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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı görüşüldü. Bilâhara gelecek kanunla birlik
te görüşülmek üzere tasarının komisyona iadesi 
kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Atakh Mucip 

Divan Kâtibi Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil Er Ahmet 

• • ,• -: sj/« * ' * y*- • 

.* 

Açılma saati: 17,10 

BAŞKAN — Baykal Rifat 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Esin Numan 
* 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Gündemin | birinci maddesinden müzakereye başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş
tiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve Sosyal îsler Komisyonu rapo
ru (1/70) (1) 

BAŞKAN — Söz, tümü hakkında Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızmdır. 

SOLMAZER ÎRFAN — Efendim, 6334 ve 
6732 sayılı kanunlar, basma ağır tahditler koyan 
ve efkârı umumiyenin basın yolu ile yapmakta 
olduğu murakabeye mâni olan, antidemokratik 
olduğu yıllardır söylenen kanunlar idi. ( 

Zaten bu kanunları 27 Mayıs sabahı yaptığı
mız tebliğlerle hükümsüz addettiğimizi bildir
miştik. Şöyle ki, 27 Mayısta, bu kanun hüküm
lerine göre mahkûm olanlar serbest bırakılmış 

(1) 81 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

I ve takibata uğramış olanlar hakkındaki takibat 
durdurulmuştur. Bu kanunlar 4 aydır tatbik 
edilmemektedir. Lüzumsuzlukları da meydana 
çıkmıştır. Bunlar var oldukları halde yok mu
amelesi gören serap nevinden kanunlardır. Bi
naenaleyh, bir maddelik bir kanunla bu iki ka
nunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Şayet ba
sın şahsiyetlere haksız isnadlarda bulunursa 
Türk Ceza Kanununda bunu tecziye edecek 
maddeler vardır. 

I Demokrat Partinin en fazla itibar ettiği ve 
dolayısiyle en fazla kendisine hücuma vesile teş
kil etmiş olan bu iki kanunun kaldırılması, Hü
kümetin görüşüne uygun olarak Sosyal işler 
Komisyonunca da ittifakla kabul edilmiştir. 

I Eski kanunda bulunan maddelerde izzetinefsi 
I sarsacak cekli, eaklı gayet geniş hükümler mev

cuttur. Biz, demin de dediğim gibi, Hükümetin 
I görüşüne iştirak ettik. Esasen bugünkü basını-
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mız herkesin kusurlarını tenkidedebilecek duru
ma fiilen gelmiştir. Haysiyetlere tecavüz vâki 
olduğu takdirde Türk Ceza Kanununda bunları 
önleyici müeyyideler mevcuttur. Onun için bu 
kanunun kaldırılmasına karar verdik. 

GÜRSOYTRAK SUPHt — Efendim, bu ka
nunun kabul edilmesi, idareyi devraldığımız 
günden beri, antidemokratik kanunları kaldıra
cağımız yolundaki tebligatımıza da uygun ola
caktır. 

Bu arada sayın basında görülen menfi tesir
leri ortadan kaldıracak, yarın çıkaracağımız di
ğer kanunların doğuracağı tereddütleri gider
mekte faydalı olacaktır. Bu kanaatle kanunun 
aynen kabul edilmesini rica ederim. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Benim daha zi
yade arkadaşlarımdan sorularım olacaktır, ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

Kaldırmakta olduğumuz 6334 ve 6732 sayılı 
kanunlar, neşir yoliyle, radyo veya başka şe
killerde işlenen bâzı suçlar hakkındadır. Fakat 
bundan başka Türk Ceza Kanununa ilâve edil
miş basın suçları, kanunsuz suç isnatları vardır 
ki, Ceza Kanununun bâzı maddelerinin kaldı
rılması ve bâzı maddelerinin de değiştirilmesi 
lâzımgelecektir. Bu aynı zamanda ispat hak-
kiyle de alâkalıdır. 5680 sayılı Basın Kanunun
daki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair Ka
nunun kaldırılması hakkındadır. Bunların ya
nında arz ettiğim hususlar topyekûn düşünül
müş müdür, yoksa sadece bu iki kanun mu na
zarı itibara alınmıştır? 

SOLMAZER İRFAN — Sözcü olarak cevap 
vereceğim : Selâhattin Bey arkadaşımız müste
rih olsunlar. îspat hakkı gibi kanun teklifleri 
de hazırlanmaktadır. Tahmin ederim ki, önü
müzdeki hafta müzakeresini yaparız. 

BAŞKAN — Söz Ahmet Yıldız'm. 
YILDIZ AHMET — Efendim, Selâhattin Be

yin endişesi yerindedir. Zira bu kanunlar üç 
tanedir. Bir tanesi budur, iki tane daha var. 
Komisyonumuza geldi. Halk Partisinin iktidarı 
zamanında çıkan 5680 sayılı Kanun. Tatbikatın
da görülen aksaklıklar dolayısiyle buna bâzı ilâ
velerin yapılması zaruri görülmüştür. Bu kanını 
uzun bir gerekçe ile buraya gönderilmiştir. 

Diğer bir tanesi de ispat ha'kkı kanunudur. 
Bunu daha evvel arz edecektik ama, Âmil Artus 
Bey burada değillerdir. Bu lâyihaların ikisi do 
belki önümüzdeki hafta müzakere konusu ola-
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bilir. İzhar buyurdukları endişelerinde haklı
dırlar. Çünkü, bu kalkarsa diğer kanunlar orta
da muallâkta kalıyor. îspat hakkı kanunu da 
kabul edilince çıkaracağımız kanunların tama
mı onları sevindirecektir. Bunların dışında bir 
•kanunumuz vardır ki, encümenden gelmek üze
redir. Onun çıkarılmasiyle belki isyan edecekler 
ama hepsini bir arada neşretmemiz birinin ya
rattığı tesiri, diğeri telâfi etmiş olacaktır. Bir
kaç gündür neşrettikleri makaleleri biliyorsu
nuz. Bence bu kanunun diğerlerinden evvel çı
karılmasına lüzum yoktur, isterseniz müzakere 
edelim, ama yayınını sonraya bırakalım. Bera
ber çıkarılabilir. 

ER AHMET — Ben de aynı kanaatteyim. 
Hasma ait kanunların tümünün birden görüşül
mesi daha doğru olur. Böyle ayrı ayrı çıkarsa, 
gazeteler tarafından istismar edilip efkârı utıııı-
miyeye başka türlü aksetltirilebilir. 

BAŞKAN — Söz, Mucip Ataklı'nm. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, bu kanunun 

kabul edilmesi lâzımdır. Ben de Suphi Beyin 
fikrine iştirak ediyorum. Diğer kanunlarla bir
likte müzakere edilmesinde bir fayda görmüyo
rum. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, söyliyeceklerime 
arkadaşım Selâhattin Bey temas etti. Ben yal
nız şu kadarını belirtmek isterim ki, halen bu 
iki kanun tatbik edilmemektedir. Esasen bu ka
nunlarla doğmuş olan suçları da affettik. Fiili
yatta tatbik edil m iyen bu kanunların kaldırıl
masında hiçbir mahzur yok, bilâkis fayda var
dır. Ben de kaldırılmalarını teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — İrfan Bey arkadaşımız da 
izah ettiler. Fiilen tatbik edilmemekte olan bir 
kanunun meriyette bulunması bir mâna taşı
maz. Bu kanunun kaMırılmasiyle basında her 
halde samimî olarak bir ferahlık yaratacaktır. 
Çünkü, bizim başımızın üstünde DemokleSiıı kı
lıcı gibi duran basın kanunu kaldırılmadı, diye 
mütemadiyen şikâyet ettikleri bir husus ref-
edilmiş olacaktır. Yarın diğerinin konmasından 
duyulacak sözlerle bu birbirini ifna edecek biz 
de rahat edeceğiz. Ben derhal kaldırılmasını 
teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ahmet Yıldız 
Bey arkadaşımızın fikirlerine iştirak ediyorum. 
Basını ferahlatıcı bir kanunun bir an evvel çık
ması lâzımdır. Üstelik bu kanunun tatbikim fi i-
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len durdurmuş bulunuyoruz. Basında haklı 
haksız bâzı arkadaşlarımıza isnatlarda bulunu 1-
malktadır. Bu kanun yürürlükte olduğu için 
Türk Ceza Kanununun bu husustaki maddeleri
ni harekete geçinmek için savcılar da icraata 
geçememektedirler. Binaenaleyh, Türk Ceza Ka
nununun bu husustaki maddelerinin işliyebil-
mesi ve şerefli vatandaşlarımızın haksız isnat
lardan vikayeleri için de bir an evvel bu kanu
nun kalkması ve teklifin kabul edilmesi lâzım
dır. Bu münasebetle bu kanunun tacil en kabul 
edilmesi mülâ/hazasmdayım. 

ACUNER EKREM — Mevzu iyice anlaşıl
mıştır. Kifayeti müzakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Acııner arkadaşımız kifayet 
teklif etmişlerdir. Kifayeti oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kifayet 
kaibul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiştiren 6732 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. •— Neşir yoliyle veya radyo ile 
yahut toplantılarda işlenen bâzı cürümler hak
kındaki 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş
tiren 6732 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü yürütme
ye Bakanlar Kurulu memurdur. 

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

Günıdemin ikinci maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz : 

2. — Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve kız 
kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/93) 
(D 

(1) 88 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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BAŞKAN —. Tümü üzerinde söz istiyen?.... 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ka

nun tasarısında zikredildiği gibi Turan Emek
siz'in biı* annesi ve iki kız kardeşi vardır. Bu 
hususta teklifte bulunmadan evvel Başbakanlık 
Müsteşarlığından gelen bir yazıyı huzurunuzda 
okuyacağım. Bu iki kız kardeşten birisi evli 
imiş. Maddeye göre evli olan bu maaşı alamaz. 

Başbakanlık Yüksek Katma 
Turan Emeksiz'in vârislerinin mal ve kazanç 

durumu ile kendisiyle akrabalık dereceleri ve me
deni halleri hakkında Malatya Valiliği tahkikatı 
neticesi alınmıştır. 

