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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalıkoğlu, 
Tekel idaresinin üreticiden satınaldığı şarap
lık üzüm fiyatları, 

Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 
YSE Genel Müdürlüğü 1971 yılı ödeneklerinin 
yetersiz olduğu, 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan, Ma
latya'da program dışı bırakılmış yollar konu
larında gündem dışı birer demeçte [bulundu
lar. 

Afyon Karaibisar Milletvekili 'Süleyman 
Mutlu'nun, haşlhaş ekimi ve son günlerde Hü
kümetin bu konuda aldığı karana dair demeci
ne Devlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap verdi. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, Maraş'm 
'Pazarcık ilçesinde vukubulan deprem felâke
tine, 

içel Milletvekili Turhan Özgüner, adliye 
personelinin yan ödemelerine ve, 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu da, üzüm 
müstahsilinin sorunlarına V3 üzüm taban fiyat
larına dair gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlü'nun, 
Çalışma Komisyonunundan çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin ekonomik yön
den tutumu, enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, 
ithalât - ihracat formaliteleri ve etkileriyle 
mütemadiyen artan hayat pahalılığı ve neti
celerini içine alan ekonomik durum hakkında 
bir genel görüşıme açılmasına dair, 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sizin, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
işartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tes-
fcit etmek amacıyla ve, 

İçel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, Türkiye 
millî yatırım ve kalkınma fonunun meydana 
getirilmesi i'çin alınacak tedbirleri tesbit et
mek amacıyla birer Meclis araştırması yapıl
masına dair önergeleri okundu ve gündeme alı
narak sıraları geldiğinde görüşüleceği bildi
rildi. 

Sinop Milletvekili Hilmi işjgüzar'ın, Tür
kiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusuna Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı cevap verdi. 

Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı özer Derbil, 
bâzı ürünlerin tesbit olunan taban alım fiyat
larına dair bir demeçte bulundu. 

izmir Milletvekili Talât Orbon'un İzmir'e 
bağlı 'Seferihisar - Doğanbsy karayolunun ne 
zaman yapılacağına dair sorusuna Bayındırlık 
'Bakanı Cahit Karakaş. 

Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, imar 
ve iskân Bakanlığı tarafımdan ihalesi yaptın-
lan prefabrik evlere dair ve, 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm 
Hınıs'ın Güvenlik köyü iarizilerinin su taşkın
larından korunmasına ve selden zarar gören 
arazilerin ısl abına dair Köy işleri, Ensrji ve 
Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân bakanlıkla
rından sözlü sorularına İmar ve İskân Bakanı 
'Selâhattin 'Babüroğlu ve., 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Usak'a 
bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun asfaltlan-
masındaki teknik hatalara dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Cahit Karakaş cevap verdi
ler. 

Niğde Mililetvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun, 
Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükümet bi
nası ihtiyacına dair ve, 

Ankara Milletvekili Cengizban Yorulmaz'm, 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo
nunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde yapacak
ları boykota dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü soruları, soru sahipleri iki defa Gonei 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, düştü. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın öğretmen
lere yapılan saldırıların önlenmesi İçin ne gibi 
tedbirler alındığına dair Başbakandan sözlü 
sorusunun yazılı soruya çevrimesine dair 
önergesi okundu ve gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

6/78 sayılı soru, ilgili bakan, 
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'6/107, 6/112 ve 6/l'53 sayılı sorular da, so
ru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadı
ğından, ertelendi. 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, 
pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen 
seviyeye ulaştırılması için alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

8 . 7 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,03 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztürh 

Kâtip 
Maisa 

M. Orhan Daut 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf tan'-
ın, Arapkir ilçesine lise açılıp açılmıyacağına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/632) 

2. — Çanakakle Milletvekili Mustafa Ça-
lıkoğlu'nun, Çanakkale Valeks Fabrikasında 
stok edilen çimentoya dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/633) 

3. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
lıkoğlu'nun, Çanakkale YSE Müdürlüğünde 
Bakanlık Müfettişlerinin görevlerini kötüye 
kullandıkları ididasına dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/634) 

4. — Erzurum Milletvekili Rasim Oinisli'-
nin, bir gazete haberinin doğru olup olmadığı
na dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/635) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasnlar 
1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına ya

pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir Deprem Fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı 
(1/500) (içişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Te
kel, Maliys ve Plân komisyonlarına) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/501) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — istanbul Teknik üniversitssi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/502) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

4. — izmir iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin, «iktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katıl
ması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesine bâzı fıkralar ile Elge Üniver
sitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı (1/503) (Millî Eğitim v€ Plân Komisyon
larına) 

5. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 87 
ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/504) (Millî Savunma Komis
yonuna) 

Teklifler 
6. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu 

ve 14 arkadaşının, 657 sayılı Devlet memurları 
Kanununun 146 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi (2/542) 
(Plân Komisyonuna) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'ün, 
«Taban fiyat kanun teklifi» (2/543) Ulaş
tırma, Gümrük ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân komisyon
larına) 

8. — C. Senatosu İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/544) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Tezkereler 
9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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da Başbakanlık teskeresi (3/588) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. — Mardin MiUötiNreürili Şevki Altın
dağ'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
(hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/589) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona). 

BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklama düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza baş
lıyoruz efendim. 

1. — 1376 say ıh 1971 yılı Bütçe Kanununun 
27 nci maddesinin iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. (3/590) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. — 1376 sayılı, 1971 yılı Bütçe Kanununun 

27 nci maddesinin Anayasanın 64, 92 ve 126 nci 
maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline; 

2. — tptal kararının 9 Eylül 1971 gününde 
yürürlüğe girmesine 6 . 7 . 1971 gününde 
1971/16 - 62 sayı ile karar verilmiştir. 

Avnii Givda 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
Tasarı 

11. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi
nin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/384) (Plân Komisyonuna) 

Gündemimizde önemli tasarılar bulunduğu 
için, değerli arkadaşlarımın gündem dışı konuş
ma isteklerini karşıhyamadığımı iarz ©diyorum, 
efendim. 

Başkanlığın sunuşları vardır, sırasiyle arz 
ediyorum. 

2. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, 1/481 
esas sayılı kanun tasarısının, Veteriner Sağhk Za
bıtası kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havale edilmesine dair tezke
resi. (1/481, 3/591) 

Yüksek Başkanlığa 
1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası hak

kında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddelerini ta
dil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarıs Komisyonu
muza havale edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı konuda Hükümet tarafından Meclise 
sevk edilmiş bulunan va Genel Kurulun 9.6.1971 
tarihli 110 ncu Birleşiminde Geçici bir Komis
yonda görüşülmesi kararlaştırılan «Veteriner 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Orhan Dıaut (Manisa), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 127 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sağlık Zabıtası kanun tasarısı» İlle aynı mahiyet
te olan mezkur kanun tasarısının da kurulmuş 
bulunan Geçici Komisyona havale buyurulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rilmiş olduğunu saygılarımla arz ederemi. 

Tarım Komisyonu 
Başkanı 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Efendim, okunan tezkereyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
KaJbul edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
5. — Bağcılığımızın modern §eküde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kundan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

6. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/18) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
önce arz ettiğim gerekçe sebebi ile gündemimi
zin (I) bendinde yer alan 'seçimlerle ilgili kıs
mın ertelenmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kaıbul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

V. - GÖRÜŞÜLEN 1ŞU1E 

1. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâ
zı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senotosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (1/438 Cumhuriyet Senato
su 1/1217) (Millet Menlisi S. Sayısı : 291 e 1 nci 
ek Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1605) (1) 

BAŞKAN — Emekli Sandığı kanun tasarısı 
ile ilgili Totir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin Tüzük gereğince bir de

fa görüşülecek işler kısmında bulunan «5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine ve bu kanun !üe di
ğer kanunların bazı hükümlerinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı» nın öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Efendim, daha önoe Meclisi-
müzce kabul edlilüp Cumhuriyet Senatosunca 
bâzı değişikliklere uğrayan ve Meclislimiz ko-

(1) 291 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

misyonunca dıa benimsenen tasarının öncelikle 
görüşülmesine dair önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenieır... Ka-
'bul edilmiştir. 

Raporu okumuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet yerlerini alınışlar dn\ 

Muhterem üyeler; şu ianda Komisyon Baş
kanlığından (aldığımız önergenin maddelere ge-
yilmi3den önce muamelle görmesi iktiza ettiğin
den bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan «5434 sayılı T. C. Emek-
u Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek

lenmesine ve bu jkanun Ü9 diğer kanunların 
bâzı hükümlıerlinin kaidırılm'a^ınıa dalir kanun 
tasarısının başlığının, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun değiştirdiği şekli ille Komis
yonumuzca da aynen benimısıenmiiş olduğunu arz 
ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
M. Kemal Yılmaz 

Ankara 

BAŞKAN — Bu değişiklik üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?. («A. P. sıralarından «metni 
okutun» seslerdi) Okutacağım efendim, sadece 
başlıjk değişiyor: 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyetti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğıer kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına 

dalır Kanun 

BAŞKAN — Benimsenen şjekli bu efendim. 
Söz istliyen sayın üye?.. Yojk. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Benimseme kabul edilmiş vıe başlık kesin
leşmiştir, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclisimizce kabul 
edilip Cumhuriyet Senatosunca değişMiikler© 
tabi tutulan ve Meclisimiz komisyonunca da 
benlLmsensn maddeleri sırasiyle tarz ediyorum. 

1 noi madde kesinleşmiştir. 
2 nci maddeye bağlı ek 1 noi madde üze-

ıün;di8 değişiklik vardır. Şimdi değişik metni ve 
bammsenmiş şeklimi okutturuyorum, efendim. 

Madde 2. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek 
maddeler ieklenmiştir: 

Ek madde 1. — Aylıklarını Personel kanun
ları hükümlerine göre lalan iştirakçilerin, emek
lilik keseneklerine, Personel kanunları gereğin
ce kazanılmış hak olarak (aldıkları rütbe, İadem, 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarının 
kalfayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık 
miktarı esas alınır.-

îki yılda bir derece yükselmesine tabi bulu
nan iştirakçilerden, emeklilik keseneklerine 
esas aylıkları birinci dereceye yükte elemlerin 
emeklilik kesenekleri, ilk yıl bu der&oeniın ilk 
kademesi, ijkinci yıl ikinci kademesi ve üçüncü 
yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir. 

Ancak, Türkiye Büyük Milet Meclisi üyele
ri ile dışardan atanan bakanlardan emeklilijk 
keseneğine esas aylıkları birinci dereceye yük
selenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin 
dördüncü kademesi aylığı üzerinden kesilir. 
Emeklilik keseneğine esas aylıkları diğer dere-
celeıride bulunanların emeklilik kesenekleri ise, 
bu derecelerin beşinci kademesi aylıkları baş
langıç alınarak kesilir ve yürütülür. 

Derece ve kademe göstergelerine eklenen ra-
kamllar, emeklilik keseneğine esas aylığın tes-
bitinde nazarla alınmaz. Ancak, 14 . 8 . 1970 ta
rihli ve 1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile 
ilgili hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilen ve Komisyonumuzca be
nimsenen son metni okumuş bulunmaktayız. 
Bu değişiklikle benimsenen metin üzeninde söz 
li&tiiyen sayın üye var mı?.. Buyurun Sayın 
İmer, grup adına. 

D. P. GEUPU ADINA MUSTAFA KUBÎ-
LAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, muh-
Üerem milletvekilleri; 

Millet Meclisi tarafından kabul edilen ikin
ci maddenin ejk birinci maddesi; daha önce ko
misyonlarda görüşülmek, ısonra da Genel Ku
rulda müzakere edilmek suretiyle gerekli ol
duğuna karar verilmiş ve maddenin fikralan 
ve bununla getirilen hükümler bemmsenmiştir. 

Bundan sonra taslarının Senatoda görüşül
mesinde bâzı maddelerde değişiklikler yapıl
mış, çıkarılmalar olmuştur. Bunlardan birlisi 
şimdi görüşmekte olduğumuz madde ve onun 
getirmiş olduğu hükümlerdir. 

Bilindiği üzere memurlar, Devlete yaptıkla
rı hizmetlerde eşit muamele görmek ve haklar
dan1 aynı esaslar üzerinden istifade etmek duru
mu içerisindedirler. Hizmet yönünden böyle 
olduğu gibi, hizmetin karşılığı olarak kendi
lerine ödenen ücret, yevmiye ve maaş üzerin
den de aynı esaslar ele alınmalıdır. Bu cihet 
emeklilik durumlarında da nazarı itibara alın
mak durumu içerisindedir. 

Bu ölçüler içerisinde daha evvel burada 
kabul etmiş bulunduğumuz ve Senatoca metin
den çıkarılan, Meclisin benimsediği metnin 
4 ncü fıkrasını aynen okuyorum: 

«Birinci derecenin son kademe aylığını ka
zanılmış hak olarak alıp da bu kademede bir yıl 
emeklilik keseneği ödiyenlerden, ek gösterge 
rakamı buüıunaniarın emeklilik kesenekleri, 
1 000 + 50 gösterge rakamı üzerinden kesilir. 
Bunlardan ek gösterge rakamı müsait olanların 
emeklilik kesenekleri 1 000 + 50 göstergesi üze
rine, her derece yükselmesi sonunda 50 raka
mı eklenmek ısuretiyle bulunacak 1 000 + 100, 
1 000 + 150 v© 1 000 + 200 İük gösterge ra
kamları dikkate alınarak kesilir.» 

Bundan sonra bumu bağflıyan diğer fıkra hü
kümleri gelmektedir. 

Muhterem Meclisin bildiği üzere, Personel 
Kanunu çıktığı zamanlarda bu ek 50,100,150 ve 
200 rakamları hâkimler için tanınmış bir hu
sus idi ve bunun kabulünde de gösterilen faali-
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yet ve meslekî durum nazarı itibara alınmış 
idi. Aynı durum, burada daha evvel görüşü
len ve (karara bağlanan askerî personel hakkın
da da kabul edilmişti. Sözlerimin başında söy
lediğim üzere; Devlete hizmet mevzuunda, me
mur durumunda, hizmetli durumunda olanla
rın bu istifade durumları, müsavi olma şart
ları, hizmetlerinin karşılığında maaş alma du-
rumlm, birbirlerine denklik göstermek ve bir
birleriyle çelişir duruma düşmemek mecbuiye-
ti içindedir. 

Bu bakımdan, daha evvel kabul edilmiş olan 
bir hrcjyusun sonradan Senatomda yapılan deği-
şiklıilkle Devletin kadrosunda bir kısmına tanı-
nıan ve bir kısmına tanınmıyan bir durum içeri
sinde olması, hakkaniyet içerisinde olmaz. 

Askerî personele tanınan bu hak, elbette 
doğru, yerinde ve haklı görülerek tanınmış ve 
MeclMeriimizce de benimsenmiştir. O halde 
aynı haktan, aynı şeMl etrafında, aynı esbabı 
mucibe ile faydalanma durumu içerisinde bulu
nanlar ve hattâ bugün maaşlarını bu ölçü içe
risinde almakta olan memurların bu ölçüler içe
rsisinde yine emeklilik haklarını elde etmiş olma
ları, Devletin memuruna, hizmetlisine karşı 
aynı düşünüş içeririnde bulunduğunun da ayrı
ca bir ifadesi olacaktır. 

Gerek Millet Meclisimizin üzerinde komis
yonlar ve Umumi Heyet Ouartajk almış olduğu 
kararın yeninde oluşu bakımından, geırekse bi
raz evvel izah etmiş olduğum hususlar muva
cehesinde, Demokratik Parti Grupu olarak, Ko
misyonun getirmiş olduğu teklifin ve Senatonun 
yapmış olduğu değişlerinin aksine olarak, Mil
let Meclisinin daha evvel tkalbul etmiş oüiduğu 
metnin kabul edilmesinin yerinde bir hareket 
olacağı kanaatindeyiz. 

Demokratik Parti Grupunun görüşü bu yol
dadır. Bu görüşe iltifat etmenizi, partim ve 
grupaım adına istirham eder, hepinizi hürmeıille 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Uzıınsr, buyurun efen
dim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

5434 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Yüce Senatodan gelen kanun ta
sarısının süratle gerçekleşmesinden yanayız. 
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Ancak, benden önce konuşan arkadaşımın kıs
men değindiği ve şahsan çok önemli bulduğum, 
Bütçe - Plân Komisyonundaki eleştirmelerin
de de bu yönden aleyhte kaldığım ek 1 nci mad
de üzerindeki görüşlerimi kısaca sunmak is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, daha evvel Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmiş ve Personel 
Kanunu ile paralelliği sağlanmış olan bir me
tin, her nedense Yüce Senato tarafından ge
rekçesini bir türlü anhyamadığım bir sebep
le değiştirilmiştir. Bilhassa gerekçesini ara
dım, gerekçede kaydedilen hüküm şudur : Hi-
yerarşik sistemi bozmamak yönünden 1323 sa
yılı Askerî Personel Kanununda artı gösterge
ler muhafaza edilmiş ve fakat diğer kamu sek
töründe çalışan, daha evvel ek 1 nci madde ile 
hakları teslim edilenlerin maalesef artı göster
gelerinin emekliliğe yansımaması gibi bir ka
rar alınmış. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk kamu perso
nelinin bütün hakları bir bütünlük ve denge 
içinde mütalâa edilmek lâzımgelir. Bu mâruzâ
tımı takdim ederken 1323 sayılı Kanunla sağ
lanmış hakların ve bundan dolayı doğacak 
emeklilik haklarının karşısında olmadığımı, an
cak cidden hepimizi düşündürecek bir yönü ile 
üzecek bir haksızlıkla karşı karşıya geldiğimizi 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 057 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1327 sayılı Kanunla deği
şen 1 nci maddesi, biliyorsunuz ki, kapsam mad
desidir. Bu maddede Anayasa Mahkemesi üye, 
yedek üye ve raportörleri, hâkim ve savcılık 
meslekinde bulunanlarla bu mesleklerden sayı
lan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayış
tay meslek mensupları, Sayıştay savcı ve yar
dımcıları, hatırlıyacağınız üzere, kanunun kap
samı dışında bırakılmış ve ancak kendi özel 
kanunları çıkıncaya değin, malî hükümleri do-
layısiyle geçici maddeler vasıtasiyle bu kanu
nun maddi hükümlerinden faydalanmaları hük
me bağlanmıştır. 

Ek geçici 7 ve 8 nci maddelerde, bilhassa 
Anayasamızın temel sorunlarından olan Yük
sek Mahkemelerin ve bunun altında hâkimler 
arasında fark gözetmeksizin, savcı ve hâkimle
rin durumları diğer personele nazaran farklı 
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mütalâa edilmiş ve ek göstergelerle kendilerine 
şahsi kanaatime göre Anayasal haklar tevdi 
edilmiş bulunmakta idi. 

