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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip Ataklı ve 

yedi arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Bahri 
Savcı ve bir arkadaşının, 13 .12 .1960 tarihli ve 
157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi okundu ve 

kabul olundu. 
Birleşime son verildi. 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
i, 

Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Selâhattin Özgür 

DÎVAN KATİPLERİ : Kadri Kaplan, Emanullah Çelebi 

7:8 

8:9 

BAŞKAN 
rum. 

Nisap vardır, oturumu açıyo- - Gündemdeki maddelerin müzakeresine baş
lıyoruz efendim. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
1. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 

iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu 
(1/158) (S. Sayısı : 79) (1) 

(1) 79 S. Samlı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 102 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN — Tasarının sözcüsü Sami Kü
çük'tür. Sözü kendisine veriyorum. 

SAMÎ KÜÇÜK — Arkadaşlar, tasarı Ba
kanlar Kurulundan gelmiştir. 1309 doğumlu, 
yani 70 yaşında olup hayatının son günlerini 
yaşıyan bir şahıstır. Birinci Cihan Harbine iş 
tirak etmiş, muhtelif cephelerde çarpışmış ve 
bugün muhtaç ve perişan vaziyete düşmüştür. 
Bakanlar Kuruluna müracaat ederek vatani hiz
met tertibinden kendisine para tahsisini iste-
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miş ve Bakanlar Kurulu da uygun görerek işbu 
teklifi hazırlamıştır. Temsilciler Meclisi de Ba
kanlar Kurulunun teklifi veçhile ayda 500 lira 
tahsisini kabul etmiştir. Durum bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Efendim kanun tasarısının iza
hını dinlediniz. Gerekçesinin okunmasına lüzum 
,var mı? (Yok sesleri) Olmadığına göre madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına iştirak 
eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair Kanun 

Madde 1. — Birinci Dünya ve İstiklâl sa
vaşlarına iştirak ederek emsaline nazaran üstün 
hizmetler ifa eden ve halen yardıma muhtaç bir 
durumda bulunan Nebioğlu Ali Sami Eryıl
maz'a, hayatta bulunduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. Söz isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi • oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutu
yorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is
tiyen? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi üçüncü maddeyi okutuyorum. 

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

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler:.. Etmiyenler... Kanun tasarısı 
kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2: — Millî Birlik Komitesi Üyesi Kadri Kap
lan ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen'-
in, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu (2/56) 
(S. Sayışı: 91) (1) 

(1) 91 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 110 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. • 

. 1961 0 : 1 
BAŞKAN — Tasarının sözcüsü Sayın Sami 

Küçük'tür. Tensibederseniz sözcü arkadaşımız 
izah etsin. 

SAMİ KÜÇÜK — Hepinizin malûmu oldu
ğu ve gerekçede de yazılı olduğu üzere, seçim
lerde propaganda müddeti 30 gün iken bilâlıara 
bu müddet 21 güne indirilmiş ve bu suretle 
propaganda müddeti ile yoklama müddeti ara
sında bir boşluk hâsıl olmuştur. Bu boşluğu 
kaldırmak ve ahengi sağlamak maksadiyle bu 
tasarı hazırlanmış ve Temsilciler Meclisince de 
kabul edilmiştir, özet olarak vaziyet bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — ıSayın Sami Küçük'ün izahatın 
dan sonra, Kanunun tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok... O halde maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi oiku-
tuyorum. 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde — 15 Ekim 1961 tarihinde ya
pılacak Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle mil
letvekili seçimlerinde, Milletvekili Seçimi Ka
nununun 15 nci ve mütaakıp maddeleri gereğin
ce, siyasi partilerin aday yoklamaları 15 Eylül 
1961 tarihinde yapılır. 20 Eylül 1961 güuü sa-
a)t 17 ye kadar adaylık için müracaat edilir ve 
siyasi partiler tarafından aday listeleri Yük
sek seçim Kuruluna bu tarihte verilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 
dair Kanun ile, Milletvekili Seçimi K^nuuun-
daJki itiraz ve karar süreleri bu esasa göre 
hesabedilerek keski aday listeleri Yüksek Se
çim Kurulunca 30 Eylül 1961 günü ilân edilir. 

