırılıklar, bir de ciddi 
suistimaller olabilir; vakalar görülmüştür, insanı ya
tırırlar ameliyat masasına, böbreğinizi kontrol ede
ceğim derler, ondan sonra böbreğinizi alırlar. Bir 
uyanırsınız ki, alınmıştır. Tabiatiyle, bu ihtimalleri 
karşılayan hükme de ihtiyaç vardı. Onun için Ko
misyonumuz bu meseleye eğildi, bu ceza hükmünü 
'değiştirdi ve dedi ki, «Fiil, ceza kanunlarına göre 
daha ağır bir suç teşkil etmiyorsa, bu Kanuna mu
halefet 3 aydan 6 aya kadar cezayı gerektirir.» Yani, 
eğer Ceza Kanununda daha ağır bir cezayı gerekti
ren ağır bir hata yapılmışsa, ağır bir mesleki suiisti
mal yapılmışsa, bunun cezası, Ceza Kanununda be
lirlenmiş olacaktır. Öyle değil de, şimdi söylediğim 
şekli hükümlere aykırı davranılmışsa, bu takdirde 3 
aydan itibaren tecili mümkün bir ceza verilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, meseleyi şu veya bu yönde bir ağırlık koy-

maksızın, sadece Yüce Heyetinizin bilgisine sunmak 
istedim. Benim kişisel kanaatim şu ki; Millet Mecli
sinden geldiği gibi çıktığı takdirde, kanaatimce çok 
kutsal bir görevi ifa eden doktorlarımıza haksızlık 
yapmış olabiliriz. Bir şekli aykırılık dolayısıyla, ken
dilerini çok ağır cezalarla karşı karşıya getirmiş ola
biliriz. Bu Kanun, Millet Meclisinden geldiği şekliy
le çıkmazsa; bugünkü hükümleri anlattım, büyük 
zorluklar yok, fakat doktorlarımız bana endişelerini 
getirdiler; «Efendim, size göre bir hukuki endişe 
bulunmayabilir; ama doktor arkadaşlarımız bilmi
yorlar. Hukuki durumu, dolayısıyla çok endişe duyu
yorlar. Bir hukuki düzene bağlamakta büyük fayda 
var. ve onlara; açık söyleyeyim, bazı telkinlerde bu
lunulmuş, denmiş ki, (Arkadaşlarım da bana intikal 
ettirdiler) «Eğer bu Kanun Meclisten geldiği gibi 
çıkmaz da, sizin düşündüğünüz değişiklikler; sizin 
değil de Komisyonun düşündüğü değişiklikler yapı
lırsa ve bu nedenle de Millet Meclisinden çıkması 
gecikirse, o zaman böbrek bekleyen bunca hasta bu 
ümitlerinde gecikmiş olacaklardır ve belki sonuç ala
mayacağız.» Tabii hukuki açıdan bu endişelerin va
rit olmadığı kanaatındayım; kanaatında değilim, hu
kuki durum böyle. Meclisten geldiği gibi çıkarsa, 
ilk mahkûmiyet vakasında doktorlarımızın hangi çe
kingenlik içine gireceğini endişeyle düşünüyorum. 
Ama bana gelen devamlı telkinler «Millet Meclisin
den geldiği gibi çıksın» şeklinde oluyor. 
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Ben hukuki durumu anlattım, açıkladım. Yüce 
Heyetiniz, Millet Meclisinden geldiği şekliyle çıkma
sında bir sakınca görmezse, elbette ki benim kişisel 
bir itirazım söz konusu değil; yani kişisel bir itira
zımızın değeri olup olmaması ayrı bir konu da, ay
rıca kişisel olarak şu veya bu şekilde çıkması için 
bir özel amaç içinde tabiatıyla değilim, fakat haki
katen doktorluk mesleğine karşı büyük saygım var
dır, bir gün bir insanın hayatını kurtarayım diye 
uğraşırlarken, ter dökerlerken, beklemedikleri müey
yidelerle karşı karşıya gelirlerse, bunun üzüntüsünü 
şimdiden hissediyorum. Onun içindir ki, Yüce Heye
tiniz huzurunda söz aldım ve hukuki durumu açıkla
ma ihtiyacım duydum. 

Yüce Heyetinize teşekkürler ederim efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, 
benim söyleyeceklerimi daha iyi şekilde ifade etti
ler. Onun için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen Sayın 

üye?.. Yok 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 

Nakli Hakkında Kanun Teklifi 

I. BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç : 
Madde 1. — Tedavi, teşhis ve bilimsel amaç

larla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanma
sı ve nakli bu Kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapsam : 
Madde 2. — Bu Kanunda sözü edilen organ 

ve doku deyiminde, insan organizmasını oluşturan 
her türlü organ ve doku ile bunlann parçaları anla
şılır. 

Oto - grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve 
nakli ile kan transfüzyonu bu Kanun hükümlerine 
tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tü
zükleri, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bir bedel veya başkaca çıkar kar
şılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bilimsel, istatistik ve haber nite
liğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, or
gan ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü 
reklam yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Bu madde hakkında verilmiş iki önerge var, tak-
dum ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun metninin 4 ncü maddesinin Millet Mec

lisince kabul edildiği şekilde oylanmasını ve kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Tabii Üye 
İbrahim Kirazoğlu Mehmet Özgüneş 

Denizli 
Baha Akşit 

Yüksek Başkanlığa 
917 sıra sayılı Kanun teklifinin 4 ncü maddesinin 

Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Sivas 
İbrahim Kirazoğlu Hüseyin Öztürk 

Zonguldak Kırklareli 
Behiç Sonbay Beyti Arda 

Gaziantep Eskişehir 
Selâhattin Çolakoğlu Ömer Ucuzal 

Muğla Ordu 
Fevzi Özer Orhan Vural 

BAŞKAN — Önergeleri dinlediniz. Önergeler, 
4 ncü maddenin Millet Meclisinden gelen şeklinin 
kabulü hakkındadır, 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendilim? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER
DOĞAN ADALI (İ stanbul) — Efendim, «İstatis
tik» ve «İstatistik!» kelimeleri var, bunlar Türkçe 
kelime olmadığı için Umumi Heyetin takdirine bıra
kıyorum. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

DANIŞMA VE İNCELEME KURULU BAŞKANI 
İBRAHİM GÜROL — Efendim, konuyu Yüksek 
Heyetin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Heyetin takdirine bırakıyorsunuz. 
Önergeler aym mahiyette. Önergeleri oya... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, bizim uydurduğumuz bir fark var. «İstatistik» 
kelimesi frenkçe bir kelimedir, «Istatistiki» kelimesi 
de olsa değişmez. Önergenin konusu bu değil ki. Öy
le de olur, böyle de olur. 

BAŞKAN — Ben önergeyi oylamaya mecburum 
efendim. Önergeyi oylayacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım ben diyorum ki;.. 

BAŞKAN — Muamele oraya geldi efendim. 
Başka şey yapamam. Sizin arzunuz üzerine önergeyi 
bir kenara bırakamam. Önergeyi oylayacağım. Mu
amele budur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama, 
önerge konusu bu değil ki... 

BAŞKAN — Kabul edilir, edilmez; orasını ben 
bilemem efendim. Ben, mütalaa da serdetmeye me
zun değilim. 

Önergeleri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnini okutuyorum efendim. 
Madde 4. — Bilimsel, istatistiki ve haber nite

liğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, 
organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her 
türlü reklam yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II. BÖLÜM 
Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınması 
Yaş ve Nitelik : 
Madde 5. — Onsekiz yaşını doldurmamış ve 

mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alın
ması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

Muvafakat :j 
Madde 6. — Onsekiz yaşını doldurmuş ve mü

meyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi 
için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinç
li ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı 
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ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak 
beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından 
onaylanması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü : 
Madde 7. — Organ ve doku alacak hekimler : 
a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda or

gan ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile, 
bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları 
hakkında bilgi vermek; 

b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı 
yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak; 

c) Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden 
karar verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek 
istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek; 

d) Vericinin evli olması halinde birlikte yaşa
dığı eşinin, vericinin organ ve doku verme kararın
dan haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve 
öğrendiğini bir tutanakla tespit etmek; 

e) Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya in
sancıl amaca uymayan bir düşünce ile verilmek is
tenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek; 

f) Kan veya sihri hısımlık veya yakın kişisel iliş
kilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, 
alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak; 

Zorundadırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Alınamayacak Organ ve Dokular : 
Madde 8. — Vericinin yaşamını mutlak suret

te sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ 
ve dokuların alınması, yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tahlil ve İnceleme Yapma Zoruhluğü :"' 
Madde 9. — Organ ve doku alınması, aşılan

ması ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve 
sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azalt
mak amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin 
yapılması ve sonucunun bir olurluluk raporu ile sap
tanması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Organ ve Dolku Allmaya, salklaımaya, A ı̂lamaiya 
Vi NaiMCne Yeltıkiili Sağlık Kurumları : 

Madde 10). — Organ ve doku alınması, saklan
ması, aşılanması ve naklinin, bu işler için gerekli uz
man personele, araç ve gerece sahip sağlık kurumla
rınca yapılması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

III. BÖLÜM 
Ölüden Organ ve Doku Alınması 

Ölüm Halinin Saptanması : 
Madde 11. — Bu Kanunun uygulanması ile il

gili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı 
düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak sure
tiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nöroşirüryiji-
yen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzma
nından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği 
ile saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler : 
Madde 12. — Alıcının müdavi hekimi ile or

gan ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nak
lini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini 
saptayacak olan Hekimler Kurulunda yer almaları 
yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tutanak Düzenleme : 
Madde 13. — 11 nci maddeye göre ölüm ha

lini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve 
ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzala
rını taşıyan bir tutanak düzenleyip, organ ve doku
nun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. 
Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl 
süre ile saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 
Madde 14. — Ölüden organ ve doku alınabil

mesi veya cesedin taatnlamınm bilimsel amaçlarla 
kullanılabilmesi, ölüm anında yanında bulunan eşli
nin, eşi yoik isıe veya orada değil ise, sırasıyla reşit 
çocuklarından, ana ve babasından veya kardeşlerin -
den birinin yazılı olarak ifade edilmiş veya en az 
ikıi doktorun imzasını taşıyan biir tutanakla tespit 
edilmiş muvafakatine bağlıdır. Bu fıkrada öngörü
len yakınlarından hıiçbini hayatta bulunmayan bir 
kimsenin cesedinden, başka bir yakınının muvafa
kati aranmaksızın, gerektiğinde organ ve doku alı
nabilir. 

Bir klimse, sağlığında, vücudunun tamamını veya 
organ ve dokularını teşhis, tedavi ve bilimsel amaç
lar için bıraktığını yazılı bir belge ile ifade etmişse, 
cesedinden organ ve doku alınabilmesi için birinci 
fıkrada sayılan kimselerin muvafakati aranmaz. 

Kornea gibi, ceset üzenimde bir değişiklik yap
mayan dokular ile böbreklerin alınması da muvafa
kate, bağlı değildir. 

Bir kişinin ölümü anında, yanında bininci fıkra
da sayılan yakınlarından biri yoksa, yaşamı organ 
ve doku nakiline bağlı olan bir kimsenin varlığı ve 
nakilde tıbbli ivedilik bulunması halinde, muvafakat 
aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. 

Bir kimse, kendlislinden, ölümünden sonra or
gan ve doku alınmasına karşı olduğunu yazılı bir 
irade beyanıyla belirtmiş ise, cesedinden organ ve 
doku alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 

Madde, mevcut basım hataları düzeltilmek sure
tiyle okunmuştur. Bu itibarla okunan metin doğru
dur. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Madde üzeninde verilmiş iki önerge var. Aynı 
mahiyettedir; ikisini de takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun metninin 14 ncü maddesinin Millet Mec

lisince kabul edildiği şekilde oylanmasını ve kabu
lünü arz ve teklif edeniz. 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

Denizli 
Baha Akşfit 

Yüksek Başkanlığa 
917 sıra sayılı Kanun tekliflimin 14 ncü madde-

sfinin Millet Meclislinden gelen şekliyle aynen kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Sivas 
İbrahim Kirazoğlu Hüseyin Öztürk 

Gaziantep Zonguldak 
Selâhattlim Çolakoğlu Behiç Sonbay 

Kırklareli Muğla 
Beyti Arda Fevzi Özer 
Eskişehir Ondu 

Ömer Ucuzal Orhan Vural 

BAŞKAN — Önergeler aynı mahiyettedir. Öner
geleri okuttum. Önergelere Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?.. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER
DOĞAN ADALİ (İstanbul) — Genel Kurulun tak
dirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurulun takdirine bırakı
yorsunuz. Hükümet? Takdire bırakıyor. 

Önergeleri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edil
miştir. 

Millet Meclisinden gelen metni okutuyorum. 

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 
Madde 14. — Bir kimse sağlında vücudunun 

tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis 
ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı 
b;r vasiyetle belitrmeımiş veya bu konudaki isteğini 
iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm 
anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve
ya babası veya kardeşlerinden birlisinin; bunlar yok
sa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafa
katiyle ölüden organ veya doku alınabilir. 

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea 
gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular 
alınıaıbilir. 

Ölü. sağlığında kendisinden ölümünden sonra 
organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirt
mişse organ ve doku alınamaz. 

Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğ
radığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş 
olan bir kişinin, yanında yukarıda sayılan kimseleri 
yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm hali 
11 nci maddede belirlenen Uzmanlar Kurulunun Ra
poru ile belgelemek kaydıyla, yaşamı organ ve do
ku nakline bağlı olan ve naklinde ivedilik ve tıbbi 
zorunluluk bulunan hallerde, vasiyet ve rıza aran
maksızın. organ veya doku nakli yapılabilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edi
mi ştir. 

Yasak Eylemler : 
Madde 15. — Bu Kanuna aykırı davrananlar ve 

bu Kanuna aykırı bir şekilde organ ve doku alım 
ve satımına aracılık edenler veya bunun komisyon
culuğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir ceza
yı gerektirmediği takdirde, üç aydan bir yıla kadar 
hapis, beşbin liradan yirmlibin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen Sayın 
Üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler var. Aynı 
mahiyettedir; takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun metninin 15 nci maddesinin Millet Mec

lisince kabul edildiği şekilde oylanmasını ve kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Tabii Üye 
İbrahim Kirazoğhı Mehmet Özgüneş 

Denizli 
Baha Alkşiit 

Yüksek Başkanlığa 
917 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 15 nci madde

sinin Millet Meclisinden gelen şeklinin aynen ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Kırklareli 
Behiç Son bay Beyti Arda 

Gaziantep Muğla 
Selâhattin Çolak oğlu Fevzi Özer 

Eskişehir Ordu 
Ömer Ucuzal Orhan Vural 

Kayseri Sivas 
İbrahim Kirazoğlu Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Önergelere Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER
DOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, tak
dire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. Hükümet 
de takdire bırakıyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
DANIŞMA VE İNCELEME KURULU BAŞKANI 
İBRAHİM GÜROL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri oyilarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisinden gelen metni okutuyorum. 