Şimdi hal böyle iken, hizmet karşılığı bir 
ücret sistemi Personel Kanununda monte edil
miş, ama emeklilikte bunu kesiyoruz. Artı gös
tergeler, birinci derece üstündeki göstergeler 
hiçbir sınıfa tanınmamış olsaydı, elbette bunu 
burada savunmak güç olurdu. Ama istirham 
ediyorum; Anayasanın temel kurumlarından 
olan Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Temyiz 
Mahkemesi, Sayıştay, Askerî Yargıtay gibi ku
rumların başında bulunanlar neden Askerî Per
sonel Kanunundaki albaylık seviyesinde emek
lilikte eşit tutuluyor? Bunun izahı, insafla, 
hukukla mantıkla bağdaşır mı arkadaşlar? Esa
sen bu mahzuru gidermek bakımından Yüksek 
Heyetiniz ve Yüce Komisyon bu maddede ge
rekli ıslahatı yapmış idi. Fakat her nedense Yü
ce Senato cidden izaha muhtaç gördüğüm bir 
gerekçe ile, hattâ gerekçesiz bir görüşle diye
ceğim, bu maddede büyük değişiklik yapmıştır. 
Şahsi kanaatime göre bu müesseselere verilmesi 
lâzımgelen önemle bağdaşacakları bir durum da 
değildir. 

Nasıl Yüce Meclisin kendi haysiyetine ya
raşır bir sistemi, bir düzeni monte etmekte fe
dakârlık gösteriyorsak, bu Meclislerle aynı se
viyede düşünülmesi lâzımgelen Anayasanın te
mel kurumlarında görev alanların emeklilikle
rinde, şimdi huzurunuza gelen Cumhuriyet Se
natosunun değiştirgesini bu görüşle bağdaştır
mak mümkün müdür?... Katiyyen değildir ar
kadaşlarım. îki pramit kuruyoruz, farklı sta
tüler kuruyoruz. Askerî Personel Kanunu hü
kümleri dokunulmaz değildir, bunlara doku
nalım demek istemiyorum; ama sivil kadrolarda 
çalışanların farklı bir işleme tabi tutulmasına, 
çok yakında emekliye ayrılacağını duyduğum 
Anayasa Mahkemesi Başkanının, Emekli San
dığına gidip, yalnız albay seviyesinde bir emek
li maaşı ile karşılaştırılmasına bu Meclis mü
samaha etmemelidir. 

Değeri arkadaşlarım, çok hatalı bir tatbi
katın içindeyiz. Ek gösterge hiç bir sınıfa ta
nınmamış olsaydı, elbetteki bu mâruzâtımın te
mel nedeni olamazdı ve müdafaa edemezdim. 
Ama ek göstergeleri tanımışız, bâzı hizmetlere 
bunu vermişiz; fakat emeklilik statüsünde bun

ları kendilerinden koparıyoruz. Bu, hoş bir şey 
değildir. 

Bir değerli general arkadaşımın Yüce Büt
çe ve Plân Komisyonunda beyan ettiği gibi, 
«Ben bir general olarak Emekli Sandığına çe
kimi lalmak üzere gittiğimde bir Anayasa Mah
kemesi üyesi veya Başkanı ile karşılaşırsam, bu 
farklı durumu izah edemen arkadaşlar» dedi. 
«Bu yönden ben bu görüşten yana değilim» şek
linde konuştu. (A. P. sıralarından gülüşmeler 
ve gürültüler). 

Arkadaşlarım, söz atmanın mânası yok. Bir 
ciddî meseleyi burada görüşüyoruz, çok önemli 
bir meseleyi görüşüyoruz. Bâzı hislerle aldığı-
ğımız kararların çok yanlış reaksiyonlarını za
man içerisinde görmüşüzdür. Bu müesseseleri 
yüceltmek zorundayız. Elbette sadece maddi 
yönden müesseseler yücelmez. Ama Parlöman-
terlerin maaşı bahis konusu olduğu zaman, hak
lı olarak ciddî bir görüşle bu meşale üzerinde 
hassasiyetle durulmuştu. Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Askerî Yargı
tay gibi müesseselerde buna önem vermememiz 
bir bakıma demokratik sistemin icaplarına uy
mamak şeklinde yorumlanabilir. Bu, vahim tari
hî bir hata olabilir, istirham ediyorum, mesele 
üzerinde hassasiyetle durulsun ve bu hata gi
derilsin. 

Millet Meclisi tarafından kabul edilen me
tin gerçeklere uygundur. Uzun müzakereler ne
ticesi saptanmış bulunmaktadır. Bu yönden 
Millet Meclisi Metninin ek 1 nci madde olarak 
kabul edilmeğini bilhassa istirham ediyorum. 
Denklik ve adalet böylece sağlanabilir. Aksi tak
dirde büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Mües
seselerin itibarını büyük ölçüde sarsarız ve ta
rih huzurunda böyle bir görüşe katılsam şahsan 
kendimi sorumlu addederim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN -— Sayın Buldanlı, buyurun efen
dim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Bozatlı buyurun efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Emekli Sandığı Kanununda değişiklik ya

pan kanun tasarısıyla ilgili bu maddenin Millet 
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Meclisince «kabul edilen şekli ile müzakeresi ya
pılan Cumhuriyet Senatosu metninde önemli bir 
değişiklik getirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar Parlâmentoda müşahade et
tiğimiz durum şudur: Umumiyetle Senatoda 
yapılan değişikliklerin kabul edilmesi temayü-
lündeyiz. Bunun önemli sebeplerinden birisi; 
evvelce kabul ettiğimiz metin üzerinde ısrar et
tiğimiz takdirde yeniden kurulacak bir komis
yonun uzun süre çalışması ve ihtilaflı madde
nin hallinin uzun bir zaman alması giıbi bir ge
rekçe genel olarak kararımıza etkin olmakta
dır. 

Halbuki şimdi görüşülen mıadde oldukça 
önemlidir ve hattâ Yüce Meclis bunu daha ev
vel eni - konu müzakere sonunda kabul etti. 
Şimdi bu metni esastan değiştiren bir başka me
tinle karşı karşıyayız. Yukarıda bahsettiğim 
gecikmeyi göze alarak bu maddenin üzerinde 
iyice durulmasında ve Meclisin daha evvel ka
bul ettiği metnin aynen kabul edilmesinde za
ruret görüyorum ve böyle bir kanaat taşıyorum. 
Sebebi şu : 

Personel Kanunu burada eni - konu müza
kere edilirken bir kısım meslek mensuplarına 
gördükleri işlerin ağırlığını ve özelliklerini ve 
ayrıca Anayasa kuruluşu olduklarını hesaba ka
tarak belli derecelere zait 50, zait 100, zait 150 
ve zait 200 gibi ilâve yapmayı Meclis kabul et
ti. Bunun gerekçelerini eni - konu tartıştık, bir 
mutabakata vardık. 

Şimdi, aynı durumda olupta zait alan bütün 
Devlet memurlarının bu zaitlerin emekliliğine 
inikası gerekir mi gerekmez mi, konusunu bu 
Meclis daha evvel görüştü. Zaitlerin emekliliğe 
intikal etmesi lüzumunu kabul etti. Bu defa 
Senato, hiç bir sebep olmaksızın, bu zaitlerin 
bir kısmım kesip bir kenara atıyor; diğer bir 
kısmının emekliliğe intikalini kabul ediyor. Bi
raz evvel arkadaşımın söylediği gibi gerekçe, 
yok. 

Kanunca, bu konuda biraz hissi hareket 
edilmiş lintibaındayım. Hissi hareket etmek, her 
halde Yiîce Meclisten beklenilmemesi icabeden 
bir davranış olması iktiza eder. 

Bu itibarla, çift Meclis olması itibariyle Se
nato zaman zaman bizim çeşitli hatalarımızı gö
rüp düzeltme vazefesini ifa ediyorsa, kanımca 
biz de burada Senatonun hatalı bulunan bu ta

sarrufunu tashih edip üzerimize düşeni yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Karşımızda bir müessese var. Şüphesiz bu 
müessesenin karaıüarı zaman zaman iyi olabilir, 
hatalı olabilir. Bu, ayrı bir konudur. Bir mü
essesenin davranışını her hangi bir şekilde ka
rarlarımıza etkili kabul etmediğimiz takdirde, 
o müesseseyi yüceltmiş ve güçlendirmiş oluruz. 

Burada zaitlerin emeklilik maaşlarına inti
kal etmemesi sonucunda muayyen bir zümrenin 
emekli oluduktan sonra hiç bir haklı sebebe da
yanmaksızın büyük ölçüde zarar görmüş olması 
vicdanlarımızı rahatsız eder. Bu, haklı bir ge
rekçeye dayanmazsa, müsaade etmemeliyiz. 
Çünkü karşımızda ilmî ve inandırıcı bir sebep 
yoktur. 

Arz ettiğim gibi her hangi bir davranışın 
hatası, o müessesenin tümünün kusurlu olması
nı gerektirmez, bizi böyle bir sonuca götürmez. 
Aksine müessesenin daha iyi bir şekle gelmesi 
için, güçlenmesi ve yücelmesi için tasarrufları
mızı objektf ve âdil biçimde yapmak durumun
dayız. Âdil bir biçimde buradan çıkacak bu ka
nun kanımca bu müesseseyi daha kusursuz ve 
yüce bir seviyeye ulaştırır. 

Bu itibarla Meclisin daha önce kabul ettiği 
metinde ısrar etmesi ve komisyonun «benimse
me» talebinin reddedilmesini arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Eroğan, buyurun. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerüi milletvekilleri; 

Arkadaşların temas ettikleri fıkralar üze
rinde durmıya cağım, vaktimizi &lmıak istemi
yorum. Ancak, üzerimde durmak istediğim 
fıkra, 4 ncü fıkradır. Millet Meclisinin İkabul 
ettiği bu fıkrada; «... esas aylıkları birinci de
receye yükselenlerin emeklilik kesenekleri bu 
derecenin son [kademesi 'aylığı üzerinden kesilir,» 
derken diğer dereceleri 'açıkta bırakmış. Bunu 
Yüce Senato düzeltmiş ve şu şekli lalmış: 
«... birinci dereceye yükselenlerin emeklilik 
kesenekleri, bu derecenin dördüncü (kademe
si aylığı üzerinden kesilir. Emeklilik keseneği
ne ese/î aylıkları diğer derecede bulunanların 
emeklilik kesenekleri ise, bu derecelerin beşin
ci kademesi aylıkları başlangıç alınarak kesiüir 
ve yürütülür.» demiş. 

Şimdi, gerek Millet Meelisinin ve gerekse 
Yüce Senatonun kabul ettiği, 1 nci deaneoeye 
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yükselenlerin emeklilik kesenekleri için 4 ncü 
kademeyi almasının dmhı kabil. 4 ncü kade
me, 1 nci derecenin ©on kademesidir. Ancak 
diğerlerinde 5 nci kademeyi almasının daahı bi
raz zordur. Neden 5 nci de 6 nci kademe de-
ğiil, 2 nci değil, 3 ncü değil? Bunun izahını 
yapmak, her halde komisyonca (kabîl olacaktır. 
Ama tatminkâr olacağına inanmıyorum. 1 nci 
derecede 4 ncü kademe, |son kademe olması 
sebebiyle tatminkâr, aklî ve mantıkî ise, diğer 
dereceler için de aynı şekilde son (kademeler 
esıas alınması lâzımgelir kanaatindeyim. Bu 
fıkranın bu şekilde tadili hususunda bir öner
ge veriyorum, iltifat görmesini saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, önerge vermek 
mümkün olmuyor efendim. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUŞTA-

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Muhterem arkadaşlarım 5434 sayılı Kanunun 
tadili ve Senatonun metninin benimsenmesi üze
rine, bilhabsa zaitler üzerinde ısrarla durdular. 
Arkadaşllarımın hafızalarını tazelemek için bir 
husuea bilhassa işaret etmek istiyorum. 

657 sayılı Kanunu tadil ©den 1327 sayılı 
Devlet Personel Kanunu çıkarken Sayın Maliye 
Bakanı «maaş ve ödenekler» tâbiri ile karşıla
şıldığı zaman, Anayasadaki bu hü'küm «maaş 
ve ödenek» olarak geçtiği için bilhassa adalet 
mensuplarınla verilecek zaitlerin emeklilik ke
seneğine tabi olmıyacaklarmı sarahatle ifade 
etmişlerdir. Bu bakımdan, ısonradan Yüce 
Meclisimizce kabul edilen ve zaitlerin emekli
lik keseneğine esas alınmasına ait hüküm üzeri
ne Senato tarafından yapılan değişikliğin mu
cip sebata yoktur, diye işiaret ettiler arka
daşlarımız. Muhterem arkadaşlarım, bunun mu
cip sebebi vardır. Bu mucip sebebi Bütçe 
ve Plân Komisyonumuz da kabul etmiş du
rumda. 

Bir defa, «Askerî personele verilen zaitler 
(emeklilik keseneğine iiiâve edildiği halde, diğer 
meslek gruplarına niçin bu hak tanınmıyor?» 
dediler. 

Malûmuâlinİz, hâkimler sınıfında 2 (senede 
bir terfi edilir. 16 senelik bir hizmet sonunda 
bir hâkim 1 000 + 50 durumuna geçer. Ama 

askerlere tanınan (1 000 + iara 30 nci senede 
gelinebilir. Aradaki farka bilhassa temas etmek 
istiyorum. 

Diğer toraftan sivil personel için, malû-
mualıiniz 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde vazife
nin ehemmiyetine göre verilecek zaiîJler BaJkan-
liar Kurulu kararı ille mümjkündür. Bakanlar 
Kurulu, o vazifemin ehemmiyetine, taşıdığı 
mesuliyet değerine göne bunu takdir edecek 
ve verecek. Ama bu arkadaş o vazifede iken 
emekli olursa, Meclisin elskiden kabul etmiş 
olduğu kanun şekline göre, o takdirde (1 000 + 
50,1 000 + 100, 1 000 + 150 veya 1 000 + 200) 
hangisi ise, onun üzerinden emekli olacaktı. 
Halbuki Bakanlar Kurulu kanar ile vazifesinden 
lahnmış olan, yani başka bir vazifeye tâyin edil
miş olan, başka bir vazifeye atandığı zaman bu 
hakkı kaybetmekteydi. Binaenaleyh, sivil per
sonel arasında da bir hajksızlık meydana gel
mekteydi. İşte bu haksızlığı kaldırmak ve di
ğer taraftan Personel Kanununda esas ittihaz 
edilen zaitlerin emeilıilik keseneğine tabi olmıya-
cağı sarahati karşısında Senato daha önce Per
sonel Kanununa istinadettirdiği bu mucip 
sebeple hareket etmiştir. Sivil personellin 
(1 000 + ) üzerinden emekliliîk keseneğine ta
bi olmaması esasını kabul etmi§ ve bu pren
sibi Bütçe ve Plân Komisyonumuz da benim
semiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, bu 
elsas bir defa sivil personel arasında bir müsa
vatı sağlayacaktır. 

İkincisi; yalnız 1 000 üzerinden düşünmiye-
lim. Hâkim sınıfında olan bir arkadaşımız 
8 nci dereceden veya 10 ncu dereceden veya 7 
nci dereceden, 6 nci dereceden emekli olsun. 
Sivil personelde zait olmadığına göre, sivil per
sonel zait üzerinden emekli alamıyacak. Buna 
mukabil hâkim sınıfından farzı muhal 8 nci de
rece veya 6 nci dereceden emekli olan bir hâ
kim zait üzerinden emekli olabilecek demektir. 
Yani bu metni benimseme ile sivil personel 
arasında bir müsavat temin edilmiş oluyor ve 
aynı zamanda da 1327 sayılı Kanunun getirdi
ği âsasa da bu suretle intibak etmiş oluyor, 

Sayın Eroğan'm temas etmiş olduğu, diğer 
kademelerde 5 nci derece esıas alınmasının se
bebi iki senede terfi edenler içindir, tki sene
de terfi edeceği için, iki sene sonra farzı mu-
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hal 4 ncü derecede ise 3 ncü dereceye intikal 
edecektir. O bakımdan bu esas kabul edilmiş
tir. 

Bu bakımdan Yüce Senatonun kabul etmiş 
olduğu şekli Bütçe - Plân Komisyonu olara(k 
biz de benimsemiş bulunuyoruz. Yüce Heyeti
nizin bunu uygun karşılayacağı kanaatinde ol
duğumuzu arz eder, saygılarımı ısunıarım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir soru 
var. 

Sayın Şener bir soru göndermişler; ( + 50, 
+ 100, + 150 ve + 200) lerin maaş veya ay
lıktan sayılıp sayılmadığının Sayın Komisyon 
Sözcüsünden sorulmasını istiyorlar. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Devamla) — Evet, sa
yılmaz; aylıktan değildir efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
Sayın Refet Sezgin, buyurunuz efendim. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
•Sayın Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve sayın 

milletvekili arkadaşlarım konunun izahını yap
tılar. Millet Meclisi metni dile Cumhuriyet Sena
tosunun metni arasında meydana gelmiş bulu
nan fark bakımından meseleyi birçok bakım
lardan müdafaa etmejk mümkündür. 

Efendim, 1 000 + 50, 1 000 + 100, 1 000 + 
150, 1 000 + 200 maaşa dâhil değildir... Bu 
bir görüştür. Sivil personel arasında müsavaltı 
tesis etmek gerejkir ve Cumhuriyet Senatosunda 
kabul 'edilmiş bulunan değişik metin de sivil 
personel arasında müsavatı teste etmiştir... Bu 
da bir görüştür, müdafaa edilebilir. 

Bendeniz, bu esasların dışında bir meseleyi 
huzurunuzda münakaşa ötmek istiyorum: 

Muhterem milletvekilleri, 
Personel Kanununun huzurunuzda müzake

re ve kabulü sırasında cereyan etmiş bulunan 
müzakereler ve ona iliş|kili olarak çıkan siyasi 
olaylar da hepinizin hafızalarmdadır. O gün 
Yüce Parlâmentoda bir prensip istikametinde 
me&eleyi mütalâa ve reyimi o istikamette izhar 
eden ve o istikametteki reyine bugün dıe sada
kat gösteren bir iarkadaşınız sıf atiyle bu mese
lede konuşmayı kendim için bir vicdanî mec
buriyet telâkki ettim. Hattâ bu ihtilâf sebe-
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biyle, mücerret bu ihtilâf siebebiyle prensip 
meselesi telâkki ettiğim bu işten dolayı bakan-
liKitan ayriidığım da Yüce Heyetin maiiûmu 
olsa gersk. 

Mesele şu idi: Personel Kanunu hazırlandı
ğı zaman adiî organda görevli bulunanların bu 
kanunun şümulü dışında bırakılması ve bun
lar için özel bir kanun getirilmesi düşünülmüş 
idi. Ancak, bu özel {kanunun hazırlanmalına 
değin de bu kanundan yararlanılması kabul edil
mişti. Mesele, Yüce Parlâmentoda, komisyon
larda müzakere edildi; netice itibabariyle Yü
ce Heyetlin reyleriyle bu görüş istikametinde 
ballediildi. Neden? Mesele şu idi: 

Adlî organda vazife ifa ledenlerin, daha 
doğru bir tâbirle, adlî organın ifa etmiş bu
lunduğu faaliyet dikkate alınmak suretiyle bu 
hükümler getirildi. Bu münakaşa yapılırken 
bir hâlkimin efâlinden şikâyetçi olmıanız müm
kündür. Ben, çantasında üç tane tabanda zu
hur eden bir üniversite öğrencisini, delil kifa
yetsizliği sebebiyle beraat lettıinen veya tevkif 
etmeyip serbest bırakan hâkimin fiilinden müş
tekiyim, şikâyetçiyim. Ama, bu, adalet mües
sesesinden, adaletin fonksiyonundan şikâyet
çi olma mânasını tıazammun etmez, bu müesse
seyi ilzam etmez. 