BAŞKAN —- Madde 1 ile geçici madde üzer 
rinde söz istiyen var mı? Yok... O halde oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi ikinci maddeyi okumu
yorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
,; BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Üçüncü 
maddeyi okutuyorum. 
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Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yerüer. Madde kabul edilmiştir. Tümü Üzerinde 
8Ö2 istiyen yok. Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin 3 ncü maddesine geçiyoruz. 

S. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip Ataklı 
ve bir arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi .'Alev 
Coşkun ve bir arkadaşının, GamanUp'in Kilis 
kazasından Mehmedoğlu 1937 doğumlu Müseyin 
Onur'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun teklifi ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis —Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci uymUrdeni mürekkep Kmma Ko
misyon raporu (2/49) (S. Sayısı : 96) (1) 

BAŞKAN — Sözcü Sayın Sami Küçük'e sö
zü veriyorum, izah etsinler. 

SAMİ KÜÇÜK — Efendim, 28 Nisan 1960 
tarihinde İstanbul olaylarında aldığı bir kurşun 
ide 'bacağını kaybeden Hüseyin Onur'a ayda 500 
lira bağlanması hakkında yapılan teklif Temsil-
eiler Meclisince îsaz görülerek 1 500 lira bağlan
ması kabul edilmiştir. Tasarının gerekçesi bun
dan ibarettir. 

SAMİ KÜÇÜK — Efendim, katırlarsınız, 
Rauf Orbay'a geçen Meclis 3 500 lira maaş. bağ
lamıştır. Malûmuâliniz Meclis kanun neşreder 
ve her hangi bir kayıtla bağlı değildir. Takdir 
meselesidir. Takdir Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde verilen bu iza
hattan sonra söz istiyen var mı?. Yoktur. Mad-ı 
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Gazianteb'in Kilis kazasından Mehmetoğlu 
1937 doğumlu Hüseyin Onur'*, vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair geçici 

Kanun 

Madde 1. — 28 Nisan 1960 da İstanbul'da 
Bayezit Meydanında üniversiteli gençlerin yap
tığı Millî Nümayişte bacağını kaybeden G-azian-
tep'in Kilis kazasından Mehmetoğlu 1937 do-

(1) 96 sayılı basmayazı Temsilciler Meclisi
nin 110 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. 

9,1961 O : İ 
fumta Hüseyin ( t a r ' a hayatta hu ta iu#u müd
detçe vatani htem®t tertibinden (1 500) lira ay
lık bağlanmıştır. 

BAŞKAN^ -* Madde üzerinde «öz is&yml 
GÜRSOYTKAK SUPHİ — Kore'de vüent-

îarınm (bâzı kısımlarını kaybetmiş arkadaşları
mız var. Acaba onlara verilen en yüksek mik
tar nedir? O «miktarı bilelim. Bu arkadaşa ve
rilen 1 500 lira, onların ruhlarında bîr akaül-
amel yaratmasın. 500 lira bağlanması teklif ©dö
nüş iken, Temsilciler Meclisinde yaratılan hissi 
heyecandan sonra, evvelâ 25 sonra da 50 üye
nin teklifi ile 1 500 liraya yükseltilmiştir. Bir 
aksülâmel yaratabilir. Yoksa konulmamız ica-
bediyor. 