Yasalk Eylemler : 
Madde 15. — Bu Kanuna aykırı şökildıe organ 

ve doku alan, saJklayan, aşılayan ve raaıküedtenienlb 
bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satıırnıına 
aracılık edenler veya bunun komisyonculuğunu ya
panlar hakkında, filil daha ağır biır cezayı gerekir -
medıiğli takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 
50 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır paıTa ceza
sına hükmolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Maddıe 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınızla arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edimlişıtiir. 

17 ncıi maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?..; Yok. 
Maddeyi oylarınızla arz ediyorum. , Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzeninde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. Yok. Tekliflin tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklif, Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul 
edildiğine göre, kanunlaşmıştır. 

2. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (M. Meclisi : 2/692) (C. Senatosu : 2/153) (S. 
Sayısı : 923) (Dağıtma Tarihi : 29.5.1979) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takidm edliyorurn. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nöi Mad

desinin Değfişıfcirilmıeslinie Dair Kanun, teklifi ile Ko
misyonumuz Raporu basılmış ve üyelere dağıtılmıştır. 

Anılan Teklifin bir an önce yasalaşmasında bü
yük yarar vardır. Bu nedenle, 923 S. Sayısı ile ba
sılan Teklifin, Gelen Kâğıtlardan Gündeme alına
rak, Gündemdeki bütün işlere talkdimen, görüşme-

(1) 923 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.» 
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leri bitinceye kadar önceik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif edenim. 

Saygılar ısmla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı Yerine 
Sözcü 

Mustafa Fahri Dayı 

BAŞKAN — 923 S. Sayılı Kanun teklifinin, Ge
len Kâğıtlardan Gündeme alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi 
hususunu oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ediknişitir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Daiir Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Rapo
runun okunup, okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
değişlik 120 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş tir. 

Madde 120. — Ceza İnfaz Kurumları personeli 
ayrık olmak üzere, bütün ilk derece mahkemeleri 
ile adliyeye bağlı dairelerin evrak müdürleri, evrak 
müdür yardımcıları, yazı işleri müdürü, yazı işleri 
müdür yardımcıları, başkâtip, başkâtip yardımcısı, 
zabıt kâtibi, memur ve hizmetlileri, ağır ceza mer
kezlerinde kurulan adalet komisyonlarınca atanır ve 
nakledilirler. 

Birinci fıkrada sayılanlar, atanmaiarındaki usu
le göre gerektiğinde doğrudan doğruya Adalet Ba
kanlığınca atanır ve nakledilebillirler. 

Adalet komisyonları ağır ceza mahkemelerinin bu
lunduğu yerlerde, o yer cumhuriyet savcısı ile baş
kan ve öteki üyeleri Yüksek Hâkimler Kurulunca 

belirlenecek hâkimlerden oluşur. Komisyon üye sa
yısı beşten fazla, üçten az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

RAHMİ ERDEM (istanbul) — «Komisyon ve 
Bakanlık hazır.» Sözü zapta geçti mli acaba?.. 

BAŞKAN — Efendim, o hususta teşekkür ede
rim. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Özür dilerim, 
usul bakımından bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAN — Evet efendim, çok doğru süylü-
yorsunuz. 

Komisyon?.. Sayın Fahri Dayı yerinde. 

Hükümet temısiitiisii?.. Adalet Bakanlığı Kanun-
•lar - Planlama, Araştırma Gene! Müdürlüğü Baş-
müşaviri Salıim Özdemir tarafından temsil ediımek-
tedir. 

Teşekkür ederimi. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Adalet Baklanı yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen say m 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul editaişıtir. 
Tekfifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oylıannıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teklif, Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul 
edildiği için kanunlaşmıştır. 

3. — 1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin 
İdaresi Hakkındaki Kanunun 6 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/676) (C. Senatosu : 2/152) (S. Sayısı : 924) 
(1) 

(1) 924 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.» 
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BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirıime-
sine İilşkin Yasa Teklifiyle Komisyonumuz Raporu 
basılmış ve üyelere dağıtılmıştır. 

924 S. Sayısı ile basılan Teklifin bir an önce ya
salaşmasında yarar vardır. 

Bu nedenle, anılan Tekilin, Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınarak, Gündemdeki bütün işlere tak-
dimen görüşüknesli bitinceye kadar öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı Yerline 
Sözcü 

Mustafa Fahri Dayı 
BAŞKAN — 924 Sıra Sayılı Kanun tekliflinin 

Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizdeki diğer işlere takdimen görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..." 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülimesliini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresli 
Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi 
İlişkin Yasla teklifinin M'ilet Meclisünce kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. 

Raporun okunup okunımamıası hususunu oylarını
za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerimde. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesinii oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçjilmes'i kabul edimüştir. 

1721 Sayılı Hapishane ve TeVkifıhanelertin idaresi 
Hakkındaki Kanunun 6 ncı Maddesiiniin DeğişıtMl-

mesine İlişkin Yasa Teklifi 

Madde 1. — 1721 sayılı Hapishane ve Tevkif
hanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki sekide değiştöiriimuştik. 

«Madde 6. — Ceza İnfaz Kurumlarının müdür, 
hesap memuru, idare memuru, hekim, sosyal hiz-

| met uzmanı, psikolog, mühendis ve öğretmenleri 
I doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca atanırlar. 
I Bu kurumların, birinci fıkrada gösterilerillerin 
I dışında kalan memur ve hizmetlileri, ağır ceza mıer-
I közlerinde Cumhuriyet Savcısı ve yokluğunda veki-
I İnin başkanlığında, kıdemli iki Cumhuriyet Savcı 
I Yardımcısından oluşan bir kurul tarafından atahır-
I 'lar. 
I Bu kurulun ağır ceza merkezlerindeki Cumhuri-
I yet Savcı Yardımcılarıyla oluşturulamaması duru-
I munda eksiklik, yargı çevresindeki Cumhuriyet SaV-
I cilan veya yardımcıları arasından kıdem esasına gö-
I re tamamlanır.» 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
| üye?.. Yok. 
I Miaddeyi oylarınızla arz ediyorum. Kalbul edlen-
I 1er... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I Mıadde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürür-
I lüğe girer. 
I BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
i üye?... Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Mıadde kabul edilmiştir. 

I Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürii-
I tür. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde üzerinde söz iste-
I yen sayın üye?.. Yok. 
I Mddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste-
0 yen sayın üye?.. Yok. 
1 Tekliflin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişidir. 
I Teklif, Millet Meclislinden gelen şekliyle kabul 
I edildiği için kanunlaşmıştır. 

I 4. — 7.1.1932 Gün ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
I Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi 
I ile Aynı Kanunu Değiştiren 1.9.1956 gün ve 6846 
I sayılı Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 
I 60 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi 
I Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisin-
I ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
I Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Mec

lisi : 2/675; C. Senatosu : 2/151) (S. Sayısı : 925) (1) 
I BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo-
I rum. 

(1) 925 Sıra Saydı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
7.1.1932 gün ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanunun 28 noi Maddesiyle Aynı 
Kanunu Değiştiren 1.9.1956 Gün ve 6846 Sayılı 
Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Mad-
d'esliniin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine 
Dair Kanun teklifi ile Komisyonumuz raporu ba
sılmış ve üyelere dağıtılmıştır. 

Anılan teklifin bir an önce yasallaşmasında ya
rar vardır. 

Bu nedenle, 925 Sıra Sayısı ile basılan teklifin, 
Gelien Kâğıtlardan Gündeme almanak Gündemdeki 
bütün işlere tak dümen, görüşülmesi bitinceye kadiar, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı Yenine 
Sözcü 

Mustafa Fahri Dayı 
BAŞKAN — 925 Sıra Sayılı Kamun teklifinin 

Gelen Kâğiiflardan Gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul ediîmiştiir. 

Gündemimizdeki diğer işlere takdimen görüşül-
mesıinii oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7.1.1932 gün ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesiyle Aynı 
Kanunu Değiştiren 1.9.1956 Gün ve 6846 Sayılı Ka
nunun 3 ncü Maddesiyle Değiştirilen 60 ncı Madde
sinin Birinci Fıkrasına bir (c) Bendi Eklenmesine 
Dair Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üy:?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

7 . 1 . 1932 Gün ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı 

Kanunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 Gün ve 6846 Sayılı 
Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Mad
desinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 
Madde 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta

kibine Dair Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 28. — İçlerinden velev biri olsun ateşli si
lahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri hak
kında yukarıki maddelerde yazılı cezalar iki kat ola
rak hükm olunur. 

Kaçakçılığın ateşli silahlı tek kişi tarafından işlen 
mesi halinde dahi yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Emmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Ka

nunun 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi ile değiştirilen 60 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

c) Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti 
azaları, mahalle ve kır, orman bekçileri ve köy ko
rucuları; kaçakçılık fiillerimi men, takip ve tahkik ile 
mükellef memurlarla birlikte kaçağı _ yakalamaları 
halinde (b) bendinde yazılı ödemelerden yararlanır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yek. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler. Madde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

Lr... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 774 — 
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TekKf, Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul J Sayın üyeler lütfen Salonu teı'ketmesmler; günde-
edilmiş olduğu için kanunlaşmıştır. j nv n'zin diğer maddelerine geçiyorum. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Yok. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Hiç bir 

bakan yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, bakanlar yok efendim, Yana 

gündemimizdeki maddelerle ilgili bakanlar bulunma-

/. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, yurt dışında çalışan Türk asıllı tıp doktoru 
ve diş tabiplerinin miktarına dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün yazılı cevabı. 
(7/1073) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Dışişleri 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi saygı ile arz ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Yurt dışımda çalışan Türk tebası olan veya olma
yan Tiiı'k asıllı tıp doktorları, diş tabiplerimin miktarı 
nedir? 

TC 
Dışişleri Balkamlığı 

Araştırma ve Siyaset Planlama 
Genel Müdürlüğü 

ASGM/ASPD 
Konu : Yur't dışında bulunan Türk 
asıllı Türk doktorları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 26 . 3 . 1979 taıCh ve 06.212.0C 112-

00487 
b) 12 . 4 . 1979 tarih ve 06.212.00112/00779-

7/1073 sayılı yazıları, 

dığı için, bakanların bulunduğu bir celsede görüşül
medi 'İçin, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı olduğundan ve bu toplantının ne ka
dar müddetle cereyan edeceği bilinmediğinden, han
gi saatte toplanacağımız belli değildir. 

Bu itibarla 31 . 5 . 1979 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 

İlgi : (a) ve (b) yazılarında yanıtlandırılması iste
nilen Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın 
Prof. Dr. Ragıp Üner'in «Yurt dışında çalışan Türk 
uyruğu olan veya olmayan Türk asıllı tıp doktorları 
ve Ğ'Ş tabiplerinin miktarına» ilişkin yazılı soru öner
gesi üzerine Bakanlığımın ilgili dairesi tarafından 
Dış Teşkilatımızda yürütülen araştırmalar sonucu bu 
sayının yaklaşık olarak 2 400 olduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki bilgilerin Sayın Üner'e ulaştırılmasını 
izinlerine sunarım. 

Dışişleri Bakanı 
Gündüz Ökçün 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile Anadolu 
Ajansı ve TRT Kurumu Yönetim Kurulu üyelerine 
ödenen aylık ve yıllık brüt para miktarlarının ne ol
duğuna dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Mustafa 
Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/1093) 

19.4.1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyurulmasını 
•'stiıham ederim. Derin saygılarımla. 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

775 — 
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Sorular : 
1, Anadolu Ajansı Genel Müdürüne : 
a) Özel sözleşme veya toplu sözleşme gereğince 

Gcuel Müdür olarak ödenen brüt aylık miktarı ne
dir? 

b) Aynı zata, özel sözleşme veya toplu sözleşme 
ve yönetmeliklere göre 1979 yılında ödenmesi gere
ken ikramiye, fazla mesai ücreti, makam tazm'natı 
gibi hakların ayrı ayrı yıllık brüt tutarı nedir? 

c) Anadolu Ajansı Yönelim Kurulu üyelerinin 
aylık ödenekleri brüt kaç liradır? Genel Müdür Yö
netim Kurulu üyesi olarak bir yılda brüt ne miktar 
istihkak sahibi olacaktır, Yönetim Kurulu üyelerine 
1979 yılı hissedarlar genel kurulunca tayjn ve tespit 
cîunan aylık dışında ikramiye ve sair namlar aKında. 
yapılan veya yapılacak ödemeler var mıdır, varsa yıl
lık brüt tutarları nedir? 

2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının brv.<: tutarı he.iir? 
Bu üyelere aylıkları dışında ikramiye ek gösterge, 
yanödeme, ve sair namlarla yapılan ilave tediye var 
mıdır, varsa yıllık brüt tutarı nedir? 

Gima, Anadolu Ajansı gibi büyük payları devlete 
ait kamu kuruluşları ve şirketlerin ortaklaşa kurduk
ları Anadolu Dağıtım Şürke'tinin Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyeleriyle denetçileri kimlerdir, başka gö
revleri var mıdır, mezkûr şirketin esas mukavelena
mesi :1e veya 1979 yılı zarfında aktolunan hissedar
lar olağan veya olağanüstü genel kurulu kararı ile 
bu zevata yılda ödenecek maaş, ücret, hakkı huzur, 
kâr payı, ikramiye gibi yapılması mukarrer her çeşit 
ödemenin yıllık brüt tutarları nedir? 

TC 
Başbakanlık 

PİB 
Sayı : 04325 

28 . 5 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 19 . 4 . 1979 gün ve 00865.06.212.00194 sa
yılı yazınız. 7/1093 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker' 
in Sayın Başbakanımıza yönelttiği «Anadolu Ajansı 
Genel Müdürü ile Anadolu Ajansı ve TRT Kurumu 
Yönetim Kurulu üyelerine ödenen aylık ve yıllık 
brüt para miktarının ne olduğuna» ilişkin yazılı so
ru önergesine, ilgili kuruluştan alınan bilgilere dayalı 
olarak hazırlanan yanıtımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in 
«Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile Anadolu Ajansı 
ve TRT Kurumu Yönetim Kurulu Üyelerine Öde
nen Aylık ve Yıllık Brüt Para Miktarının Ne Oldu
ğuna» İlişkin Yazılı Soru Önergesine Başbakan Adı

na Yanıtımız. 
Soru 1. Anadolu Ajansı Genel Müdürüne : 
a) Özel sözleşme veya toplu sözleşme gereğince 

genel müdür olarak ödenen brüt aylık miktarı nedir? 
b) Aynı zata, özel sözleşme veya toplu sözleşme 

ve yönetmeliklere göre 1979 yılında ödenmesi gere
ken ikramiye, fazla mesai ücreti, makam tazminatı 
gibi hakların ayrı ayrı yıllık brüt tutarı nedir? 

c) Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin 
aylık ödenekleri brüt kaç liradır? Genel Müdür Yö
netim Kurulu üyesi olarak bir yılda brüt ne miktar 
istihkak sahibi olacaktır. Yönetim Kurulu üyelerine 
1979 yılı hissedarlar genel kurulunca tayin ve tespit 
olunan aylık dışında ikramiye vesair namlar altında 
yapılan veya yapılacak ödemeler var mıdır, varsa 
yıllık brüt tutarları nedir? 