Buna göre kendilerinin mal ve kazanç sahibi 
olmadıkları, 'hayatta olarak 1325 doğumlu annesi 
Zeynep Emeksiz ve 1944 doğumlu evli kız karde
şi Solmaz Emeksiz ile, 1951 doğumlu bekâr kız 
kardeşi Gül naz Emeksiz'in mevcut oldukları an
laşılmıştır. 

Şimdiye kadar tatbik edilen usul veçhile va
tani hizmet aylıkları kızların evlenmelerine ka
dar bağlanmakta olması dolayısiyle evli bulunan 
Solmaz Emeksiz'e de maaş bağlanıp bağlanmama
sı hususunu yüksek takdirlerine saygıyla arz ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı Yerine 
(Kodamanoğlu) 

BAŞKAN — Bu hususta söz, Şefik Beyin. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Sözcü olarak konuşu

yorum. Vatani hizmet tertibinden alman para
lar bekâr oldukları müddetçe verilir. Evlenince 
kesilir. Boşanma ve kocanın ölümü halinde tek
rar başlar. Evli olan kıza şimdiden maaş bağlan
mazsa, yarın kocasının ölümü veya boşanma halin
de maaş alamaz. Onun iyin evli olan bu kıza da 
maaş bağlanacak, fakat maddede tasrih edildiği 
gibi - Bekâr oldukları müddetçe maaş alabilecek
leri için - evli olduğu müddetçe maaş almıyacak-
tır. Bu bakımdan, Hürriyet Şehidi olarak kabul 
edilmiş olan Turan Emeksiz'in annesine ve iki 
kız kardeşine maaş bağlanması uygundur. 

YITRDAKİTLER MUZAFFER — Ben, Hür
riyet şehitlerine vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına taraftarım. Fakat hürriyet şehidi
miz yalnız Turan Emeksiz değildir. Tank altın
da kalarak şehid olmuş Edip adındaki bir çocuk 
da vardır. Eğer bu şehitlere maaş bağlanacakla 
hepsine birden bağlanması lâzımdır. 

— 4 — 
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ESİN NT.TMAN — Kifayeti müzakere teklif I 

ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turan Emeksizin annesi Zeynep ve kızkardeş-
leri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da Beyazıt meyda
nında Üniversitelilerin yaptığı Millî Nümayişte, 
atılan bir kurşunla şehit düşen Turan Emeksiz'in 
annesi Zeynep Emeksiz'e dul kaldığı ve kızkar-
deşleri Gülnaz Emeksiz ile Solmaz Emeksiz'e be
kâr bulundukları müddetçe ve kaydı hayat şar-
tiyle ayda (500) er lira vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmıştır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Maddenin şu 
şekilde tadil edilmesini teklif ediyorum. İsimleri 
çıkaralım, annesi hayatta olduğu müddetçe, iki 
kız kardeşi de bekâr veya dul kaldıkları müddet
çe, diyelim. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bunlar ev
velâ kız kardeş olduğunu işba t edecek ve gerekir
se ilâm dahi ibraz edeceklerdir. Anneleri dul ol
duğuna göre bir tane daha doğurmıyacaktır. Ka
nunda sarahat vardır, evli olan aylık alamıyaeak-
tır. Bu ayrı bir kanun mevzuu olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, anne 
dul. Fakat hayız ve nifastan. kesilmiş midir? Ka
nunda isim zikretmezsek, kardeşlerine deyince do
ğacaklar da maaşa istihkak kesbedeeeklerdir. Bi
naenaleyh kanunda isim zikri şarttır. Aynen ka
bulü yerinde olur. I 

KÜÇÜK SAMİ — Bir tahsistir, isim zikri ye
rindedir. Aksi halde Suphi Gürsoytrak arkadaşı
mızın dediği mahzur ortaya çıkar. Ben de aynı 
fikre iştirak ediyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Esas itibariyle ka
nunun aleyhinde konuşacak değilim. 

Yalnız tahsis edilen miktara itiraz edeceğim. 
Millî Mücadelede fiilen bu memleket için hayatı
nı severek veren bir albayın hanımı ve çocukları I 
bugün beş yüz lira almaz. Kore'de şehit düşmüş I 
arkadaşlarımızın hanımı ve çocukları bu kadar | 
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para almaz. Ulufe dağıtır gibi miktarların bu ka
dar yüksek tutulmasına taraftar değilim. Bura
daki miktarların 350 şer liraya indirilmesini tek
lif ediyorum. 

* ERSÜ VEHBİ — Teklifin aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN —Buyurun. 

ERSÜ VEHBİ — Bundan evvel burada, va
tani hizmet tertibinden maaş bağladığımız şahıs
lar oldu. Bunların nispeti yüksek oldu. Münfe
riden, falan yerdeki çeteyle döğüşmüş, Fransızla
ra karşı müsademe edip ölmüş bir vatandaşa 
400 - 500 lira civarında bir maaş bağlandı. 
İhtilâl şehidi Emeksiz'in ailesine bu miktar
lardan daha aşağı maaş bağlanmasına gön
lüm razı değil. Dana başka maaş bağlanacak 
şehit aileleri varsa, teklif etsinler, iştirak ede
riz. 

SOLMAZER İRFAN — Millî Mücadelede 
izmir'de, karaya ayaktbasan, düşmana ilk kur
şunu atarak şehit düşen erkânı harfe mirala
yının ailesine bağlanan para bu kadar değil
dir, onların eline bu miktar para geçmez. Hal
buki Emeksiz ailesine ayda 1 050 lira veriyo
ruz. Bugünkü standardın üstüne çıkmıyalım. 
Bu çocuk Ata'nın kabrinin yanma gömülmek
le en büyük şerefi kazanmıştır. Keşke bu rüt
be bana da nasibolsa. 1 050 lira aylık bağlıyo
ruz. Bir yarfeayın eline geçmiyen paradır. 
Sonra, Maraş mücadelesine iştirak edenlerden 
birisine bağlandı. Şimdi Mucip Ataklı arkada
şımızın bir teklifi var, geliyor. Bu da hiç
bir zaman Emeksiz'in şahadetinden aşağı bir 
millî fedakârlık değildir. Bir tanesinin şaha
deti hürriyet uğrunadır, bir tanesinin şaha
deti ise memleket ve vatan uğrunadır. Ara
larında mefhum olarak büyük fark da var
dır. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet kabul edil
miş ve son olarak arkadaşımız konuşmuştur. 
Binanelayh maddeyi teklif edilen şekliyle rey
lerinize arz ediyorum. 360 şer lira olarak ka
bul edenler... Etmiyenler... Her birine 350 şer 
lira maaş bağlanması kalbul edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — O halde mad-
şu sekli almıştır. 
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Turan İEmeksiz'in jannesi /Zeynep ve jkızkar-
deşleri Oülnaz ve Solmaz Emeksiz'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da Beyazıt meyda
nında Üniversitelilerin yaptığı Millî Nümayişte, 
atılan bir kurşunla şehit düşen Turan .Emek
siz,'in annesi Zeynep Emeksiz'e dul kaldığı ve 
kızkardeşleri (Jülnaz Emeksiz ile Solmaz Emek
siz'e bekâr bulundukları müddetçe ve kaydı ha
yat şartiyle ayda (350) şer lira vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi Ibu değişiklikle oyu
nuza sunuyorum. Kabul, edenler.. Kalbul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 . 5 . 1960 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

SODMAZER İRFAN — Bu kanunun yü
rürlüğe giriş tarihi hakkında. konuşmak isti
yorum. Şeüıadet 28 . 4 . 1960 günü vukubul-
ınuş'tur. Binaenaleyh yürürlük tarihinin 28 . 4. 
1960 olarak değiştirilmesini teklif ediyorum. 
Ailesine bir şeref de bu verir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 . 4 . 4960 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler.. Kalbu'l edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler.. Ka
lbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
imi erdenler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiş/tir. 
Tasan kanunlaşmıştır. 

3. —- Ataklı Mucip'in, (Bekiroğlu 1306 do
ğumlu Mustafa Uğurlu'ya vatani îhizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu raporu \(2/52) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde teklif sahihi 
Ataklı Mucip, buyurun. 

ATAKLI MUCİP — Muhterem arkadaş
lar; Bekiroğlu Mustafa Uğurlu 1306 doğum
ludur. 21 Mart 1327 den 6 Kasım 1935 tarihi-

(1) 89 S. sayılı \basm,ayazı tutanak sonunda-
dır. 
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ne kadar 24 sene 7 ay 16 gün muhtelif (bölge
lerde takdire şayan Ibir ciddiyet ve fedakâr
lıkla vazife ıgörmüş'tür: Bu muhterem ihti
yar halen 70 yaşını aşmış bulunmaktadır. 
Balkan Harbine iştirak etmiştir. Birinci Dün
ya ve İstiklâl Harbi savaşlarında muhtelif cep
helerde vazife görmüş, saMt ve seyyar jandar
ma kıtalarında dürüstlükle çalışarak emsa
line örnek olmuş ve daima âmirlerinin tak
dirini kazanmıştır. Halen, hayatta bulunanları 
parmakla .sayılacak kadar azalmış olan bir 
ne'slin şerefli örneklerindendir. Bu zatın hiz
metlerini gösteren dosyalar m'evcutltur. 

Yine bu zat Balkan Harbinden önceki dev
rede Trakya'da Rum ve Bulgar çetelerine kar
şı kahramanca çarpışmış, bilâhara Terkos, Ha
di mköy ve Çekmece civanndaki muharebelere 
iştirak etmiştir. 

Birinci Dünya Savaşında Bitlis Seyyar C. 
T. B. da sınıf çavuşu olarak Van, Bitlis ve 
Muş bölgelerinde vuku bulan muhtelif muhare
belere iştirak etmiş ve tahiniyle birlikte Be
şinci ve Sekizinci tümenler emrinde çalışmış 
ve cansiperane gayretleriyle takdir kazanmış
tır. 

1334 senesinde Beşinci Fırka ile Van böl
gesinde ve İran sınırındaki savaşlara iştirak 
etmiştir. 1334 Şubat ayında Diyarbakır, 1336 
da Erzurum -î. Alaylarına nakledilerek terhi
sine kadar bu bölgede çalışmıştır. 