BAŞKAN —• Suphi Gürsoytrak. 
SUPHÎ GÜBSOYTBAK — Emekli Bandığı 

'Kanununun 64 ve 65 nei maddelerini tetkik et
tim. Bir kısım maluliyet ve harb mâUûleri maaş 
ve tazminat sistemlerini tetkik ettim. Bunlar 
1 nei dereceden bağlıyarak 6 ncı dereceye ka
dar maaş alırlar. Meselâ bir Yzb. bilirim. Maa
şının <% 50 sini almaktadır. Harb (malûlleri ya 5 
veya 6 nei dereceden maaş alırlar. Bunların 
bir kısmı işe yaramıyacak derecede malûl olan
lar. Bir kısmı malûldürler. 5 nei dereceden ma
lûl bir insan 400 lira alır. Meselâ harbte bir 
bacağını kaybetmiş olan bir kimse maaşı 4 
veya.$ nei dereceden alır. Yani emekli maaşı 
varsa ondan gayri bunu da alır. Bir de harb 
mânilerine tazminat verilir. İkramiye gibi.bir 
şeydir. Bu ikramiyeler bir tahsisten mütesavi-
yen hepsine dağıtılır ki, bazan §ok fea^am ise 
azdır. Mon zamanlarda hafb ımâlûllerinin mik
tarı arttığı için bu ikramiye miktarı da azal
maktadır. Bugün eline takriben, maaşı da dâ
hil olduğu halde, J 000 - 1 200 lira geçer. Hü
seyin Onur'un maaşı da yoktur. 

Bu arada benim de bir mâruzâtım var, İh
tilâlde, Hüseyin Onur'dan başka yaralılar da 
varyidi, Paris'e giden bir zat vardı. Ayrıca 
iki genç, üniversiteli Nedim özpolat.. 

BAŞKAN —- Nedim özpolat 'm ailesine taz
minat veriliyor, gündemde var, müzakere edile
cekti!. 

KADRÎ KAPLAN (Devamla) — Emekli 
Sandığı hükümlerine göre bîr şahsın ölümü ha
linde, kendisine tahsis edilecek paranın yüzde 
50 si karısına, annesine falan düşer. Bu ölen 
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kimselerin annelerine, babalarına bu nisbet 
dairesinde bir yardım yapılmış ise mesele yok
tur. Tapılmamış ise hakslMık' olur. 

SUPHİ GÜBSOYTEAK — Soruyu ortaya 
ben atmıştım. Karaman'm ifadesinden sonra ay
dınlandım. Bağlanan 1 500 lira kesilir, eline 
nihayet İ 200 - 1 300 lira geçer. Mesele yoktur. 

BAŞKAN — Emahüllâh Çelebi. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Hayatını kazan-
mamıg bir insandır. Maneviyatı kırılmıştır. Ha
yat mücadelesi yapacak durumu kalmamıştır. 
Fakir bir ailenin çocuğudur. Bu 1 500 lira 
miktar olanak çok gibi ise de yarın evlenecek
tir. Ancak geçimini temin edebilecektir. Ka
bul edilsin bir atıfet olur. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde 
başka söz istiyen var mı? Yok. O (halde mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Kasım l ^ î tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok.. O halde maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul eâenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. Şimdi üçüncü maddeyi okutu
yorum, 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen oîmladıgtna göre, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyoınım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Katml edilmiştir. 

Gündemin 4 neü maddesine geçiyoruz. 

4. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O 'K&n ile Temsüçiler Meclisi Üyesi Fehmi Fa-
vm w Orhan ö&tmk'm, Birimci Dünya ve 
îst&lâl * 8aı>aşltırına iştirak edm tbrakiniöcfiu 

•Şkm Bttîm&fi'u vâtmü fmnıet tertibimden mmş 
fâkmfae ûaîr karton 4Wfâfi WMaWfe Kvmis-
yvnu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 

.1961 - 0 * 1 
seçilen Temsilci üytâ&tâm mürekkep Karma 
Komisyon raporu (2/62) (S. S&ym .* 97) (i) 

BAŞKAN — Bu tasarının da Sözcüsü Sami 
Küçüktür. İzah için sözü kendisine veriyorum. 

SAMİ KÜÇÜK — Maaş bağlanması teklif 
edilen Nuri Bulman, Birinci Cihan Harbine 
ve İstiklâl Harbine iştirak etmiş, kırmızı şe
ritli İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş olup 
halen sefil ve perişan bir hayat geçirmekte
dir. Son zamanlarda bir müddet İmar ve İs
kân Vekâleti 'Toprak ve İskân Genel Müdürlü
ğünde çalışmıştır, gözlerini kaybetmek tehli
kesi ile karşı karşıyadır. Kendisine teklif 
veçhile yardım yapılması yerindedir. 