Yanıt 1. a) Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
kurumda çalışan herkes gibi toplu iş sözleşmesine 
tabidir. Özel sözleşme ile kendisine bir ayrıcalık ta
nınmamıştır. Son brüt aylığı 32 015 liradır. 

b) Ajans Genel Müdürü hakkı olduğu ve hiç bir 
engel bulunmadığı halde bazı yan ödemeleri alma
maktadır. Örneğin : Sorumluluk tazminatı, yüksek
öğrenim zammı, yol parası gibi yan ödemeleri görevi 
ne olursa olsun Ajansta çalışanlar aldığı halde genel 
müdür almamaktadır. Bugüne dek tek kuruş fazla 
mesai ücreti de almış değildir. İkramiye almaktadır 
ve ajansta çalışan herkese yılda 4 maaş tutarında ik
ramiye verilmektedir. 

c) Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin 
brüt aylıkları 12 500 TL. dır. Aynı zamanda yöne
tim kurulu üyesi olan bugünkü genel müdür, Genel 
Müdür atandığı günden bu yana yönetim kurulu 
üyesi sıfatı ile tek kuruş almamıştır. Yönetim Kurulu 
üyelerine hissedarlar genel kurulunca tayin ve tespit 
olunan aylık dışında ikamiye ve sair namlar altında 
yapılan veya yapılacak ödeme yoktur. 

Soru : 2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu Yönetim Kumlu üyelerinin aylıklarının brüt tu
tarı nedir? Bu üyelere aylıkları dışında ikramiye ek 
gösterge, yan ödeme, vesair namlarla yapılan ilave 
tediye var mıdır, varsa yıllık brüt tutarı nedir? 

Yanıt 2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
Yönetim Kurulu üyelerinin aylıkları 7/15984 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile saptanmıştır. 
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Soru : 3. Gima, Anadolu Ajansı gibi büyük 
payları devlete ait kamu kuruluşları ve şirketlerin 
ortaklaşa kurdukları Anadolu Dağıtım Şirketinin 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçileri 
kimlerdir, başka görevleri var mıdır? Mezkûr şirke
tin esas mukavelenamesi ile veya 1979 yılı zarfında 
akdolunan hissedarlar olağan veya olağanüstü genel 
kurul karan ile bu zevata yılda ödenecek maaş, üc
ret, hakkı huzur, kâr payı, ikramiye gibi yapılması 
mukarer her çeşit ödemenin yıllık brüt tutarları ne
dir? 

Yanıt : 3. Anadolu Dağıtım A. Ş. Yönetim Ku
rulu Aytekin Yıldız (Başkan), Orhan Tosun (A. A.), 
Bülent Atabek (Gima) Ayla Behlülgil (Emekli San
dığı), Coşkun Vural (Ziraat Bankası) dan oluşmak
tadır. Denetçiler ise Adil Özkol ve Mesut Sezgin'dir. 

Gerek Yönetim Kurulu üyelerinin, gerekse denet
çilerin brüt aylıkları 3 300 liradır. 

Şirketin esas mukavelesi hissedarlar olağan veya 
olağanüstü Genel Kurulu kararı ile bu kişilere öde
nen veya ödenmesi kararlaştırılan hiç bir yan ödeme 
(hakkı huzur, kâr payı, ikramiye v. s.) yoktur. Yöne
tim Kurulu Başkanı Aytekin Yıldız bu şirketten şim
diye kadar tek kuruş ücret almamıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Türkiye'de şehir ve köylerde ortalama 
ömrün ne kadar olduğuna dair soru önergesi ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetinin 
yazılı cevabı. (7/1095) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İstatistik Genel Müdürlüğünü 

'ledvir eden Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizini arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Türkiye'de ortalama ömür ne kadardır? 
Köylejrde : 
Şehirlerde : 

TC 
Başbakan Yardımcılığı 25 . 5 . 1979 

Sayı : 01-2/1034 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 
İlgi : 27 . 4 . 1979 gün ve O6.212.CO2O2-00922 ve 

7/1095 sayılı yazıları 

1. Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın 
Ragıp Üner'in kent ve köylerde ortalama ömre iliş
kin yazılı soru önergesinin yanıtı aşağıdadır. 

2. 1966 - 1967 rakamlarına göre ortalama ömür 
kırsal kesimde 52.79, kentlerde 58.64, Türkiye or
talaması lise 54.89 yıldır. 

1970 - 1975 bulgularına göre Türkiye'de ortala
ma ömrün 57.88 yıl olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilgilerine sunarım. 
Hikmet Çetin 

Devlet Bakanı ve 
Başjbakan Yardımcısı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş 
müzesine dair soru önergesi ve Kültür Bakanı Ah
met Taner Kışlalı'nın yazılı cevabı. {71 1100) 

30 . 4 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Balkanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Soru : 
Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş Müzesi

nin : 
a) Tuvalet inşası yıllardanberi sürüncemede kal

mıştır. 
b) Yıldırım düşmesine karşı paratoner konulma

mıştır. 
c) Yangına karşı bir tedbir yoktur. 
d) Aşevi ve kilerevi tavanlarında büyük direk-

l,.r çökmüştür. Çökme tehlikesi vardır. 
Bakanlık bu konuda herhangi bir tedbir almakia 

mıdır? 
TC 

Kültür Bakanlığı 
Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü 
Şube : Anıtlar 

Sayı: Müze : 02.3-730.50 
004770-18-5-79 

Konu : Hacıbektaş Müze:! Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 11 Mayıs 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
deyişli 1061/06.212.236 sayılı yazınız; 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in Bakanlığıma yönelttiği, Hacıbektaş ilçesinde 
bulunan Müzenin sorunlarına ilişkin yazılı sorusu 
üzerine, konu incelettirilmiştir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün iyeliğinde, olup 
kullanım hakkı Bakanlığımızda bulunan bu gibi ya
pılanın büyük onarımları, kullanım sözleşmeleri ge
reğince mal sahibi kuruluş tarafından yapılmaktadır. 

Hacıbektaş ilçesinde bulunan müzenin onarım so
runlarına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapı
lan görüşmede de, söz konusu üslerin bu yıl içinde ya
pılmak üzere adı geçen Genel Müdürlük tarafından 
ihale edildiği öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Doç. Dr. A. Taner Kışlalı 

Kültür Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Baltke-
sire götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair soru 
önergesi ve İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı Bakanlıkların 1979 Mali Yılı Büt

çeliyle seçim bölgem olan Balı keşi re götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
İşletmeler Bakanlığı 22 . 5 . 1979 

Sayı : Müsteşarlık-920 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 16 . 5 . 1979 gün ve 01.086-06.212,00248 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet As
lanoğlu'nun Başkanlığınıza :evcih ettiği yazılı soru 
içinde, Bakanlığımıza bağlı kuruluşların 1 979 Mali 
Yılı Bütçesi ile Balıkesire götürecekleri ftizmetbr 
şöyledir. 

1. Balıkesir'de Sümerbank'ın bir Bölge Deposu 
ve Bölge Müdürlüğü kurması. 

2. Havran ve Erdek'te Halk Bankası şubesi açıl
ması. 

3. 1978 yılı programında gerçekleştirilemeyip bu 
sene yapılması öngörülen, Sındırgı'da Halk Bankası 
şubesi açılması. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kenan Buiutoğlu 
İşletmeler Bakanı 

29 . 5 . 1979 O : 1 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Gündüz Okçün'ün 
yazılı cevabı. (7j 1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı Bakanlıkların 1979 Mali Yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

C. Senatosu Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

Araştırma ve Siyaset Planlama 
ASGM 

Konu : C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hikmet Aslanoğlu'nun yazılı soru 
ö'nergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Tarihsiz ve 01086/06.212.00248 sayılı yazı

ları. 
İlgi yazılarında adı geçen Cumhuriyet Senatosu 

Balıkesir Üyesi Hikmet Aslanoğlu'nun Devlet Bakan
lıkları ile Bakanlıklara yöneltmiş bulunduğu «1979 
Mali Yılı Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetle
rin neler olduğuna dair»' yazılı soru önergesinin içe
riği Bakanlığımın görev alanı dışında kalmaktadır. 

Saygılarımla sunarım. 
Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vekili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk 
Silkan'in yazdı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı Bakanlıkların 1979 Mali Yılı Büt
çesiyle secim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

C. Senatosu Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 
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Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 
Bakan 

776 

25 . 5 . 1979 

İlgi 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Tarihsiz ve 01086/06.212-00248 sayılı emir. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet As
lanoğlu'nun Balıkesir'e götürülecek hizmetler hakkın
daki yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Faruk Sükan 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Vekili 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet Aslanoğlu'nun Yazılı Soru Önergesine Cevap 
Soru : 1979 mali yılı Bütçesi ile Balıkesir iline götü ülecek hizmetler nelerdir? 
Cevap : 
a) Yatırımlar : 

Konusu 

Yaşlılar huzurevi (220 kişilik) 
Halk sağlığı laboratuvarı 

b) Onarımlar : 
Yeri Konusu 

Dursunbey Sağlık Merkezi 
Bandırma Ana - Çocuk Sağlık Merkezi 
Susurluk Sağlık Merkezi 
Dursunbey Sağlık Merkezi 
Erdek Sağlık Merkezi 
Ayvalık Devlet Hastanesi 
Kepsut Sağlık Merkezi 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi 

Kalorifer tesisatı yapımı 
Çatı onarımı 
Sıhhi tesisat onarımı 
Bina onarımı 
Bina onarımı 
Bina onarımı 
Bina onarımı 
Bina onarımı 

c) Cari Giderler 
Konusu 

Tedavi edici hizmetler 
Bulaşıcı Hast. mücadele ve çevre sağlığı 
Verem savaş hizmetleri 
Sıtma savaş hizmetleri 
Ana - Çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri 
Mesleki eğitim ve öğretim hizmetleri 
Halk sağlığı eğitim 

d) Merkezden satın alınıp mahalline gönderilecek malzemeler : 
Yeri Nevi 

Balıkesir Devlet Hastanesi Çamaşır makinesi 
» » » Telefon santralı 

e) Diğer ihtiyaçlar tahsis edilmemiş, talep edildikçe değerlendirilecektir. 

1979 Yılında 
Ayrılan ödenek 

9 370 000 TL. 
2 500 000 TL. 

Gönderilen 
ödenek 
miktarı 

622 000 TL. 
200 000 TL. 

12 115 TL. 
40 381 TL. 

1 000 TL. 
5 000 TL. 

15 060 TL. 
25 000 TL. 

Gönderilecek 
ödenek miktarı 

173 822 000 TL. 
110 051 000 TL. 

13 907 000 TL. 
11 230 000 TL. 
7 904 000 TL. 

10 054 000 TL. 
410 000 TL. 

Değeri 

250 000 TL. 
1 000 000 TL. 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair so
ru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Bütçe

siyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri hiz

metlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandırıl

masına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 

ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 29 . 5 . 1979 
Özel Kalem Müid. 
Saiyı : R -. 1982 

Konul : 'Balıkesir Senatörü Sn. Hikm©!: 
Aüsîanbğlu'nun yazılı soru önerıgesi. 

Curnıhurtıyö; Senatosu Başkanlığına 
•İlgi : 15 . 5 . 1979 gün Kanunlar Müdürlüğü 

r>Q86/q6.'212.0(0248 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik

met Arslanoğlu tarafından; 1979 Mali Yılı Bütçesi ile 
'Balıkesir'e götürülecek hizmetlere ilişkin olarak; bü
tün bakanlıklara yöneltilen yazılı soru önergesine Ba
kanlığımız yönünden esas olacak oevalbi bilgilerin üç 
nüisha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim, 

M'öbmît Yüceler 
Gııda - Tarım ve Hayvancılık Balkanı 

GİDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA BALIKESİR İLİNE 1979 YILINDA YAPİLACAK 
YATIRIMLAR LİSTESİ 

Proje Adî 
Karakteristiği Yatırım Tüiarı '(1 000 TL.) 

Toplam 1979 Yılı 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü : 
Tarım Sektörü : 
Tohum ÜreJme ve Değ. 

Devjeit Sulama Gel. Pro. 
Yonca Kültürünü Gel. Pro. 
Adi Fiğ. Kültürünü Gel. Pro. 
Sudan Otu kültürünü Gel. Projesi 
Hayvan Pan. Kupürünü Gel. Projesi 
SifvaJt Tesisi Prtoj'ösj 
Hlinldiciiiğii Gel, Projesi 
Arıcılığı Geliştirme Pro. 
İpek böcekçiliği Gel. Projesi 
Zeyitinjciliği Gel. ve Genç. Pro. 
Yaibani anfcep fıstığı aşılama 
Mısır Üretirdim Gel. Projesi 
Kurufaisufye Üretimlini Geliştirime Prpjesi 
Ayçiçeği Üretimini Gel. Pro. 
Hava Alanı. Tarım Değ. Pro. 

Toplu Meyvelik Tesisi 
Yabani Ağaç aşılama 
Şeftali Geçt i rme Ür. Pro. 

Btüd •» Proje 
înşaalt 
101 615 Ha. Etüd - Proje 
30Q Da. 
2Q0 Da, 
20(Q Da. 
100 Da. 
•V Adet 
Btüld - Proje 
Muhtelif Proje 
'MuhteÜif Proje 
30 GjCfl Adet 
3 QQC| Ad. 
1 Q0lö Da, 
300 Da. 
3 OOja Da. 
i3 ÛQ0 Da. 
Makline1 •< Teçhizat 
İnşaat 
200 Da. 
4 5C|Q Adeü 
200 Da. 

•15 000 

7 H QQ 
15 295 

•1 745 
•1 285 

350 
•2 245 
7 732 

17 715 
1 065 
3 275 
4 125 
1 750 
1 '840 
5 650 
4 480 

4 950 
1 050 

250 

290 
50 

21:6 
112 

41 
46 
13 
16 

8 
18 

8 
175 
20 

116 
165 
420 
3C;0 
219 
100 
115 
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Proje Adt 

NÜtfelik Bağ Tesis? 
Bağ Aşılama 
İhracata Dönük Üzüm Ye İliş. 
İhracatta Dönülk, Sdhzie Geliştirme Projesi 
İhracata Dönük, Sebze Gelişitirme Projesi 
'İhracata Dönülk, Selbze Geliştirme Projesi 
Hava alanlarının Tarı'mlsal değerlenldirilmesi 

İhracata Dönülk Sebze Geliş'tir-me Projesi 

Hinidiciliği gdiştürme projeleri 
Tavulklçuluğu geliştirme projeleri 
TaşJS ahmı 

Tarımsal Araştırma Geniel Müdürlüğü : 
Tanım SeMörü : 
Selbze arattırması 
Domates araştırması 
Zeytin araştırması 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina : 
Genel Müdürlüğü : 
Tarım tfdktörü 
Taşıt alımı 

Sun'i - Tabii Tohuımılamıa ve Nesil Kontrol Genel 
'Müdürlüğü, :' 
Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü ve Geliş-
'üirimie (projeleri 
(77AC|4C|140) 
Marmara ve OrUa anadölu Böl. 27 ilde dondurulmuş 
sperma ile Sun'i Tohumlama projesi 
Damızlılk alımı ve diğer giderler 
Su Ürünlerli Genel Müdürlüğü : 
Tarım Sekjtiörü : 
Su Ürünleri Araş. ve Geliş. İst. (Ayvalık) 

Devlet Üretime Çiftliği Genel Müdürlüğü 
Hayvancılığın Islahı ve Gelişitirme projesi 

Tohumculuğun getişitiri İtmesi ve dağılım projesi 

Kafdklteriştiğ: 

60 Da. 
50 Da. 
75 Da. Tes. 5Q0 Da. 
Btüd -< Proje 
Alçaiki Tünel 
Sıcalk Yasitılk 
2 115 Da. 
MaMtre •> Teçhizat 
Btüd - Proje 

Etüid - Proje 
Etiüd - Proje 
İnişaıalt 
1 Ad. T - 6 

Araştırıma 
Araştırma 
Araşltırlma 

Yatırım Tutarı 
i Toplam 

1 200 
815 

Bak. 1 050 
1 840 
1 040 

750 
6 480 

1 170 

7 732 
2Q 568 

15 000 
Toplam 

67 
236 
334 

Toplam 

<1 QC,0 TL.) 
1979 Yıl» 

39 
33 
92 

108 
160 
60 

tep 
92 

565 

60 
1 090 

300 
250 

5 431 

67 
236 
334 
637 

1 Adet T - 17 225 
Toplam 

225 
225 

Makine - Teçhizat -
Diğer gederler 

Diğer giderler 
Damızhik alımı 
Digeı\ giderler 

Etüd - Ptoje 

100 Baş. ahır 
Buzağılık ve doğumihane 
Şerbet çulkura ikmali 
Sınır tafaldidli 
Bölgesel Telk. EğM>m tesis. 
Araz» isi. ve sulama tesis. 
Ambar! 