Adlî {kanarların ittihaz edildiği sırada cemi
yeti incittiği vakıadır. Tarihte bunun pek çok 
misalleri vardır. Birtakım adlî kararlar zama
nında cemiyeti rahaıilsız etmiştir. Aksi de va
rittir. Bir çok kararlar ittihaz edildiği zaman 
cemiyeti memnun etmiştir; ama beş sene, on 
sene, yirmi sene sonra cemiyet bu hükümlerden 
rahatsız olmuştur veyahut memnun olmuştur. 
Bu mesele kabili münakaşadır. Şahısların dav-
ranışlariyle müesseseler hakkında hüküm ver
mek elbetteki Yüce Parlâmentonun ve Yüce He
yetinizin hatırından geçmez. İşte o sebeple ve 
o itibarla bu Emeklilik Kanunu Yüce Mecliste 
müzakere edildiği sırada 1 000 göstergesinin 
üzerinde + 50, + 100, + 150, + 200 e müjîte-
hak olanların emejklıilik işlemlerinde bunun esas 
alınması hususu kabul edilmiştir. 

Bendeniz Cumhuriyet Senatosunda meselenin 
mütalâasında bu müessesede, bu müessesenin 
ifa ettiği fonksiyona uygun olarak konunun mü
talâa edildiği görüşünde değilm. Sivil perso
nel arasında müsavat yaraitıldığı kanaatinde 
değilim. Esbabını arz edeceğim: 
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Personel Kanunu mahrumiyet riski, yıpran
ma tazminatı ve saire gibi yan ödemeleri gerek
tiren birtakım ödeme secilerini derpiş etmiş 
midir? Etmiştir. Anayasaya göre yargı orgıa-
nında göre\ili bulunan bir vazifeli başka hiçbir 
vazife aliamaz, Bu da Anayasa hükmüdür. 
Şimdi bir taraftan vazifesinin önemi' bakımın
dan bâzı şahıslara, sivil personele yan ödeme 
yapma imkânınız vardır Personel Kanununa 
göre.. Ama geliriz burada «Adlî organda görev 
ifa eden şahısların vazifesi çok önemlidir,» de
riz; yıpranmaları da bahÂs konusudur, ama 
onlara hiçbir yan ödememe yapmamız imkânı 
mevcut değildir ve ıek bir görev lalmıaüiaırı da 
Anayasa bajkımından mümkün değildir. Nerede 
©ivil personel arasında müsavat? Sivil personel 
arasında müsavat Personeli Kanunu bakımından 
getirilmiş değildir. Birtakım istisnalarla bu 
müsavat bozulmuştur ve bugünlerde cereyan 
eden görüşmelerden, Hükümetin, bakanlıkla
rın, idari kademelerin çalışmalarından istisna
ların daha da iantacağı husıisuuda birtakım ha
berler basında neşredilmektedir. Asıl personel 
arasında müsavat esasından hareket eden vâzıı 
Ikanıun, mümkün olduğu nisbetbe bunu teyid 
teden hükümler sevk etmek mecburiyetindedir. 
Bu ayırım, Senatonun değiştirgesi ve komis
yonun buna iştiraki, bilâkis her umumi ka
nundaki müsavat ilkesine ayjkırı bir manzarayı 
ortıaya çıkarmaktadır. 

Bu noktadan da çok kıymetli Komisyon Söz
cüsünün mütalâalarını tam ters mânada almak 
lâzrmgeiMiği kanaatinde olduğumu belirtmejk is
tiyorum. 

Böylece muhterem milletvekillerine, Cumhu
riyet Senatosunun ve komisyon değiştirgesinin 
isabetli bulunmadığını, isabetli olan metnin 
Yüce Heyetinizin evvelce kabul etmiş olduğu 
metin olduğunu ve o metnin esas alınmak su
retiyle meseilenin bir şekli halle bağlanmasının 
uygun bulunduğunu; Yüce Parlâmentonun 
kendisine ait bulunan bir meselede ittihaz edi
len h'fcsî karara karşı bir reıalksiyon gösteriyor
lar şeklindeki ithamdan da Yüce Parlâmen
toyu vikaye etme bakımından bu şekilde mese
leyi mütalâa etmek gerektiği hususundajki gö
rüşümü saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından (alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın (Mesut 'Erez, Ibuyurunuz 
efendim. 

MESUT EREZ '(Kütahya) — (Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Emekli Sandığı 'Kanununda değişiklik ya
pan kanun tasarısı (hazırlanıp (Meclislere sevke-
dilldiği zaman Hükümette olan ve Maliye Ba
kanlığını deruhte etmiş Ibulunan (Bu kanun da 
Maliye (Bakanlığı tarafından (hazırlanmış bulun
maktadır) (bir arkadaşınız olduğundan, o (hazır
lanan tasarıda durum ne idi ,niçin öyle hazır
lanmıştı; bu (husustaki bilgilerimi ve mütalâa
larımı arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

O tasarıda + 00, + 100, + 1150 ve + 200 
tarzındaki ek göstergelerin emekliliğe sayılması 
(hakkında (her (hangi (bir Ihüküm mevcut değildir. 
Bilâhara Mecliste yapılan değişiklikle bu hü
küm konulmuştur. (Halen iş başında bulunan 
'Cumhuriyet Hükümeti de o tasarıyı benimse
miş (bulunmakta /7e o tasarının müdafaasını 
huzurunuzda yapmış durumda idi. ıŞimdi mese
lenin o tasarı hazırlanırken malûm olmıyan bir 
mesele olduuğnu, binaenaleyh gözden kaçtığı 
için bu konuyu (halleden bir maddenin konul
mamış olduğunu farz etmek mümkün değildir. 

Evvelâ burada .ileri Sürülen (fikirlerin özü 
şu: ı«Askerî Personel Kanununda bu ek göster
geler emekliliğe sayılıyor, ısivil memuriyetlerde 
sayılmıyor, (bu olmaz.» ıfikridir. Bu tfiMr tasan 
hazırlanırken de malûm bir fikir idi; neye o 
tarihlerde iş (başında olan 'Hükümetin hazırla
dığı tasarıya (bu konulmamıştır? 

Muhterem arkadaşlar, ciheti askeriyede İki -
üç sene önce çıkmış olan (bir kanunla, numarası
nı iyi Ihaltılıyor muyum bilmiyorum; 026 sayılı 
Kanunla en yüksek gösterge olan bin göster
gesi albaya verilmiş bulunuyordu. E! Askerî 
vazifelerde (hiyerarşi gayet kesin ve açık bir 
şekilde görülüyor. Albay sınıfından sonra tuğ
general, tümgeneral diye yukarıya doğru rüt
beler çıkıyor. 

Şimdi, orada garip bir durum (hâsıl olmuş
tu. Hem albay bin göstergede olacak, hem de 
generaller bin (göstergede olacak.. Halbuki, ge
neral yeni bir rütbeydi ve orgenerale kadar bil
mem kaç senenin geçmesi icabediyordu. Burada 
bu maaşların aynı olmasını kabul etmek müm
kün değildir, bir fark olması gerekiyor, işte bu 
göstergeler, Askerî Personel «Kanununda, bu 
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farkı gözeterek konulmuştur. Böyle olunca ora
da onun maaş karakteri, ücret karakteri açık
tır. 

Sivil memuriyetlere geldiğiniz zaman, Per
sonel Kanununda (Meclislere sevkedilen tarzı 
ile 'büküm şöyleydi: Evvelâ bin göstergeye gele
cek bir memuriyeti deruhte eder. O memuriyet
ler içerisinde önemine göre, ki onun da önemi; 
idare ettiği şahısların adedi, deruhte ettiği 
mesuliyetin derecesi nazarı itibara alınarak 
te'shit olunur. Binaenaleyh, bir nevi vaailfenin 
önemi ve sorumluluğu tazminatı şeklinde müta
lâa edilerek ek gösterge verilmiştir. Tasarı (böy
leydi. Böyle olunca, sivil memuriyetlerde bir 
nevi sorumluluk tazminatı karakteri dalha üs
tün, askerî görevlerde ise maaş ve ücret karak
teri daha üstün. Yani rütbe yükseldikoG maaşın 
da yükselmesini temin için konulmuş oluyor. 

Meclislerde yapılan değişiklikle, iyi hatırlı
yor muyum yine (bilemiyorum, zannediyorum 
Senatoda yapılan (bir değişiklikle Hükümet ta
sarısının 'bu maddesi sadece (birinci derece me
muriyetler için değil; hir, iki, üç ve dördüncü 
derece memuriyetlere de ek gösterge verilecek 
şekilde değiştirilmiştir. 

Şimdi (böyle olunca; sivil memuriyetlerde de 
bu ek göstergelerin emekliliğe sayılacağını ka
bul edecek olursanız hâzı problemler, (bâzı me
seleler ortaya çıkıyor. 

Evvelâ, dördüncü derecede olan ve ek gös
terge alan, (ki, kanun müsait halen) bir me
murun da bu ek (göstergesi emekliliğe sayıla
cak mı? 

Sivil memuriyetlerde Bakanlar (Kurulu kara
rı ile oluyor; (bu sene Bakanlar Kurulu kararı 
ile ek gösterge verilebilir, ertesi sene verilmiye-
hilir; hu sene ek gösterge verilecek görevler 
arasında zikredilen bir görev, ımütaakıp karar
nameyle oradan çıkartılabilir. 'Demek ki, sivil 
memuriyetlerde durum askerî vazifelerde oldu
ğu kadar açık değildir ve belli değildir. 

Bunun (böyle olduğunu Millet Meclisinde 
kabul edilen ilgili (fıkrayı okumakla anlamak 
mümkün. Bu fıkranın tanzim etmek istediği 
şey şu: Ek 'göstergeler de emeklilik maaşıma 
dâhil edilir. Bu temin edilmek isteniyor. Bunu 
temin etmek için hakiniz ne kadar uzun şeyler 
yazılmıştır : 

«Birinci derecenin son kademe aylığını ka
zanılmış hak olarak alıp da hu kademede 1 yıl 
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emeklilik keseneği ödiyenlerden ek gösterge ra
kamı bulunanların emekli kesenekleri 1 000 + 50 
gösterge rakamı (üzerinden kesilir, (Bunlardan 
ek gösterge rakamı müsait olanların emeklilik 
kesenekleri 1000 + 50 göstergesi üzerine her 
derece yükselmesi süresi sonunda 50 rakamı 
eklenmek suretiyle bulunacak 1 000 + 100, 
1 000 + 150,1 000 + 200 lük gösterge rakam
ları dikkate alınarak kesilir.» 

Daha bitmedi, devam ediyor : 
«Ek gösterge rakamları sonradan azalan

lar ile tamamen kaldırılanların veya ek göster
gesi hulunmıyan görevlere geçenlerin emeklilik 
kesenekleri, emeklilik keseneğine esas olan es
ki aylıkları üzerinden kesilmeye devam olu
nur.» 

Yine bitmedi, (bir tfıkra daha : 
«Birinci derecenin son kademe aylığını ka

zanılmış hak olarak almamış olanların derece 
ve kademe (göstergelerine eklenen rakamlar 
emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ha
zara alınmaz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Bu fıkranın bu kadar uzun yazılması, sivil 

memuriyetlerde ek (göstergeler emekliliğe sayıl
dığı takdirde karşılaşılacak, hâzı problemleri 
halletmek endişeyle olmuştur. Onun için bu 
derece uzun yazılmıştır. 

Bu derece uzun yazılınca, adalet tam teessüs 
etmiş midir?.. 

Şimdi, birinci derece aylık almıyan, üçüncü 
derece aylık alan, ikinci derece aylık alan ve 
fakat ek (gösterge alan, (bilfarz zait 100, zait 160 
ek gösterge alan (ki, Personel Kanununun o 
maddesi buna müsaittir) hir kimse çıkıp da; 
«Niye henimki sayılmıyor, mutlaka hirinci de
receye çıkmam bekleniyor Birinci dereceye 
çıkacağım, ondan sonra 1 yıl geçecek; 1 yıl geç
tikten sonra 1 000 + '50 üzerinden emekli ay
lığı kesilecek. Madem ki hu verilmiş hir tazmi
nattır, ben üçüncü derecede de olsam, birinci 
derecede de olsam emekliliğime sayılmalıdır.» 
diye hir iddiada bulunduğu zaman, bunu da 
karşılamak kolay olmuyor. 

Şimdi, (özetle ben huzurunuzda şunu söyle
mek istiyorum: Bu konu ile ilgili olarak beyan
larda bulunan arkadaşlarımızın haklı oldukları 
taraflar vardır. Ancak, Millet Meclisince kabul 
edilen metin arkadaşlarımızın temas ettikleri 
hususları tam olarak halletmediği ıgihi, yeni bir
takım problemler de doğurmaktadır. 
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1327 'sayılı Kanumm (bu ek göstergelerle 
ilgili maddesi henüz tatbikatta (görmüş değildir, 
ne şekilde tatbikat göreceği de belli değildir. 
Bu sene Bakanlar Kurulu karan ile roir tatbi
kat görse, gelecek sene aynı tatbikata; tatbi
kattan alınacak intibalar dolayısiyle 'devam 
edilip edilmiyeceği de meşkûktür. Benim kanım
ca, bu ilgili madde foir süre tatbik olunmalı ve 
müstakar İbir (hal almalı. 'Tatbikatın bu istikra
rına Ibinaen, o 'tarilhlerde, Ibundan ibir - iki yıl 
sonra ne gibi İbir muamele yapılarak hu mesele 
düzeltilecektir, o zaman düşünülmelidir. 

Sözlerimi, Senato metninin daha doğru ol
duğu ve iSenato metnine oy verilmesinin doğru 
olacağı kanısında (bulunduğumu beyan ederek 
•bitiriyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — ISayın Karaca. 
KİYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Arkadaşlarımızın, bu kanunun lehinde ve 

aleyhinde çeşitli görüşlerini belirtmek suretiy
le değindikleri noktaları tekrar etmiyeceğim. 

Bilebildiğimiz kadar, hukukun bâzı genel 
prensipleri vardır. Bu genel prensiplere uymak 
mecburiyetindeyiz. Saniyen, kanun yapma du
rumunda olan kimselerin de, her kanunun çıkı
şında hukukun (bu genel ilkelerini göz önünde 
tutması ieaJbeder. 

Bir kanunun kanun olabilmesi için, hukukun 
kitaplarında yazdığı üzere, birçok vasıfları 
muhtevi bulunması lâzımdır. Bunlardan en mü
him İM unsur şudur: 

1. Kanun genel olmalıdır. 
2. Kanun, o ülkedeki insanlara eşitlik getir

melidir, eşitliği sağlamalıdır. 
Şimdi, Senato, yapmış olduğu ıbu değiştiriy-

le genellik ve eşitlik prensibini ihlâl etmiş bu
lunmaktadır. 

ıSayın Mesut Erez bidayetinden beri, Maliye 
Bakanlığı görevlini ifa ettiği zaman da aynı gö
rüşleri savunmuştu, bugün de aynı görüşleri sa
vunuyor. Tabiatiyle onun bu görüşlerini saygı 
ile karşılamak lâzımdır; inanç meselesidir. Fa
kat, hâkimlerin maaşlarının üzerinde zait '50, 
100, 150, 200 1er bu Mecliste müzakere edilip 
kabul edildiği zaman o gün (bu komisyonun 
başkanı veya sözcüsü bulunan kişilerin bu tale-
(be karşı hiçbir tepkisi yoktu. 

Yüce Meclis, bu maddeyi hirinci defa bura
da müzakere ederken iyide, âriz amik tartışa
rak, neticelerinin münakaşasını yaparak, aklı
nı, iradesini kullanmak suretiyle izharı oyda 
bulunmuştur. Nasıl bir izharı oy? Gerekçeye 
müstenit... Halbuki, ıSayın Ali Rıza Uzuner'in 
de ifade ettiği gibi, ıSenatonun metninün ge
rekçesi yoktur; gerekçesizdir. 

Şimdi, elimizde (bulunan Anayasamız bağım
sız müesseselerden 'bahsetmiştir; insanlık ide
alinin en mümtaz kisvesi altında icrayı adalet
te bulunan ve Yüce Meclis ğilbi millet adına hü
küm veren hâkimler için özel kanunların, özel 
statüye taibi maaş kanunlarının getirilmesini da
hi âmir bir hüküm olarak derpiş etmiştir. 

Şimdi, aleyhte fikri savunan bir arkadaşı
mız askerî personelde general sınıfında bulunan 
kimselerin memuriyet ve makamlarının icabı 
olarak bir özellikten bahsetti, ki Anayasamız 
bunlar için bağımsızlıktan dahi bahsetmemiştir. 
Bağımsızlığından bahsedilen Anayasa Mahke
mesi, Şûrayı Devlet, Sayıştay veyahut da Tem
yiz Mahkemesi ve diğer umumi mahkemelerdeki 
bağımsızlıkları müsellem bulunan mahkeme hâ
kimlerine evvelce Yüce Meclisin düşünerek, mü
nakaşa ederek, gerekçeye müstenidolarak ver
miş olduğu kararlarından dönmeleri için hiçbir 
sebep yoktur. Karar hissidir. Bu hissi kararı 
Yüce Meclisin aklı selimle geri çevireceğine 
inanmaktayım. 

Sayın Erez'in (bahsettiği haksızlık Askerî 
Personel Kanunu ve 'Genel Personel Kanunu 
yapılırken yaratılmıştır. Çok doğru bir nokta
ya temas buyurdular; evet, eğer bir orgeneral 
emekli olduğu zaman, zait 200 1er emekli maaşı
na dâhil edilmeseydi, blir orgeneral ile bir al
bay aynı derecedeki maaş üzerinden emekli 
olacaklardı. Doğru, ama bu haksızlığı, yanlış
lığı burada değil; (bu kanun yapıldığı zaman 
dikkate almak gerekirdi. Bir albayı birinci de
recenin birinci kademesine değil, ondan aşağı 
bir kademeye getirmek suretiyle, onun üzerin
deki hulunan generallerle arasındaki hiyerarşik 
durumu, rütbe farkını maaşda da nazarı itilba* 
ra almak icabederdi. Birindi noktada yapılmış 
bir haksızlığı bir başka kimsenin sırtından te
lâfi etmeye hakkımız yoktur. 

Yüce Meclisin kararında musir olacağı inan
cı ile saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (0. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergeleri 
gelmiştir, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz ek 1 nci madde 

aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve teklif ederim. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Konu kâfi derecede görüşülmüş ve aydınlan

mıştır. Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Bolu 
Halil ibrahim Cop 

Sayın Başkanlığa 
E'k 1 nci madde üzerinde yeteri kadar arka

daş konuşmuş ve durum aydınlanmıştır. Müza
kerenin yeterliğinin oylanmasını arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
söz almış bulunanların kaç kişi olduğunu öğre
nebilir miyiz? 

BAŞKAN — Yalnız siz söz almış durumda
sınız efendim. Söz almış olarak bir tek siz var
sınız, başka söz alan arkadaşımız yok. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Konuş
sunlar efendim... 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız önergelerini 
geri alırlarsa o imkân doğar. 