BAŞKAN — Sözcü arkadaşımızın verdiği 
bu izahattan sonra tümü üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Söz istiyen olmadığına göre maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kaimi 
edilmiştir.' 

Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına iştirak 
eden tbrahimoğlu Nuri Bulman'a vatani hizmet 

tertibinden maaş tahsisine dair Kanun 

Madde 1. —.Birinci Dünya ve îstiklâr sa
vaşlarına iştirak ederek üsteğmen rütbesi ile 
terhis ve kırmızı şeritli İstiklâl Madalya®-ile 

; taltif edilmiş olan ve halen gözlerinden malûl 
bulunan tbrahimoğlu 1314 Harput doğumlu 
Nuri Bulman'a hayatta bulunduğu müddetçe 
vatani (hizmet tertibinden ayda 500 lira maaş 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir mütalâa 
var mı?.. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanım yayımı tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyoram : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakan yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza%sunuyor«ım : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

(1) 97 S. Saydı basmamam Tmmbciler Mec-
Msmm 110 ncu Birlüşm tuian&ğınm mnun&aâm*. 
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Tümünü oyunuza sunuyorum : Kabul eden- l 

ler... Etmiyenler... Teklifin tümü kabul edil- I 
mistir. I 

BAŞKAN — Gündemin 5 nci maddesine ge- I 
çiyoruz. I 

5. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami Kü- l 
çük ve 4 arkadaşı ve Temsilciler Meclisi Üyesi I 
Cemal Yıldırım ve 6 arkadaşının, 1961 yıllımda I 
yapılacak seçimlerin başlangıcından yeni hü- I 
kümetin kurulup işe başlamasından iki ay son-
rasma kadar geçecek zaman içinde işlenecek bâzı I 
suçların 3005 sayılı Kanun hükümlerine tâbi I 
tutulması hakkında kanun teklifi ve Seçim Ka- I 
nunu Komisyonu raporu (2/58) (S. Sayısı : 100) I 

BAŞKAN — Sözü, bu kanunun Sözcüsü I 
Sayın Sami Küçük'e bırakıyorum. 

SAMI KÜÇÜK — Müsaade ederseniz kanun 
hakkındaki mütalâalarımı arz ediyorum. 

Kanunun getirdiği yenilikler : 
Bu kanunun getirdiği yeniliklere temas etme

den evvel 3005 sayılı Kanunun prensipleri hak- I 
kında kısa bilgi vermek faydalı olacaktır. 

3005 sayılı Kanuna göre meşhut suçun tarifi: 
Adliye teşkilâtı olan yerlerdeki Belediye sınırla- I 
rı içinde ve panayırlarda işlenen ve faili o sıra
da veya pek az sonra yakalanan suç meşhut suç- I 
tur. 

Ancak bütün bu suçlar hakkında mezkûr ka
nun tatbik edilmemekte ve kanunun şümulüne I 
giren suçlar ayrıca gösterilmiş bulunmaktadır. 
Umumiyetle 3005 sayılı Kanun mekân ve failin I 
kısa zamanda yakalanmasından başka ağır cezalı I 
cürümlerde de tatbik edilmemektedir. Yani suç 
bakımından da kanun tahdidedilmiştir. 

Bir suçun failine 3005 sayılı Kanun tatbik I 
ediliyorsa vazifeli mahkeme dâvaya tercihan ba
kacaktır ve kanuni engeller çıkmadığı takdirde I 
duruşmayı bir celsede bitirecektir. Müdafaa için 
maznuna 3 günden ziyade mehil verilmiyecektir. 