567 935 

256 000 
10 000 

Toplam 
650 

Toplam 

1 500 
500 
100 
100 

5 000 
1 500 

645 
Toplam 

400 
1 000 

460 
30 

155 
2 045 

600 
600-

1 500 
500 
100 
100 

5 000 
1 500 

645 
9 345 
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Proje Adı Karekteristği 

T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 
Tarım Sektörü t 
Depo Sulbe ve Satış Tesis - Edremit 
Depio Şube ve Satış Tesis - Susurluk 
Gübre depoları - Bigadiç 

T. Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 
Gılda Sektörü : 
Bal ilkesir Süt ve Mam. Fab. 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü : 
Gıda Sektörü : 
Et kiornlbinası 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 

13 C(Q ton/yıl süt 

Yatırım Tutarı (1 COQ TL.) 
Toplam 1979 Yılı 

4 500 
6 500 
2 500 

Toplam 

143 000 
Toplam 

199 Q00 
Toplam 

4 500 
6 5C;0 
2 5tÇ 

13 500' 

32 6Q0 
32 600 

50 
50 

Balıkesir Genel toplam 66 933 

9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp \ 

Üner'in, Nevşehir - Derinkuyu ilçesine yaptırılması \ 
I 

planlanmış olan otelin inşasına dait^soru önergesi ve \ 

Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in yazılı ce

vabı. (7/1170) 

5 . 3 . 1979 
i 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ; 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Yerel Yo- ! 

netim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaa- '< 

delerinizi arz ederim. j 

i 

Nevşehir Senatörü j 

Prof. Dr. Ragıp Üner ; 

Nevşehir Derinkuyu ilçesine yaptırılması planlan- j 
I 

mış olup 1977'de İller Bankası inşa programına alm- \ 
I 

mış olan 60 yataklı otel için bugüne kadar hiçbir 

muamele ifa edilmemiştir. 

Adı geçen otelin inşası için Bakanlık ne tedbir \ 
almıştır. 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 4.5.1979 
Sayı : Dan-79/800-161 

Konu : Ragıp Üner' 
in soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 26.3.1979 tarih ve 00483/06.212.00113 sa

yılı yazınız: 
b) 12.4.1979 tarih ve 06.212.00113-00778-7/1070 

sayılı yazınız: 
Nevşehir Senatörü Sayın Ragıp Üner'in yazılı 

olarak yanıtlamasını istedikleri Nevşehir - Derinkuyu 
ilçesine yaptırılması düşünülen otelin; 1977 yılı prog
ramında etüdü tamamlarımnş, ilgili belediyenin verdiği 
yetkiye göre işin 5 500 000 TL. keşif bedeli üzerin
den emaneten yaptırılması İller Bankası Müdüıi^r 
Kurulunun 12.8.1977 tarih ve 46/1597 sayılı kararı 
ile uygun görülmüştür. 1977 yılında söz konusu ote
lin işlemlerine başlanmış, fakat alıcı bulunmadığın
dan ihale edilememiştir. 1978 yılında ise; gerek öde
nek yetersizliği, gerekse Devlet Planama Teşkilatının 
önerilerine göre başlanmayan işler ele alınamamıştır. 

Sözü edilen otelin bu yıl ihale edilmesi ile ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 
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29 . 5 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
KaramuHaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arîkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçililerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeiine 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
KaramuHaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1.1979) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 



ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/10,8) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu, (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27.2.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, İstanbul Topkapı 
Müzesinde bulunan «Emamet-i Mukaddese» nin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 , 4 , 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

i. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu, 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 
Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10^79) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(10/85) 



19. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/87) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Oztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 . 9 t 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen, öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 t 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 4 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
oztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan naıkil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
fsteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . "10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 



Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

38. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konuöun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

Araştırması isteyen Önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

43. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

45. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

46. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 .1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

47. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsalın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 



48. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 , 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 197S ve 20 .2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

49. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 , 3 . 1979) 

50. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri üner 'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, S . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

51. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

52. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
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Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672"ye 2 nci Ek) (Dağıtana tarihi : 19 . 3 . 1979) 

53. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

54. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

55. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

56. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 , 1978 ve 20 . 2 . 1979 



Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

58. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'ün Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

59. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihi 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağrtma tarihi: 19.3.1979) 

60. — istanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhamı Sancar'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kateli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

61. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı tshak Şafak'a ait kara

rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

62. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuruiu-
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

63. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihü tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

64. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) îsmail Müftüoğlu'rmn Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 saydı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

65. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 v 3 v 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S, Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 



66. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20 .2 ,1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

67. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
2 1 . 2 . 1 9 7 7 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

68. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 .5 .1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6. 2 0 . 6 . 1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2 .1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20 .2 .1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

69. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5,1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

70. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'tn Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 

71. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdenvin Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

72. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Organ ve Doku Alınması. Saklanması, Aşı
lanması ve Nakli Hakkındaki Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler Komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 2/658; C. Senato
su : 2/149) (S. Sayısı : 917) (Dağıtma tarihi : 
3.5.1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 13.7.1979) 
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Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 917 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşdanması ve Nakli 
Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 2 /658; C. Senatosu : 2/149) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 328) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 4 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2699 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 4 . 1979 tarihli 77 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Organ 
ve Doku Alınması, Saklanması, Aşdanması ve Nakli Hakkında Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 27 . 12 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
10, 11 . 4 . 1979 tarihli 76 ve 77 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
328) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 12 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6979 -17170 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ile Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu ve 13 arkadaşının, 
Organ nakli (Transplantasyonu) Yasa Teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur, 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 
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Cumhuriyet Senatosu Ba^kanlığu.a 

Organ nakli (Transplantasyonu) Kanun teklifinin yasalaşması için gereken işlemin yapılmasını saygı ile 
arz ederiz. 

Rize Senatörü Tokat Senatörü 
Talât Doğan Cevdet Ayhan 

Denizli Senatörü 
Dr. Baha Aksi t 

İçel Milletvekili 
Nâzım Baş 

Nevşehir Senatörü 
Ragıp Üner 

Tokat Milletvekili 
Sermet Durmuşoğlu 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
Yusuf Cemal Özkan 

Adıyaman Milletvekili 
Dr. Kemal Tabak 

Afyon Senatörü 
Kâz.un Karaağaçla)ğlu 

Ankara Senatörü 
Er gün Ertem 

İsparta Senatörü 
Mustafa Gülcügil 

Kars Milletvekili 
Dr. Hidayet Çelebi 

Elazığ Milletvekili 
Dr. Celâl Er tuğ 

Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola 

GENEL GEREKÇE 

334 sayılı TC Anayasasının «Sağlık Hakkı» başlıklı 49 ncu maddesinde, herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşayabilmesini ye tıbbi bakım görmesini sağlama görevi Devlete verilmiş bulunmaktadır. 

Bugün için ülkemizde sürdürülen koruyucu sağlık hizmeti ve tedavi edici sağlık hizmeti yanında, çağdaş 
tıp biliminde de gerçekten pek etkin ve verimli bir düzeye ulaşılmıştır. Yıllar önce düşünülmesi bile olanak 
dışı bulunan bir çok varsayımlar, bugün birer realite haline gelmiştir. Bu süreçte tıp bilimi insan sağlığını ve 
yaşamını koruma ve devam ettirme yönünde önemli aşamalara ulaşmıştır. 

Belirlenen aşamanın sonucu, bilindiği gibi çağdaş tıp biliminde (Transplantasyon) sözcüğü ile ifade edi
len organ nakli işlemi, büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde transplantasyon işleminin 
boyutu başarıya ulaşmış ve bu işlemin gelişme temposu hızlandırılmıştır. 

İnsan vücudunda çeşitli hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak duruma gelmiş bazı vücut kısımlarının 
yerine yapay parçaların (kol. bacak, damar, kalp kapakları ve eklemler gibi) konması olanağı var ise de, haya
ti önem taşıyan bazı organ ya da organ parçalarının (göz. kalp. karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas gibi) 
görevlerim sürekli olarak yapabilecek yapay organların i^apılması halen mümkün bulunmamakta ve bu yolda 
başarı ihtimalini verebilecek deneysel biçimde akademik ve klinik çalışmalara henüz rastlanılmamaktadır. 

Akademik ve klinik çalışmaları içerdiğinde bugüne dek gerçekleştirilen transplantasyonun büyük bir bö
lümünü kalp, böbrek, göz, sindirim organları, kemik, damar, sinir, kıkırdak, iiik, adale ucu ve deri naklinin 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bugün bile sözkonusu organların hepsinin değiştirilmesi gelişmiş bir bi
çimde mümkün olamamakta, fakat bunlar arasında tatmin edici bir düzeye ulaşanlar bulunmaktadır. Özellikle 
böbrek, göz nakli gibi. 

Transplantasyonun gerektirdiği klinik ve bu yolda yetişmiş sağlık ekibi gereksinimi yanında, gösterdiği en 
önemli güçlük, yeni organın aşılandığı vücudun bu organı antijin gibi kabul edip, ona karşı antikorlar oluş
turmasıdır. Başkaca deyişle, organın aşılandığı vücudun bunu kabul edip etmemesidir. Bu nedenle, transplan
tasyonun gerçekleştirilmesinden önce verici ile nakil yapılacak kişi arasında doku uyumunun saptanması zo
runludur. Bu uyum sağlanmayan transplantasyonlarda başarı olasılığı yoktur. Doku uyumu ise genel olarak 
kalıtım yolu ile geçtiğinden, organ nakillerinde daha çok basan, akrabalık ilişkisi bulunan kişiler arasında ger
çekleşmektedir. Bununla beraber her zaman hastanın akrabaları arasından organını vermek isteyen bulunma
yabilir. 

Transplantasyonun tıbbi (Medic'al) gelişim gereksinimi, akadeni'k ve klinik çalışmalarına büyük ölçüde hız 
vermişse de, bu gelişimi engelleyen en büyük faktörlerin başında, ortaya çıkan hukuksal sorunların gideril-
memiş olması gelmektedir. Bu yönde gelişmiş ülkeler çıkardıkları yasalar ile hukuksal sorunlarını gidermişler 
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ve çağın insan sağlık ve yaşamında büyük yeri olan organ naklinde önemli derecede ilmi ve teknik başarı dü
zeyine ulaşmışlardır. 

Yürürlükte olan yasalarımızda (Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Tababet ve Şuabatın Tarzı İcrası Kanunu, Hususi Hastaneler Kanunu gibi) 
transplantasyonun hukuksal sorunlarını giderici hükümlerin yer almamış olması, ülkemizde organ nakli işle
minin akademik ve klinik çalışmalarına olanak vermemektedir. Şimdiye dek yapılan bazı organ nakillerinde, 
transplantasyonu gerçekleştirmiş bulunan sağlık ekibi,cezai sorumluluk yönünden TCK'nun 456, 457, 467, 
491 178'2, 240 ve 251 nci maddeleri içeriliğinde takibata maruz kalmışlardır. Ancak, Türk Yargıtayı tıbbın 
insan sağlığı ve yaşamı yönünden çağdaş gelişimine çalışan doktorları cezalandırmayı düşünmemiş ve mahkû
miyet kararlan vermemiştir. 

Öte yandan transplantasyonun İslam Dini kurallarına ters düştüğü akla gelebilirse de, dinimiz kurallarının 
da organ nakline olanak verdiği anlaşılmaktadır. Nitekim, bir yaralıya ve hastaya tedavi maksadıyla başka 
birinin kanını vermesinde veya bir körü gördürmek için ölü bir insanın gözünden bir kısmını alıp ona tak
makta dinen bir sakınca bulunup bulunmadığı hakkındaki Diyanet İşleri İstişare Kurulunun 2ü . 1 . 1960 gün
lü kararında; 

1. Ayeti Kuran'iyenin delaletlerinden de anlaşılacağı üzere İslamiyette, hayati beşerin muhafazası zarureti 
ile haram şeylerin zaruri miktarda yenilmesi, içilmesi caiz olduğundan bir hastanın veya yaralının tedavisi 
kanlı canlı kimselerden alınıp verilecek kana tevakkuf ettiği takdirde bunu yapmakta bir mahzur bulunma
dığı, 

2. Bir körün görmesi, ölmüş bir insanın vasiyeti üzerine gözlerinin alınıp takılacak bir kısma tevakkuf 
ettiği takdirde bunu yapmakta da, - İslam fakihlerinder bazılarının ölmüş bir insanın kemiklerinden bir kısmı
nın o kemiğe muhtaç diri bir insana eklenebileceği hakkındaki içtihatlarına binaen - bir mahzur görülmediği 
açıklanmıştır. 

Tüm bu açıklamalardan kesin olarak ortaya çıkan gerçek, transplantasyonun ülkemizde gelişim gereksini
mini sağlayıcı hukuk düzenlemesini Parlamentomuzun artık gerçekleştirmesinin zorunlu bir hale gelmiş olma
sıdır. 

Böylece Devletimiz de. Anayasa ile yüklendiği sağlık görevini daha ileri ve gelişmiş boyutları içeriliğinde 
yerine getirebilecektir. 

Transplantasyon konusunda ise hukukumuzda duyulan boşluğun giderilebilmesi için çözümlenmesi gere
ken konular yasada, aşağıdaki gerekçe ile düzenlenmiştir. 

Öncelikle bu konu ceza sorumluluğunu gerektiren haller ve ceza sorumluluğunu gerektirmeyen haller biçi
minde mütalaa edilmiş ve yasa teklifinde maddeler bu amaca dönük olarak düzenlenmiştir. 