Efendim yeterlik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmJiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek 1 nci maddenin benimsenmiş şeklini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiş
tir. 

Ek 2, ek 3, ek 4 ve ek 5 nci maddeler kesin
leşmiştir. Üzerinde değişiklik yapılan ve komis
yonumuzca benimsenmiş olan ek 6 ncı maddeyi 
Okutuyorum efendim: 

Ek madde 6. — Emekli^ âdi malûllük, vazife 
malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan öde
me yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı 
için, ek 4 ncü maddeye göre hesabedilecek aylık 
bağlamaya esas tutarların yarısı emekli ikra
miyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 
30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alın
mak:. 

Emekli, âdi malûllüğü veya vazife malûllü
ğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme 
yapılmadan ölen iştirakçiler için yukardaki 
esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, 
aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve 
yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesin
de gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden 
iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye 
ayrılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmet
lerine karşılık yukardaki esaslara göre emekli 
ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye 
ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahak
kuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alı
nan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla 
olamaz. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsa
mına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkın
da da yukardaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik 
ikramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri 
kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ik
ramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sa
yıştay ve Danıştay başkanlarının ise kendi ku
rumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 
2 ay içinde faturası karşılığında sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emekli
lik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıki 
fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Ek 6 ncı madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye yok. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Ek madde 7, Ek madde 8, Ek madde 9, ke
sinleşmiştir. Ek madde 10 u okutuyorum efen
dim. 

Ek madde 10. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan 
dah önce emekliliğe tabi bir görevde bulunmuş 
olanlar, bu sıfatlarının devamı süresince (da
ha önce 23 . 10 . 1989 tarihli ve 1186 sayılı Ka
nunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmiş olsalar 
dahi)müracaatlerı halinde Türkiye Cumhuriyeti 
Emeki Sandığı ile ilgilendirilirler. 
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13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanun hü
kümleri, adı geçenlerin bu sıfatlarının devamı 
sırasnda Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi ola
rak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uygula
nır ve intibakları buna göre yapılır. 

BAŞKAN — Ek 10 ncu madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye yok. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir efendim. Madde kesinleşmiştir. 

Ek madde 11. — İştirakçilerin, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bulunma
dan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli ola
rak geçen hizmetleri, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen 
ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlan
dırılır. 

BAŞKAN — Ek madde 11 üzerinde söz 
isteyen sayın üye yok. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Ek 12 nci maddeyi okutuyorum. 
Ek madde 12. — 5434 sayılı Kanun ve ona ek 

kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin 
emeklilik işlemleri; 

a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirak
çinin göreve tâyinindeki usule göre tâyine yet
kili makamın, 

b) îsfcek üzerine veya yaş haddi veya ma
lûllük (Âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde, 
iştirakçinin mensubolduğu kurumun en yüksek 
âmirinin, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. 
belediye başkanları, illerin daimî komisyon üye
leri ile, Sandıkla ilgileri kesilmiş olup da bir 
kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik 
hakkı devam edenlerin, istek, maluliyet ve yaş 
haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendik
leri en son kurumun en yüksek âmirinin, bun
lardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği nlmı-
yanların son defa görev yaptıkları yer başka
nının, 

d) Kurumların, yönetim veya Müdürler 
Kurulu üyelerinin istek, mâlûlliyet ve yaş had
di hallerinde, atanmalarında inhayı yapan ku 
rumun en yüksek âmirinin, (Müdürler Kurulun
daki memur temsilcileri, bu göreve seçilmeden 
önceki görevi nazara alınarak yukardaki fıkra
lar hükümlerine göre) 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve 
yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkanlığı, 

Onayı ile tekemmül eder. 
BAŞKAN — Ek 12 nci madde üzerinde sor is

teyen sayın üye yok. Benimsemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiş ve madde kesinlenmiş'tir. 

Ek 13 ncü madde kesinleşmiştir, Ek 14 ncü 
maddeyi okutuyorum efendim: 

Ek madde-14. — Yönetim Kurulunun 5434 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (ç) fıkrasında 
yazılı konularla ilgili kararlarının birer örneği 
ilgililere tebliğ olunur. 

İlgililer buna ait kararlara karşı sandık aley
hine Danıştay nezdinde dâva açabilirler. 

BAŞKAN — Ek 14 ncü madde üzerinde sö& 
isteyen sayın üye yok. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Efendim ek maddeleriyle birlikte madde 
2 yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul 
etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 3 ü okutuyorum. 
Madde 3. — 5434 sayılı Kanunun 39, 53, 62, 

66, 78, 82 ve 88 nci maddelerinde yazılı (15) ve 
(20) yıllık süreler, (10) yıla indirilmiştir. An
cak, 53 ncü maddeye 22.6.1956 tarihli ve C741 
sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye yok. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 4 ü okutuyorum : 
Madde 4. — 5434 sayılı Kanunun 33 ncü 

maddesinin son fıkrası aşağıdaki §ekilde değiş
tirilmiştir : 

Fiilî hizmet müddeti zamları, emeklilik 
muamelelerinde fiilî hizmet sayılır. Bu zamla
rın toplamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist 
ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye yok. Benimsemeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 5434 sayılı Kanunla 7 . 2 . 1969 

tarihli ve 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 
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Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı, emek
li ve âdi malûllük aylıklarında, emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylıkların % 80 ini geçemez. 
Vazife malûlleri bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler,... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — '5434 sayılı Kanuna 2.3.1970 

tarihli ve 1239 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak, ölüm (halinde 18 yadını, orta öğre
nimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta 
ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malûllük 
şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim du
rumları da göz önüne alınarak, yukardaki yaş
ları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından 
itibaren kesilir. Şu kadar ki., bunlardan aylık
larının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının 
yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettireme
yecek derecede malûl ve muhtaç bulunanların 
aylıklarının ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum .Kabul edenler „. Kabul etmiysnler... 
Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye

ti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

BAŞKAN — Efendim geçici 1 nci madde ke
sinleşmiştir. Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 

Geçici Madde 2 — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi, Temsilciler Meclisi üyesi, dışar
dan atanmış bakan iken veya bu görevlerden 
ayrılıp da başka bir göreve girmeden, bu ka
nunun yayımlandığı tarihten önce emekliye ay
rılmış bulunanların emekli aylıkları ile ölenle
rin dul ve yetimlerinin aylıklarının intibak ve 
yükseltme işlemleri, birinci dereceden emekli 
olanlar da bu derecenin dördüncü kademesi üze
rinden, diğer derecelerden emekli olanlarda ise 
bu derecelerin beşinci kademesi başlangıç alı
narak yapılır. 

Emekli iken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğine seçilmiş olup da bu kanunun yayım
landığı tarihte bu sıfatları devam edenler ve
ya etmiyenler ile bunlardan ölenlerin dul ve 

yetimlerinin aylıkları hakkında da yukardaki 
fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesin
leşmiştir, 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 
önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltme 
işlemleri, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunun ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar 
Kurulunca bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç altı ay içinde tesbit edilecek esas
lar uyarınca 1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli 
olarak yapılır. 

Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarının 
Bakanlar Kurulunca tesbiti tarihinden itibaren 
bir yıl içinde bitirilir. 

Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, 
bu aylıklar 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 
(Sonradan mahsubu yapılmak üzere) % 50 ora
nında avans ile ödenir. 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 ta
rihleri arasına ait farklar geçici 1 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgili
lere ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok, Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 4, — Bütçe kanunlarına bağ
lı (e) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üveîeri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşın
da ve iç isyanların bastırılmasında fevkalâde 
hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya bunlar
dan şehidolanlarm dul ve yetimlerine ayrı ayrı 
kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet ter
tibinden bağlanmış olan aylıklar ile Kore Sava
şında üstün başarısından ötürü vatani hizmet 
tertibinden maaş alanların aylıkları yüzde yüz 
oranında artırılmıştır. 
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Bunların aylıkları hakkında da ek 5 nci 
maddedeki alt sınır hükümleri uygulanır, 

Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkla
rın alt sınıra yükselmesinde özel kanunlardaki 
nispetler göz önünde tutulur. 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 
tarihleri arasına ait farkları geçici 1 nci madde
nin ikinci ve 'üçüncü fıkralarındaki esaslar uya
rınca ilgililere ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve geçici 4 ncü madde kesinleş
miştir. 

Geçici 5 nci madde kesinleşmiştir, geçici 6 
nci maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 6. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 
30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı Ka
nunla bu kanuna atıf yapan kanunlar gereğince 
hizmet borçlanması hususunda Sandığa müra
caat edenlerin borçlanma işlemlerinde, müra
caat ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine 
esas aylıklarının 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1322 
sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki % 35 
nisbetinde zamlı tutarları esas alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 
1 . 3 . 1970 tarihinden bu kanunun yayımlan
dığı tarihi takibeden 90 nci günün sonuna ka
dar borçlanma isteğinde bulunmuş veya buluna
cak olanların borçlanma işlemlerinde yukardaki 
fıkrada tanımlanan aylık miktarları esas tutu
lur. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler,,. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 7, — Emekli,, âdi malûllük ve
ya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlarla 
bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci madde
sinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef 
bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı 
alanlar, genel sağlık sigortasının kanunla dü
zenleneceği tarihe kadar (özel kanunlara göre 
tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalanmaları 
halinde resmî sağlık kurumlarında muayene ve 
tedavi ettirilirler. 
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Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine; teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması, 

B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırıl
ması, 

C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileş
tirme vasıtalarının sağlanması, 

Hallerini kapsar. 
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tara

fından karşılanır. 

Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şart
ları ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandığın 
ödeme ve tahsilat işlerini yapan bankalara ve
rilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mütalâası 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak tüzükle tesbit olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
madde kesinleşmiştir. 

Geçici 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler ke
sinleşmiştir. Geçici 13 ncü maddeyi okutuyo
rum efendim, 

Geçici Madde 13. — 657 sayılı Kanunun 
malî hükümlerinin uygulanması nedeniyle 
1 . 12 . 1970 tarihinde yeniden iştirakçi duru
muna girmiş olanlardan ,5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca alına
cak artış farkları, bunların intibak ettirildikle
ri derece veya kademelere tekabül eden aylık 
tutarlarının % 25 idir. 

BAŞKAN — 'Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
madde kesinleşmiştir. 

Geçici .1.4 ncü madde kesinleşmiştir. Geçici 
15 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

Geçici Madde 15. — Seçim kanunları gere
ğince görevlerinden istifa edip de seçilenlerden 
emekliliklerini devanı ettirenler ile, seçilemi-
yenlcrden yeniden Sandığın iştirakçisi olanlar, 
istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi 
takibeden aybaşma kadar açıkta geçirdikleri 
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süreleri için, istekleri üzerine, 5434 sayılı "Ka- I 
nundaki esas ve oranlara göre borçlandırılır
lar. 

BAŞKAN — Geçici 15 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miştir. 

Geçici 16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 16 — 1 . 1 . 1950 tarihinden 

sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde I 
bulunmuş ve üyelik süreleri emekliliklerinde 
sayıldığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve ha- I 
len emekli olanların, emekli aylıkları, bu sü
reler, 1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine ek
lenmek suretiyle bulunacak dereceler üzerin
den yükseltilir. 

BAŞKAN — Geçici 16 ncı madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler;!, Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miştir. 

Geçici 17 nci madde kesinleşmiştir. Geçici 
18 nci maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 18. — Tıp doktorlarının fah
rî asistanlıkta geçen sürelerinin 3/4 ü, bu kanu
nun yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde 
müracaat ettikleri takdirde, 5434 sayılı Kanun 
esaslarına göre borçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- j 
yın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Geçici 19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 19. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri.ile dışardan atanan bakanların 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren tahakkuk ede
cek ödeneklerinin yeniden düzenleneceği tarihe 
kadar Sandığın iştirakçisi durumunda bulu
nanların emeklilik bakımından müktesep hak 
derece ve kademelerinin 657 sayılı Kanuna ek 
1327 sayılı Kanundaki aylık tutarları üzerin
den her üç ayda bir her türlü emeklilik kese
nekleri, 1400 sayüı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü de dikkate alınmak suretiyle, bütçelerin
deki mevdu ödeneklerden kesilerek karşılıkları 
ile birlikte Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Geçici 20 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 20. — 5 . 3 . 1970 tarih ve 

1243 sayılı Kanunun birinci maddesinde sayı
lan meslek mensuplarından halen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi olanlarda 5 yıllık süre 
aranmaksızın sözü geçen kanunun birinci mad
desi hükümlerinden aynen yararlanırlar. Borç
lanma işlemleri geçici 6 ncı maddenin ikinci fık
rasına göre uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 20 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiş
tir. 

Geçici 21 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 21. — 31 . 7 . 1970 tarihli ve 

1322 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, 
Bakanlar Kurulunca veya Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarmca 
tecbit edilen kadrolara intibak ettirilme hali, 
iştirakçilere emeklilik yönünden ayrıca bir hak 
sağlamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Geçici 22 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 22. — Aylıkları geçici 1 nci 

madde gereğince 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, bu kanun esaslarına göre hesabedilerek öde
nenlerin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince almış oldukları avanslar, ay
lıklarının ödenmesi sırasında mahsubedilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Geçici 23 ncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 23.. — 5434 sayılı Kanuna 

7 . 2 .1969 tarihli ve. 1101 sayılı Kanunla ek
lenen geçici 3 ncü madde hükmü, bu kanu
nun yayımlandığı tarihte 20 yıl ve daha fazla 
fiilî hizmet süresi bulunanlar hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaüul 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 
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Geçici 24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde.24. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 

sonra taJbiî âfetlerden sarar gördüğü Bakan
lar Kurulunca tesbit edilen bölgelerin sınırları 
içinde ikâmet eden emekliler ile dul, yetim ve 
malûllerin bu kanundan doğan ikramiye fark
ları ve halen almakta oldukları aylıkların bir 
yıllık tutarının % 50 si, 1970 yılı aylık ve ikra
miye farklarına mahsuben ödenir. 

Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre 
farkların ödenmesi sırasında yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve kesinleşmiştir. 

Geçici 25 nci maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 25, — Bu kanunun 6 ncı mad
desi hükmü, sözü edilen madde kapsamına da
ha önce giren çocuklar hakkında da, bu kanu
nun yayımından sonra yazı ile Sandığa müra
caatlarını takibeden aybaşından itibaren uy
gulanır. 

BAŞKAN — Geçici 25 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

7 nci maddeyi kabul buyurulan geçici mad
delerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
madde kesinleşmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 8. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli (Sandığı Kanunu ile aynı kanunun ek 
ve tadillerinin ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri, bu kanunla getirilen hü
kümlerin yürürlüğe girdikleri tarihlerden iti
baren ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci mad
desi de 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu kanunun; 

a) Geçici 11, 12, 16 ve 21 nci maddeleri 
1 . 3 . 1970, 

b) Ek 7 ve 13 ncü maddeleri ile geçici 5, 
8 ve 13 ncü maddeleri 1 . 12 . 1970, 

c) 1 nci maddesi ile ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 nci ve geçici 1, 2, 3, 4, 10, 14, 19, 
22 nci maddeleri 1.3.1971, 

Tarihlerinden geçerli olmak üzere bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren; 

d) Geçici 7 nci maddesi, bu maddede yazı
lı tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
aybaşından 3 ay sonra; 

e) Diğer maddeleri kanunun yayımı tari
hinden itibaren; 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,. Yok, Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler,,, Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

10 ncu madde ile ilgili bir önerge vardır. 
Okutuvorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının 

10 ncu maddesine sehven ^Kesinleşmiştir» iba
resinin «Benimsenmiştir» olarak düzeltilmesini 
rica ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Efendim tashih edilmiş oluyor. 
Benimsenen metni okutuyorum. 

Madde 10. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. 10 ncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Böylece Emekli kanun tasarısı kanunlaşmış 
bulunmaktadır. Hayırlı olmasını temenni ede
rim. 

2. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123 e 
1 nci ek) (1) 

(1) 123 ve 123 e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Efendim, asayişe müessir bâzı 
fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle Sayın içişleri Bakanı tarafından ve
rilmiş 'bir önerge vardır, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin, «Birinci görüşmesi ya

pılacak işler» bölümünde olan, 123 sıra sayılı, 
«Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısı» nin önemine binaen ön
celikle ve diğer bütün işlere takdimen ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçişleri Bakanı 

Hamda ömeroğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet yerlerini 
alsınlar. 

Raporun okunmasını sayın üyeler isterler 
mi eefndim? (C. H. P. sıralarından «okunsun» 
sesleri) 

Raporu okutuyorum efendim: 
(içişleri Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakerelere başlıyoruz. 

(Sayın ibrahim öztürk, (Sayın Mevlüt Ocak-
çıoğlu, Sayın Turhan özgüner daha önce söz 
almışlardır, kendilerine sırası ile söz veriyorum. 

tSayın öztürk?.. Yok. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 

Grup adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grup adına söz almaları bir 

prensibe bağlamıştık ISayın Akışık, lütfen o yol
da bir müracaatınız vâki olsun da o vakit grup 
adına söz vereyim efendim. 

^Sayın Ocakçıoğlu, buyurunuz efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türk Polisi ve Jandarması, görevini icrada 
ehliyetli, cesur ve fedakârdır. Buna rağmen ta
kipte ve görevde verimlilik, devamlı münakaşa 
konusu olabilmektedir. Verimsizlik, genellikle 
bu meslek erbabının görev sırasında bâzı kanu
ni tahditler ve bağımlılıklarla karşılaşmaların
dan doğmaktadır. 

«Meslek erbabı takipte nasıl hareket eder, 
hangi ahvalde silâh kullanır» hususu 2559 sa

yılı Polis Vazife Kanunu ile tahditlidir ve ba
ğımlıdır. 

Asayişe müessir (bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı, meslek erbabının 
suçluları takipte silâh kullanma ve buna ben
zer tedbirlerde yetkisini artırmaktadır. Bilhas
sa birinci maddede bahsedildiği gibi, idam ve 
ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan bir ve
ya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü 
olup da haklarında tevkif veya yakalama mü
zekkeresi çıkarılan ve silâhlı dolaşarak emniyet 
ve asayişi tek başına veya toplu olarak fiilen 
tehdit veya ihlâl ettikleri anlaşılanlardan, tes
lim olmaları için İçişleri (Bakanlığınca tesbît 
edilen tarihte başlamak üzere 10 günden az ve 
30 ıgünden çok olmamak şartiyle verilecek müh
let ile ad, san ve eylemleri de belirtilerek sanık 
veya hükümlünün dolaştığı bölgelerde mutat 
vasıtalarla ve uygun görülen yayın organları 
ile ilân edilenlerim belirtilen süre sonuna ka
dar adlı makamlara, zabıtaya veya herhangi 
bir resmî mercie teslim olmamaları halinde si
lâh kullanmaya jandarma ve polisi yetkili kıl
maktadır. 