3005 sayılı Kanun hakkında bu kısa ve umu- I 
mi bilgiden sonra teklifin getirdiği yeniliklere 
gelince: 

1. Zaman bakımından : Kısa müddete mün
hasır bir kanundur. Bu müddet seçimle başla
makta ve Hükümetin kurulmasından itibaren 2 
ay sonra nihayete ermektedir. I 

(1) 100 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 109 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. I 

.1961 Ö : 1 
2. Mekân bakımmdam : 3005 sayüı Kanun 

mekân bakımından Adliye teşkilâtı olan yerlerde 
ki, Belediye sınırları içinde işlenen suçların 
mezkûr kanuna göre takibedileceğini bildirdiği 
halde teklifin birinci maddesinin son fıkrası me
kânı genişletmiştir. Şöyle ki : 

«Nerede ve ne zaman işlenirse işlensin fail
leri hakkında 3005 sayılı Kanun hükümleri tat
bik edilir» demek suretiyle nahiyelerde ve köy
lerde işlenen suçları dla 3005 sayılı Kanunun şü
mulüne almıştır. 

3. Suçlar bakımından : 3005 sayılı Kanun 
ağır cezalı suçları içine almadığı halde teklif 
Türk Ceza Kanununun muayyen fasıllarına atıf 
yapmak suretiyle ağır cezalı suçlar hakkında da 
3005 sayılı Kanunun tatbikim emretmektedir. 

Bu suçlar şunlardır : 
Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1, 2 

ve 4 ncü fasıllarında yazılı suçlar. 
Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 nci 

babının 1 nci faslında yazılı suç işlemeye tahrik 
ile, 2 nci faslında yazılı cürüm ikaı için cemiyet 
teşkili. 

Bunlar : Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
cürümlerdir. (125 - 145) nci fasılda bulunan 
cürümler de (Devlet Kuvvetleri aleyhine işlenen 
cürümlerdir) 

Atıf yapılan 4 ncü fasıl ise, 1 nci ve 2 nci 
fasıllardaki bâzı suçları işlemek için silâhlı ce
miyet ve çete teşkil edenlerin suçlarını düzenle
miştir. 

Teklifin 1 net maddesinin son fıkrası da, suo. 
işlemeye tahrik edenlerin fiilleriyle cürüm ikaı 
için cemiyet teşkili fiillerinde de 3005 sayılı Ka
nunun tatbik edileceği bildirilmektedir. 

Vaziyeti bu şekilde arz ve izaha çalıştım. 
Bilmem arkadaşları tatmin edebildim mi? 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sözcü arkada
şımızın konuşmalarım dinledikten sonra ayrıca 
konuşmak istiyen var mı?. Yoktur. Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1961 yılında yapılacak seçimlerin başlangıcın
dan yeni Hükümetin kurulup işe başlamasından 
iki ay sonrasına kadar geçecek zaman içinde 
işlenecek bâzı suçların 3005 sayılı Kanun hü

kümlerine tâbi tutulması baklanda Kanun 
Madde 1. — 1961 yılında yapılacak Cumhu-
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riyet Senatosu üyeleri ile, Milletvekili seçimle
rinin başlangıcından, yeni Hükümetin kurulup 
işe başlamasından iki ay sonrasına kadar geçecek 
zamana münhasır olmak üzere : 

I - Türk Ceza Kanununun ikinci" kitabının 
birinci, ikinci ve dördüncü fasıllarında yazılı 
suçlar; 

II* - Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
(beşinci babının birinci faslında yazılı suç işleme
ye tajb.rik fiilleri ile, ikinci faslında yazılı cürüm 
ikaı içdn cemiyet teşkil etmek suçları; 

Nerede ve ne zaman işlenirse işlensin failleri 
hakkında 3005 sayılı Kanun uygulanır. 

Mahkemelerce de, Meşhut suçların muhake
me usulü hakkındaki Kanunun usul hükümleri 
tatbik edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
•mı?. Caddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edümiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde vü-
rürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kaibul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
K!abul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının tümü kabul edilmiş
tir. 

(Efendim gündemimizin 6 ncı maddesine geçi
yoruz. "* 

6. — Nedim Kuçükozpolafın babası Abdül% 
kerim Küçüközpolafta vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis 
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/136) (S. Sayısı : 
98) (1) 

BAŞKAN — Kanun Sözcüsü Sayın Sami Kü-
öü'k'tür Sözü ona bırakıyorum. 