17 Ocak 1336 da sınıf başçavuşluğuna terfi 
etmiş olan M. Uğurlu İstiklâl Savaşı sırasında 
iç. emniyet işlerinde çalıştığı gibi fiilen cephe
lerde de dövüşmüş, birçok takdirnameler al
mıştır. iki arada Tortum civarında 117 asker 
kaçağını ele geçirdiği için Erzurum Alay Ku
mandanlığından iki defa takdirname almıştır. 
4 neti ve 5 nei dosyada vesikalar vardır. Bil
âhara asker kaçağı Mustafa ve Ahmetle bun
lara, yataklık eden bir şahsın ikisini ölü, birini 
de diri yakalamıştır. Vesikaları 6 ncı dosya
dadır. 

Bunlara ilâveten Ismailoğlu Mehmet adına 
15 seneye mahkûm bir firariyi yaralı ve arka
daşı Haydar'ı sağ olarak yakalamaya muvaffak 
olduğundan 24 .8 .1340 tarihinde J. U. K. lı
ğında takdirname ile taltif edilmiştir. 

25 senelik hayatı daima dürüstlük ve feda
kârlıkla dolu olan ve mesleğe girdiği andan 
terhis (dildiği dakikaya kadar vazifesinin ieab-
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ettirdiği gayret ve feragate severek katlanan, 
meslekinin en üst kademesine kadar herkesten 
takdir gören Mustafa Uğurlu bugüne kadar 
kimseye muhtaeolmamak için çalışmış, haya
tını kazanmak için, amelelik dâhil, her çareye 
başvurmuştur. 

Bugün çalışamıyacak derecede alil ve ihti
yardır. Yaşı yetmişi bulmuştur. İstiklâl ve 
hürriyet uğruna her fedakârlığa severek kat
lanmakta dünyada bir eşi bulunmıyan asil 
milletimizin ve Büyük Meclisimizin bu ihtiyar 
kahramanı bağrına basacağı ve onu yardıma 
lâyık göreceğine eminim. 

Eşi kanserden rahatsız, kendisi çalışamıya
eak derecede ve hiçbir yerden geliri olmıyan 
Mustafa Uğurlu'nun hayatta kaldığı müddet
çe kendisine hidematı vataniyeden maaş bağlan
ması suretiyle sefaletine son verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Buyurun 
Vehbi Bey. 

ERSÜ VEHBİ — Kanunu aynen kabul edi
yorum. Fakat yazılış şekline bir itirazım var. 
1 nei maddede «Balkan, 1 nci Dünya ve İstik
lâl savaşlarına^ şeklinde yazılmaktadır. Bu
nun, «Balkan Harbi, 1 nci Dünya Harbi ve 
İstiklâl Harbi» şeklinde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

(BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
deki müzakerenin kifayetini ve1 maddelere geçil
mesini oyunuzıa arz edıiyorınm. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bekiroğlu 1306 doğumlu Mustafa Uğurlu'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Bafan, Birinci Dünya ve İs
tiklâl savaşlarına, jandarma kıitaılariyle katılan ve 
müitaaddit takdirnamelerle taltif edilen, Narman'-
ın Şekerli köyünden Bekiroğlu 1306 doğumlu 
Mustafa Uğurlu'ya, hayattita bulunduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden ayda (400), lira maaş 
bağlaaıtmıştiT. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
SOLMAZER İRFAN — İstiklâl Savaşı tâbi

rinin Millî Mücadele olarak değişltirilm'esini tek
lif tediyorufm. 

BAŞKAN — Bu tdkMfi oyunuza arz ediyo
rum. Ka/bul edenler... Ettaiyenleır... Kabul edil
miştir. 
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O'KAN SEZAİ — Bu yetmişlik kalıramaıi 

camlı tarih olmak bakımından bize Allah'ın bir 
lütuf ve inayetidir. Ama yaşının ilerlemiş olması 
bakımından ömrü pek kıladır. Bu'kahramanın bir 
de .kanserli eşi varmış. Kanserli olmasına rağmen 
kocasından daha fazjla yaşarsa kendisine krilm ha-
kacakitır? Bugünkü paranın iştira gücü bakımın
dan bu 400 liranın' 500 liraya çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Ben de 500 lira olarak 
düşünmüştüm. Ancalk fazla bulursunuız diiye 400 
lira teklif ettim. Albayıma bu bakımdan teşekkür 
ederim. 500 lira olarak kaibul edilmesini ben de 
rica ederim. 

BAŞKAN — Bağlaınan maaşın 500 lira olarak 
kabul edilmesıinıi oyunuza arz ediyorum. Kaibul 
•edenler... Eltmiyemler... Kaibul edilmiştir. 

öyleyse madde şu şekilde oluyor : 

«MADDE 1. — Balkan Harbime, Birinci Dün
ya Savaşma ve Millî Mücadeleye, jandarma kıta-
lariyİte katılan ve mütaaddit takdirnamelerle tal
tif edilen, Narman'm Şekerli köyünden Bökiroğlu 
1306 doğumlu Mustafa Uğurlu'tya, hayatta bulun
duğu müddetçe vatani hizlmet tertibinden ayda 
('500) lira nraaş bağlanmışltır.» 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edilen şekliyle 
oya koyııyorııan. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rü rlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. • 

MADDE 3. — Bıı kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Eitımiıyenier... 
Kaibul ediknıiş ve teklif kamunlaşmiiştir. 

4. — Akkoyunlu Fazılhn, 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Güvenlik ve 
İktisat komisyonları raporu (2/49) (1) 

BAŞKAN — Sözcü, Ahmelt Er. 
ER AHMET — Bu kanun emekliye ayrılan 

subayların Emniyet Teşkilâtlımda vazife almala
rını hedef tutmaktadır. Eğer kaibul'edilecek olur-, 
sa, emekliye ayrılan bu sulbaylar Emniyet "Omum 

(1) 90 Sim sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 



B : 18 6.1 
Müdürlüğü haıtiç, Eanndyıett Müdürlüğü, Emniytet 
Âımırilağd ve başkc^isenlik - tabiî hiçjbiri başfoami-
mr olmıyacatotır - gûıbi vazifelerle gidebilecekler
dir. 

BAŞKAN — Şefik Bey. 
S OYU YÜCE ŞEFİK — iktisat Komisyonu 

Sözcüsü olanak konuşacağım. Bu kanun eğer İkti
sat Kofinıiısyıonunun teklif ettiği ek fıkrada bu gi
biler tayım edildifcled yerde kaymakamlık maaşı 
'mebde maaşı olanak verilir ayrıca emelkli maaşı 
fcesdılnuez ve bu müdde(t emıeMilıikten sayılımtaz diye 
fıkra konulduğu takdirde m^vcult kanunlarıımız, 
Emekli Sandığı ve Memurin Kanunu seloteyp uğ
ramakta ve bundan sonraki taltlbifcaıtta bu gıiibi 
harektftleıre cevaz vertiılnmeikfcedıir. Bu bafcaımdan bu 
ok fıkranın mevcut kanunlar muvacdneısiinde ka
bul ediilmıeonesini veyahut da o kanunların tadili 
lâzımıdır. 

BAŞKAN — KaraveMoğlu. 
KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Ben de Soyu-

yiioe gibi konıtşacağıım. Güvenlik Komisyonu tek
lifi bugünkü mevzuatımıza aykırıdır. Biliyonsu-
mız emekli suıbaytaına is vetımc kanunu da buna 
uyduıuılaımk geldi. Güvenlik Komisyonunun tok-
lıifd ikalbuil edilirse böyle bir -pürüz doğar. Şimdi 
İKİz İktisat Komisyonunun değiştirdiği nti ıkaibu! 
edersek, bunu biz komisyon olarak mevzuatımıza 
\"e teamüle aıylkırı olarak kaıbul etmiyoruz, madde
nin yarısını. Bunu kabul etmediğimiz zaman da 
bu kanun hayatiyettim kaybediyor, ölü doğuyor. 
Çünkü; Bu kanun çıkınca buna uyarak tâ.ylin olu
nacak subaylar ya kaymakam maaşını alacak, ve
ya emekli maaşını alacaklar. Bu ise hiçbir zaman 
bir avantaj sağlamlıyor. Bu kanun çıksa dahi yü-
rümdyeoefctir. İkttisatt Komisyonunun ftekMfi gibi 
kabul cdilıinse Dahiliye Vekâletinden vazife taleb
eden subay bulunabilir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bültün emekli su
bayların yeniden Devlet biamıetine alınaıbilmele-
rini istihdaf eden bütün tasarı ve teklifler topye-
kûn ele alınmış bulunıınaiktadır. Bu teklifin de 
alâkası. bakımından o tasarı gelinceye kadar tehir 
edi'lımıasini teklif ediyorum. (Oya, oya sesleri) 

BAŞKAN — Sözcü. 
ER AHMET — Efendim, emolyeftte vazife 

alacak subayların emekli maaşları ve Emniyet 
Müdürlüğü maaşları hösaibödildi ve ikisini birden 
alırlarsa çok fazla tuttuğu anlaşıldı. Bize dediler 
ki, kaymakamların mıeıbde maaşı diye bir maaş 
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vardır, bu maaşı bütün kademelere tatbik ettik. 
O zaman emsallerine göre maaş aldıkları görüldü. 
Bu gibilere tâyin edildikleri kadrolarda kayma
kamlar için kabul olunan mebde maaşı aylık ola-
larak verilecek. Yani rütbeleri ne 'olursa olsun ar
kadaşları gibi alacaklar, başka, türlü de olamazdı. 
Eğer İktisat Komisyonunun kabul ettiği şekilde 
olursa bunlar açıkta, kalıyor. Ne alacakları muğ
lâk. Gürsoytrakîn dediği gibi bu kanunun di
ğerleriyle alâkası yok. Bunlar vazife bekliyor
lar, bu kanunu çıkarmak faydalıdır. Bu şekilde 
albay, yarbay ve binbaşılar hu vazifelerde istih
dam edilebilecekler. 