Buna göre; 
1. Rızasıyla da olsa bir insanın, yaşaması, kesinlikle varlığına bağlı olan tek organlarından birini almak, 
2. Bir insanın organlarından her hangi birini, hatta vücudundan bir parçayı rızası dışında almak, 
(Ancak, transplantasyonda rıza konusu tıbbi - Medical) nedenlerle özellik göstermekte ve rızanın alın

ması ya da saptanması hususunun işlerlik sağlayan esaslara bağlanması gerekmektedir. Zira, transplantasyon 
sağlıklı ve yaşamını sürdüren bir kişiden organ alınmak suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi. ölü (Kadavra) ve
ya bitkisel yaşam sürdürenden de gerçekleştirilmektedir. Ancak, işlemin ölüm olayının hemen akabinde ya
pılmasının medical zorunluğu vardır. Aksi halde nakledilen organın fonksiyon ifa etmesi söz konusu ola
maz.) 

3. Bitkisel yaşam sürdürenlerin vücudunda sayısı tek olan ve yaşamını sağlayan organlarından birini 
- ilgililerin rızası olsun ya da olmasın - almak, 

4. Bitkisel yaşam içinde olanların vücudunda sayısı çift olan organlarından birini, bakmakla yükümlü ya
kınlarının veli ya da varsa vasisinin rızası dışında almak, 

5. Transplantasyonda gerekli organların temininin bir ticari iş ya da komisyonculuk haline getirmemek, 
6. Tıp ilminin gelişmesinin sağladığı bebek naklini, yasanın amacı dışında kaldığı da gözetilerek kapsam 

dışında bırakmak. 
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Gibi konuları, insancıl ve ahlaki düşünceler ile bir yaşam kurtarmak inancıyla da olsa yasaklamak ve 
cezai müeyyidelere bağlamak zorunluluğu görülmüştür. 

Diğer taraftan ise, 
1. İnsan vücudundaki çift organlardan (Böbrek, akciğer, göz ve burun gibi...) birini rızası ile almak ve 

rızayı belirli esaslara bağlamak, 
2. Bitkisel yaşam içinde olanların yine çift organlarından birini ilgililerin (Varsa veli ya da vasisinin) rı

zasını almak, 
3. Cesedin (Kadavranın) tek organlarından gerekse çift organlarından birini (Vasiyet üzerine, ya da il

gililerin rızası içinde ve gerekirse hatta rızaları bulurtmadan) almak, 
4. Bu hallerde bir kişiyi yaşama kavuşturmak amacıyla ve medical zorunluluk nedeniyle yapılacak transp

lantasyonun yürürlükteki mevzuatımız açısından suç sayılmadığını belirlemek. 

5. Canlı ve sağlıklı bir kişiden alınacak organın gerektiğinde rıza yanında, bir ivaz karşılığında hasta
ya nakline yasal olanak verilmek, 

6. Transplantasyonun ilmi, teknik ve denetim yönlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına vermek, bu 
hususları düzenleyecek bir yönetmeliğin çıkarılmasını sağlamak, 

Konuları transplantasyonun gerçekleşmesi ve geliştirilmesi realitesi ve zorunluluğu karşısında, yasanın dü
zenlenmesinde dikkate alınmıştır. 

Yukarıda yer alan hukuksal sorunların, yasa teklifimizin parlamentomuzdan geçerek yasalaşması halin
de, Devletimizin sağlık görevi ile akademik ve klinik düzeyinde tıp bilimimiz çağdaş gelişim düzeyine erişe
cek ve bu yolda Yasama Organımız kendisine düşen görevini de yerine getirmiş olacaktır. 

30 . 6 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de kronik böbrek hastalarını kaçınılmaz sondan kurtarmak ve hayata kavuşturmak amacı ile 
Böbrek Bankası Kurulmasına Dair Kanun Teklifimiz eklice iki suret halinde sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
Kocaeli Milletvekili İstanbul Milletvekili 

İbrahim Topuz Nilüfer Gürsoy 

G E R E K Ç E 

A) 20 nci Asır insan sağlığının korunmasında, insan ömrünün sağlıklı bir şekilde tutulmasında tıbbın 
en üst düzeye ulaştığı bir devirdir. 

Bu devirde dünyanın bir çok memleketlerinde insandan insana organ nakli yapılarak sakatlar normale, ka
çınılmaz sonu bekleyenler ise hayata kavuşturulmaktadır. 

Türkiye'de halen kronik böbrek hastalığına yakalanarak kaçınılmaz sonu bekleyen her yıl on bin civarın
da hasta bulunmaktadır. 

B) Yakın tarihlere kadar her hangi bir tedavi yapılamaz düşüncesi ile terk edilen kronik böbrek hasta
lan için, dializ ve böbrek transplantasyonun uygulamaya konmasıyla yeni ufuklar açılmıştır. Bugün bilinen 
gerçek odur ki; kronik böbrek hastalığının tedavisi ancak bu iki yöntemle yapılabilmektedir. 

I - DİALİZ : 
a) Peritonal Dializ : 
Bu metotta karın içi özel dializ sıvısı ile yıkanır. Periton di dizinin etkin olabilmesi için 48 - 72 saat süre 

ile uygulaması gerekmektedir. Daha fazla uygulamalar «Peritonit» denilen ölümcül bir hastalık meydana geti
receğinden kronik böbrek hastalığının tedavisi için uzun vadeli bir yöntem değildir. 
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Bazı Özel kateterlerle daha uzun süre Peritcneal dializ yapmak mümkün ise de yine bunlarda da karın 
içinin iltihaplanması büyük bir sorun teşkil eder. 

b) Hemodializ : 
Böbrek transplantasyohu yanında kronik böbrek hastalığının tedavisinde en etkin tedavi yöntemidir. He

modializ ancak özel olarak kurulmuş merkezlerde yapılır. Hastalar bazı yapılan ameliyatlarla hemodializ 
için hazırlanır. Bir hastanın hayatını devam ettirebilmesi için en az haftada iki defa hemodializ uygulamak 
gerekmektedir. 

Kuruluş masrafları yanında bir defalık hemodializ uygulaması hastaya 3 500 lira, bu yılda yalnız hemo
dializ için 336 000 liraya ulaşmaktadır. Bu yüksek mali külfet yanında hemodializ olan hastaların uygulama
lar arasında gereken gıda rejimi ve ilaçların kullanılmaları da belirli sorunlar meydana getirmektedir. Bununla 
beraber bugün için başka tedavi imkânı olmayan yani böbrek transplantasyonu için uygun donör bulunama
yan hastalarda vazgeçilmez bir tedavi yöntemidir. 

JI - BÖBREK TRANSPLANTASYONU : 
Böbrek transplantasyonu, bir kimsenin veya bir ölünün böbreklerinden birinin bir hastaya nakledilmesidir. 
Birçok yönleriyle komplike olan yöntem 1954 yılından beri ve oldukça yaygın olarak 1962'den bu yana 

uygulanmaktadır. 
Hacettepe hastanelerinde 3 Kasım 1975'ten beri bu işlem yapılagelmektedir. Bugüne kadar yüze yakın has

taya ana, baba, kardeş ve çocuklarından alınan böbrekler takılmıştır. 
Hastalara takılan böbreklerin iki kaynağı bulunmaktadır. 

1. Canlı donör dediğimiz hastaların ana, baba, kardeşlerinden alınan ve hastaların dokularına uygunluk 
gösteren böbrekler. Bu şekilde yapılan transplantasyona akrabalararası transplantasyon denir. 

2. Ölüden (Kadavradan) alınan böbrekler. Buna da Kadavra transplantasyonu denir. 

Akrabalar arasında yapılan böbrek transplantasyonundan takılan böbreğin iki yıllık çalışma oranı yüzde 
yetmişin üzerinde olmasına karşın ölüden alınan böbreklerle yapılan transplantasyonda bu oran yüzde kırk ilâ 
elli arasındadır. Fakat akrabalar arasında yapılan transplantasyonun bazı sakıncaları halen mevcuttur. 

a) Hastanın akrabalarından böbrek vermek isteyen bulunmayabilir. İster isteyerek, ister birçok baskıdan 
sonra böbreğini veren donörlerde büyük stresler ve depresyonlar meydana gelebilmektedir. 

b) Canlı donörü mevcut olan vakalarda bazan doku uyuşmazlıkları sebebiyle böbrek transplantasyonu 
mümkün olamamaktadır. 

c) Takılan böbrek herhangi bir şekilde rezeksiyona uğrarsa diğer bir ifade ile reddedilirse hastanın hemo-
dializden başka bir şansı kalmamaktadır. Bunun içindir ki dünyanın birçok ülkelerinde (İngiltere, Almanya, 
isveç, Belçika, İsrail, Amerika ve diğerleri) çoğunlukla ölülerden alınan böbrekler kullanılmaktadır. Avrupa 
ülkelerinde 31 . 12 . 1976'ya kadar uygulanan 14 614 böbrek transplantasyonunun 12 251 tanesi yani yüzde 
83,3'ü ölülerden alınan böbreklerle gerçekleştirilmiştir. Sadece 1 900 tanesi yani yüzde onyedisi akrabalardan 
alınan böbreklerle gerçekleştirilmiştir. 

Kadavra Transplantasyonunun yararları şöylece sıralanabilir. 
a) Ölü donörlerde akrabalık aranmamakta, yalnız kan grubu ve doku eşlendirilmesi yapılmaktadır. 
b) Akrabası olmayan veya doku uyuşmazlığı olan hastalarda kadavra transplantasyonundan yararlan

maktadır. 
c) Bir hastaya birkaç kere böbrek takılabilmektedir. Bugün literatür kaynaklarından dördüncü ve beşin

ci defa kadavradan böbrek nakli yapılan hastalara sık rastlanmaktadır. 
d) Ayrıca bir kadavra iki hastaya donörlük yap rıaktadır. 

Ülkemizde yukarıda da arz edildiği cihetle kadavra transplantasyonuna hazır büyük bir hasta kitlesi bu
lunmaktadır. 

Özellikle hemodializ ünitelerinin az, olanakların kısıntılı ve uygulamanın pahalı olduğu gözönüne alınırsa 
kadavra transplantasyonuna, duyulan ihtiyaç daha iyi değerlendirilebilir. 

Kadavra transplantasyonu için : Ölen bir insanda böbreği ölüm anında veya ölümden çok kısa bir süre 
sonra almak gerekmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 917) 



• — 6 — 

Ölüm anı kavramı bu yönüyle bütün ülkelerde yıllardan beri tartışılmış «Ölüm anında» esas unsurları bu
gün saptanmıştır. 

Ölüm anını simgeleyen başlıca iki unsur vardır. 
1. Beyin dokusunun ölümü, 
2. Solunumun durması, 
Beyin dokusunun öldüğünü gösterecek en kesin kriter beyin elektroensefalografisinde (EEG) beyin dalga

larının düzleşmesi halidir. Böylece bir hasta beyin dokusunun hayata dönme olanağı kalmadığı kesinlikle an
laşılır. Solunum sistemi dışarıya açık bir sistem olduğu için bazı mekanik araçlarla işler halde tutulabilir. Has
tanın kendisi soluyamıyor ise bu araçlar kullanılır. Eğer yukarıda bahsettiğimiz beyin dokusunun ölümü mey
dana gelmiş ise hastanın tekrar kendi kendine nefes alma fonksiyonu geri dönmez. Mekanik araç hastadan 
çıkarıldığı zaman solunum durur. 

Eğer hastanın kalbi o ana kadar kendiliğinden çalışıyorsa aracın hastadan ayrılmasından 2 - 3 dakika 
sonra durur. Ölüm işte bu andır. O halde şurası açıklıkla ve bütün vicdani endişelerden arınmış olarak söy
lenebilir ki eğer hastanın (EEG) bulguları düz bir çizgi halinde ise ve mekanik araçlar kullanılmadığı zaman 
solunum olanak dışı ise bu hasta ölü demektir. 

Kanımız ve vicdani inancımız odur ki bu ölü vücudun organları diğer bir hasta insanı hayata kavuşturma
sı bakımından kullanılmalıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Anagerekçede izah edilen nedenlerle kaçınılmaz sona ölüme giden kronik böbrek hastalarını hayata 
döndürme ve sağlıklı yaşama olanağına kavuşturma amacı ile kurulmuştur. 

2. Böbrek bankasının varlığı ancak bu koşullara bağlı olduğundan. 
3. Medeni Kanunun varislere tanımış bir hak olduğundan bu madde getirilmiştir. 
4. Böbrek naklinin en iyi şartlarla ve yanlış yorumlara ve uygulamalara meydan vermeyecek şekilde ger

çekleştirilmesini sağlamak maksadı ile madde konmuştur. 
5. Yürütme madde olduğundan, 
6. Yürürlük madde olduğundan. 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM TOPUZ VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NİLÜFER GURSOY'UN 
TEKLÎFÎ 

Böbrek Bankası Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye'de kronik böbrek hastalarını hayata kavuşturmak amacı ile bir böbrek bankası 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Böbrek Bankası varlığını sağlıklı kişilerin hayatta iken böbreklerini bankaya bağışlamaları 
veya varislerin kişinin ölümünden sonra yapacağı bağışlarla sürdürecektir. 

MADDE 3. — Bankaya sağlığında bağışta bulunan kişinin ölümü halinde varislerinin böbrek konusun
daki veraset hakları kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Kadavradan böbrek nakli ile ilgili bir yönetmelik üç ay içinde Sağlık Bakanlığının koor
dinatörlüğünde Türkiye'de mevcut bütün tıp fakülteleri yetkililerinin iştiraki ile hazırlanacaktır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 917) 



Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 ,4 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
I ASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı ÖZETİ 

M. M. C. S. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
328 Nakli Hakkında Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : I 3 Temmuz 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR. TANİNAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 10 gün 
2. — Sosyal İşler Komsiyonu 10 gün 

Gündeme 27 . 4 . 1979 

Anayasa Ve Adalet Komisyonu 
Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 4 > 1979 

Esas No. : 2/149 
Karar No. : 67 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 11 Nisan 1979 tarihli 77 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun Teklifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 13 Nisan 1979 tarihli ve 2699 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün, teklif komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun, 17 Nisan 1979 tarihli toplantısında, anılan teklifin önce, üç kişiden oluşan bir Alt 
Komisyonda incelenmesi kabul edilmiştir. 

Safa Reisoğlu, M. Fahri Dayı ve Ahmet Tahtakılıç'dan oluşan Alt Komisyon, 19 Nisan 1979 tarihli toplan 
lantısında; Adalet Bakanlığı Kanunlar Planlama ve Araştırma Genel Müdürlüğü Başmüşaviri Salim Öz-
demir, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Gürol ile 
uzman olarak davet edilen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet 
Haberal ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğreiim üyelerinden Doç. Dr. Nevzat Toroslu da hazır ol
duğu halde incelemelerini yapmış ve hazırladığı raporu Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

Komisyonumuzun 24 Nisan 1979 tarihli toplantısında, organ ve doku nakli konusunda ilk kez yasal bir 
düzenleme getiren teklif olumlu bulunmuş, tümü kabul edilmiş ve maddelerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin maddelerini Alt Komisyonun raporunun ışığı altında incele
miş, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 ve 17 nci maddeleri aynen, 4, 10, 14 ve 15 nci maddeleri ise aşağıda
ki nedenlerle değiştirerek kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesini dilbilgisine uygun biçimde değiştirerek ka
bul etmiştir. 
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Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli insan yaşamım tehlikeye sokabilecek nitelikte
ki işlemlerdir. Böylesine önemli işlemlerin yapılabilmesi bu işlemleri yapabilecek nitelik ve düzeydeki 
personel, araç ve gerece sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle verici ve alıcılar yönünden tam bir güvenlik 
sağlamak amacıyla 10 ncu maddeye 2 ve 3 ncü fıkraların eklenmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Komisyonumuzca, ölüden organ ve doku alma koşullarının uygulamada hiç bir duraksamaya yer bı
rakmaması için 14 ncü maddenin yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Kanuna aykırı davranış ile verilecek cezalar arasında bir uygunluk sağlamak amacıyla da 15 nci madde 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Konunun önemi bakımından, Komisyonumuzca, teklifin, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesinin sağlanması da kararlaştırılmıştır. 