SAMÎ KÜÇÜK — istanbul'da üniversitenin 
gösterileri sırasında, nümayişlere bir lise talebesi 
olarak katılmış. Ve maalesef bir tankın paletleri 

(1) 98 S, Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 110 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. 

. 1961 0 : 1 
arasında kalmak suretiyle inkılâp şehitleri arası
na girmiş ve hepimizin zaman zaman ziyaret? ni 
yaptığımız Anıt - Kaıbir'deki yerini almıştır. Ba
basına yetiştirmekte olduğu oğlunun kaybından 
dolayı, verilen bu miktarlar, kendilerine gösteril
miş mânevi sevgi tezahürü olabilir. Yaralarını 
saramaz. Bu şekil düşünülmüş ve Temsilciler 
Meclisinden bu kanun kabul edilerek çıkmıştır. 
Ve Yüksek Heyetinize gelmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim sözcünün izahatını 
dinlediniz. Şimdi tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Söz istiyen yoktur. 

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

Nedim Küçüközpolat'm babası Abdülkerim Kü-
çüközpolat ile annesi Fatma Adalet KüçükÖz-

polat'a tazminat verilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 28 .4.1960 tarihinde istanbul 
Üniversitesinin tertipledikleri nümayiş esnasında 
şehit düşen Nedim Küçüközpolat'm babası Ab
dülkerim Küçüközpolat ile annesi Fatma Adalet 
Küçüközpolat'a 1961 yılı bütçesinin Devlet borç
ları kısmının vatani hizmet aylıkları bölümünde
ki tahsisattan bir defaya mahsus olmak üzere 
(25 000) er lira tazminat ödenir. Bu tazminat her 
türlü vergi ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?. Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü 
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının tümü kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 7 nci 
maddesine geçiyoruz. 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmın-
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d&kdeğişikMk yapâması hakkımda kamm tasarısı 
m-î-gişberiKomisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna s&çüen Tem? 
silci üyelerde®, mürekkep Karma komisyon rapo
ru (î/175) (S. Sayısı; 99) (1) 

BAŞKAN — Şimdi kanunim sözcüsü Sayın 
Kâmil IÇaravelioğlu'na söz veriyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Arkadaşlar, 
bu tasarının maksadı, polislerin şimdiki en yük
sek asli maaşları 500 lira imiş. Bununla iki de
rece üst maaş alabilecekler ve. bu suretle 700 li
raya çıkacaklardır. Bu kanun tasarısı ile 10 873 
kadro lâğvediliyor ve bir o kadar ise ihdas, edi
liyor. İlâvedeki yenilik 1 000 tane 700 lük ve 
i 200 tane de 600 lük konuyor ve bu suretle iyi 
bir imkân hazırlanmış oluyor. Kanunun kabulü
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki söz
cü arkadaşımızın izahatını dinlediniz. O halde 
tümü üzerinde söz istiyen var mı?... Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul dilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. —• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde 
derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler çıkarılmış ve bunun 
yerine ilişik (2) sayılı eetvelde derecesi, me
muriyet unvanı, aded ve maaşları yazalı kad
rolar konulmuş ve bunlardan ekli (3) sayılı 
cetvelde gösterilenler 1961 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvele ithal olutt-
ımuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

(t) S9JZ.Sayû% basmayan TeımüciUrMec^ 
lisinin 1ÎQ mu? Birleşim tutanağının sommd&dtr. 

cTMİ O ; 1 
Geçiei Madde -~Buvkaaunla»'i kud.rjûjlâ f sal

dırılanlar yeni kadrolara- tâyin , pliinurlar. 
Kanunun, yürürlüğe .girdiği „ tarihte. kanjani 

sebeplerle vazifesi bapnda, buiunmiya^lara^ i§e 
başlama kaydı ^anj»aJ^u^\t&yi^ l .ohı»4^ f t n 

derece maaşları serilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen mv 

mıf,. Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. : Ka
bul edenler... Etmiyenler.;. Madde kabul edil
miştir. ' 

Madde 2. — Bu kanun 30 . 9 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler..; Madde kabul (edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi gündemin 8 nci 
maddesine geçiyoruz. 