BAŞKAN — Sezai O'Kan. 
O-KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlarım, 

biliyorsunuz, elimizde emekli subaylara vazife ve
rilmesi için muhtelif komisyonlar tarafından dü
şünülen ve hazırlanan çeşitli kanun tasarıları var. 
Bunlar huzurunuza gelecek. Şimdi bu kanun bu 
celsede çıkacak olursa bundan sonra gelecek ka
nun tasarılariyle ya bağdaşır veya bağdaşmaz. 
Emekli subaylara vazife verilmesi elzem, fakat 
hangisini sempatik bulursa ona yönelecektir, bu 
da üzüntü olabilir. Müsaade ederseniz, bu teklif 
komisyona iade ediisin ve hattâ bizim çalışan di
ğer komisyona bir defa daha tetkik ettirelim. Bu 
suretle hepsine tatbik edilecek bir veya en çok iki 
kanun tasarısı ile huzurunuza gelmek istiyoruz. 
Onun için bu celse bunun görüşülmemesini teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ER AHMET — Sayın Albayım; bunların 
içinde yetiştirme yurtlarına bu subaylardan ver
meyi kararlaştırmışız, Albayım, bir iki kanunla 
huzurunuza geleceğiz buyurdular. Bu bir iki de
ğil 5 - 6 kanunu ilgilendiren bir mevzudur zanne
diyorum. Onun için 5 - 6 kanun arasındaki irti
batı kurmak zamanımızı alacaktır. Bu müstakil 
bir kanundur. Onunla alâkası yoktur. 

ESİN NUMAN — Kifayeti müzakere teklif 
ediyorum. 

KARAN MUZAFFER — Nisap yoktur. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız geldi, nisap 
vardır. 

Oylamaya geçiyoruz. Bu kanun teklifinin ko
misyona iadesi teklif edilmektedir. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 
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5. — Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı Türki

ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
42 numaralı Kanuna geçici bir madde eMenmesi 
hakkında kanun teklifi ve iktisat Komisyonu ra
poru (2/55) 

BAŞKAN — Sözcü, Soyuyüce. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim bu kanun 

için hazır değilim. 

KARAVELİOĞLU KÂ'MÎL — Efendim bu 
mevzuda iki kanun tasarısı var, bizim İnceleme 
ve araştırma Kurulunca reddedildi. Şimdi Soyu
yüce arkadaşımız hazır değilim diyor. İsterseniz 
ben müdafaa ederim, yalnız Alparslan Bey yok, 
başka bir güne kalsın. 

BAŞKAN — Başka güne kalması teklif edil
mektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

92 sıra sayılı mazbataya geçiyoruz. 

6'. — Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 saydı Ka
nunla değiştirilen birinci maddesinde yazılı (Ma
liye Tetkik Kurulu) mm kaldırılmasına ve yeri
ne (Malî Araştırma ve İnceleme Kurulu) teşkili
ne dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu ra
poru. (1/87) (1) 

BAŞKAN — Sözcü. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Bu Maliye Tetkik 

(1) 92 S. sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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Kurulunun kaldırılması ve Malî Araştırma ve İn
celeme Kurulunun teşkili için ihdas edilecek kad
rolardan bir miktar yüksek maaşlı kimseler müs
tefit olacaktır. Yeni birtakım teşkilâtın meydana 
çıkması, hazırlanmakta olan Personel Kanunu 
içinde nasıl yer alacaktır, bu bilinmemektedir. 
Komisyon olarak yeni Personel Dairesinin ku
rulmasına kadar böyle kadronun kabul edilmesi
ni oy birliği ile uygun gördük. Personel Dairesi
nin kurulmasına kadar bu kanunun geriye bıra
kılması uygundur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
ESÎN NUMAN — Sözcünün teklifine katılı

yorum. 
BAŞKAN — Bu tasarının Personel Kanunu 

çıkıncaya kadar geriye bırakılmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündem bitmiştir. 
SOLMAZ ER İRFAN — Efendim, komisyon 

tasarının tehirini değil toptan reddedilmesini tek
lif etmektedir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Bekletilmesi değil, 
Personel Kanunu çıkarken bu tasarının da o za
man dikkate alınarak incelenmesini ve onunla 
bağdaştırılmasını teklif ettim. 

SOLMAZER İRFAN — Peki peki. 
BAŞKAN — Gündemimiz bitmiştir. Birleşi

mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 
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6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiştireni 6732 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 

(1 /70 ) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 8 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1223/1983 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine araı24 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «6334 
sayılı Kanun ile 'bu kanunu değiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun tasarısı» 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başlkanı ve Başbakan 

Or&. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

6334 ve 6732 sayılı kanunların ihtiva ettiği suçlardan bir kısmı, yeniden ihdas edilen suçlar
dandır. Diğer bir kısmı da esasen başka kanunlarda mevcut suçların basın suçu haline getirilmesin
den ibarettir. 

Kanunun gerekçesinde, basın nizam altına alınmadığı takdirde «'Suiistimal edilerek» şeref ve 
haysiyetlere tecavüz edileceği, şantaj yapılacağı bildirilmekte ve kanunun lüzumu şöylece ifade 
olunmaktadır : «Bu hürriyettin kullanılması zımnında diğer vaitanidaşların hürriyetine tecavüzlerde 
bulunulması, diğer taraftan yalan haber ve havadis neşri suretiyle yalnız âmmenin huzur ve sükû
nunun bozulması değil, Devletin yüksek menfaatlerinin haleldar edilmesi ve hattâ emniyet ve be
kasının dahi tehlikelere mâruz bırakılması gibi asla' tecvizine imkân olmıyan hallerle cemiyet ız-
tırafba sevk edilmiş olur». 

Hürriyetin suiistimal edildiği bahanesi, hürriyete vâki tecavüzlerde daima vesile ittihaz edil
miştir. Nitekim 6334 ve 6732 sayılı kanunlara ait mazbatalarda «Matbuat hürriyetinin kötüye kul
lanılması teşehibüs ve ihtimallerini önlemek ve bu suretle bu hürriyeti zararlı hale gelmekten ko-
rumalk maksadı» ile hareket olunduğu yazılı bulunmaktadır. Halbuki şeref ve haysiyetler ise, 
böyle bir hususi kanun oMaksızm, pek uzun bir (müddet »korunaJbilmiştir. 

Kanunda yer alan «kanunda tasrih edilen haller haricinde resmî sıfatı haiz olanları küçük 
düşürmeyi hedef tutan veya bunlar aleyhinde istihkar veya istihfaf hissi telkin edebilecek yahut 
müphem ve suizannı davet eyliyecek mahiyette neşriyat», «suiniyet ve maksadı mahsusa müste
nit neşriyat» bâzı merciler aleyhine «tahrik edici neşriyat» gibi ibarelerde ceza hukukunun ara
dığı katiyet yoktur. Demidkratik bir ceza hukukunun esası, neyin suç olduğu ve neyin olmadığı 
hususunda vazıih bilgi sahibi olmak yolundaki vatandaş hakkını, bu müphem ibarelerle teslim et-
melk imkânsızdır. Sınırı belirsiz suçlar, hürriyete karşı ciddî bir tehlike teşkil eder. Nitekim bu 
•kanunun tatbikatı bu mütalâayı taımamiyle teyi delmiştir. Basın suçlarının unsurlarının malûm ol-
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mamasından her hürriyet gibi basın hürriyeti de zarar görür. Zira cemiyet hâdiseleri hakkında fi
kir yürütmek, tenkidetmek hürriyeti, ceza tehdidi altında bırakılırsa, bu hürriyetin kullanılmaması 
veya mahkûmiyete rağmen kullanılması yoluna gidilecektir ki, her iki davranış da modern bir ce
miyet bünyesinde vaJhîm sonuçlar yaratır. 

Kanunun sevik ettiği hükümlerden biri de «... servete zarar verehilecek bir hususun isnadedil-
ımesi» halidir. Halbuki Devlet hizmetinde olanların, her cepheden -ve bu arada bilhassa servetleri 
bakımından umumi efkâr ve bunun müessir temsilcisi olan basın tarafından murakabesini kabul 
etmeksizin demokratik bir nizam kurulmuş olamaz; «servete zarar verebilecek bir hususun isnad-
edilmesi» halini suç sayan bir kanunun suiistimallere karşı âmme murakabesini imkânsızlaştıracağı 
aşikârdır. Suiistimallerin artışına müsait zemini hazırlıyan unsurlar arasında bu hüküm bilhassa 
müessir olmuştur. Âmmenin murakabesini kaldıran veya güçleştiren hükümlerin antidemokratik 
sayılmasında kati zaruret vardır. Bu murakabenin demokrasilerde lüzum ve ehemmiyeti karşı
sında, bundan doğabilecek mahzurlardan bahsetmeye imkân yoktur. 

Kanunun teknik bakımdan lüzumsuzluğu meydandadır. Şöyle ki : 
a) Kanunun birinci maddesinin birinci ve ikinci bendinde işaret edilen hususlar Türîk Ceza 

Kanununun hakaret ve sövme ve 266 ve onu takibeden maddeler hükümleri ile esasen müeyyide 
altındadır. Ceza hukukunda malûm ve hudutları gösterilmiş bir suç olarak haikaret ve sövme mev
cut ve ferdin şeref haklarının himayesi ile tenkid hürriyeti arasında mâkûl muvazeneye göre ayar
lanmış hükümler umumi kanunda yer almış iken hu kaideleri iphama sevk eden tâbirleri muhtevi 
1 ve 2 nci bent hükümleri meşru maksatlarla vaz'edilmis. sayılamaz. 

b) Üçüncü bentte yer alan husus, ailevi ahvalin neşrinin yasak edilmesi, müdafaası güç bi" 
anlayış meselesidir. Hususi hayatın resmî hayattan tefriki imkânsızlığı ve hususi hayatın resmî ha
yata müessir olduğu vakıalarla sabittir. Bâzı hissi rabıtalar yüzünden mevki ve imkânlar temini 
şeklinde siyasi hayatın mahzurlu bir istikamet alması halinde, basm yoliyle âmme muraıkalbesinin 
bunu açıklamasında fayda vardır. Bu murakabe ile hususi hayattan bahsetme yasağı arasında bir 
tercih yapılmak icabederse mutlaka birincinin seçimi isabetli olur. 

c) Dördüncü bentte yer alan hükmün ise tatbikatına raslanmamış ve şantaja mütaallik umumi 
hükümlerden başka hükme niçin ihtiyaç görüldüğü anlaşılamamıştır. Bu bent hakkındaki Hükü
met gerekçesinde şu satırlar yer almaktadır : «(Her ne suretle olursa olsun) kaydının vaz'ı suretiyle 
bu efalin sarih veya zımni bütün şekilleri kasdolunduğu ifade edilmiştir. Bu itibarla Türk Ceza Ka
nununun 192 nci maddesinde yer bulan ve şantaj diye tevsim edilen tehdidin, dahi, menfaat unsu
ru aranmaksızın, maddenin 4 numaralı bendinin -şümulü dâhilinde mütalâası icabedecektir.» Salâ-
beti malûm umumi hükümlerden şikâyeti mutazammm bu gerekçenin ilmen müdafaası imkânsızdır. 
Kaldı ki, «her ne suretle olursa olsun tehdit» ibaresi bit- suçun kanunda mutlaka gösterilmesi ieah-
eden maddi unsurunu aramaksızın mahkûmiyet istihsali arzusuna delâlet eder. 