îşbu raporumuz, Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Bet il 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

istanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı 

Çankırı 
Gürhan T iterek 

îzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

14 ncü maddenin görüşülmesine 
kadar toplantıya katıldı. Mazareti 

nedeniyle ayrıldı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 
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Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Raporu 
Esas No. : 2/149 

Karar No. : 3 

Sosyal İster Komisyonu 
Raporu 

2 6 . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 1 . 4 . 1979 tarihli 77 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, Organ 
ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 26.4.1979 
tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık temsilcilerininde katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Kanun Teklifinin gerekçesinde; organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli konusunda 
yasal bir düzenleme bulunmayışı nedeniyle uygulamada büyük güçlüklerin ortaya çıktığı, gerekli çalışmala
rın yapılamadığı açık olarak belirtilmektedir. 

Bu gereksinimi karşılamak üzere hazırlanmış bulunan bu kanun teklifi, prensip olarak Komisyonumuz
ca da benimsenmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 ve 17 nci maddelerini, C. Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonunun değiştirerek kabul ettiği, 4, 14 ve 15 nci maddelerini aynen kabul eden Komis
yonumuz, iş bu Kanun Teklifini Genel Kurulun tasvip'erine sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza arz eder. 

Başkan 
Rize 

Talât Doğan 

Bu Kanunda Sözcü 
îstanbul 

Solmaz Belül 

Üye 
İsparta 

Mustafa Gülcigil 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Sezai O'kan 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Ergim Ertem 

Üye 
Kastamonu 

Münif İslamoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

C 
Üye 

. Bşk. S. Üy 
Halil Tunç 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

Üye 
Hatay 

Kemal Kılıçoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Nevşehir 

Ragıp Üner 
Toplantıda bulunamadı 

e 
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C. SENATOSU RÎZE ÜYESİ TALÂT DOĞAN VE 
14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Organ Nakli (Transplantasyonu) Yasa Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. Vücudundaki tek organlarından 
biri ve çift organlarından biri veya her ikisi fonksi
yonu kaybetmiş bulunan bir kişiyi yaşama veya sağ
lığına kavuşturmak amacıyla yapılacak organ nakli 
(Transplantasyon) işlemi ile usul ve esasları, yasak ve 
cezaları bu kanunla düzenlenmiştir. 

Vasiyet ve Rıza ile Yapılan Organ Nakli : 

MADDE 2. — a) Reşit ve mümeyyiz bir kişi
nin vücudundaki çift organlarından biri rızası ile, 

b) Ölmüş bir kişinin kadavrasındaki çift ya da 
tek organları vasiyeti ya da o anda yanında olan 
ana, baba, eşi, kardeş, çocukları ile varsa vasisinden 
birinin rızası ile, 

c) Bitkisel yaşam sürdüren bir kişinin vücudun
daki çift organlarından birinin nakli, onun yaşamını 
sona erdirmeyeceğinin, nakli gerçekleştirecek hasta
ne sağlık kurulunun raporu ile belgelenmek kaydıyla, 
vasiyeti ya da ana, baba, eşi, kardeş, çocukları ile 
varsa vasisinden karabet sırasına göre birinin rızası 
ile, 

Bir insanı yaşam ve sağlığına kavuşturmak için 
alınabilir. 

Vasiyet ve Rızayı Gerektirmeyen Hal : 

MADDE 3. — Kaza veya doğal afetler sonucu 
vücudunun uğradığı, ağır harabiyet nedeniyle yaşa
mı sona ermek üzere veya sona ermiş olan bir kişi
nin sağlam organları, bu hali nakli gerçekleştirecek 
hastane sağlık kurulunun raporu ile belgelenmek 
kaydıyla, yaşamı organ nakline bağlı olan ve nakil
de ivedilik ile tıbbi zorunluluk bulunan hallerde va
siyet ve rıza aranmaksızın, organ nakli yapılabilir. 

Yasak Olan Organ Nakli : 

MADDE 4. — a) Bir insanın kendisinin, veli 
veya varisinin rızası olsun olmasın, yaşaması varlı
ğına bağlı olan tek organlarından herhangi birisi, 

b) Bir insanın kendisinin, veli veya vasisinin 
rızası dışında organlarından herhangi birisi, 

c) İkinci maddenin (b) fıkrasına göre vasiyet ve 
rıza alınmadan kadavranın organlarından herhangi 
birisi. 

d) İkinci maddenin (c) fıkrasına göre rıza ol
sun, ya da olmasın bitkisel yaşam sürdüren kişilerin 
vücudunda tek olan veya yaşamı ona bağlı olan or
ganlarından herhangi birisi, 

Organ nakli için alınamaz. 

Ölüm Anının Saptanması : 

MADDE 5. — Organ alınacak kişinin tıbben öl
müş olduğu organ naklini yapacak hekimlerin dı
şında. biri kardiyolog, diğerleri nörolog ve nöroşirur-
jien olmak üzere üç kişilik hekim kurulunca sapta
nır. 

Kan - Doku Uyuşumu : 

MADDE 6. — Organı alınacak ve kendisine nak
ledilecek kişilerde kan ve doku uyuşumu yoksa or
gan nakli yapılamaz. 

Kan ve doku uyuşumunun nakil işleminden önce 
bir raporla saptanması zorunludur. 

Vasiyetin Saptanması : 

MADDE 7. — Organ naklinde vasiyet; 
a) Organ nakline müsaade edilen hastanelerde tu

tulacak olan vasiyet siciline, vasiyet edenin daha ön
ce sağlığındaki vasiyetini kaydettirmek, 

b) Organının alınmasını vasiyet edenin hastalı
ğında, en az hüviyetleri bilinen iki tanığın imzala
dığı tutanağa vasiyeti kaydetmek, 

c) Organı alınmasını vasiyet edenin sağlığında 
veya hastalığında yazdığı yazılı vasiyetnamesi, 

d) Hastanın ikinci maddede sözü edilen yakın
larının hastanın vasiyetine dair beyanının en az hü
viyetleri bilinen iki tanığın imzaladığı tutanağı kay
detmek, 

Biçimlerinden biri ile saptanır. 

Rızanın Saptanması : 

MADDE 8. -— Organ naklinde rıza; 
a) Reşit ve mümeyyiz kişinin rızasının en az 

hüviyetleri bilinen iki tanığın imzaladığı tutanağı 
kaydedilmek, 

b) Kadavradan ve bitkisel yaşam sürdürenden 
organ naklinde rıza, ikinci madde uyarınca rıza gös
terenin rızasının en az hüviyetleri bilinen iki tanığın 
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küf) (Tel 

imzaladığı tutanağı kaydedilmek biçimleri ile sapta
nır. 

Ticaret Yasağı : 

MADDE 9. — İnsan organları ticaret yapmak 
maksadıyla satılamaz ve komisyonculuğu yapılamaz. 

Ancak, reşit ve mümeyyiz bir kişi sağlığında rıza
sıyla vücudundaki çift organlarından birisini, vasiye-
tiyle de ölümünde kadavrasının organlarını bir ivaz 
karşılığında organ nakli amacıyla verebilir veya bıra
kabilir. 

Ceza Sorumluluğu : 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak yapılan organ nakilleri Türk Ceza Kanunla
rına göre bir suç eylemi oluşturmaz. 

Ceza Müeyyideleri : 

MADDE 11. — Organ naklini bu Kanun hüküm
lerine aykırı bir şekilde yapan hekimler ile gerçek 
dışı rapor veren ilgili kurul üyeleri Türk Ceza Ka
nununun şahsa karşı müessir fiiller hükümleri uya
rınca cezalandırılır. 

Bu cezalar tecil edilmez; 

MADDE 12. — Kazanç amacıyla organ teminini 
ticari bir iş halinde icra edenler ile bunun komisyon
culuğunu yapan herkes bir yıldan üç yıla kadar ha
pis ve 5 bin iiradan 15 bin liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. 

Bu cezalar tecil edilemez; 

Yönetmelikler : 

MADDE 13. — Organ nakli işleminin gerektiği 
ekibin sayısı ile niteliği ve nakil sırasında bulunması 
gerekli araç, gereç ile sair tüm hususlar, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarıla
cak yönetmeliklerle saptanır. 

Bu yönetmeliklere uygun hastanelere hangi organ 
nakli işlemini yapacaklarına Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca karar ve müsaade edilir. 

Yürürlük : 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanun Teklifi 

1. BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Tedavi, teşhis ve bilimsel amaç
larla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanma
sı ve nakli bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanunda sözü edilen organ 
ve doku deyiminden, insan organizmasını oluşturan 
her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anla
şılır. 

Oto - grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve 
nakli ile kan transfüzyonu bu Kanun hükümlerine 
tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tü
zükleri, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

MADDE 3. — Bir bedel veya başkaca çıkar kar
şılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. 

MADDE 4. — Bilimsel, istatistiki ve haber nite
liğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, 
organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her 
türlü reklam yasaktır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanun Teklifi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 2 nci 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 3 ncü 

MADDE 4. — Bilimsel, istatistik ve haber nite
liğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, or
gan ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü 
reklam yasaktır. 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında 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. 

MADDE 4. — Ç. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

II. BÖLÜM 

Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınması 

Yas ve Nitelik : 

MADDE 5. — Onsekiz yaşını doldurmamış ve 
mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alın
ması yasaktır. 

Muvafakat : 

MADDE 6. — Onsekiz yaşını doldurmuş ve mü
meyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi 
için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinç
li ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı 
ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak 
beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından 
onaylanması zorunludur. 

Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü : 

MADDE 7. — Organ ve doku alacak hekimler : 
a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda or

gan ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile, 
bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları 
hakkında bilgi vermek; 

b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı 
yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak; 

c) Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden 
karar verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek 
istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek; 

d) Vericinin evli olması halinde birlikte yaşa
dığı eşinin, vericinin organ ve doku verme kararın
dan haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve 
öğrendiğini bir tutanakla tespit etmek; 

e) Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya in
sancıl amaca uymayan bir düşünce ile verilmek is
tenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek; 

f) Kan veya sihri hısımlık veya yakın kişisel iliş
kilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, 
alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak; 

Zorundadırlar. 

Alınamayacak Organ ve Dokular : 

MADDE S. — Vericinin yaşamını mutlak suret
te sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ 
ve dokuların alınması, yasaktır. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 5 nci 

metninin 6 ncı 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 7 nci 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 8 nci 
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(Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Miliet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mîllet Meclisi metninin 8 ııd maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluğu : 

MADDE 9. — Organ ve doku alınması, aşılan
ması ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve 
sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azalt
mak amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin 
yapılması ve sonucunun bir olurluluk raporu ile sap
tanması zorunludur. 

Organ ve Doku Almaya, Saklamaya, Aşılamaya 
ve Nakline Yetkili Sağlık Kurumları : 

MADDE 10. — Organ ve doku alınması, saklan
ması, aşılanması ve naklinin, bu işler için gerekli uz
man personele, araç ve gerece sahip sağlık kurumla
rınca yapılması zorunludur. 

III. BÖLÜM 

Ölüden Organ ve Doku Alınması I 

Ölüm Halinin Saptanması : I 

MADDE 11. — Bu Kanunun uygulanması ile il- I 
gili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı I 
düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak sure- I 
tiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nöroşirüryiji-
yen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzma- I 
nından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği I 
ile saptanır. I 

Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler : I 

MADDE 12. — Alıcının müdavi hekimi ile or- I 
gan ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nak
lini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini sap- I 
tayacak olan. Hekimler Kurulunda yer almaları ya- I 
saktır. I 

Tutanak Düzenleme : I 

MADDE 13. — 11 nci maddeye göre ölüm ha- I 
lini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve I 

Cumhuriyet Senatosu 

(Anayasi ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Organ ve Doku Almaya, Saklamaya, Aşılamaya 
ve Nakline Yetkili Sağlık Kurumlan : 

MADDE 10. — Organ ve doku alınması, saklan
ması, aşılanması ve naklinin, bu işler için gerekli uz
man personele, araç ve gerece sahip sağlık kurumla
rında yapılması zorunludur. 

Hangi sağlık kurumlarında ne tür organ ve doku 
alınacağı, saklanacağı, aşılanacağı ve nakledileceği, 
ilgili tıp fakülteleri ve diğer kuruluşların kendi ara
larında seçecekleri temsilcilerinin görüşü alınmak su
retiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapı
lacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Bu yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren en geç üç ay içinde hazırlanır. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 917) 
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(Sosyal îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü madılesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 917) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzala
rını taşıyan bir tutanak düzenleyip, organ ve doku
nun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. 
Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl 
süre ile saklanır. 

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 

MADDE 14. — Bir kimse sağlığında vücudunun 
tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis 
ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı 
bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini 
iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm 
anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve
ya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yok
sa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafa
katiyle ölüden organ veya doku alınabilir. 

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi 
ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alı
nabilir. 

Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra or
gan veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmiş
se organ ve doku alınamaz. 

Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğra
dığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan 
bir kişinin, yanında yukarıda sayılan kimseleri yok
sa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm hali 11 nci 
maddede belirlenen Uzmanlar Kurulunun Raporu ile 
belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline 
bağlı olan ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk 
bulunan hallerde, vasiyet ve rıza aranmaksızın, organ 
veya doku nakli yapılabilir. 

IV. BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Yasak Eylemler : 

MADDE 15. — Bu Kanuna aykırı şekilde organ 
ve doku alan, saklayan, aşılayan ve nakledenlerle 
bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına 
aracılık edenler veya bunun komisyonculuğunu ya
panlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 

Cumhuriyet Senatos 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin> 

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 

MADDE 14. — Ölüden organ ve doku alınabil
mesi veya cesedin tamamının bilimsel amaçlarla kul
lanılabilmesi, ölüm anında yanında bulunan eşinin, eşi 
yok ise veya orada değil ise, sırasıyla reşit çocuk
larından, ana ve babasından veya kardeşlerinden bi
rinin yazılı olarak ifade edilmiş veya en az iki dok
torun imzasını taşıyan bir tutanakla tespit edilmiş 
muvafakatine bağlıdır. Bu fıkrada öngörülen yakın
larından hiçbiri hayatta bulunmayan bir kimsenin 
cesedinden, başka bir yakınının muvafakati aran
maksızın, gerektiğinde organ ve doku alınabilir. 

Bir kimse, sağlığında, vücudunun tamamını veya 
organ ve dokuların teşhis, tedavi ve bilimsel amaç
lar için bıraktığını yazılı bir belge ile ifade etmişse, 
cesedinden organ ve doku alınabilmesi için birinci 
fıkrada sayılan kimselerin muvafakati aranmaz. 