(Bu yeniden verilen yetkiyi bir başarı un
suru olarak kabul etmekteyim. Burada, tek ba
sma ve toplu olarak tehlikeli duruma girmiş 
bulunan tevkifli ve ihzarlı kişiler içişleri Ba
kanlığı tarafından yapılan ilân veya gösterilen 
müddet içerisinde teslim olmazlar ve kamuya 
zararlı, tehlikeli hallerinde devam ettikleri tak
dirde, görevliler silâh kullanarak bu umuma 
yönelmiş bulunan tehlikeleri bertaraf edecek
lerdir. 

ilân keyfiyetinden sonra ve mahallinde ya
pılacak her türlü ilân ve bildiriyi duymaları 
mümkün olduğu halde teslim olumyan ve tehli
ke teşkil eden unsurların gösterdikleri tehlike
nin bertaraf edilmesi, esasen polis ve jandar
manın görevi halindedir. Bu bakımdan yeni ge
tirilen bu hükmün âmme yararına getirilmiş 
bir hüküm olduğu kanaatindeyim ve şahsan 
hiçbir surette de hukukun umumi esaslarına ay
lan bulmamaktayım. 

Bu bakımdan, Kanunun tümü üzerinde olum
lu kanaatimi arz ediyor, hepinize hürmetler su
nuyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Cru-
pu adına Sayın Akışık, buyurunuz efendim. 
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O. H. P. GEUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIIK (Bitlis) — ıSaym Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kındaki kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına mâruzâtımı özetle
meye çalışacağım. 

'Peşin söylemek lâzım gelir ki, bu tasarı hu
kukun genel esasları bakımından savunulması 
imkân dışı, hukukî imkânlar dışı bâzı esaslar 
getirmektedir. Biraz sonra arz edeceğim hu
suslar ©erek komisyonca, gerekse tasarıyı geti
ren sayın Hükümetçe makbul görüldüğü tak
dirde, Ibu tasarının geri alınarak bir daha göz
den geçirilmesi çok isaJbeltli olacaktır sanıyoruz. 

Arz ettiğim şekilde her ne kadar kanun ta
sarısının adında, «asayişe müessir ibâzı fiillerin 
önlenmesi hakkında kanun tasarısı» deniyorsa 
da, hu, müstakil ve hukukun anladığı genel an
lamda bir kanun, yani, yeni esaslar getiren (bir 
kanun olmaktan ziyade hir yetki kanunudur. 
Yüksek malûmunuz, hir durumu yeniden orta
ya koyucu veyahut yeniden temelli şekilde de
ğiştirici mahiyette olmadığı zaman, kanunlar 
şekli evsafta özellik taşıyan kanunlar 'mahiye
tini alırlar. Bu onlardan 'birisidir. Bu itiharla, 
hir kere adında isabet olmadığını görmekteyiz 
ve evvelâ bunu açıklamak isteriz. 

Bir yetki kanunudur. Tahiatiyle ilk akla ge
len husus şu oluyor : Yetki kanunu ise, nasıl 
hir yetki kanunu? İşte onu hemen hir kaç keli
me ile özetliyeyim; zaten izahatımızda -bunların 
mahiyeti kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Bu yetki kanunu, evvelâ polis ve jandarma
ya yeni yetki vermiş gibi görünür. Bu mühim 
değildir, aslında Ibu hir tekrardır. 'Çünkü, bura
da polise ve jandarmaya getirilen yetki, mevcut 
mevzuatımızın tamamında, Ibilhassa 25'59 sayılı 
Kanunda ve Ceza Kanunumuzda vardır, onları 
tekrar etmiştir. Fakat mühim olan yetki, İçiş
leri Bakanına adam öldürme yetkisi veren hir 
özellik taşır ve zannederim ki, kanunun tümü, 
sırf hu yetkiyi getirebilmek için, diğer madde
leri (bir nevi o yetkinin tamamlayıcısı mahiye
tinde ele almıştır ve o şekilde yürütmüştür. 

Burada belirtmek istediğimiz hir nokta şu : 
Bugün teorik olarak hâzı ilkelere varmak 

suretiyle, «Bu kanun kritik anlarda hir İçişleri 
Bakanına hir adam öldürme yetkisi veriyorsa, 
bunun mahzuru nerede? Yüksek hir görevde, 

yüksek yetki ve sorumlulukla mücehhez olan 
hir kişinin höyle hir yetki ile enerjik ve atik 
davranmasının mahzuru nerede?» diye sorula
bilir. 

Onun mahzurunu biz şurada görüyoruz : İç
işleri Bakanı, Ibu yetkisini kullanabilmek için 
bir önhazırlık yapmak sorundadır. Bu hazırlık, 
memleketin en ücra köşesindeki bir jandarma 
erinin, jandarma onhaşısınm veyahut hir polis 
memurunun keyfine, takdirine ve değerlendir
mesine ve delil toplama kahiliyetine dayanmak
tadır. Bu delillerin hirçok etkiler altında ele 
alınması ihtimali varken, 'bu delillere dayanan 
îçişleri Bakanının bir adam öldürme yetkisi 
ile önümüze çıkması ve Yüce (Meclise tasarının 
hu teklifte bulunması hizce (büyük sakınca arz 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, yetkinin vaz'edilmiş, 
sunuluş tarzı tasarının Ibirinci maddesinde şöy
le : «İdam ve ağır cezayı gerektiren suçlar» 
yani 1 sene, 24 sene, 36 sene... Maddenin içinde 
zaten bu husus mündemiç oluyor. Asgari hir se
ne ağır cezayı gerektiren bir suçtan tutuklanan 
kişi dağa çıkmış ve hu çıkışı tehlike arz etmiş
se, İçişleri Bakanının 10 gün içinde, 10 günden 
az 30 günden fazla olmamak üzere vereceği sü
re içinde eğer hu tutuklu geri dönmezse, polis 
ve jandarma hunu nerede hulursa vurmak yet
kisini haizdir. 

Bir idam hükümlüsünün 'böyle bir muamele 
görmesinde isabet vardır, ama idam hükümlü
sünün dağa çıkmış olması halinde tehlike arz 
eder, durumu varsa, hattâ mevcut mevzuatımı
za göre tehlike arz etmediği zaman dahi, böyle 
bir yetkiye lüzum olmadan, asayişi bozan fiil
lerden 'olması sehebiyle zabıta mensupları hunu 
esasen yakalamaya medburdur. Görevlerinin ba
şında gelir hu mechuriyet. En ufak hareketleri 
için onun öldürülmesi, 'böyle hir süreye bağlan
madan, İçişleri Bakanının böyle bir emir verme
sine dahi lüzum olmadan zahıtaca kullanılabilir 
hir yetkidir, ama hir senelik hir tutukluluğu ge
rektiren hir ağır ceza suçu ile meselâ gıyabi tu
tukluluk halinde dağa çıkmış hir kişi için de 
aynı hükmü kullandığınız zaman, hu büyük teh
likeler yaratır. 

(Tehlikelerin mesnedi şöyle : 
Biz kanunları toplumumuzun bünyesine gö

re ayarlamak zorundayız. ÜS»uç işleme şekilleri 
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ve anlayışları (bölgeler için 'değişik değerler 
alır, değişik anlamlar ttaşır. Köylerimizde suç iş
lendikten sonra, Mıassa adam öldürme suçla
rından sonra suç işliyen tek kişi olmasına rağ
men, o sanığın akraba ve taallükatının kaçtığı 
görülür. Bunların tamamının suça ne iştirakle
ri mevzuubahistir ekseriya,, ne de dağa çıkmak
la her hangi bir ef al ve niyet peşinde oldukla
rı ileri sürülebilir. Bu k«\gıgta genellikle, evve
la kendi hayatlarını, karşı taraftan gâlecek 
1ocaviidb::o ka'c1- korama o^îişesi vardır; ik'ıı-
ci grupta da maktul tarafın önünde onun his
lerini tahrik etmemek için, bir nevi onların in
sanlık duygularına gösterilecek saygıya uya
rak kaçmak zorunda, dağa çıkmak zorunda 
kalma durumu vardır. Gözleri önündo bi ' adanı 
öldürme suçunun işlenmesi ©onunda, öldüren 
tarafın ölen tarafın gözleri önünde gezip dolaş
ması geleneksel bir saygısızlık kabul edildiği 
:<gm dağa çıkar. 

Bir psikolojik esas da vardır: Maktul ta-
Y:I(, somuz Ur intikam duygusu içinde, sade
ce sanığı değil, sanığın bütün taallûkatmı, hat
ta en i lci gelenlerinin dâhi bütün cezalara 
er.ptııdmr.sını vo kendilerine sorulursa, hattâ 
idam dâhi edilmelerini ister ve bu anlayış içinde 
tümünü ihbar eder. 

Asayiş müessir bir hâdise olması bakımın
dan. aüLyjdo de _ ereceği değer umumiyetle 
şöyle oluyor: Hâkim müessif bâzı hâdiseleri 
önlemek için, yahut delillerin kaybolması ih
timalini ortadan kaldırmak için genellikle ilk 
plânda büyük tevkif kararlarına başvurur. Bu, 
bir tedbir kararıdır, çoğu zama:: yerinde olan 
bir karardır. Düşününüz ki, kanunlarımızın, 
mevzuatımızın, ceza hukuku anlayışımızın esas 
ilkelerine uygun olarak ele alınmış bir tedbir 
kararı bu tasan ile birçok masumların dahi 
öldürülmesi sonuçlarını verebilecek, hattâ res
men öldürülmesi sonuçlarını verebilecek bir 
neticeye kadar götürülebiliyor. Bu, sanıyoruz 
ki, Anayasamıza, geleneksel esaslarımıza, ce
za hukuku anlayışımıza ve bugüne kadarki 
uygulamalarımıza tamamen aykırıdır. 

Bu kanunun genel olarak bâzı esasları ge
tirdiği görülmektedir; maddelerinin müzakeresi 
sırasında zaten göze batacaktır, ayrı ayrı üze
rinde durulacaktır. Bu esasların başında ak
rabanın akrabayı ihbar etmesi gelmektedir. 

Diyelim ki, adam öldürmo mesc-i^ini mü
talâa ediyoruz; adam öldürmüş veya buna te
şebbüs etmiş bir sanığın akrabalarının her 
hangi birisinden ufak çapta, suçun aslı ile ve 
sonucu ile ilgisi olmıyan bir yardım görmesi 
halinde, İd kanunun metnine ve getirdiği an
layışa göre meselâ bir defa yemek vermesi, 
daha doğrusu yemek götürmesi veyahut evine 
gelmişse evinde yemek yedirmesi gibi durum
larda, evine gelmiş şahsı ihbar etmemesi bu 
kanunun uygulanması için yeterlidir. 

Anayasamızın 33 ncü maddesinin 4 ncü fık
rasına göre, hiçbir şahıs, kanunun gösterdiği 
derecedeki akraba ve yakınları aleyhinde ihbar
da bulunamaz, ihbar için zorlanamaz, delil ve
remez, delil verme için zorlanamaz. Yeni ta
sarı bu Anayasa ilkemizi, genel ahlâka uygun 
ve yüksek insanlık anlayışı ile dolu bu Ana
yasa ilkemizi tamamen ortadan kaldırma ni
yetindedir. Tabiatiyle, ortadan kaldırma niye
ti böyle bir özel kanun vasfını içinde olamı-
yacağı için, Anayasamıza aykırı bir tasarı önünde 
olduğumuzu bu vesile ile belirtmek istiyo
rum. 

Akrabaların akrabalar aheyhine her hangi 
bir teşebbüse girememeleri sadece Anayasa
mızın hükmü olmayıp, mevcut Türk Ceza Ka
nunumuzun 296 ncı maddesinin son fıkrasının 
da hükmüdür. Burada da belirtilen suçlar, 
kanunun kabul ettiği akrabalar arasında bir 
akrabanın diğeri aleyhine vesile yaratmasına 
imkân vermez. 296 ncı madde genellikle suçla
rın işlenmesinden sonraki yardımlaşmalar üze
rinde durur ve bunun son fıkrası şöyle biter: 
Bu fiilî asıl ve füruunun ve karı veya kocasının 
veya kardeşinin lehine olarak işliyen kimseye 
ceza verilemez. 

Yeni tasan bu suçlunun aleyhinde bir tu
tum getirir. Burada bir incelik vardır, bunu 
kabul ederiz, incelik şudur: Bir suçun işlen
mesinden sonraki safhada ele alman husus ile 
suçlunun kaçmasını gerektirdiği safhada ele 
alınan husus farklıdır, fakat esasta bişleşik 
olan tarfları şudur: Az evvel tekrar ettiğim 
gibi, bizim geleneksel anlayışlarımıza uygun 
olan düzenlenmiş bir hukuk görüşümüz var
dır. Bu görüş, akrabaya, aileye kanunun göster
diği dereceler içinde saygı getirmektir, akra
bayı akraba baklanda hasım durumuna düşür -
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inektir. Evine gelmiş bir şalısın onun karısı, 
kocası, kardeşi, oğlu tarafından ihbar edilme
sini, biz Türkiye'de düşmeyiz. Aslında ölü bir 
fıkra, bu hüviyeti ile ölü bir kanun teklif edil
miş oluyor, ama ölü olduğu kadar bâzan haya
tiyet alıpta aile müessesesini mahvedecek bir 
hüviyete girebilecek bir kanun da bu vesile ile 
teklif edilmiş oluyor. Çünkü, her akrabada ak
rabalık saygısı ne kadar sonsuz olursa olsun, 
bu saygıyı lâzım yelen cesaretle savunabilmek 
gücü bulunmıyabilir. Bir şahıs evine gelmiş 
bir evlâdını ihbar etmediği zaman kendisinin 
ceza görmesi ihtimali önünde bunu ihbar et
mek durumuna düşebilir. Biz böyle bir hareke
ti bir düzen ııânıına, bir hukuk nâmına ideal 
bir hareket saymak taraftarı olamıyacağımız 
gibi, ileri derecede bir hukukşinaslık, bir hu
kuk anlayışı ve bundan doğacak: bir takdir 
gerektirir fiil de saymamıza imkân yoktur ve 
böyle bir halin, bizim birçok üstün - değerler
le teçhiz edilmiş mevzuatımızda bulunmasına 
da, doğrusu gönlümüz razı değil. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı kütle ha
linde ölüm, kütle halinde adam öldürme imkân
larını getiren bir tasarıdır. Tehlikelerin bir 
diğer mühim noktası da bu. İkinci maddesinde 
der iki: Sanığa, kaçarken veya müsademe eder
ken yardımcı olanlar hangi pozisyon içinde 
olursa olsun sanığın göreceği cezayı görür. 

Düşününüz, kaçan veyahut kaçtığı kabul 
edilerek o şekilde muamele yapılmış olan sanık 
hakkında içişleri Bakanlığından malûm karar 
çıkarılmış; etrafında akrabaları varsa, kaçmış 
pozisyonunda olsun olmasın, bunu bir jandar
ma onbaşısı veya eri takdir edecektir. Bilhassa 
dikkatinize sunmak istediğim şudur: Onu vu
racaktır, vurabildiği zaman etrafındakiler! de 
vuracaktır. «Bunu niçin vurdunuz» diyebile
cek bir imkân elimizde yoktur. Yoktur, çünkü 
az sonra arz edeceğim. Yine bu kanunun ge
tirdiği bâzı temel hukuk prensiplerinin yok edil
mesi, köprülerinin yok edilmesi dolayısiyle 
böyle bir savunma imkânı da vatandaşın elin
den alınmış oluyor. Ciddî bir müsademe hali 
varsa, burada böyle bir tasarıya lüzum kal
madan mevcut Türk Ceza Kanunumuz ve Ana
yasa ilkelerimiz zaten o adamın silâhla o anda 
lâyık olduğu muameleyi »görmeyi adeta bir nevi 
ister, çeker. Bunun dışında bir şahsın dışarı

da kendisini takibeden zabıta kuvvetlerinin 
mevcut olduğunu duyması üzerine evinden çık
tığı anda, tek başına çıkmıyacağını hesaba ka
tarsak, veyahut çıkıp kaçtığını düşündüğümüz 
saman dâhi onun kaderinin hangi sonuçla bite
ceğini merak eden akrabalarının onu takibetti-
ği anda bir yaylım ateşi ile tamamının vurul
ması bu kanun tasarısının bir nevi önümüze koy
duğu emrivâkileri halindedir. 

Ümidcdcriz ki, bu tasarı yeniden ele alınır, 
yeniden gözden geçirilir, ihtiyaçlarımıza uygun, 
insancıl bir hüviyet içinde tekrar sunulur, böyle 
bir yol olmadığı zaman tekrar getirilir de görü-
şüliirse o zaman detaylı olarak incelenecektir. 

Söylediklerimin mesnedini ortaya koymak 
üzere yalnız bu maddenin bununla ilgili fıkra
sını okuyorum: Müsademe sırasında sanık veya 
hükümlüye müsademede veya kaçmada yardım
cı olanlar haklarında da birinci fıkra hükmü uy
gulanır. 

Birinci fıkra hükmü de şöyledir: Eğer tes
lim olmak için kendisine mehil verilmişse, bu 
ihtara rağmen teslim olmamışsa 1 nci madde uy
gulanabileceği gibi, eğer sanıkta bir karşı koy
ma varsa böyle bir ihtara lüzum olmadan da 
1 nci madde, yani silâh kullanma maddesi hük
mü uygulanabilir. 

Dolayısiyle ikinci fıkraya bu hükmü getir
diğimiz zaman, ikinci fıkrada silâh kullanma 
yalnız kaçan ve sanık olan şahsa ait kalmıyor, 
onun etrafında, ona ister yardım niyetiyle, ister 
merak saikiyle, ister başka düşünce ile olsun 
onun etrafında olanlara karşı silâh kullanılabi
lecektir. Bu silâh kullanmanın şümulünü takdir 
o anda ne bu kanun yetkisi içindedir aşağı yu
karı, ne adam öldürme sorumluluğunu taşıyan 
diğer mercilerin yetkisi içindedir. Bunu takdir, 
eğer varsa onbaşının, yoksa polisin, jandarma 
erinin anlayışına kalmıştır. Bu takdirin tehli
kesini, kanunun birçok hallerde Cumhuriyet 
savcılarından tahkikat yetkisini almakta oluşuy
la muhterem dikkatlerinize arz etmek isterim. 
Evet bu kanun, Cumhuriyet savcılarının da tah
kikat yetkilerini ksıtlayan bir hal ile önümüze 
çıkıyor. 

Akrabalar aleyhindeki takip ve ihbar husu
su, Hükümetçe teklif edilmiş değildir; Hüküme
tin teklifinde böyle bir şey yoktur. Maalesef 
bunu, Adalet Komisyonu eklemiş oluyor. Savcı
lar hakkındaki tahkikat kısıntısı yetkisi de ma-
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alesef yine Adalet Komisyonunca getirilmiş olu- ı 
yor. Bütün bunlar gerçekten dikkati çeken hu
suslardır. 