ç) Kanunun 2 nci maddesinde, bu kanunda yer alan suçlardan dolayı re'sen takibata başvurula
cağı bildirilmiş ve yalnız mağdurun muvafakatinin alınacağı işaret olunmuştur. «Takibi muvafakati 
bağlı suç» mevzuatımıza lüzumsuz bir icadolarak ithal edilmiştir. Ceza Kanununun 273 ncü maddesi
nin 6123 sayılı Kanunla tadili suretiyle takibi muvafakate bağlı suç şekli ihdas olunmuş ve aynı ıısıd 
6334 sayılı Kanuna bu suretle intikal etmiştir. Ceza hukuku tekniği bakımından müdafaası kabil ol-
mıyan ve her hangi bir ihtiyaca da cevap vermiyen bu usulün terki icabeder. Kaldı ki, takibi şikâyete 
bağlı suç, re'sen takibi müştekim suç tefriki, ceza hukukunda muayyen esaslara bağlanmıştır. Hor 
hangi bir suçu bir gruptan diğerine nakilde keyfî kıstaslara yer vermeoaek lâzımdır. 

d) Kanunun üçüncü maddesinde yer alan hüküm basın hürriyeti için çok ciddî bir tehlike 
teşkil etmektedir. «Suiniyet», «maksadı mahsus», «saygı ve itimadı sarsacak haherler». gibi mücer
ret tâbirlerle hudutsuz bir teşmile imkân veren ve tatbikatı ile de bu imkânın basın hürriyetini 
nasıl yok ettiği saıbit olan bu madde hükmünün bertaraf edilmesi zaruridir. Hükümde yer alan' 
suçun, Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesi hükmü ile mâkul şekilde karşılanması mümkün
dür. 

«.... (Sr Sayısı : 81)] i l 
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e) Aynı maddede yer alan ve kaldırıldığı takdirde karşılığı olmadığı zannım uyandıran ye

gâne hüküm şudur: «Resmî makam, merci, heyet, teşekkül veya resmî sıfatı haiz olanlar aleyhine 
tahrik edici mahiyette neşriyat». Bu hüküm, kanunun tadili sırasında Muvakkat Encümen tara
fından konulmuştur. Gerekçesi şöylece izah edilmektedir: «Bu hüküm Türk Ceza Kanununun 311 
ve 312 nci maddelerindeki suç işlemeye tahrik fiillerinden ayrı bir mahiyet taşımaktadır. Ezcüm
le, buradaki tahrik fiili, resmî tnaKam, merci, heyet, teşekkül veya resmî sıfatı haiz olanlar aley
hine işlendiği takdirde tekevvün edecek, bu maddenin birinci fıkrasındaki müeyyideye tâbi ola
caktır. Binnetice Türk Ceza Kanununun 311 ve 312 nci maddelerindeki sair unsurların, vücudu
na hacet kalmaksızın bu suç teşekkül ve tekevvün etm4§ olacaktır». Böyle bir gerekçe, her tür
lü mânadan mahrumdur ve umumi kanunun unsurlarını tesbit ettiği bir sucu, bu unsurları ilga 
suretiyle ve «kanunsuz suç olmaz* kaidesine muhalif olarak müeyyideye bağlamaktan başka bir 
şey değildir. Cezalandırılması haklı görülebilecek bu çeşit fiiller hakkında Umumi Ceza Kanunu 
kâfidir. 

f) Diğer taraftan aynı maddede, bâzı neticeleri meselâ ; «âmine heyecanı» nı mucip «olabile
cek», yani muayyen bir neticenin fiilen tahakkuk etmiş olmasını değil, sadece bir ihtimali suç 
sayan hükümler yer almıştır. Maddede kullanılan; «..olabilecek», «... sarsabilecek», «... tevlid-
edebileçek» gibi tâbirler, «maddi fiile müstenit mesuliyet» esasına aykırıdır ve ihtimallere bina
en ceza verme yolunda isabetsiz bir takibata yol açmaktadır. 6334 sayılı Kanunla bunu tadil 
eden Kanunun masumane gözükmesine gayret edilmiş olan resmî gerekçesinin ve kanun hakkında 
verilen resmî izahatın her türlü samimiyetten âri olduğu, sathi bir tahlil ile dahi aşikâr surette 
anlaşılmakta ve esasen mahkûmiyetle neticelenen dâvaların tatbikatı tevilli beyanların altındaki 
maksadı müşahhas hale getirmiş bulunmaktadır. 

g) Kanunun 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri, esas maddeler hükümlerinin, mukadderatı
na bağlıdır. 

Netice olarak 6334 ve 6732 sayılı kanunların kül halinde ilgasının zaruri bulunduğu neticesi
ne vanlmiş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 20.9. 1960 

Sosyol İsler Komisyonu, 
Esas No. : 1/70 

Karar N. : 22 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiştiren 6732 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun tasarısı» tptkik ve müzakere olundu : 

Yapılan incelemede, Hükümetin gerekçesinde izah edilen hususlara komisyonumuzca tamamiy-
le iltihakla, antidemokratik vasfı bariz olan bu kanunların bir an önce yürürlükten kaldırılma
sının isabetli olacağı kanaatine varılarak tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile takdim olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı ve Sözcüsü 

Küçük Hami Esin Numan (türsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 
Sözcü 

Karan Muzaffer özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer İrfan 

Türkış Alparslan Yıldız Ahmet , 

( S. Sayısı : 8 1 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiştiren 6732 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Neşir yoüyle veya radyo ile 
yahut toplantılarda işlenen bâzı cürümler hak
kındaki 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değişti
ren 6732 sayılı JCanun kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

24.8.1960 

Devleıt Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel A. Artus 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
Ş. İnan A. P. Gözübüyük 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
F. Özdilek M. t. Kıztioğlu 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakam 
S. Sarper E. Alican 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
F. Yavuz D. Kover 

Ticaret Bakam Sa. ve So. Y Bakam 
C. İren N. Karasu 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
F. Askın F. Üstün 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam 
8. Ulay C. Talaş 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 
M. Uluer Z. Tarhan 

İmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 

»ye<<( 

(•S. Sayısı: 81)* 
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S. S A Y I S I : 8 8 
Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve kızkardeşleri Gülnaz ve Sol
maz Emeksiz'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak

kında kamın tasarısı ve iktisat Komisyonu raporu (1/93) 
* 1 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 • 1277/2272 

22 EyUl 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan; «Turan 
Emeksiz'in annesi Zeynep ve 'kızkardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e vatani hizmet tertibin* 
den aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

28 Nisan 1960 tarihinde, İstanbul - Beyazıt meydanında Üniversiteliler tarafından yapılan 
Millî Nümayiş sırasında," atılan bir kurşunla şehit düşen Turan Emeksiz'in annesi Zeynep 
Emeksiz'e dul kaldığı, kızkardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e bekâr kaldıkları müddetçe 
ve kaydı hayat şartiyle vatani hizmet tertibinden beşer yüzer lira. aylık bağlanmasının yerinde 
olacağı düşünülerek ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

îktisat Komisyonu 
No. 1/93 

1 Karar Na. 66 

îktisat Komisyonu raporu 

4 . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1 Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve kızkardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e vatani hizmet 
1 tertibinden maaş bağlanması hakkında Bakanlar Kurulunca hazırlanıp Başbakanlığın 22 Eylül 
1 J960 tarih ve 71-1)277/2272 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale 
1 edilmiş olmakla * tetkik ve müzakere edildi. 
1 Tasan, 28 Nisan 1360 tarihinde, İstanbul Bay azıt meydanında Üniversiteliler tarafından yapılan 
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Millî Nümayiş sırasında atılan bir kurşunla şehit düşen Turan Emeksiz'in annesi ve iki kızkarde-
şine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını temin maksadiyle hazırlanmıştır. 