8. — 1961 malı yılı Bütçe Kanununa bctğh 
(A/l) m (A/2) işaretli cetvellerde ^değişiklik 
yapılması hakkmda kanun tasarısı m, Maliye 
Komisyonu ile Kurucu/Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mü/rekhep 
Kmma Komisyon raporu (1/198) (8, Sa
yısı : 95) (1) 

BAŞKAN — Kanunun Sözcüsü Sayın Kâmil 
. Karavelioğlu'na sözü bırakıyorum. 

KÂMİL KABAVELÎOĞBU — Efendim, 
bu kanun Temsilciler Meclisinin sön kanunu 
olup bir 3 yüzbm liralık artarmayı ihtiva edk 
yor. Bu normal ihtiyaçlar dışında auhur eden 
bâzı ihtiyaçlar için, bâzı zaruri hizmetler için 
yapılmaktadır, istatistik Genel Müdürlüğü Büt
çesinden ve zirai sayım kısmından alınmıştır. 

BAŞKAN T - Efendim, şöz;minün. jofttaj&ala-
! rmı dinlediniz. Kanunun .tümü özsdndö; bir 

mütalâa var mit Yok,. Maddelere «eejjmesini 
oylarınıza arz ediyonam. Kabul edenler*»,, Et
miyenler;.. Kabuledilmiştir. 

(i). 95 S. sayılı basma yem Trnısilcüer Mec
lisinin, 110 ncu birleşim tutanttginm sonundadır. 
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Birinci maddeyi okutuyorum. 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 300 000 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

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

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Olmadığına göre oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. „ 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen.,.? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen var mı! 
Olmadığına göre tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Gündemin 9 ncu maddesine ge
çiyoruz. 

p, — Maliye eski Bakanı ve Temsilciler Mec
lisi Üyesi Ekrem Alican'ın görevinden doğan bir 
işten dolayı Meclis soruşturması, açılması gerekip 
gerekmediği hakkında T. C. Millî Birlik Komi
tesi Sekreterliği tezkeresi ile Adalet Komisyonu 

raporu (3/144) (S. Sayısı : 87) (1) 

BAŞKAN — 'Raporun Sözcüsü Sami Kü
çük'tür, vaziyeti izah etmek üzere sözü kendi
sine veriyorum? 

SAMİ KÜÇÜK — 27 Mayıs İhtilâl Hükü
metinin Maliye Bakanı olan Ekrem Aliean, Sa
bık, düşük iktidarın Maliye Bakanı olan Hasan 
Polatkan hakkındaki suiistimal dosyası, ken
disine tevdi edildiği halde, gereken muameleyi 
yapmamış 'olduğundan bu 'arkadaşın durumu 
Temsilciler Meclisine aksettirilmiş idi. Temsil
ciler Meclisi Encümeni durumu tezekkür etmiş 
ve neticede, dosyanın gizlenmemiş olduğu, im
ha edilmemiş olduğu ve içindeki evrakın değiş
tirilmemiş bulunduğu, aynen muhafaza edildi
ği ve dosyanın Bakana verildiği tarihin de ma
lûm olmadığı göz önünde tutularak, 'bir suiisti
mal hahis konusu olmıyacağı kanaatiyle eski 
Maliye Babanı Ekrem Aliean hakkında mua
mele yapılmasına mahal olmadığına karar ver
miş bulunmaktadır. Bu karar Temsilciler Mec
lisinin 31 tarihli toplantısında da kabul edil
miştir. Vaziyeti böylece 'bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sözcü izahat verdi. Söz istiyen 
yar mı efendim?.. Buyurun Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Temenni ede
riz ki, bu küçük kusur bağışlandıktan sonra,. 
memlekete daha çok hizmet etmek imkânını 
bulsun. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?.. Ol
madığına göre Rap'oru 'oylarınıza iarz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde başka bir madde bulunma
dığından dolayı oturuma son veriyorum. 

(1) 87 S> Sayılı basma yazı Temsilciler Mec
lisinin 107 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

Kapanma saati : 16,15 