Savcılar, bir icraı adalet mekanizmasının ön-
gücleridir. Bunların, kişisel vasıfları ne olursa 
olsun, genel hukuk anlayışımız içinde dürüst, ce
miyetin nizamlar anlayışı açısından tek savunu
cusu ve tek temsilcisi olarak görülmesi lâzım-
gelen kişiler olması icabeder. Ama, Adalet Ko
misyonunun teklifine göre savcıların delilleri 
takdiri dahi bu konuda sakıncalı bulunmuştur. 
«Savcılar, delilleri takdirde hukuk dışına çıka
bilecekleri için» sanki kanunların uygulayıcısı 
bir başka organ varmış gibi «Biz bu maddeye 
mecburen bâzı açıklamalar getirdik.» diyorlar. 
Eğer bu kanuna göre yetkisini kullanmış bir 
jandarma eri savcımn karşısına çıkıp da «Ben 
filân kanuna göre filânca adamı öldürdüm.» der
se savcımn eli - kolu orada bağlı kalacak. Ya
ni, savcı onu işten alıkoyamıyacak, tahkikattan 
masun tutacak, dolayısiyle tevkif edemiyecek, 
tevkifini istiyemiyecek, açığa alma, işten el çek
tirme imkânını dahi vermiyor. Açığa alma ve 
işten el çektirme imkânını savcıya vermiyen bir 
kanun, diğer anlamiyle savcının o sanığı tevkif 
etme talebiyle mahkeme huzuruna çıkarma yet
kisini de almış oluyor demektir. 

Yukarıda arz etmiştim; kanunda takdir yet
kisinin sade bir görevliye aidolması tehlikelerin 
başı oluyor ve adam öldürme yetkisini içişleri 
Bakanına bir nevi tevdi ettiğimiz zaman, sade 
bir yetkilinin bunu takdir etmesi İçişleri Baka
nını da müşkül duruma sokmuş oluyor. Burada 
o sade yetkilinin Cumhuriyet savcılarını dahi 
bağlayan hale girmesi başlı başına bir büyük 
mahsurdur. 

Halen yürürlükte olan Ceza Kanunumuz da, 
polis yetkileriyle ilgili 2559 sayılı Kanun da 
«Silâh nerede, nasıl kullanılır» hususunu ayrı 
ayrı belirtmiştir. Gösterilme şeklinin, şahıs hak
kı ve hürriyeti için garanti olan tarafı şu: Gö
rev sırasında bu fiili işlemiş kişi, meselâ bir po
lis savcı önünde, «Ben şu kanuna göre şu yetki
mi kullandım.» diyecek, ama savcı onun yetki 
kullanırken, kullandığı o yetkiyi kanuna göre 
kullanıp kullanmadığı hususu ile, yetki kullan
dığı zaman mevcut halin sınırları dışına çıkıp 
çıkmadığı hususunu hukuk anlayışı içinde, uzun 
tatbikatından kendisine kalan uygulama ve de-
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ğerlendirme hüviyetleri içinde ele alabilecek
tir, fakat burada işte bu imkân savcının elin
den alınmış oluyor. Jandarma eri, «Ben asayi
şe müessir fiillerle ilgili kanuna göre bu takiba
tı yaptım ve şu kadar insanı öldürdüm. Sanık 
birdir, ama sanığın etrafında olanlar şöyleydi, 
kaçıyorlardı, silâhlı idi, silâhlarını şöyle kul
landı» diyebilecektir. Bunları derken, savcının 
bir kontrol, bir değerlendirme imkânı kalma
maktadır ve özellikle şahısların hayat hak ve 
hürriyetlerinin garantisi de bu yoldan ellerin
den alınmış olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun bâzı sosyal sakıncalarla gelmiş 

olduğunu, buraya kadarki kısmiyle hukuk açı
sından bir kanun olma niteliği içinde inceleme
ye çalıştık, fakat burada bir de diğer yönüyle 
ele almak zorunluğunu duyuyoruz. 

Bir şahsın bir senelik ağır ceza ile tutuklan
mış olması birçok hallerde varittir. Bunu bü
yütmemek lâzımdır. Ben misalimi, bir adam 
öldürme ile değerlendirerek ele aldım, fakat 
adam öldürmede 24 senelik, 36 senelik ağır ha
pis cezasının var olduğunu dikkat nazarınıza 
sunmak isterim. 

Ağır hapis tabiri vardır. Ağır hapsin asga
ri haddi bir senedir. Bir senelik ağır hapsi ge
rektiren pekçok fiiller vardır. Şahsın torbasın
dan çıkmış kaçak bir eşya, cebinden çıkmış bir 
mermi, yahut bir başka şahısla olan bir kavga
da belli miktarlarda alınan bir rapor, bir sene
lik ağır hapis cezasını daima vatandaşla burun 
buruna getirir. Böyle bir ağır cezada eğer bir 
gıyabi tevkif kararı varsa ve sanık her hangi 
bir sebeple mevcut değilse, onun, bir İçişleri Ba
kanının vereceği belli bir süre sonunda öldürül
meye müstahak bir insan muamelesi görmesi, 
savunulması kolay bir mesele değildir. 

Şüphesiz denebilecektir ki; efendim, kanun 
bâzı unsurlar getirmiştir; silâhlı olması unsu
ru, dağda tehlike yaratması unsuru. Bunu, ya-
şıyanlar daha iyi bilirler; bir şahıs bir kere da
ğa çıkma zorunda kaldığı zaman işlenen bütün 
suçlar ona atfedilir. Kendisi suç işlemez mi? 
işlemiyenler vardır, ama işlenen bütün suçların 
ona izafe edilmesi ihtimalini birinci plânda tut
mak zorundayız. 

Kaldı ki, bu kanuna göre bizim anladığımız 
kadariyle, şahsın yakalanmama kaydiyle dağa 
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çıkması da, silâhlı olması da, vatandaşlara kar
şı, etrafına karşı tehlike yaratması da mesele de
ğildir. Yaratmış olsun veya olmasın bu kanun, 
o şahsı yakalamak mecburiyetinde kalan görev
linin değerlendirmeleri için de daima dağdaki 
şahsın aleyhine işliyecektir. Dağdaki şahıs ise 
ekseriya kanunun aradığı hedeflerin dışında da
ğa çıkmıştır. 

Arz ettiğim gibi, evvelemirde bir hayat kor
kusu içindedir. Bazan Devlet otoritesinin zaa
fa uğraması düşünülebilir, bazan dağda kal
mayı, kendisi için teslim olmaktan daha ileride 
garanti sayabilir. Bu gibi hallerde dağda olan 
şahsın kaçmasını, bu kanunun şümulü dışında 
tutmaya, bu kanunun getirdiği bir imkân yok. 
Dağda olan şahsı düşününüz ki, hasımları taki-
betmektedirler. Hasımlarının takibettiği bir 
hâl vâki ise, bu kanuna koyacağınız şart ne ka
dar ağır olursa olsun, sanığı bu kanunim iste
diği usûl içinde teslime icbar eden bir şart ol-
mıyacaktır. Sanık eğer dağda kalırsa jandar
ma tarafından vurulacağını, teslim olursa has
mı tarafından vurulacağını hesabeder ve bunun 
ilcisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsa 
hiç endişesiz kabul ediniz ki, dağda kalıp jan
darma tarafından vurulmayı tercih edecektir. 
Jandarma tarafından vurulmayı tercih edecek
tir, ama bizim çok endişe ettiğimiz diğer bir hu
sus; zabıta kuvvetlerini bu kanunun, pek az da 
olsa, pek hayalî de olsa neticede kiralık katil 
vaziyetine sokma ihtimalinin var olduğudur. 

Bâzı bölgelerimizde bu tip olaylar sık sık di
le getirilir, sık ışık dedikodusu yapılır ve dağa 
çıkmış şahsın hasımlarının foâzı suiistimal ica-
flbettiren yollara başvurmaları suretiyle onu 
resmî görevlilere vurdurduğu söylenir, ama Ibu, 
bugüne kadar böyle bir asayişsizlikle mücadele 
kanununun olmadığı sıralarda mevzuuıbahis idi. 
Bu tasan kanuniyet kesibettikten sonra hasım
ların yüzde 99 unun eline bir nevi zabıtayı ki
ralık katil durumuna sokma gibi bir imkân ve
rilir vaziyete düşüyoruz. Bu bizim, gerçekleri-
mizdir, ıbu hususta fazla idealist davranmaya 
lüzum, yok. Çıkıp da «isen zabıtamız hakkında 
böyle bir şey söyliyemezsin» demeye de lüzum 
yok. Ben zabıtanın tümünü elbette bundan ten
zih ederim. 

Bugüne kadar insanca yaşama vasatına ka
vuşmuşsak onların ve onların uyguladığı ka

nunlarımızın sayesinde olduğunu itiraf ederim, 
ama öyle bir mahzur önündeyiz ki, bunun çok 
az ihtimaller içinde olduğunu düşündüğümüz 
zaman dahi, bu mahzuru ortadan kaldırmak 
için lâzımgelen çareleri aramaya mecburuz. 

Korkarım ki, bu kanun yüksek tasviplerini
ze mazhar olursa, güvenimizin aslı olması lâ
zımgelen zabıta artık büsbütün halk gözünde 
sevimsiz (hale getirilmiş olsun. Bir - iki sakat 
uygulaması, hele bölgesel bâzı özellikler içinde 
bâzı kötü niyetlere vasıta olabilecek şekilde 
imkânlar hazırlaması, zabıtadan bir veya üç 
kişinin yapmasına rağmen tümü hakkımda ve 
tümü aleyhinde antipatiler yaratmasına yete
bilir. 

Tahmin ederim kabule mazhar olan en ger
çek görüş şudur: Hiçbir zaman zora dayanan 
bir asayiş uzun ömürlü asayiş olamamıştır, özel 
hayatımızda gerçekleşen şekliyle dahi zor, birf 
aczin ifadesidir. Bilgi ve üstün yönetim diraye
tine dayanan otorite ile mutlaka zora dayanan 
otorite mukayese edilemez. Otoritenin birinci 
şıkka dayanan kısmı milletlere uzun ömür, 
uzun mutluluk getirir, fakat ikinci kısma da
yanan şıkkı ise (bunun tamamen zıddına, büyük 
tehlikelere, yakalanması güç ibâzı illegal mese
lelere itilmeler sonucu patlamalara meydan ve
rici ibâzı hallere de imkân hazırlar. 

Başlangıçta söylediğim hususu tekrar arg 
ederek sözlerimi bitirmek isterim. 

Tasıarı, muhterem Hükümetçe ele alındığı 
zaman Anayasaya, ceza kanunlarına aykırı 
olan hususları her halde göz önünde tutularak, 
bunlar zaten elimizdeki tasarıda olduğu gibi 
sunulmamıştır, bu sunuluşlar Adalet Komisyo
nundan geldiğine göre, Anayasaya aykırılık 
hususu (evvelemirde tetkik edilmek üzere geri 
alınması lâzımgelen (bir tasarı özelliğindedir. 

Aynoa, 2559 sayılı Kanun sadece polis yet
ki ve görevleriyle ilgili olduğu için, eğer jan
darmaya böyle ıbir yetki verilmek isteniyorsa, 
bu kanunun meselâ 16 ncı maddesine bir tek 
cümle, yani bir tek kelime, meselâ «polis ve 
jandarmaya» demekle, veyahut bir tek fıkra 
eklemek yoluyla buradaki yetkiler jandarmaya 
da tevdi edilmiş olacaktır. Böyle bir tasan ge
tirilmesine mahal yoktur. 

Her zaman önümüzde ideal iktidarların ola-
mıyaoağmı, ebedi devlet ömrü içimde düşün
mek zorundayız. Bu kanun, yetkiyi kullanacak 
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içişleri Bakanının eğilimine, zihniyetine, anla
yış tarzına göre değişebilir. Bu değişiklikler, 
bugün olmazsa çok uzun seneler sonra, uzun 
dönemler sonra önümüze çıkabilecekse biz onu 
bugünden önlemeye mecburuz. Bu yönden de 
tasarının tekrar gözden geçirilmesi lâzımgeldi-
ğine kaaniiz. Ama bütün bu söylediklerimiz 
tasvip görmezse ve bu teklifin mevcut haliyle 
kanunlaştırılması için ısrar gösterilirse, biz, bu 
tasarıya ret oyu kullanmakta da mazuruz. 

Durumu yüksek takdirlerinize arz eder, say
gılar sunarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — iSayın özgüner, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bu tasarı, ismi ne olursa olsun, mahkeme 
kararı olmaksızın zabıtaya öldürme yetkisi ve
ren bir kanundur. 

Arkadaşlarım, bu kanunun bu anlamı bize 
getirmesini şüphesiz yadırgamayınız, biraz son
ra bir iki noktaya, arkadaşımın konuşmasına 
ilâve yaparak değineceğim. Şüphesiz bunun is
mini böyle koymak en yakışıklı olan isim olur
du. Çünkü, maddenin daha birinci fıkrasında 
şu ibareyi görüyoruz; «Polis ve jandarma, di
ğer kanun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı 
kalmak üzere aşağıda yazılı hallerde de silâh 
kullanmaya yetkilidir.» 

Arkadaşlarım, «silâh kullanmak» demek, 
silâhı tevcih etmek demek değildir, ateş et
mektir. Şimdi, silâhı, ateş etme yetkisi ile ver
diğimiz zabıta, ateş etme yetkisini esasen bir
çok kanunlardan almış olmasına rağmen bura
da getirilen istisna korkutucudur, korkunçtur. 
Zira, diğer kanunlarda haiz olduğu yetkilerin 
dışında, işte bu 1 nci maddede sayılan haller
de silâhını kullanıp ateş etme yetkisini verdi
ğimiz şahıslara hangi hallerde bunu veriyoruz? 
Bunun eleştirmesini yapmak lâzım. 

Arkadaşlarım, 1 nci maddenin (A) bendin
den sonra (B) bendinin §u kısımlarını okumak
la yenilmelim; «A (bendindeki yetkiler saklı kal
mak 'üzere idam ve ağır hapis cezasını gerekti
ren suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sa
nık veya hükümlü olup da, haklarında tevkif 
veya yakalama müzekkeresi çıkarılan ve si
lâhlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başı 
na veya toplu olarak fiilen tehdilt ve ihlâl et- , 
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tikleri anlaşılanlardan» şimdi bundan sonraki
ne Yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum 
- «teslim olmaları için İçişleri Bakanlığınca tes-
bit edilen tarihte başlamak üzere on günden az, 
otuz günden çok olmamak şarliyle verilecek 
mühlet ile adı sanı belli olanlara zabıtaya veya 
hor hangi bir resmî mercie teslim olmamaları 
halinde ısilâh -.kullanılır» yani ateş edilir - diyor. 

Arkadaşlarım, demin konuşan arkadaşıma 
bir arkadaşımın çıkış yaparken bir anlayışıııa 
vâkıf olduğum için söylüyorum, yeknazaaida ta
biî haklıdır, öldürmek lâzımdır, denilebilir. 
Ama durum öyle değil arkadaşlarım. Bir hukuk 
tekniği içinde mcelemek lâzım. Şimdi verilen 
mühlet içinde şâkî teslim olmamış, ancak ateş 
etmeye hacet yok, zabıta ile karşı karşıya gel
diği anda onu öldürmek şart mı ki, kendisi ateş 
etmediği halde zabıta neden ateş etsin9 Mat-
lubolan onu, on gün ile otuz gün arasındaki bu 
yirmi günlük dar çerçeve içerisinde teslim ol
madı, diye ona, hâkimin de üzerine çıkarak, 
idam hükmünü orada vermek midir? Bu otuz 
günlük müddet geçmiştir, ancak bu kişi, bu şakî 
zabıta ile karşılaşmış, müddet geçmiş olduğu 
halde teslim oluyor ise, bu madde, teslime rağ
men öldürme yetkisini vermektedir. Sayın Hü
kümet veya Komisyon aksini söyliyebilir mi 
Bu madde, «otuz günlük müddet geçmiştir,, evet, 
sen bu fırsatı kaçırdın, artık senin cezan, teslim 
olsan bile idamdır» demek istiyor. 

Arkadaşlarım, 'bu, ne hukuk anlayışına, ne 
vicdan ölçülerine sığmaz, sığdıranlayız. 

Şimdi, kıymetli arkadaşlarım, burada şüp
hesiz müsademeyi esas almak gerekir, 1 nci mad
denin B fıkrasında bunu aradık, bulamadık, 
fakat bu müstakil 1 nci madde. 2 nci madde mü
sademeyi esas alıyor. Bu 2 nci maddenin 1 nci 
fıkrasına taraftar olmamak mümkün değil. Ya
ni, memleketseverlik ve hukuk anlayışı şüphesiz 
bu 2 nci maddenin 1 nci fıkrasına iştiraki ge
rektirir. Ama, madem 2 nci maddenin 1 nci fık
rası kaleme alınmıştır, 1 nci maddenin A ve 
B belidinin gereği nedir Bunu anlamak müm
kün değil. 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında, ha
kikaten «ihtardan sonra, polis veya jandarmaya 
karşı silâh kullanmaya filhal teşebbüs etmeleri 
halinde ihtara lüzum olmaksızın silâh kullanı
lır» deniyor. Tabiî kullanılır zaten. Bu madde-
ım yazılmasına gerek nedir ki, Bugüne kadar 
kullanılmaz mıydı Bir müsademede kullanıl-
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mıyor /muydu? Bu maddenin 1 nci fıkrasının ka- j 
löme alınmasını ve tedvin gerekçesini anlamaya 
imkân yoktur. 

Ne oluyor sonra 2 nci maddenin 2 nci fık
rası. Yine hukuk prensiplerine ve fiil ile ceza 
muadeletine, fiil - ceza anlayışına, esprisine ay
kırı. Müsademe sırasında sanık veya hükümlüye 
müsademe veya kaçmada yardımcı olanlar hak
kında, 1 nci fıkra hükmü uygulanır. Yani, 1 nci 
fıkra, müsademede öldürme f ıkrasıdlr, ama ona 
yardımcı olanları da öldüreceksin. 

Arkadaşlar, buna yine yeknazarda «evet» 
demek müm'kün. Ama değil... Yardımın ölçüsü 
nedir? Yardım, hangi şartlar içinde yapılmış
tır? Bunu kim değerlendirecek? Hâkim mi? 
Yook. Taihsil deırecesi hepimizce malûm bir 
jandarma yapacak. Jandarma çavuşu, eri ya
pacak... Öyle değil mi arkadaşlarım? Bu yardı
mın derecesi, ölçüsü nedir ki; kılı kırk yararak... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Jandar
mayı niye küçümserisiniz, o Hükümeti temsil 
ediyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Anla da 
konuş, oradan anlamadan çatma lütfen Jandar
ma erimin tahsil ölçüsü nedir ki, bu hukuk de
ğerlendirmesini yapacak, diyorum, anla da ko
nuş. 

Elbette bir hâkim kılı kırk yararak bir ada
mın canını ialır, idam cezası verir. Bir hâkim, 
yıllarca ve yıllarca Ifcalhsil görmüş, yularca ve 
yılarca tecrübe görmüş hâkim yine dosyayı 
önüne getirdiği anda bitirmez. Hâkim idam 
hükmüoıü verir de yine yıllar sonra Yüce Mec-
üste «Bu hüküm infaz edilsin mi, edilmesin 
imi?» diye münakaşa mevzuu ölür. 