Komisyonumuz, millî bir hareketin kurbanı olan şehit Turan Emeksiz'in annesi ye fcızkardeş-
lerine vatani hizmet'tertibinde maaş bağlanması hakkındaki'tasarıyı hak, adalet ve millî hisleri
mize de uygun bularak aynen kabul etmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Uyo Üye 
Kuytak Fikret 

Üye 
Emi Vehbi 

Soyuyüce Şefik 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Aksoyoğlu Refei 

Üyo 
Koksal Osman 

Üye 
Taşar Dündar 

Baykal Rıfat 

Üye 
Özkwya M. Şükran 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve kızkar-
deşleri GKilnaz ve Solmaz Emeksiz'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE A. — İstanbul'da Beyazıt meyda
nında Üniversitelilerin yaptığı Millî Nümayişte, 
atılan bir kurşunla şehit düşen Turan Emeksiz'-
in annesi Zeynep Emeksiz'e dul kaldığı ve kız-
kardeşleri Gülnaz Emeksiz ile Solmaz Emek
siz'e bekâr bulundukları müddetçe ve kaydı ha
yat şartiyle ayda (500) er lira vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. -v- Bu kanun 28 . 5 . 1960 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

19 . 9 , 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan ve 
Dışişleri B. V. Devlet Bakanı 

C. Gürsel B. Mumcuoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Bas. - Yay. ve Turz. B. V. 

N. Zeytinoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

F. Özdilek 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askıyı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Ulay 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı V. V. 
§. Kocatopçu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Öner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

R. Beşerler 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

( S . Sayıs ı : 88)' 
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Ataklı Mucip'in, Bekiroğlu 1306 doğumlu Mustafa Uğurlu'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun 

teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2 /52 ) 

Yüksek Başkanlığa 

BeMroğlu 1306 doğumlu Muaftafıa Uğurlu'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması haikkm-
dski kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gerekli işleman yapıltmasına müsaadeleı'ini -rica giderim. 
13 . 9 . 1960 

* 
Ataklı Mucip 

GEREKÇE 

Erzurum ili Narman ilkesinin Şekerli köy ünden Bekiroğlu 1306 doğumlu Mustafa Uğurlu 21 Mart 
1327 den 6 Kasım 1935 tarihime kadar 24 sene 7 ay 16 gün muhtelif bölgelerde takdire şayan bir cid
diyet ve fedakârlıkla vazife görmüştür. Balkan Harbi, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarında sabit 
ve seyyar J. kıtalarında dürüstlükle çalışarak emsaline örnefk olmuş ve daima âmirlerinim takdirini 
kazanmıştır, Halen, hayatta bulunanları parmakla sayılacak kadar azalmış olan bir neslin şerefli ör-
neklerkıd'end'ir. (Vesika No: 1) 

Balkan Harbinden önceki devrede Trakya'da Rum ve Bulgar çetelerine karşı kahramanca çarpış
mış, bilâhara Terkois, Hadılmköy ve Çekmece civarındaki muharebelere iştirak eitaıiştir. 

Birinci Dünya Savaşında Bitlis Seyyar J. Tlb. dıa sınıf çavuşu olarak Vıan, Bitlis ve Muş bölglele-
ıünde vulkubulan. mullıibelif mulharelhelere iştirak etımiş vte T.b. uyla birlikte 5 nci ve 8 nci Tümem'ler 
emrimde çalışmış ve cansiperane gayretleriyle takdir kazainımıştır. 1331 senesinde 5 nci Fırka ile Van 
'bölgesinde ve İran sınırındaki savaşlara iştirak etmiştir. 1334 Şubat ayımda Diyarbakır, 1336 da Er
zurum J. alaylarına nakledilerek terhisime kadar bu bölgede çalışmıştır. (Vesika No: 2) 

17 Ocak 1336 da sınııf başçavuşluğuna terfi eden Mustafa Uğurlu, İstiklâl Savaşımızın dcıvaımı sıra
sında memleketlin iç emniyet ve huzurunun sağlanması ve cephede düşmana karşı savaşan fcahraıman-
lara arkadan vukubulâcak haince tecavüzlere karşı durmak için geceyi gündüze kaltarak çalışmış ve 
birçok takdirnameler almıştır. 

Tortum edvarında emnliyiet ve asayişi bozan, halka dehşet saçan 117 asker firarisini ınulhtıelif müsa
demeler sonumda ele geçirdiğinden dolayı Erzurum J. Alay K. lığıımca iki kere takdirna'mie ile taktif 
edilmiştir. (Velslifca No: 4, 5) 

Oltu ilçe böllıgesimi haraca kösen asker firarisi Mustafa ve AhmıetUe bunlara yataklık yapan Mus
tafa Ağayı müsadeıme sonunda ikisini diri ve firari Ahmet'i yaralı olarak ele geçirdiğinden Erzurum 
Valiliğince takdir 'edilmiştir. (Vesika No: 6) 

İtsmailoğlu Mehmdt adında 15 seneye mahkûm bir firariyi yaralı ve arkadaşı Haydarı sağ olarak 
yakalamaya muvaffak olduğundan 24 . 8 . 1340 ta nihâinde J. U. K. lığınca takdirname ile taltif edil
miştir. (Vesika No: 9) < 

25 senelik askerlik hayatı daima dürüstlük ve fedakârlıklarla dolu olan ve mesleke girdiği andan 
terhis edildiği dakikaya kadar vazifesinin icabettirdiği gayret ve feragate severek katlanan, mesleki
min en üst kademesine kadar herkestlen takdir gören Mustafa Uğurlu bugüne kadar kimseye muhr 
tacolmamak için çalışmış, hayatını kazanmak için amelelik dâhil her çareye' başvurmuştur. 
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.Bugün ealışamıyacak derecede alîl ve ihtiyardır. Yaşı yetmişi bulmuştur, istiklâl ve hürriyeti uğ

runa hor fedakârlığa sovordk katlamunaklta dünyada bir eşi bulumamıyam Asîl Milletimizin ve Büyük 
M'oolisiimizlim bu ihtiyar kahramanı bağrına balsacağı ve onu j^ardıama lâyık göreceğine omimim. 

Eşi kamserdıem rahatısın, kendisi ealışamıyacıalk derecede ihtiyar ve hıieibir yerden geliri olmayan 
Muş'tafa Uğurlu'num hayatta kaldığı .müddetçe kendisine hidetinaıtı vaitamiyeden maaş bağlamaması sure
tiyle sefaletine son verilim eyilni arz ve teklif eylerimi. 

Not : Gerekçede bahsi geçen vesikalar dosyasındadır. 

İktisat Komisyonu raporu 

1\ C. 
Millî Birlik Komitesi i . 10 . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas Nor 2/52 
Karar No: 60 

Millî Birlik Komitei Başkanlığına 

Ataiklı Mucip'in, Bıökiroğ'lu 1.306 doğulnılu Mustafa Uğurlu'ya valtani hıizumelt tertibinden ınaiaş bağ
lanması hakkında İhamım teklifi komisyonumuza havale edilmiş ölumaikla tetkik ve ınüzalkerc edildi. 

Erzurum ile Niaııraan ilçesinin Şekerli köyünden B/dkiııoğlu 1306 doğuımlu Mustafa Uğurlu 21 Mart 
.1327 tarihinden 6 Kalsımı 1935 tarihine kadar 24 sene 7 -ay 16 gün muhtiellif bölgdierde takdire şayan 
bir ciddiyet ve fedakârlıkla vazife gömmüş olup, Balkan Haribi, B'irinoi Dünya ve İstiklâl savaşlarımda 
sabit ve seyyar jandarma 'kıtalarımda feragatle çalışarak omlşjalime örneik. olmuş ve daima âmirlerim im 
takdirlerini kazanmış olduğu teklifim erbabı muciibiosimdem ve ökli vesikalardan, aniaşılmış olmakla, 
vata'ni hizmet ucııtıjünden, maaş bağlanmasını istihdaf eden teklif komisyonumuzca da mımvafık mütalâa 
edilerek aymemkaıbul edillmişitir. -

Teklif, Millî Birlik Komiıteslmn tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat, Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyoğlu Rej'et Bay kal Rifat 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran 

Üye: 
Taşar Dündar 

( S. Sayısı : 89 ) 
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ATAKLI MUCİP'İN TEKLİFİ 

Bekiroğlu 1306 doğumlu Mustafa Uğurlu'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve 
İstiklâl savaşlarına, jandarma kıtalariyle katı
lan ve mütaaddit takdirnamelerle taltif edilen, 
Nannan'ın Şekerli köyünden Bekiroğlu 1306 
doğumlu Mustafa Uğurlu'ya, hayatta bulun
duğu müddetçe vatani hizmet tertibinden ayda 
(400) lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

• • — « t t >•€»-<' 

( S. Sayısı : 89 ) 





S. S A Y I S I : 9 0 
Akkoyunlu Fazıl'm, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 15 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesne dair kanun teklifi ve Güvenlik ve 

İktisat komisyonları raporu (2 /49 ) 

Yüksek Başkanlığa 
3201 sayılı Kanunun 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifini gerek

çesiyle birlikte takdim ediyorum. 
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 

9 . 9 . 1960 
Akkoyunlu Fazıl 

GEREKÇE 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 26 nci maddesine göre istifa veya emekli sebepleriyle 
ordudan ayrılan Harb Okulu mezunu ve sair yüksek tahsilli subayların ordudan ayrılışları sicil 
ve sıhhi sebeplere dayanmamak şartiyle emniyet müdür ve amirliklerine tâyinleri mümkün olup 
halen bu şekilde emniyet hizmetinde istihdam edilen birçok personel mevcut bulunmaktadır. An
cak emekliye ayrılmış subaylardan yeniden emniyet hizmetine tâyin edileceklerin bir taraftan 
emekli maaşlarının kesilmemesi, diğer taraftan da ordudan ayrılmamış emsallerinden daha 
fazla bir maaş ve ücret almaları gibi bir durumun önlenmesi suretiyle meslekte istihdam edile
bilmelerini sağlamak maksadiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. Emniyet hizmetinin orduda-
kine benzer ağır ve meşakkatli karakteri, özellikleri göz önünde bulundurularak 3201 sayılı 
Kanunda mevcut sicil ve sağlık durumu şartları ile yüksek tahsil görmüş olmak vasfının ordu- -
dan emekliye ayrılıp bu himette istihdam edilecek subaylarda da aranması uygun görülmüş
tür. Ancak sıhhi sebeplerle ordudan emekliye ayrılmış olup bilâhara tıp ilminin bugünkü terak
kisine göre sıhhi özürü zail olan emekli subaylar da bulunabileceği ve bunlardan da 3201 sayılı 
Kanununun 23 ncü maddesinin (G) fıkrasına göre lüzumlu sağlık kurulu raporlarını ibraz ettikle
ri takdirde karakter, bilgi ve kabiliyetleri bakımından meslekte istifade edebileceği düşünüle
rek kanun metnine ayrıca bunu önliyeeek bir hüküm konmayıp yalnız sicil ve % tahsil şartı ka
yıt altına alınmakla iktifa olunmuştur. Mezkûr göı evlerde bu suretle istihzam edilenlerin faz
la mesai zammı ve tayın bedeli gibi emniyet mensuplarına tanınan özlük haklarından faydala
nacağı tabiîdir. 