Kornea gibi, ceset üzerinde bir değişiklik yap
mayan dokular ile böbreklerin alınması da muvafa-
kata bağlı değildir. 

Bir kişinin ölümü anında, yanında birinci fıkra
da sayılan yakınlarından biri yoksa, yaşamı doku ve 
organ nakline bağlı olan bir kimsenin varlığı ve na
kilde tıbbi ivedilik bulunması halinde, muvafakat 
aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. 

Bir kimse, kendisinden, ölümünden sonra organ 
ve doku alınmasına karşı olduğunu yazılı bir irade 
beyanıyla belirtmiş ise, cesedinden organ ve doku? 
alınmaz. 

Yasak Eylemler : 

MADDE 15. — Bu Kanuna aykırı davrananlar 
ve bu Kanuna aykırı bir şekilde organ ve doku alım 
ve satımına aracılık edenler veya bunun komisyon
culuğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirder üç aydan, bir yıla kadar ha-̂  

(S. Sayısı : 917) 
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(Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 917) 



(Millet MecUsiinin kabul ettiği metin) 

50 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır para ceza
sına hükmolunur. 

MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 17. — • Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

pis, beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 917) 
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(Sosyal tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı madiesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci madiesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 917) 





Topta* : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 923 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 2 /692; C. Senatosu : 2/153) 

(Not : M. MecHsi S. Sayısı : 287) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 ._ 4 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2846 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17.4.1979 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 2556 sa
ydı Hâkimler Kanununun 120 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 6 .2 . 1979 tarihinde Başkanlıkça Ada 'et Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
17.4.1979 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek ka'ml edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 287) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci Maddesi lin Değiştlrilimesi, 18 nci Maddesine Bir Fıkra İlavesi 
ve Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

G E R E K Ç E 

1. Bilindiği üzere bütün bakanlıklarda ve diğer kuruluşlarda bakana veya üst yöneticiye yardımcı olmak, 
kuruluşun işlerinin ifasında ve mevzuatının düzenlenmesinde teknik bilgisiyle yol göstermek suretiyle görev 
ifa eden müşavirler mevcuttur. Adalet Bakanlığının Merkez Kuruluş Kanununun bugüne kadar çıkarılmamış 
olması ve hizmetlin ise; aralıksız gelişerek devam etme>i karşısında, Bakana yardımcı olabilecek birinci sınıf 
hâkimlerden müşavirlerin Bakanlık hizmetlerinde görevlendirilmesini teminen bu önerge hazırlanmış bulun
maktadır. 

Bugün için Adalet Bakanlığına verilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan Bakanlık müşa
virleri kadrosuna, hâkim sınıfından eleman atanması mümkün olmadığı cihetle yapılacak değişiklik ile Hâ
kimler Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele «Bakanlık Yüksek Müşavirliği» ibaresinin eklenmesi halinde hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının birinci sınıf olanlarının Bakanlıkta bu sıfatla istihdamı mümkün olacaktır. Aynı za-
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manda bu kadrolara atanacakları birinci sınıf unvanına sahip olmaları da sağlanmış bulunacaktır. Böylece kı
demli ve tecrübeli elemanlardan Bakanlıkça faydalanmak mümkün olacaktır. 

2. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 18 nci maddesine ilave edilen fıkraya uygun olarak yukarıda 
yer alan geçici madde düzenlenmiştir. 

3. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4169 sayılı Kanunla değiştirilen 120 nci maddesinde; temyizden 
başka bütün mahkemelere ve adliyeye bağlı dairelere mensup başkâtip, kâtip ve memurların dairesi amir
lerinin inhası ve Adalet komisyonlarınca seçilir. Merkezde Adalet Bakanı, illerde Bakan adına valiler tara
fından tasdik olunacağı öngörülmektedir. 

Bu defa yapılan değişiklik ve 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile Yargıtayda çalışan memurların atanma
ları bu Kanunla düzenlenmiş olduğundan buna ilişkin deyimler madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan bugün Adalet örgütüne yeni unvan'arla girmiş bulunan Evrak Müdürlüğü, Yazı İşleri Mü
dürlüğü ve bunların yardımcıları deyimleri madde kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca yürürlükteki metinde komisyon kararlarının merkezde Bakan ve taşrada Bakan adına valiler tara
fından tasdik edilme mecburiyeti bulunduğu halde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 nci madde
sinin 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik şekilde gözönünde bulundurulmak suretiyle bu tasdik 
mecburiyeti keza madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Maddenin son fıkrası yer değiştirme cezası ve diğer disiplin işlemleri yoluyla alt bölgelere atanan bazı 
yüksek dereceli hâkimlerin yürürlükteki 120 nci madde hükmü karşısında kendiliğinden Adalet Komisyonu 
Başkanlığı görevine ve yürütme durumunda olmaları, uygulamada çeşitli sakıncalar yarattığından, o yerdeki 
hâkimlerin bilgi, çalışma, başarıları, sicil ve iş durumları dikkate alınarak, Adalet Komisyonunu oluştura
cak Cumhuriyet Savcısının dışında başkan ve üyelerinin Yüksek Hâkimler Kurulunca belirlenmesi esası ge
tirilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 20 . 4 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

287 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 sı?i Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 70 gün. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 70 gün. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 27 .6 .1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Anayasa ve Adalet Kom. 15 gün. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 10 , 5 . 1979 
Esas No. : 2/153 
Karar No. : 72 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 17 Nisan 1.979 tarihli 79 ucu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka

bul edilen, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığının 19 Nisan 1979 günlü ve 2846 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cum
huriyet Senatosu Başkanlığınca da 20 Nisan 1979 tarihinde Komi^yc-iiumuza gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ' (S. Sayısı : 923) 
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Komisyonumuzun 10 Mayıs 1979 tarihli toplantısında, anılan teklif, Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır 
bulunduğu halde görüşülmüştür. 

1. Yürürlükte bulunan 2556 sayılı Hâkimler Kanuıunun 4169 sayılı Kanunla değişik 120 nci maddesi : 
«Temyizden başka bütün mahkemelere ve adliyeye bağlı dairelere mensup başkâtip, kâtip ve memurlar, dairesi 
amirinin inhasıyla, ağır ceza merkezlerinde müteşekkil adliye encümenlerince intihap ve memuriyetleri mer
kezde Adliye Vekilli ve vilayetlerde vekil namına valiler tarafından tasdik olunur. 

Tasdik işimde valilerle adliye encümenleri arasında çıkacak ihtilaf Adliye Vekilliğince halledilir. 
Birinci fıkrada yazılı memurlar lüzumu halinde tayinlerindeki usule göre veya doğrudan doğruya Adliye 

Vekilinlkı tensibi ile aynı derecede ve sınıftaki diğer memuriyetlere nakil veya tayin edilebilirler. 
Adliye encümenlerii en yüksek dereceli hâkimin reisliği altında mahalli müddeiumumıisiyle Vekâletçe seçi

lecek mahalli hâkimieırden teşekkül eder. Bu heyeti teşkil eden reis ve azanın adedi beşi geçemez.» hükmünü 
getirmiştir. 

2. Teklifte, 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile Yargıtayda çalışan görevlilerin atanmaları ve tüm özlük 
işleri bu Kanuna alınmış olduğundan bu yolda söz edilmemiş ve ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun disiplin cezası vermeye yetkili amir ve mercileri düzenleyen 126 ncı maddesinde olduğu gibi Adalet Ko
misyonu kararlarının valilerin tasdiki ile son şeklini alması yolundaki işlemden vazgeçilmiştir. 

Bundan başka, yine uygulamada büyük huzursuzluklara yol açan Adalet Komisyonlarının oluşturulmasında 
kıdem esası yerine Yüksek Hâkimler Kuruluna geniş takdir yetkisi tanınmıştır. 

Komfeyonuınuz; getirilen değişiklikleri olumlu bulmuş ve teklifi oybirliği ile kabul etmiştir. 
İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Samsun 

Saban Demirdağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı, 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 923) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
CELÂL DOĞAN'IN TEKLİFİ 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
18 ne i Maddesine Bir Fıkra, Bu 
Kanuna Geçici Bir Madde Ek
lenmesine ve 120 nci Maddenin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâ-
ıkimler Kanununun değişik 18 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Adalet Bakanlığında, Adalet 
Bakanına bağlı ve onun tarafın
dan verilecek görevleri yerine ge
tirmek üzere Adalet Bakanlığı 
Yüksek Müşavirlikleri kurulmuş 
ve bu maddeye bağlı (2) sayılı cet
velin birinci sınıf savcılık bölümü
ne «Bakanlık Yüksek Müşavirli
ği» deyimi eklenmiştir.» 

MADDE 2. — 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun değişik 120 
nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 120. — Ceza İnfaz 
Kurumları personelli ayrık olmak 
üzere, bütün ilk derece mahke
meleri ile adliyeye bağlı dairelerin 
evrak müdürleri, evrak müdür 
yardımcıları, yazı işleri müdürü, 
yazı işleri müdür yardımcıları, 
başkâtip, başkâtip yardımcısı, za
bıt kâtibi, memur ve hizmetlileri, 
ağır ceza merkezlerinde kurulan 
adalet komisyonlarınca atanır ve 
nakledilirler. 

Birinci fıkrada sayılanlar, atan-
malarmdaki usule göre gerektiğin
de doğrudan doğruya Adalet Ba
kanlığınca atanır ve nakledilebi-
lirler. 

Adalet komisyonları ağır ceza 
mahkemelerinin bulunduğu yerler
de, o yer cumhuriyet savcısı ile 
başkan ve öteki üyeleri Yüksek 
Hâkimler Kurulunca belirlenecek 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
120 nci Maddesinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun değişik 120 
nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 120. — Ceza İnfaz Ku
rumları personeli ayrık olmak üze
re, bütün ilk derece mahkemeleri 
ile adliyeye bağlı dairelerin evrak 
müdürleri, evrak müdür yardım
cıları, yazı işleri müdürü, yazı 
işleri müdür yardımcıları, başkâ
tip, başkâtip yardımcısı, zabıt kâ
tibi, memur ve hizmetlileri, ağır 
ceza merkezlerinde kurulan ada
let komisyonlarınca atanır ve nak
ledilirler. 

Birinci fıkrada sayılanlar, atan-
malarındaki usule göre gerektiğin
de doğrudan doğruya Adalet Ba
kanlığınca atanır ve nakledilebi
lirler. 

Adalet komisyonları ağır ceza 
mahkemelerinin bulunduğu yerler
de, o yer cumhuriyet savcısı ile 
başkan ve öteki üyeleri Yüksek 
Hâkimler Kurulunca belirlenecek 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİ

Ğİ METİN 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
120 nci Maddesinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1, — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 923) 
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Gaziantep Milletvekili Celâl Do-
ğan'ın Teklifi 

hâkimlerden oluşur. Komisyon 
üye sayısı beşten fazla, üçten az 
olamaz.» 

MADDE 3. — 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununa aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Adalet 
Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
çıkıncaya kadar bu Kanunun ek 
7 nci maddesiyle kurulan (Bakan
lık Yüksek Müşavirliklerine) bi
rinci sınıf veya birinci sınıfa ay
rılmış hâkim, cumhuriyet sav
cısı dle bu meslekten sayılanlar
dan yeterli kadarı kendi kadro ve 
aylıklarıyla Adalet Bakanı, Baş-
baıkan ve Cumhurbaşkanının or
tak kararnamesiyle atanabilirler, 

18 nci maddeye ekli (2) sayılı 
cetvelin birinci sımf savcılık bö
lümünde yer alanlar, kendi istek
leri üzerine 1512 sayılı Kanunun 
27 nci maddesindeki yerlerdeki 
görevlere, bu maddede yazılı ka
yıt ve şartlara tabi olmaksızın Ada
let Bakanı tarafından atanırlar. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 5. — Bu Kanunu Ada
let Bakanı yürütür. 

Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin 

hâkimlerden oluşur. Komisyon 
üye sayısı beşten fazla, üçten az 
olamaz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ada
let Bakanı yürütür. 

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 923) 





Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 924 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Ka
nunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifinin 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Aalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/676; C. Se

natosu : 2/152) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 286) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 19 . 4 . 1979 
Sayı : 2844 

CUN4HURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 17.4 .1979 tarihli 79 ncu Birle ş'mimle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1721 

sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi HakkındaVı Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Yasa Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 25. I . 1979 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
17.4.1979 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek ka'nıl edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 286) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Yasa Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

G E R E K Ç E 

Bugünkü uygulamada, infaz personelinden olan müdür, hesap" memuru, hekim, sosyal hizmet uzmanı, psi
kolog, mühendis ve öğretmenler doğrudan doğruya Adatct Bakanlığınca atanmaktadır. 

Teklifte bu yolda herhangi bir değişiklik getirilmemektedir. 
Bununla beraber birinci fıkra dışında kalan tüm ceza infaz kurumlarındaki gardiyan, memur ve hizmet

lilerin atanması ve her türlü özlük işleri, Hâkimler Kanununun 120 nci maddesine göre ağır ceza merkezle
rinde bulunan ve çoğunluğu hâkimlerden oluşan Adalet Komisyonlarınca yerine getirilmektedir. 

Ancak, komisyonu oluşturan hâkimlerin yoğun mesa'leri komisyon hizmetlerine yeteri kadar zaman ayırma
larına kesinlikle olanak tanımamaktadır. 

Son zamanlarda Ceza İnfaz Kurumlarında meydana gelen büyük olaylar sonucu gardiyan kadrolarında 
ani ve büyük boşluklar meydana gelmekte ve bu nedenle de mevcut kadro ile işlerin yürütülmesi, zama
nında atamada yapılamadığı için, hizmetlerin görülmesi aksamaktadır. 
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Teklifimiz gardiyan ve diğer hizmetlilerin atama ve nakil işleri Cumhuriyet Savcılarından oluşan bir kuru
la verilmek suretiyle, uygulamada görülen bu aksaklıklar giderilmektedir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 20 . 4 . 1979 
TASARİ VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

286 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 82 gün. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 82 gün. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 9 . 7 . 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR. TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Anayasa ve Adalet Kom, 15 gün, 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 10 . 5 . 7979 

Esas No. : 2 i 152 
Karar No. : 73 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 17 Nisan 1979 talihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Yasa Teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Nisan 1979 tarihli ve 2844 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 20 Nisan 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen teklif. Ko
misyonumuzun 10 Mayıs 1979 tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde 
görüşülmüştür. 

1. Yürürlükte bulunan 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesine göre; infaz personelinden olan müdür, hesap memuru, doktor, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, mü
hendis, öğretmen gibi elemanların doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca, bunun dışında kalan elemanların 
ise 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci maddesine göre ağır ceza merkezlerinde kurulan Adalet Komis
yonlarınca atanmaktadır. 

2. Teklifte, maddenin birinci fıkrası aynen muhafaza edilmiş ve infaz kurumlarında üst düzeyde çalışan 
elemanların yine Adalet Bakanı tarafından atanması benimsenmiş, ancak bunların dışında kalan elemanların 
atanmları savcılardan oluşan üç-kişilik bir kurula verilmiştir. 