Ama gelelim, (bir jandarma eri veya çavuşu 
müsademe esnasında yardım edenlere... Yar
dım ölçüsü ne? iBir ünsanın hayatı, bu derece 
gayriciddî kalemle alman kanunlarda bertaraf 
edilemez arkadaşlarım. Bu yardımın ölçüsü ne? 
Jandarma eri, müsademe esnasında diyecek M, 
evin içinde olan sensin. Ama o evin içime o 
şaM nasıl girmiştir? Zor ile girmiştir, tehdit 
ile girmiştir veya iffetinim, safiyetinden isti- I 
fade ekmiş girmiştir. Girdikten sonra müsademe 
/başlamıştır. Müsademe esnasında ev sahibi içe
ridedir. On̂ un yardım edip etmediğini bilmek 
mümkün değildir. Ama jandarma eri, onu ora
da değerlendirecek. Kim gilbi? Bir ağır oeıza | 

— 302 

heyetli gibi. Haitltâ, Yüce Meclisin burada uzun 
münaikaşalarla, kılı kırk yardıktan sonra bir 
idam cezası haMandaki hüküm verme yetkisine 
muadil bir yetkili jamdarm/a erine, bir polise 
bırakacaksınız. Bu olmaz arfkadaşlarıim, Dün
yanın hiçlbir tarafından, hiçbir türlü, bu hu
kuk 'anlayışını tasvibedebilmek mümkün de* 
ğildir. Bu, hukuka aykırıdır, insan hayatına, 
saygıya aykırıdır. 

Şimdi, yine 13 ncü ınaddenim hukuk anlayışı
na ayikırı olan (bir tarafını ele alacağız, mad
de müzakeresinde ayrıca yine değineceğiz. 

Arkadaşlarım; bu kanun hükümleri daire
sinde silâh ikullianan polis veya jandarma hak-
Ikunda hazırlhik soruşturması, Cumhuriyet sav
cıları ve yardımcıları tarafından bizzat yapı
lır, dâva açıldığında sanılk, duruşmadan vâ-
resfte tutulabilir vie hakkında açığa aJlma, işten 
el çektirme işlemi uygulanmaz. 

Maddemin son cümlesi, bizi konuşmaya zor
luyor. Yani öldüren veya ağır yaralıyan veya 
yaralıyan jandarma ve polis hakkında açığa1 

alma ve işten el çektirme uygulanmaz. Nedem 
uygulanmaz? Eğer jandarmanın veya polisin 
kasdı var ise, nasıl bu madde ile cinlersiniz? 
Bunu nasıl öndersiniz? Jandarma kasden veya 
vazife hududunu tecavüz ederek... 

Arkadaş'larım, Polis vazife ve salâhiyetleri 
Kanunu var. Bu hudut tecavüz edilmişse, bu 
sjekilde kasıtla Iharelket eden memur neden daha 
o kasdı aşikâr mı, değil mi, kasdı var mı, yolk 
mu münakaşasına mahkemeyi, hukuk tatbi
katçısını, hâkimi götürmeden omu, o tatbikat
tan beri kılacaksınız? Neden? Ya kasıthjysa. 

Arkadaşlarım, bu kanunu anlamak muin-
ikün değilfdir. Yüce Meclisten birçok kamun geç
ti. Ama bu derece ciddiyetten uzak sayacağım 
- komisyon beni bağışlasın - bir kanun tasarısı 
gelip geçmedi, Yüce Meclisin de geçirmiyeceği-
ni tahmiim ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarını, yine 4 ncü madde 
dikkati çeker; her kim 1 nci maddenin (B) 
bendinde sayılan sanık veya (hükümlüyü saklar 
veya silâh, cephane temin eder veya bunların 
sağlanmasında yardımcı olursa, eylemi daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç yıl
dan aşağı olmamak üzere cezalandırılır. 

Arkaldaşl^nim, şimdi 1 nci maddeye döne
lim. 1 nci maddede sayılan suıçP&r ağır hapis 
idam ve saire demiş ama - Yüce Meclisin şüp-
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hesiz vaktini almamak içim. (söylüyorum - ağır 
hapisler arasında 1 seneden az olan ağır hapis
ler mievcult. Aldı ağırdır, ama arkadaşlarım 1 
seneden de aız olalbiffir. Şimdi, kaçan bir hüküim-
lü bir seneye mahkûm, hükümlüdür, ağır ha
pistir, şimdi (buna yardım elden asgari üç sene
ye mahkûm olacaktır. Nerede görülmüş hu hu
kuk anlayışı arkadaşlarım? Ağır hapsin beş 
seneden yukarı olanı da var, aşağı olanı da var, 
bir sene de olabüiir, laltı aylık ağır hapis de 
olaibdUir. 

Ağır hapis bu.. Adam hükmü yemiş, 1 se
ne ağır hapis.. Kaçmış, 10 günden 30 güne ka
dar da siz müddet vermişsiniz, (gene teslim ol-
mamış. Teslim olmamış ama, jandarmaya selâ-
hiyeti vermişsiniz, hâkimin yerine geçmiş onu 
öldürmüş. İnfazı da orada yapmış, ama buna 
yardım edene gelelim isimdi. Buna yardım ettiy
se de, «1 senelik bir Ihüküm giyene yardım etmiş 
idi» diyemiyeceğiz, askeri 3 sene mahkûm ede
ceğiz. IBunu da anlamak mümkün değil. 

Arkadaşlarım, şimdi bütün ibu toparlayıp 
söyüyeceğimiz sözü neticesinde, ı«Yüce Meclüse 
bunun getirildiği tarihe bakalım. O hava ile 
geldi de, acaba lo zaman muhalefet edecek miy
di» demeyiniz diye bunu söylüyorum. O za
man-da muhaliftim, bugün de muhalifim. Yani, 
bu Yüce Meclise getirilişinin şu iktdar tarafın
dan, bu ktidar tarafından oluşu mühim değil. 

Arkadaşlar, Yüce Meclis bir kanun yapıyor, 
Yüce Meclise bu kanun tasarısı [geldiği zaman 
muhaliftim. Yüce Meclise bu kanun (tasarısı, 
eğer bir iktidar değişikliğinden evvel îbu tasa
rıyı sunan Hükümet tarafından gelmiş olduğu 
anda ben, bu 'kürsüye çıkıp böylece konuşmuş 
olsaydım, bâzı değerli arkadaşlarım, bir sayın 
parti örgütünün üyeleri belki diyebilirlerdi İki, 
bu, bizim iktidarımızın getirdiği bir tasarı ol
duğu için onun karşısmdadır. IHayır arkadaş-
nm, hukuk anlayışı bu tasarıya şiddetle karşı 
olmamızı gerekirmektedir de onun için karşıyız 
ve hiçbir iktidar veya hiçbir dönemde hukuk 
anlayışını çiğnemek, hukuka saygı »ölçüsünden 
uzaklaşmak bizlerden beklenmiyecektir, beklen
memelidir arkadaşlarım. 

Bu sebeple, bu kanun tasarısının Yüce Mec
listen iltifat görmemesini ve tümü ile reddedil
mesini, hukuka saygının da ve insan hayatına 
saygının da bir gereği kabul ediyorum. Böylece 
dile getirdim. 
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Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA (ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — ISayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Erken 'söz almamın sebebi, belki bundan son
ra konuşacak arkadaşlarıma bir ışık tutarım 
düşüncesinde olduğum içindir. 

Arkadaşlar, bu kanun tasarısının tarihi ye
ni değildir. Yani üzerinde yazıldığı gibi, 1969 
senesinde Başbakan Süleyman Demirel'in ümzası 
ile getirilmiş tasarı değildir. Daha çok önce
den hükümetlerce (hazırlanmış, ihtiyaç hissedil
miş, 11967 Senesinde komisyonlarda uzun uzadı-
ya müzakeresi yapılmış ve böyle bir kanunun 
getirilmesine komisyonlarda, muhalefet - ikti
dar ifarkı gözetilmeksizin karar verilmiş, çıkma
sında zaruret görülmüş, o zamanlar tedviüı edil
miş ve tasarı her nasılsa bugüne kadar huzuru
nuza getirilememiştir. Niçin o zamanlarda bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır? 

Arkadaşlar, bu kanun tedvin edildiği zaman 
dağlarda eşkiya kol geziyordu. Hepiniz 1965, 
1986, 1967 yılına dönün, o zamanların hâdisele
rine şöyle bir defa hafızalarınızı yoklıyarak 
göz gezdirin. Acaba mevzuu kanunlar (muvace
hesinde yine hukukî olmak, yine insani olmak, 
yine Anayasaya aykırı olmamak kaydiyle ne 
gibi tedbirler alabiliriz ki, bu dağa çıkmış eşki-
yayı teslim alalım, onları kanunlara teslim 
edelim? Suçlu iseler cezalarını görürler hâkim 
huzurunda, suçsuzlarsa beraat ederler, işte ben 
bugün; çok üzülerek arz ediyorum, devamlı ola
rak 1967 (senesinden beri İbu kanun tasarısını 
savunan bir 'Cumhuriyet Halk Partili Şevket 
Asbuzoğlu olarak, bugün de arkadaşlarımın lüt
fü ile mî diyeyim, ısrarları ile mi diyeyim, bu 
Komisyonun ikinci Başkanlığına getirilmiş bir 
arkadaşınız olarak, o günden beri bu mevzuda 
edindiğ-im kanaati, bugün de Komisyon Başka
nı ve Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi Millet
vekili olarak savunmak zorunda kaldım. Kime 
karşı? Benim ©ok değerli arkadaşlarıma karşı. 

YUİSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Hiçbir zorunluk yok. (Böyle kanun olmaz, ip
tidai Cemiyet Kanunu. 

TUHHAN öZattNER (içel) — Hukuka, ce
za prensiplerine aykırı. 
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IBAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin, r 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

'ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, (bütün arkadaşlarımın görüşleri
ne saygı gösteririm. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Hayır, Ko
misyon olarak [konuş da, ICumlhuriyet Halk Par
tili »olarak konuşma. 

BAŞKAN — Komisyon olarak konuşuyorlar 
zaten efendiim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÎBAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Komis
yon olarak görüşüyorum. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — iGrup yöne
ticisi olarak rica ediyorum, 'özel surette. 

BAŞKAN —- Beyefendi, ibiöyle bir müdaha
leye hakkınız yok ki. Grup yöneticisi kürsüye 
müdahale etmez ki, rica ederim. 

Buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — (Sözle
rime başlarken, ayrı ayrı görüşlerine saygı gös
terdiğim arkadaşlarıma Ibu (şekilde \cevap verir
ken, yanız bugün Komisyon Başkanvekili ola
rak değil, »çok eskiden (beri, 1967 senesinden beri 
bu 'kanunu savunan bir arkadaşınız olarak, sa
dece milletvekilliği vazifesini yapmak için kür
süye çıktığımızı arz ettim. Ve (bunun şu anda 
yegâne ışahidi de Demokratik Parti üyelerinden 
ve o ıgüriün 'Komisyon Başkanlığını yapmış bu
lunan sSaym Kadri Eroğan'dır. Burada o gün 
de aynı, biraz sonra izah edeceğim görüşü, sa
vunan bir arkadaşınızım. 

Şimdi, kanunun esasına gelelim. Hazırlanan 
tasarı nedir? Kısaca değindim, bilhassa Şark
ta - Anadolu'nun veya Türkiye'nin diğer taraf
larında yok mânasına değil - fakat kesif halde 
Şarkta eşkiyanm dağda kol gezdiği ve Hakimo'-
nun (basın mensuplarını dağlara davet edip be
yanat verdiği, boy boy resimler çektirdiği bir 
devirde 'böyle bir kanun tasarısı Hükümet ta
rafından hazırlanmış, (getirilmiştir. Az buçuk 
hayatı da (bu tatbikatlarda geçmiş, bu ve bu 
misillû eşkiyanm takibinde geçmiş bir arkada
şınızım ve hayattan aldığım tecrübeye de daya
narak tasarının üzerinde durmuş ve bu tasarı
nın biran evvel kanunlaşmasında arkadaşlarım
la beraber müsbet oy kullanmış (bir kimseyim. | 
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Arkadaşlar, bu tasarı ne getiriyor? Evvelâ 
onu görüşelim. 

. YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bü
tün aileyi hapse g'ötürecek bir kanun. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Arka
daşlarımızın iddia ettiği (gibi, tasarı hiçbir za
bıta memuruna yeni bir suçtan dolayı veya yeni 
bir suç icadederek silâh kullanma yetkisini ver
miyor. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — O zaman 
mevcut kâfi. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Mü
saade edin de izah edelim 'Sayın Aytuğ. Onun 
ilcin çalışıyorum, acele etmezseniz izah edeceğim. 

Gerek Polis vazife ve salâhiyetleri Kanu
nunda, gerek Türk Ceza Kanununda, şimdi ak
lıma gelmiyen ve meselâ Jandarma Teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki Nizamnamede nerelerde, 
ne zaman, hangi hallerde silâh kullanılacağı tâ
yin edilmiştir. Bu kanun 1 nci maddesi ile ne 
getiriyor? 1 nci maddede : 

«Polis ve jandarma, diğer kanun ve tüzük
lerde yazılı yetkileri saklı kalmak üzere, aşağı
da yazılı hallerde silâh kullanmaya yetkilidir : 

A) 2559 sayılı Polis vazife ve salâhiyet Ka
nununun 16 nci maddesinde yazılı hallerde» 

Bu yeni bir şey vermiyor. Sonra devam edi
yor : 

B) (A) bendindeki yetkiler saklı kalmak 
üzere, idam ve ağır hapis cezasını gerektiren 
suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık 
veya hükümlü olup da haklarında tevkif veya 
yakalama müzekkeresi çıkarılan...» 

Yani, doğrudan doğruya adam vurmak de
ğil, «... gerektiren suçlardan bir veya birkaçını 
işlemekten sanık veya hükümlü olup da, hak
kında tevkif veya yakalama müzekkeresi çıka
rılan ve silâhlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek 
başına veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlâl 
ettikleri anlaşılanlardan, teslim olmaları için 
İçişleri Bakanlığınca tesbit edilen tarihte başla
mak üzere 10 günden ıaz ve 30 günden çok ol
mamak şartiyle verilecek mühlet ile ad, san ve 
eylemleri de belirtilerek sanık, zanlı veya hü
kümlünün dolaşığı bölgelerde mûtat vasıtalarla 
ve uygun görülen yayın organları ile ilân edi-
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lenlerin belirtilen süre sonuna kadar adlî ma
kamlara, zabıtaya veya her hangi bir resmî mer
cie teslim olmamaları hallerinde.» 

Evvelâ şunu 'peşinen arz edeyim, 1 nci mad
desinin (A) bendinin, 2559 sayılı Polis vazife 
v© salahiyetleri Kanununun burada tadadedil-
mesinin sebeplerinin başında, Jadarma Teşkilâ
tının Polis vazife ve salâhiyet Kanununun tanı
dığı bu yetkileri kullanmaya yetkisi yoktur, 
yalnız ilçe jandarma alay komutanlarının yetki
si vardır, meselesi gelmektedir. Müsademede 
sadece ilçe jandarma kumandanı veya il jan
darma kumandanı bulunmıyacağını, diğer tara
fın kumandanlarının da bulunacağına göre, Po
lis vazife ve salâhiyet Kanununun 16 ncı mad
desinin polise tanıdığı yetkilerin hu gibi kimse
lerin takibinde vazife alacak jandarmaya da ta
nınmasını temin zımnındadır. 

(ıB) fıkrasının tatbik edilmesi için ne ola
cak Arkadaşlar, evvelâ ortada bir suçlu ola
cak. Bu suçlu ya idamlık olacak veya ağır hapis 
cezasını müstelzim bir ısuç işlemiş olacak. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 6 aylık da 
ağır hapis var. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, bunları kürsü
den ifade ettiniz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Müsaa
de edin, dinleyin. Sonunu almazsanız anlaşıl
maz ki... 

BAŞKAN — Beyefendi, siz cevap vermeyi
niz efendim. Konuşmanıza devam buyurun. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Suçu kim 
tâyin edecek, polis mi, jandarma mı tâyin ede
cek? 

BAŞKAN —- Sayın Aytuğ, lütfediniz efen
dim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ağır ha
pis veya idamlık olan bu kimselere silâh kulla
nılabilmesi için şu şartların da olması lâzım; 6 
aylık ağır hapis için de, hattâ 1 günlük için do 
olsa; adam elinde silâhla dağa çıkarsa veya bir
kaç kişi ile birleşerek, kanunda tarif edildiği 
gibi, memleketi bir huzursuzluğa sevk ederse, 
isterse hiç suç işlememiş olsun, bu adam hak
kında kanunun tarif ettiği şu hükümler yerine 
getirildikten, İçişleri Bakanlığınca 10 günden 
az, 30 günden fazla olmamak kaydiyle mûtat 

vasıtalarla ilânı yapıldıktan sonra, bu adam hâ
lâ memleketin huzurunu ihlâl etmeye kalkarsa 
Turhan Özgüner, sen bu adamı vurmaz mısın? 
(A. P. ve M. G. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Konuşmanız 
maddeye aykırı, bu madde ile ilgisi yok. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, Sayın Özgüner. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Bunla-
ların hiçbirisi Dahiliye Vekiline yönelmiş adam 
vurma yetkisi değildir... 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, 'bir dakikanı
zı rica ediyorum. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Mahkemelere kilit vuralım o zaman. 

BAŞKAN —- Sayın Asbuzoğlu, Sayın As-
buzoğlu, efendim bir dakikanızı rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ben on
lara cevap vermiyorum, tasarıyı izah ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hir dakikanızı rica 
ediyorum. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ve
rin İçişleri Bakanının eline silâhı... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Hayır 
öyle değil... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
ediyorum Beyefendi. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Buyu
run, ben anlıyamadım özür dilerim. 

BAŞKAN — ıSaym özgüner, lütfen yeriniz
den müdahale etmeyiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Maddenin 
dışında konuştuğu için ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Madde içinde efendim, o be
nim görevim. Sizin müdahaleye hakkınız yok. 

Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — (Sayın 
arkadaşlarım, 

Ben buraya hiçbir zaman ne bir (arkadaşımı 
rencide etmek, ne de fikirlerin* karşı koymak 
için çıkmış değilim. Sadece Komisyon olarak 
ekseriyetle aldığımız, çıkardığımız bir tasarı
nın, Başkan, ve Sözcü bulunmadığı için ikinci 
başkan olarak ve milletvekili olarak* lehinde de 
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oy kullanmış bir arkadaşınız olarak müdafaası
nı yapıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) ve diyorum ki; hiç ilâna da lüzum kalma
dan isterse hafif hapsi - madem ki, hukukî ko
nuşuyoruz - icabettiren bir suçtan dolayı ara
nan bir kimse sonunda silâhı alır, birkaç kişi 
ile dağa çıkarsa, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun veya Jandarma Teşkilât Kanununun 
verdiği yetkilere dayanarak teslim olması için 
zabıta çalışma yapmıyacak mıdır? Müsademe 
ile karşılaşırsa, silâh kullanmıyacak mıdır? 