Bu suretle bir taraftan bilgi ve kabiliyetlerinden meslekin faydalanabileceği personelden is
tifade edebilmek ve diğer taraftan da âmme hizmetinin selâmetle ifası hususlarının ahenkleş
tirilmesi düşünülmüştür. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
M. B. K. 10 . 9 . 1960 

. Güvenlik Komisyonu 
Esas No : 2/49 
Karar No : 42 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Akkoyunlu Fâzıl'm, 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 15 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede, etraflıca izah edilen-hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve meslekin, eh
liyetli elemanlarla takviyesi bakımından, teklifin kanunlaşmasında fayda mülâhaza olunmuş ve ka
nun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

Özdilek Fahri 

Üye 
Atakh Mucip 

Başkanvekili 
Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Kabibay Orhan 

Üye 
Köseoğlu Münir 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye . 
Karaman Suphi 

Üye 
TJlay Sıtkı 

( S. Sayısı : 90 ) ' 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 4 . 10 . 196G 

İktisat Komisyonu 
Esas No. : 2/49 
Karar No. : 63 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun İM nci maddesine bir fıkra eklenmesi lıakk nda Akko-
yıınlu Fazıl'm, kanun teklifi Güvenlik Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif, emekliye ayrılan subayların yeniden emniyet hizmetine tâyin edilmelerini; bu tâyinlerde 
kaymakamlık mebde maaşının esas alınmasını ve bunların emekli maaşlarının da kesilmemesini istih
daf etmektedir. 

Komisyonumuz, yapılan tetkik ve müzakerelerden sonra teklifin esas itibariyle kabulünü ve an
cak birinci maddenin ikinci cümlesinin kabulü halinde bugün cari olan Emeklilik ve Memurin ka
nunlarım 'tamamen aykırı neticeler 'doğacağından ve halen tatbik edilmekte olan kanunlar muvacehe
sinde memuriyet kadrolarından maaş alan bir emeklinin ayrıca emekli maaşının devam etmesine cevaz 
vermediği cihetle mezkûr cümlenin maddeden çıkarılmasını uygun bulmuştur. 

Mütaakıp maddeleri aynen kabul edilen teklif, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 

Başkanı Sözcü Üye ' Üyo 
Kuytak Fikret Boy uy ilce Şefik Aksoyoğlu Re/et Bay kal Rıfat 

Üye Üye Üye * Üyo 
Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran 

Üye 
Taşar Dündar 

(S. Sayısı: 90) 



AKKOYUNLU FAZILIN TEKLİFİ 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 15 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilâ
tı Kanununun 15 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Ek fıkra : Ordu ve jandarmadan sicil dışın
da emekliye ayrılan (Harb Okulu veya muadili 
veya yüksek okul ve fakülte mezunu) subaylar 
ihtiyaç halinde emniyet müdür ve amirliklerin
de istihdam olunabilirler. Bu gibilere tâyin edil
dikleri kadrolarda kaymakamlar için kabul olu
nan mebde maaşı aylık olarak verilir; bu gibi
lerin emekli maaşları kesilmez ve bu görevler
de geçen müddetler emeklilikten sayılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İçişle
ri, Adalet ve Maliye Bakanları yürütür. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DE&lŞTİRtŞİ 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 15 nci 
maddesine: bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilâ
tı Kanununun 15 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Ek fıkra : Ordu ve jandarmadan sicil dışın
da emekliye ayrılan (Harb Okulu veya muadili 
veya yüksek okul ve fakülte mezunu) subaylar 
ihtiyaç halinde emniyet müdür ve amirliklerin
de istihdam olunabilirler. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

t>9<İ 

( S. Sayısı : 90 ) 



S. SAYISI : 9 2 
Maliye Bakanlığa teşkilât ve vazifeleri hakkında 2996 sayılı 
Kanunun 5655 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinde 
yazılı (Maliye TetMk Kurulu) nun kaldırılmasına ve yerine (Malî 
Araştırma ve İnceleme Kurulu) teşkiline dair kanun tasarısı ve 

iktisat Komisyonu raporu (1 /87 ) 

T. C. 
Başbakanlık 19'. Ğ . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkki Dairesi 

Sayı: 71 - 1270/2219 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Batanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 161. 9 . ,1960 tarihinde kararlaştırılan «Ma
liye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 sayılı Kanunla değiş
tirilen 'birinci maddesinde yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) nun kaldırılma'sına , ve yerine (Malî 
Araştırma ve İnceleme Kurulu) teşkiline dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. • • 
Devlet Başkanı ve Barbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Bundan yirmi beş sene kadar evvel kabul edilmiş olan Maliye Teşkilât Kanununda, gün
delik işlerin kaygusu ve dairelerin göreneği dışında tutulacak 'mütehassıs ve tecrübeli eleman
lardan müteşekkil bir heyetin, malî mevzuatın tatbikattaki seyrini takiibetmek ve dairelerimiz 
tarafından hazırlanacak kanun, nizamname ve talimatname projelerini incelemek suretiyle bu 
teşkilâta yardımcı olması derpiş edilmiştir. 

Kısmen yabancı memleketlerde mer'i Maliye teşkilât kanunlarından mülhem olarak teslbit 
edilen bu vazifeler meyanmda istatistikler tanzimi ve ecndbi devletler mevzuat ve neşriyatının 
takibi gibi vazifeler de yer almış bulunmaktadır. Bu maksatlarla kurulmuş olan Maliye TetMk 
Heyetinin 25 yıllık faaliyet devresi gözden geçirilecek olursa, bil-hasisa ilk beş on yıl içinde, 
zaman zaman bünyesine katılan ferdî değer ve gayretlerle baihis mevzuu heyetin, bâzı kanun 
ve talimatname projelerinin ihzarında, 'bâzı muhasebe hizmetlerinin tanziminde Maliye teşkilâ
tına faydaları dokunmuş ise de bu çalınmalar, memleketin daimî Ibir malî reform organı halin
de faaliyet göstermesi icalbeden Iböyle Ibir teşekkülden beklediği hizmetlerle mukayese olunamaz. 

Kısaca belirttiğimiz bu verimsizliğin mütaaddit sebepleri vardır. Bunların en mühim mi, he
yet vazifelerinin başında yer almaısı lâzrmgelen ilmî araştırmaların gerek Kuruluş Kanununda, 
gerek tatbikatta tamamen ihmal edilmiş olmasıdır. Devlet gelir ve giderleri, devamlı surette 
genişliyen bütçeler, tediye mUvazenenleri, iç ve dış borçlar ve gittikçe muğlâk bir hal alan para 
ve kredi meseleleri, ihtisas unsurlariyle mücehhez geniş kadrolu bir heyeti devamlı araştır-



malara ve teemmülere sevk edecek s!on derecede mühim ve hayati mevzular teşkil ettiği 'halde, 
Maliye Tetkik .Heyeti, kuruluşunda mevcut kifayetsizlik ve devamlı surette mâruz bırakıldığı 
alâkasızlık yüzünden 'bu esaslı vazifelere bir türlü girememiştir. 

Yürürlükte bulunan kanuni mevzuatta çalışmaların cereyan tarzını gösterecek bir hükme 
raslanmadığı gibi bu hususun bir nizamname veya talimatnamede yer alması, da derpiş olunma
mıştır. Heyetin yirmi beş yıllık ömrü 'boyunca, ekip halinde çalışma usulünün teessüs edeme
miş olması, bir zihniyet eseri olduğu kadar vaktiyle kabul edilmiş olan kanundaki boşluklara 
da 'hamledilmek lâzımgelir. 

Ekli lolara'k sunulan kanun tasarısı hazırlanırken 2996 sayılı Kanundaki boşlukların mü
nasip ilâveler yapılmak suretiyle telâfisi ve mevcut 'hükümlerin ıslalh ve ikmal olunması dü
şünülmüş ise de Kuruldan ilerisi için beklediğimiz hizmetlerin, halen yürürlükte bulunan Teş
kilât Kanununda yazılı olanlardan çok geniş ve çok üstün bulunması ve bilhassa Bakanlık Teş
kilâtına getirmek istediğimiz ilmî araştırma zihniyetle takip ve teşebbüs fikrinin ve ekip mesaisinin bu 
neviden ilâve ve ikmallerle ifade ve istihsal olunamıyacağmı düşünerek gerek mevcut Kurulun 
gerekse bu Kurulun görevlerini gösteren hükümlerin kaldırılmasını derpiş ve tercih etmiş bu
lunuyoruz. 

İlişik olarak takdim kılınan tasarı, mütalâasından da anlaşılacağı üzere «Malî Araştırma 
ve İnceleme Kurulu» adiyle teşkil olunacak he yete, çalışmalarının ilmî ve istişari mâhiyeti ica
bı. olarak maliye teşkilâtında yer alan diğer dairelere nazaran farklı bir hüviyet tanımaktadır. 
Bu farklı durum, tasarının bâzı maddelerinde ifadesinin bulmuş olmakla beraiber, Kurulun Bakan
lık makamına irtibatını ve çalışma hedeflerinin tâyininde bakanın müşaviri olduğunu t'eslbit 
eden 2 nci maddesinde bilhassa tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. Tasarımızın aynı maddesin
de, bu teşekkülün, başta ilmî araştırmalar olmalk üzere, vazifeleri ve bunlarım ibjtısaıs esasına 
göre 'teşkil olunacak ekipler halinde ifa tarzı gösterilmektedir. 

Kurula verilmefc istenilen şekil ve görevler, mesaisine istikamet verecek ana fikirler bu 
metinde tasrih olunarak bunların tatbikata mütaallik teferruatı, mû'taıdolduğu veçjhile, ayrıca 
yapılacak bir talimatnameye bırakılmıştır. 

Kurulun kadro durumuna gelince, bilhassa ilmî çalışmalarla iştigal edecek kıSmın, kurul va
zifelerinin ebemmiye'ti ile mütenasibblması lüzumu göz önünde bulunldurulmakla beraber, bunun 
sayı artırılması şeklinden zîya'de istihdam olunacak elemanların kifayeti ile sağlanması düşünül
müştür. 

( S. Sayım : 92) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hak
kında 2996 sayılı Kanunun 5655 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinde yazılı (Maliye 
Tetkik Kurulu) nun kaldırılmasına ve yerine 
(Malî Araştırma ve İnceleme Kurulu) teşkiline 

dair kanun tasarısı 

MADDE l. — 2996 sayılı Kanunun 5655 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinde 
yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) kaldırılmış ve 
bunun yerine (Malî Araştırma ve İnceleme 
Kurulu) teşkil olunmuştur. 