Kanunda yapılması istenilen bu değişiklik; son zamanlarda infaz kurumlarında meydana gelen olaylar 
sonucu gardiyan kadrolarında ani ve büyük boşlukların meydana gelmesi, mevcut sistemle bu kadroların za
manında dûldurulamaması ve işlerin mevcut kadro ile yürütülernemesi nedeniyle, hizmetin büyük ölçüde ak
samasını, önleyecektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 924) 
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Ayrıca, işleri çok yoğun olan, Adalet Komisyonlarında görevli hâkimlerin asıl görevlerinden alınmaları da 

yeni düzenleme ile önlenecektir. 
Getirilen değişiklikleı'i olumlu bulan Komisyonumuz; teklifi oybirliği ile kabul etmiştir. 
İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlanna arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveü 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D emir dağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

îzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu . (S. Sayısı : 924) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
CELÂL DOĞANIN TEKLİFİ 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkif
hanelerin İdaresi Hakkındaki Ka
nunun 6 ncı Maddesinin Değiş

tirilmesine İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE î. — 172! sayılı Ha
pishane ve Tevkifhanelerin İdare-
sıi Hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 6. — Ceza İnfaz Ku
rumlarının müdür, hesap memu
ru, idare memuru, hekim, sos
yal hizmet uzmanı, psikolog, mü
hendis ve öğretmenleri doğrudan 
doğruya Adalet Bakanlığınca ata
nırlar. 

Bu kurumların, birinci fıkra
da gösterilenlerin dışında kalan 
memur ve hizmetlileri, ağır ceza 
merkezlerinde Cumhuriyet Savcı
sı ve yokluğunda vekilinin baş
kanlığında, kıdemli iki Cumhuri
yet Savcı Yardımcısından oluşan 
bir kurul tarafından atanırlar. 

Bu kurulun ağır ceza merkezle
rindeki Cumhuriyet Savcı Yardım
cılarıyla oluşturulamaması duru
munda eksiklik, yargı çevresinde
ki Cumhuriyet Savcıları veya yar
dımcıları arasından kıdem esası
na göre tamamlanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkif
hanelerin İdaresi Hakkındaki Ka
nunun 6 ncı Maddesinin Değişti

rilmesine İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 172i sayılı Ha
pishane ve Tevkifhanelerin İdare
si Hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 6. — Ceza İnfaz Ku
rumlarının müdür, hesap memuru. 
idare memuru, hekim, sosyal hiz
met uzmanı, psikolog, mühendis 
ve öğretmenleri doğrudan doğru
ya Adalet Bakanlığınca atanırlar. 

Bu kurumların, birinci fıkrada 
gösterilenlerin dışında kalan me
mur ve hizmetlileri, ağır ceza mer
kezlerinde Cumhuriyet Savc:«ı ve 
yek'ağunda vekilinin başkanlığın
da. kıdemli iki Cumhuriyet Sav
cı Yardımcımdan oluşan bir ku
rul tarafından atanırlar. 

Bu kurulun ağır ceza merkez
lerindeki Cumhuriyet Savcı Yar
dımcılarıyla oluşturulamaması du
rumunda eksiklik, yargı çevresin
deki Cumhuriyrt Savcıları veya 
yardımcıları arasından kulem esa
sına göre tamamlanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİ

Ğİ METİN 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkif
hanelerin İdaresi Hakkındaki Ka
nunun 6 ncı Maddesinin Değişti

rilmesine İlişkin Yasa Teklifi 

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

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

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

Cumhur i yet Senatosu (S. Sayısı : 924) 



Topfanû : 18 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 925 

7 . 1 . 1932 Gün ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı Kanunu Değiştiren 1.9.1956 
Gün ve 6846 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 
60 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 2 /675; C. Senatosu : 2/151) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 288) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2843 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Müllet Meclisinin 17 . 4 . 1979 tarihli 79 ncu Birle siminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 7.1.1932 

gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 
1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına 
Bir (c) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. x 

Cahit Karakas 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 25.1. 1979 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
17.4.1979 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek ka'nıl edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 288) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kaıunun 28 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 60 nci Mad
desinin Bininci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaa'deleninizi arz ederim. 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

G E R E K Ç E 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kaîiunun 25, 27, 33 ve 58 nci maddeleri Hükümet tara
fından sevk edilen ve Millet Meclüsi Genel Kurulunda görüşmesi tamamlanan tasarı ile günün koşullarına 
uygun bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Ne var ki, yapılan değişiklik uygulamada zaman zaman karşılaşılan 
bazı güçlükleri ve gereksinimi gidermediğinden söz kouısu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
yapılması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenle 1918 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin değiştirilmesi ve 60 nci maddesinin 1 nci fıkrasına bir 
bent eklenmesine dair Kanun Teklifi getirilmiş bulunmaktadır. 

1. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesinde «İçlerinden velev biri 
olsun memnu silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her b'iri hakkında yukariki maddelerde yazılı cezalar 



iki katı olarak hükmolunur» denilmektedir. Anılan maddede sözü edilen «velev bir» deyimi bu maddenin yal
nız toplu ve teşekkül halindeki kaçakçılık suçları için ağırlaştırıcı neden olarak zorunlu kılınmıştır. Oysa ka
çakçılığın bir tek kişi tarafından silahlı olarak ve hatta güvenlik kuvvetleriyle müsademeye girmek suretiyle 
işlenmesi halinde uygulamada 28 nci maddedeki ağırlaştırıcı neden uygulan anlamaktadır. 

Öte yandan aynı maddede yer alan «memnu silah» deyimi Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanun kapsamına 
göre tüm silahları içermektedir. 

Yargıtayın kökleşmiş içtihatlarında belirtildiği üze"e «memnu silah» deyimi ise Türk Ceza Kanununun 
265 nci maddesinde belirtilen silahları kapsamaktadır. Sözkonusu 265 nci maddede gösterilen memnu silah 
deyimi tüm ateşli silahları örneğin namlu uzunluğu 15 cm. den kısa olan tabancaları kapsam içine alma
maktadır. Bunun yanında 265 noi madde kapsamına kasatura, süngü, kılıç, mızrak ve namlu uzunluğu 25 cm. 
yi geçer tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu her türlü kesici aletler girmektedir. 

Maddede yapılan değişiklikle kaçakçılık suçlarının işlenmesinde kolaylaştırıcı bir etken olan tüm ateşli 
silahlar 28 nci madde kapsamına alınırken, niteliği itibariyle kullanılması pek olağan olmayan ya da ateşli 
silahlar gibi etkisi bulunmayan bıçak ve benzeri aletler madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Uygulamanın ortaya çıkardığı çelişkileri gidermek ve kaçakçılıkla mücadelede caydırıcılığı sağlamak ama
cıyla 28 nci maddenin değiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

2. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 2 nci maddesinde ihbarla yükümlü olan, 
3 ncü maddesinde ise bu olayları men ve takip ve tahkik ile görevli olan kişiler gösterilmektedir. Öte yan
dan 60 nci maddenin 1 nci fıkrasının (b) bendine göre kaçağı haber veren ve tutanlara ikramiye ödeneceği 
hükme bağlanmıştır. Uygulamada ise kaçağı ihbarla yükümlü olan kişilere herhangi bir ikramiye verilme
mektedir. İkramiye ihbar yükümlüğü olmayan kişilere muhbir ikramiyesi olarak 3 ncü maddede sayılı ka
çakçılığın men ve takibi ve tahkik ile yükümlü olanlara da müsadir ikramiyesi olarak verilmektedir. 

Öte yandan 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan kişiler ihbar yükümlülüğü yanında gerektiğinde ka
çakçılık eylemlerini men, takip ve tahkik ile bizzat yükümlü tutulmaktadırlar. 3 ncü maddedeki men ve 
takip ve tahkik ile yükümlü olanlara ikramiye öngörüldüğü halde 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan
ların bu kişilerle birlikte men ve takip ve tahkik görevi yapmaları halinde ikramiye verilmemesi uygulamada 
adaletsizliklere yol açmaktadır. Örneğin bir kaçakçılık olayını takip eden ve kaçakçıyı eşyası ile birlikte ya
kalayan bir bekçi ikramiyeden yararlanamamakta buna karsın bekçinin yakaladığı kaçak olayına birlikte el 
koyan ve suç zaptını imzalayan bir polis memuru müsadir ikramiyesinden yararlanmaktadır. 

Uygulamadaki bu adaletsizliği gidermek ve görevle "i kaçakçılıkla mücadelede teşvik etmek amacıyla 60 nci 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra (c) bendi eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

3. Kanunun yayımına ilişkindir. 
4. Kanunun yürütülmesine ilişkindir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

TASARİ VEYA TEKLİFİN 
Kanunlar Müdürlüğü 20 . 4 . 1979 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

288 925 7 . 1 . 1928 Gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesi 
ile aynı Kanunu değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiş
tirilen 60 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 82 gün. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞT SÜRE : 82 gün. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHÎ : 9 .7 .1979. 

TASARI VF.YA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Anayasa ve Adalet Korn. 15 gün. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 10 . 5 . 1979 

Esas No. : 2/151 
Karar No. : 70 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 17 Nisan 1979 ta ihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, 7 . 1 . 1979 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Ay
nı Kanunu değiştiiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Maddesinin 
Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Dair Kaıun Teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Nisan 1979 
tarihli ve 2843 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 
20 Nisan 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiş .'ir. 

Komisyonumuz; anılan teklifi, 10 Mayıs 1979 tarilv; toplantısında, Adalet Bakanlığı Kanunlar - Planlama, 
Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu ve Başmüşavir Hakkı Yaşar da hazır bulunduğu halde 
görüşmüştür. 

1. Yürürlükte bulunan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci madd'esüne gö
re; içlerinden velev birisi olsun memnu silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri hakkında yukarıda
ki maddelerde yazılı cezaların iki kat olarak hükmolu.nacağı tespit olunmuştur. 

Keza aynı Kanunun yürürlükte bulunan 60 ncı maddesi ne suretle yakalanan eşyadan ilgililere muhbir ve 
müsaidir ikramiyesi verileceğini göstermiş bulunmaktadır. 

2. Uygulamada, 28 nci madde tereddütlere yol aç niştir. Zira suç unsurunun tekevvül edebilmesi için 
sanlıklarım birden fazla olması ve işlerinden birisinin memnu silahlı bulunması gerekmektedir. Memnu silah 
Türk Ceza Kanununun 265 nci maddesinde belirtilmiş ir. Namlu uzunluğu 25 cm.'yi geçen kasatura, süngü, 
kılıç, mızrak memnu silahtan sayılmaktadır. Teklif ile memnu silah ibaresi yerine her türlü ateşli silahı kap
samına alacak şekilde değişiklik yapılmış ve tek kişi tarafından işlenmesi halinde ceza verileceği esası ge
tirilmiştir. 

Teklifte Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu «un 60 ncı maddesinin birinci fıkrasına (c) bendi ek-
lennmiştir. Bu bende göre, mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır, orman bekçi
leri ve köy korucuları; kaçakçılık fiillerini men, takip ve tahkik ile mükellef memurlarla birlikte kaçağı yaka
lamaları halinde (b) bendinde yazılı ödemelerden yarar andınlmıştır. 

3. Kanunda yapılması istenen bu değişiklik ile 28 nci maddenin uygulanmasında yol açtığı tereddütler 
giderilmiştir. Zira tek kişi tarafından memnu silahlı kaçakçılık yapılması halinde 28 nci madde ona uygu
lanamıyordu. Diğer taraftan suçun tekevvünü için taşnan silahın «memnu silah» türünde olması gerekiyor
du. Yanında kasatura taşıyan için unsur tekevvün et nekre ve fakat namlusu 15 cm.'den kısa tabanca taşı
yan kaçakçı için unsur tekevvün etmemekte idi. 

Keza mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır, orman bekçileri ve köy koru
cuları kaçak eşyanın yakalanmasında büyük yararları olmalarına rağmen, (b) bendinde yazılı ödemelerden 
yararlanamıyorlardı. 

Komisyonumuz yukarıda belirtilen mahsurları gide ecek şekilde tanzim edilmiş bulunan teklifin yasalaş
masının, kaçakçılıkta mücadelede büyük yarar sağlaya ağı düşüncesiyle oybirliği ile kabul etmiştir. 

îşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edil rsek üzere. Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokat Manisa Samsun 

Zihni Betil M. Fahri Dayı Şaban Demirdağ 

Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. Çankırı 
Şeref Kayalar Safa Reisoğlu Gürhan Titrek 
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Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 
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İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin Tayları 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

izmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Uşak 
Ahmet Tahtaküıç 

Toplantıda bulu nama d ı. 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
CELÂL DOĞANTN TEKLİFİ 

7.L1932 Gün ve 1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı 
Kanunu Değiştiren 1.9.1956 Gün 
ve 6846 Sayılı Kanunun 3 ncü 
Maddesi ile Değiştirilen 60 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir 

(c) Bendi Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Taklibine Dair 
Kanunun 28 noi maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 28. — İçlerinden velev 
blM olsun ateşli slilıaMı olanak ka
çakçılık yapan şahısların her biri 
hakkında yukarıki maddelerde ya
zdı cezalar iki kaıt olarak hükımo-
lunur, 

Kaçakçılığın ateşli silahlı tek ki
şi tarafından işlenmesi hallinde da
hi yukarıki fıkra hükmü uygula
nır. 

MADDE 2. — 7.1.1932 gün ve 
1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 gün 
ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ile değiştirilen 60 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşa
ğıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

c) Mahalle ve köy muhtarla
rı ve ihtiyar heyeti azaları, mahal
le ve kır, orman bekçileri ve köy 
korucuları; kaçakçılık fiillerini 
men, takip ve tahkik ile mükel
lef memurlarla birlikte kaçağı ya
kalamaları halinde (b) bendinde 
yazılı ödemelerden yararlanırlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
METTİĞİ METİN 

7.1.1932 Gün ve 1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı 
Kanunu Değiştiren 1.9.1956 Gün 
ve 6846 Sayılı Kanunun 3 ncü 
Maddesi ile Değiştirilen 60 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir 

(c) Bendi Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun 28 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 28. — İçlerinden velev 
bini olsun ateşli silahlı olarak ka
çakçılık yapan şahısların her biri 
hakkında yukarılki maddelerde 
yazılı cezalar iki kat olarak hük-
molunur, 

Kaçakçılığın ateşli silahlı tek ki
şi tarafından işlenmesi halinde 
dahi yukarıki fıkra hükmü uygu
lanır. 

MADDE 2. — 7.1.1932 gün ve 
1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 
gün ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü 
malddesi i e değiştirilen 60 inci mad
desinin birinci fıkrasına aş ağıda
ki (c) bendi eklenmiştir. 

c) Mahalle ve köy muhtarları 
ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle 
ve kır, orman bekçileri ve köy 
korucuları; kaçakçılık fiillerini 
men, takip ve tahkik ile mükellef 
memurlarla birlikte kaçağı yakala
maları hallinde (b) bendinde yazılı 
ödemelerden yararlanırlar, 

MADDE 3. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kamunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

7.1.1932 Gün ve 1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı 
Kanunu Değiştiren 1.9.1956 Gün 
ve 6846 Sayılı Kanunun 3 ncü 
Maddesi ile Değiştirilen 60 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir 

(c) Bendi Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3, — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştlir. 

MADDE 4, — Milet Meclisi 
metninlkı 4 ncü maddesi aynen ka
bul ediîmaştıiıv 
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