• 
MADDE 2. — Malî Araştırma ve İnceleme 

Kurulu, Bakanlık makamına bağlı bir ilmî 
Araştırma Dairesidir. Kurul, Bakanlığın ça
lışma hedeflerinin gereği gibi tesbit olunmasın
da Bakanın müşaviri olup yapacağı devamlı 
araştırmalarla da teşkilâtın bu hedeflere ulaş
tırılmasına ve malî. sistemin iktisadi bünyeye 
uygun olarak geliştirilmesine yardım eder. 

Kurul, iktisadi plânlamanın ve yapılacak 
tatbikatın iç ve dış malî muvazene icaplariyle 
telifi ve gerekli malî şartların sağlanması hu
susunda mütalâasını bildirir. 

Kurul mensupları, bir istatistik grupu ile 
Bakanlık teşkilâtına mütenazır diğer gruplara 
bölünerek çalışırlar. Bu gruplar, çalışma saha
larına giren konularla görevli dairelerin faali
yet ve mevzuatını devamlı surette takibetmek-
le beraber bu dairelerde en az altı ayda bir ve 
yeter bir süre boyunca muamelâtın seyrini fii
len ve yakından görerek bunların Bakanlık he
deflerine ve ilmî metotlara uygun şekilde yü
rütülmesi için lüzumlu ve faydalı bulacakları 
hususları muhtevi raporlarını Başkanlık vası-
tasiyle Bakanlık makamına sunarlar. 

Bu raporlarda, Teftiş Kurulu ve Hesap Uz
manları Kurulu mensupları tarafından yapılmış 
olan incelemelerden faydalanmak suretiyle, ica
bında vilâyetlerdeki tatbikata mütaallik müta
lâa ve müşahedelere de yer verilir. Bu hususun 
temini için, Teftiş ve Hesap Uzmanları kurul
ları, müfettiş ve uzmanlar tarafından tanzim 
olunacak basit raporların bir örneğini tevdi et
mekle beraber Kurulun adı geçen kurullarla 
mutabık olarak tanzim edeceği formüllere göre 
istiyeceği bilgileri de verirler. 

Kurul, Maliye teşkilâtına mevdu bütün vazi
felere şâmil olmak üzere yıl içinde yapmış ol
duğu müşahede ve incelemeleri ve alınmasında 
lüzum ve fayda gördüğü tedbir ve kararlan 
ihtiva eden umumi bir rapor hazırlıyarak her 
malî yi; sonunu takibeden iki ay içinde Ba
kanlık makamına tevdi eder. 

MADDE 3. — Malî Araştırma ve İnceleme 
Kurulu, Bakanlık teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı 
teşekkül ve müesseseler tarafından hazırlanan 
kanun ve nizamname projelerini ve bunlarla 
ilgili talimat ve izahnameleri tetkik ederek mü
talâasını bildirir. Malî istatistiklerin dairele
rince ilmî ve yeknesak şekillere konulmasına 
çalışmak ve bunların vereceği ihsai bilgilere 
dayanarak mukayeseli istatistikler meydana 
getirmek Kurula terettübeder. 

Kurul, iktisadi konularla ilgili yerli ve ya
bancı neşriyatın ve tahsisen malî mevzular üze
rinde yapılan resmî ve hususi yayınların ve 
ısdar olunan kanuni mevzuatın takibi sure
tiyle bunlardan Bakanlık teşkilâtı için faydalı 
olanlar hakkında muhtıralar tanzim "eder ve 
Bakanlık mensuplarının meslekî bilgilerini ar
tırmaya yardım edecek yayınlar yapar. 

Kurul, bu kanunda yazılı görevleriyle ilgili 
araştırmalarda millî ve yabancı üniversiteler, 
enstitüler ve benzeri ilmî teşekküllerle iş birliği 
sağlar. 

MADDE 4. — Malî Araştırma ve İnceleme 
Kuruluna verilmiş olan görevlerin ifa şekli bir 
yönetmelik ile tanzim olunur. 

MADDE 5. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ekli 
(1) numaralı cetvelde gösterilen kadrolar kaldı
rılmış ve yerine ekli (2) numaralı cetvelde gös
terilen kadrolar konulmuştur. 

MADDE 6. — 2996 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

( S. Sayısı : 92) 
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MADDE 7. 

yürürlüze girer. 

MADDE 8. -
Bakanı yürütür. 

- Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanun hükümlerini Maliye 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
.V. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdîlek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Yay. ve Trz. B. V. 

S. Sarper 

16 . 9 .1960 

Devlet Bakanı 
/ / . Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
S. Vlay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Trz. Bakanı 

îmar ve iskân Bakanı 
F. Yavuz 

D. Memuriyetin nev'i 

2 Beis 
3 Âza 

Neşriyat Müdürü 
Mütercim 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Aded 

1 
3 
3 
1 
1 
2 

Tutarı 

1 750 
1 500 
1 2,50 
1 100 
1 100 

950 

D. Memuriyetin nev'i 

6 Başraportör 
7 Raportör 
8 Kütüpane Memuru 
9 Kalem Şefi 

10 Birinci Mümeyyiz 

Aded 

3 
3 
1 
1 
2 

Tutarı 

950 
800 
700 
600 
500 

[2] NUMARALI CETVEL 

). 

2 
3 
3 ; 
4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Başkan 
» Yardımcısı 

Üye 
» 
» Yardımcısı 

Başraportör 
» Yardımcısı 

Aded 

1 
1 
4 
2 
3 
3 
3 

Maaş 

1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

D. Memuriyetin nev'i 

8 Raportör 
9 » Yardımcısı 
5 Neşriyat Müdürü 
7 Kalem Müdürü 
7 Kütüpane Müdürü 
5 Mütercim 

10 Birinci Mümeyyiz 

Aded Maaş 

700 
600 

1 100 
800 
800 

1 100 
500 
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İktisat Komisyonu 
No. 1/87 . . . . . . 

Karar No. 65 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesinde yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) nun kaldırılmasına ve yerine (Malî Araştır
ma ve İnceleme Kurulu) teşkiline dair kanun tasarısı komisyonumuzca incelenmiş, neticede, aşağıda 
gösterilen sebeplerle reddine karar verilmiştir. Şöyle ki : 

Getirilen kanun tasarısı, ilgası derpiş edilen hükümlere nazaran bir yenilik getirmemekte, dağı-
ğmık birkaç ilâve ve tadil ile birlikte yeni 10 kadro ihdasından ibaret olduğu kanaatine varılmıştır. 
Ayrıca kanuna ekli kadro cetvelinden de açıkça görüldüğü gibi, yeni teşkil edilecek kurulun terekküp 
tarzı, baremin yukarı derecelerine yükselebilmiş şahıslardan müteşekkildir. Bu husus kurulun yap
mayı iddia ettiği ilmî çalışmaları, baremin muayyen derecelerini ihraz etmiş yaşlı bir grupa inhisar 
ettirir mahiyettedir. İlmî çalışma ve araştırmalarda, ihtisas yapmış muayyen bir kültür ve öğretim 
süzgecinden geçmiş genç unsurlara tasarıda yer verilmemiştir. Her ne kadar mevcut barem rejimi, 
tatminkâr bir ücretle bu tip eleman istihdamına müsait değil ise de, bâzı imkânlar da ttmamen 
yok değildir. Yeni Personel kanunu tasarısının bu konuda nasıl bir yenilik getirdiği bilinmemekte 
ve tasarıda bu hususun göz önüne alınıp alınmadığı anlaşılamamaktadır. Tasarı mevcut şekli ile ka
nunlaştığı takdirde, gerekçesinde iddia edilen kifayetsizlik ve alâkasızlık gibi mahzurların yakın 
bir âtide yeniden zuhur etmesi tehlikesi her zaman mevcudolacaktır. Saniyen yeni tasarı ile ge
tirilen- birkaç ilâve ve tadilin ısdar edilecek bir yönetmelikle gerçekleştirilememesi için mevcut 
kanunda mâni bir hüküm de bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığı 1934 senesinde yürürlüğe girmiş mevcut Teşkilât Kanununun bir reorganizas-
yona tâbi tutulması gerektiğini müdrik bulunduğu için bu konuda yerli ve yabancı uzmanlara 
zaman zaman etütler yaptırmış ve raporlar hazırlatmıştır. Bu bakımdan Tetkik Heyeti statüsünde 
yapılacak değişiklik, bu reorganizasyon bütünü içinde düşünüldüğü takdirde bir anlam kazanabilir. 
Genel teşkilât şemasında gerekli ıslah ve iyileştirme yapılmadan organizmanın bir unsurunda yapı
lacak değişiklikle beklenen neticeleri elde etmeye pek imkân yoktur. Getirilen tasarı bu yönü ile 
muhtelif teşkilât cüzütamları hakkında birbirinden ayrı aralarındaki bağlantı ve ilintiler kurul
madan, parça parça kanunlar getirilmesi suretiyle açılan eski bir geleneği idame mahiyetindedir. 
Bundan başka bugünlerde çıkacak Plânlama kanun tasarısı muvacehesinde, Maliye Bakanlığının 
birçok şubeleri ıslah ve revizyondan geçirilmeyi gerektirir durumdadır. Halen Maliye Bakanlığı
nın muhtelif kurul ve genel müdürlüklerinin konusuna giren işler Plânlama Kanununda yer alan 
bâzı fonksiyonlarla yakın bir münasebet iştiraki ve vazife tedahülü halindedir. Yeni Personel Ka
nunundaki barem rejimi de bu konuda hatırlanması gereken hususlardan biridir. Getirilen tasarıda, 
her iki kanunda teklif edilen yeni ilkelerden ilham almadığı intibaı hâsıl olmaktadır. Bu 
sebeplerle, Maliye Bakanlığının reorganizasyon bütünü içinde gereği düşünülmek üzere, halihazır 
tasarının reddine ve Tetkik Heyeti ile ilgili statünün bakanlık teşkilâtında yapılacak genel deği
şikliğe intizaren terk ve talikinin uygun olacağı arz olunur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyoğlu Kefet Baykal Rifat 
Üye Üye Üye Üye 

Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran 
Üye 

v .,-*-' Taşar Dündar 
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