Gayet samimî olarak izah ediyorum arkadaş
lar, aksine burada suçluların lehine bir hal 
var. Ne yapıyoruz? Zaten takiple mükellef 
olan jandarma ve polis, üstelik bu tasan ile Da
hiliye Vekiline bir yetki vererek suçluya ilân 
edeceksin - 30 güne kadar mühlet tanıyorsun -
«teslim ol» diyorsun. Yalnız radyo ile gazete
lerle ilânla kalmıyacak, mahallî mutad vasıta
larla onun duyabileceği şekilde ve hattâ lisan
da, bunu temin için de Adliye Vekâleti ile Da
hiliye Vekâleti bir araya gelmek suretiyle bu 
ilânım nasıl yapılacağına dair bir tüzük hazırlı-
yacaktır, onu da temin etmek suretiyle, yani 
kendisi 'duyabilecek şekilde ilânları yapılmak 
- ki, kendisi de suçluya, kaçan insana, dağa 
çıkan insana, silâhlı olduğu, hakkında tevkif 
müzekkeresi bulunan veya idam cezası giymiş; 
olan veya ağır cezalı olan ve bulunduğu muhi
ti de asayiş yönünden hakikaten tehdidettiği, 
ihlâl ettiği sabit olan - bunun yakalanması için1 

bilmiyorum daha ne gibi tedbirler lâzım? - kim
senin yakalanmasını temin sadedinde bu mua
meleler tekevvün ettirilecek, şayet yapmaz ise, 
Dahiliye Vekilinin emri ile adam vurmıyacak-
lar, ondan sonra 2 nci maddeye geçiyor, ne ya
pıyor? Jandarma, polis takibediyor, adamla 
karşıkarşıya geliyor - 2 nci maddede - «Teslim 
ol» diyor, ihtar ediyor, teslim olmuyor ve bu
nun üzerine silâh kullanıyor, işte o zaman po
lis veya jandarma silâh kullanacak, yani bu 
gibi kimselerin takibine memur edilen vazifeli
ler bütün teferruatı ile şu tasarıda kendilerine 
verdiğimiz imkânları kullandıktan sonra, kar-
şıkarşıya, burun buruna gelip ihtara rağmen 
hem teslim olmaz, hem silâh kullanırsa böyle 
bir anda ne oradaki jandarma kumandanınım, 
ne polis müdürünün, hele Dahiliye Vekilinin hiç 
haberi bile olmaz. Emir alacak değil. Pek tabiî 
kendi inisiyatifini kullanacak. 

Bu arada bir arkadaşım, «kiralık katiller 
de çoğalabilir» dedi. Bunu üzüntü ile arz ede
yim ki; «zabıta, içimden elde edilir» dedi. Ben 
zabıta tarihinde böyle bir şeye çok şükür - mil
letvekilliğim de iğretidir, avukatlığım da iğre
tidir, ama aslolan bir meslekim var; polis mes
leki - ben zabıtada şimdiye kadar böyle bir ha
li görmedim, inşallah bundan sonra da arka
daşlarımın tereddütlerini izale edecek. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — iki 
tane emniyet müdürünün ismi açıklandı ama... 

BAŞKAN — Beyefendi, yerinizden niçin 
müdahale ediyorsunuz, sükûneti bozuyorsunuz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVBKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Tered
dütlerini izale edecek hâdiseler zuhur etmez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Böyle eğer zabıtaya veya Dahiliye Vekiline, 

adam vurmak için yetki kanunu getirildi gibi 
bir mevhuma kapılarak tasarıyı müzakere ede
cek olursak, bu, buradaki müzakerenin usulünü 
ihlâl eder, ama tasarının getirdiğini, mevcut 
kanunlar muvacehesinde bihakkın tetkik ederek 
burada görüşme yapacak olursak, benim şahsi 
ye Komisyonca çoğunlukla edindiğimiz, ki Ada
let Komisyonundan da geçmiş, aynı görüşü sa
vunmuşlar, kanaate göre; bu tasarı 1967 de lâ
zımdı, bugün yine lâzımdır. Demin arkadaşım 
çok güzel bir müdahale yaparak bize 2 tane em
niyet müdürünün suç işlediğini hatırlattı, yani 
onların içerisine girmiş oldukları hücrelerin hal
lerinden bahsetmek istedi. Bunlar Ebussuud 
Efendinin torunları değil. Bunlar da suç işli-
yebilirler. Ben hiçbir zaman bunun aksini id
dia etmedim. Yalnız, «Böyle bir şey görülme
miştir, inşallah bundan sonra da görülmez.» de
dim. Aslolan hüsüniyettir. Evvelâ itimat ede
lim. Bu tasarı 1967 de - o senelerin hâdiseleri 
göz önüne alınarak - lüzumlu olduğu gibi, içe
risine girdiğimiz son hâdiselerde de polise, jan
darmaya bu tip salâhiyetlerin ne kadar çok lâ
zım olduğunu hepimizin arzu ettiğini, iştiyakla 
beklediğini tahmin ediyorum. 

Binaenaleyh bugün eğer bu hâdiseler bir de
receye kadar yatışmışsa, dağdaki eşldyalar in
mişse yarın çıkmıyacağını kimse temin edemez. 
Elimizde böyle bir mebzuat bulunur, ama bu ka
nunu kullanmak zabıtaya veya polise nasibol-
maz. Aslolan temennimiz budur, ama lüzum et-
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tiği zamanda da hepimizin huzurunu ihlâl eden, 
hele son günlerde içerisinde bilfiil yaşadığımız 
hâdiselerin önlenmesi için de bu gibi kanunlara 
yine mevzu kanunlar muvacehesinde daha pra
tik yollar göstermenin yerinde olduğu kanısın
dayım. 

Bu tasarının asıl getirmek istediği yenlikler
den birisi; polisi, jandarmayı vazifeye sevk 
ederken âmirler güçlük çekerler. Bu kabil ah
valde polisi, jandarmayı vazifeye sevk ederken 
eğer polis veya jandarma bir kişiyi yaralamış, 
öldürmüşse jandarma kumandanının veya po
lis âmirinin ilk işi bunu işten elçektirmektir. 
Dahiliye Vekâletine teklif ederler, o da Vekâlet 
emrine alır - eğer memursa - muhakemesi neti
celenip de şu kanunun tarif ettiği ahval içeri
sinde ben bu adamı vurdum, öldürdüm diye is
pat edinceye kadar çoluğu, çocuğu sersefil sürü
nür. Bu tasarı, bu gibi ahvalde işten elçektirme, 
Vekâlet emrine almayı önlemektedir. Yalnız iş
ten elçektirme, bilmem ne yaptırma öyle olmıya-
cak da, katî olarak adam öldüren bütün polise 
bilmem neye... Katiyen... Bu tasarının hudutları 
içerisinde vazifesini görmüş olan ve bu da sav
cılığın tahkikinden geçtikten sonraki haldedir. 
Yine adlî tahkikatla... 

Binaenaleyh bu tasarının asıl getirmek iste
diği bir hava var. 

1. Radyolarda, şurada, burada ilân edilmek 
suretiyle dağdaMne; «Sen biran evvel teslim 
ol» havasını yaratmaz. 

2. Teslim olmadığı takdirde, «Ben icabında 
bunu vurursam, ekmeğimden olmıyacağım, ka
nunun verdiği yetkileri kullanırsam, Vekâlet 
emrine alınmıyacağım» havası bunların takibine 
sevk edilecek memurların içerisine yerleşirse, 
çökerse bu memur daha çok iştiyakla vazife ve
rir. Getirdiği yeniliklerden bir tanesi de bu
dur. 

Dahiliye Vekilinin ilânı suçlu lehine bir ye
niliktir. Suçluya daha çabuk teslim olmasını, 
kendisinin takipten kurtulamıyacağını, muay
yen mehiller vermek suretiyle lehinde bir yeni
liktir ve bir de onun, arz ettiğim gibi mânevi bir 
havası vardır, o havayı yaratmak için bu tasa
rı getirilmiştir. Belki de Dahiliye Vekilinin ve
ya valinin veya kaymakamın veya jandarma ku-
mandanının veya emniyet müdürünün haberi 
.olmadan bu vazifeye sevk edilmiş olan kimseler 

daha önce emir alıp bu gibi kimselerin şevkine 
kendi inisiyatifini kullanarak hâdiseler icabet-
tirmişse, olaylar o yönde gelişmişse silâhını kul
lanacaktır. Bunu onbaşı da yapacaktır, nefer de 
yapacaktır, polis memuru da yapacaktır. Yani 
burada ayrıca emir almak yoktur. Emir daha 
önceden... ilânlar yapılmış; o bölgenin zabıta 
âmiri hangi kimselerin bu işe memur edildiği 
emrini vermiştir. Binaenaleyh burada bir baş
kasının emri ile adam vurdurma diye bir şey 
yoktur. Eğer vazifelerini suiistimal etmişler, bu 
vazife zımnında suiistimal etmişlerse savcılığın 
tahkik yetkisi vardır, tahkik eder, hakikaten 
kanun hükümlerini yerine getirmeden, kendisi
ne verilen emirlere riayet etmeden bu suçu işle
mişse yapışır yakasına, atar içeri... 

Bu bakımdan tasarının hiçbir zaman yeni bir 
silâh kullanmayı veya keyfi silâh kullanmayı 
icabettiren bir tasarı olmadığını, bu tasarının 
jandarma ile polisi koordone bir halde, polise ta
nınan yetkilerden jandarmaya tanınmıyanlannı 
da bu tasarı ile vermek suretiyle arz ettiğim 
şartlar tahakkuk ettikten sonra teslim olmıyan 
eşkiyaya teslim olmalarını, yakalanmalarını ta-
min sadedinde polise verilmiş bir yetki kanunu
dur. 

Bunu arz etmek için söz almış bulunuyorum, 
Yüce Heclise saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyona 
bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kanım, 1 nci maddede, 10 günden 30 güne ka
dar verilen müddet içerisinde bu mahkûmun 
veya tutuklunun teslim olmaması hali, müsade
me olmasa dahi teslimi anında vurmayı gerek
tirir anlamı bizi bu maddeye karşı konuşmaya 
sevk etmiş idi. 

Şimdi sualimizi Sayın Komisyon Sözcüsüne 
soruyorum : 

Bir kimse bir sene gibi ağır bir hapis yemiş 
ve kanun kaçağı olarak dolaşmaktadır. 10 gün
den 30 güne denilen müddetin azamisi olan 30 
gün de sona erdi, İçişleri Bakanı ilânı yaptı, tes
lim olmadı, 31 nci gün hiçbir müsademe yap
maksızın teslim olan bu şahsa, bu madde zabı
taya silâhla ateş etme hakkını verir mi, vermez 
mi, bunu açıklayın? («Hayır hayır» sesleri.) 

Siz de hayır diyecekseniz açıklayın, 
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İÇİŞLERİ K0ÜÜÖ8Y0NÜ BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Arz ede
yim efendiim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Sor
dunuz tamam. 

Buyurumuız efendim, cevabını verim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — 1 nci 
maddeyi, kimlilere ne halde silâh kullanılacağımı 
(belirtmek içm hillhassa okumuş idim. Arkada-
şımım (ifade elttiğii bir sene ağır hapis cezasına, 
mahkûm bir kimiseyie de hamgi şartlar altında, 
hatitâ foiir sene hapis değil, hiç cezası olmıyan 
kimselere de Ibâzı ahvalde nasıl silâh kullanıla
cağını arz ettim. 

Arkadaşım sualini sorarken; «bir sene ha
pis» dedi. Kanun diyor ki, «Silâhlı olduğu.» 
Sizin şaftlınızda da IO var mı? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Var ta/biî. 
Silâhımı kuşanmıyor, 31 nci ıgün teslim olüylor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ona ne 
ısilâh kullanılsın? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, müsaade, eder misimiz sualimi açıklıyayıım? 

BAŞKAN — Sualiniz açık, teslim olan için 
ısoruiyorsunuız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Anlıyo-
ru!m efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 30 
günlük müddet dolmuş, 31 nci gün teslim ol
muş. Teslim lolam şahsın... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamda) — Anladım 
efendim, güzel- isterse 30 günün sonunda de
ğil, takip donunda 90 nci ğün de teslim olsa yi
ne vurulmaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Burada öyle 
değü. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Hayır, 
kamum 'o mânada değildir. isterse 6 ay sonra 
feslim olsun, maksat [takiptir. Takipte karşılaş
tığı takdirde 2 nci madde hükümleri yürüyecek. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Maddede «fil-
hal» deyimi var. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — »Fiühal» 
diyor. 

I TURHAN ÖZGÜNER (içel) — 2 nci madde 
müstakil bir maddedir. 

BAŞKAN — ıSayın özgüner... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ama, 
(B) bendi diyor, müstakil değil, ikinci mad
demin baştarafı «B bendindeki» diyor, müstakil 
değ!. 

BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevaplan
dı. 

Buyurun. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 

Birvilâyet emniyet müdürü - olur ya tatbi
katta karşılaşmış bir adamın - hakkımda savcı 
(bir muamele yaparsa, hâdisenin şahitlerini kim 
bulacak? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Bu

mun kanunumuzla hiçbir alâkası yok. Uzak
tan veya yakından hiç alâkası yok. 

BAŞKAN — Efendimi, size soruyu tevcih et
medim. Başka isoru var mı efendim? 

Bir kısıtlama önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
allıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Adalet Partisi Grupu adıma Sayım Kaya, 

buyurumuz efendim. 
A. P. GRUPU ADİNA KEMAL KAYA 

(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Görüşülmekte olan kajnun, Polis vazife ve 
salâhiyet Kanunumu daha dal etkili bir şekle 
sokuyor, yani polisim her hanlgi bir hâdisede si
lâh kullandığı zaman adam yaralaması veya 
vurması halinde savcılıkça yapılan takibatların 
kexn formülünü veriyor. Bunun için Ibu kanun 
bâzı arkadaşlarımızın (belirttikleri (gibi polise 
ve jandarmaya keyfi adam vurma yetkisi vermi
yor; bilâkis kanun hamıgi sınırlar dâhilinde po
lipin ve jandarmanın silâh kullanacağını birer 
birer açıklıyor, açıklık getiriyor. Sayın Komis
yon Başkanı benden evvel 'bu hususları 'birer bi
rer açıkladılar. 'Tekrar etmiyeceğim, kısaca be
lirteceğim. 

Bir kere suç işlemiş olacak, hakkında gıyabi 
tevkif kararı veya yakalama kararı bulunacak, 

I silâhlı 'olup dağda dolaşacak. Bu şartlan haiz 
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olan kimse elbette ki, zabıta tarafından iner za
man aranmaktadır, işte, zabıtanın, takibettiği 
bu kimselerle karşılaştığı 'zamanda ne gibi mu
amele yapacağını kanun getirmiştir. Bâzı ar
kadaşların söylediği igitoi, İçişleri Bakanına adam 
öldürme yetkisi veren kanun değildir. Üstelik 
içişleri Bakanlığı yetkilerini bağlamıştır. Nasıl 
bağlamıştır?.. İçişleri Bakanı böyle bir şakiye, 
«10 gün ile 80 ĝün arasında teslim olmadığın 
takdirde zabıta ile karşılaşıp müsademe ettiğin 
zaman vurulabilirsin, sana lilhtar ediyorum.» di
yor ; yani Dahiliye Vekili adam öldürmeye emir 
vermiyor. Dağdaki adama, saklanmış adama 
radyo ile, mahallî matbua ile yahut küçük bir 
kazada dellâl vasıtasiyle ilân edecek. İdamlık 
ve ağır ihapislik ışaJhsa, «Ey sanık, sen bu 'suç
tan aranmaktasın, 15 gün içinde teslim ol. Ol
madığın takdirde zabıta ile karşılaşırsan ve za-
ıbıta ile her Ihangi (bir müsademeye tutuşursan 
vurulacaksın.» diyecek. Bunun neresinde İçiş
leri Bakanının adam 'öldürme yetkisi?.. Hayır, 
İçişleri Bakanının yetkisi kısıtlanmıştır. Şaki
ye, «Gel, teslim «ol.» demekle - zabıtaya adeta 
30 gün içinde bu adamı teslim alacaksınız gibi 
bir salâhiyet veriyor, yoksa adam öldürme salâ
hiyeti vermiyor. 

Bâzı arkadaşlar (Cumhuriyet Savcılarının 
yetkilerinin kısıtlandığını, zabıtanın adam vur
duğu takdirde Ihiçbir takibat yapılmıyacağını 
ileri ©ürüyörlar. Madde açık. Maddede (bu gibi 
fiillerden dolayı bizzat Cumlhuriyet 'Savcısı ve
ya yardımcısı, yani zalbıta âmir ve makamları 
her zaman (Cumhuriyet 'Savcısı namına soruş
turma yapmaya yetkilidirler. Emniyet 'Müdürü 
değil, jandarma komutanı değil; bizzat savcı 
takibat yapacak. Âdeta vurulanın hakkını da
ha iyi ellere teslim etmiştir. Eiskiden tatbikatta 
gördük; zabıta suç işlediği zaman, birisini vur
duğu zaman jandarma komutanı savcıdan daha 
evvel hazırlık tahkikatını yapar, savcıya geti
rir, verir. 

Şimdi jandarma komutanının, emniyet mü
dürünün bu yetkisi de yok. Tamamen savcı ya
pacak. Savcı tahkikatı yaptığı zaman elbette-
ki zabıtanın öldürdüğü veya yaraladığı adam 
gıyabi tevkifli midir, bir; yakalanmış mıdır, 
iki; ağır bir suç işlemiş midir, yani idamlık mı
dır; ağır hapislik midir; firar etmiş mi; sak
lanmış mı; aranıyor mu?.. Bu şartları tesbit 
edecek. Bu şartlara riayet etmeden gelişigüzel 

bir adamı takibedip vurmuşsa, elbetteki mah
kemeye dâva açacak. 

Arkadaşlarımızın, burada İçişleri Bakanına 
öldürme yetkisi verildiği hususundaki fikirleri
ne iştirak etmiyorum. Bilâkis içişleri Bakanı
nın yetkisini kısıtlıyan bir husustur. 

Aziz arkadaşlarım; bir arkadaşım 6 ay ağır 
hapis cezasına mahkûm olacak bir adam da da
ğa kaçabilir, buna silâh veren veya yardımda 
bulunan bir kimse üç sene ağır hapis cezası ile 
4 ncü maddeye göre mahkûm ediliyor diye bu
yurdular; ama bu maddenin son fıkrasını oku
mamışlar. Bu maddenin son fıkrası diyor ki; 
«asıl faile verilen cezadan fazla ceza verile
mez.» Yakalanan şahıs 6 ay ağır hapis giymiş-
se, yardım edene de 6 aydan fazla ağır hapis ve
remezsiniz. Bu suretle 4 ncü maddenin son fık
rası bu meseleyi açığa kavuşturmuştur. Bu hu
susu da bu şekilde belirtmek isteriz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bunlar usul 
ve fürûg hakkında Sayın Kaya. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL KAYA (De
vamla) — Usul değil. 6 ay ağır hapisli adam 
dağda gezer, yakalamrsa, ona yardım edenler, 
son fıkraya göre 6 aydan fazla ağır hapis yi
yemezler. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa sanıkla
rın duruşmadan vareste tutulması hususu çok 
önemlidir ve bu iyi bir hükümdür. Sanık, jan
darma komutanı olsun, polis olsun, emniyet mü
dürü olsun, bunlar bir defa gelip ağır ceza mah
kemesinde sorguları yapıldıktan sonra başka 
yere tâyin edilirler. Durulma senelerce sürer, 
bunlar her celse gelmek mecburiyetindedirler. 
Halbuki, müdafaalarını yaptıktan sonra bunla
rın duruşmalara gelmemesi kanunla getirilen 
iyi bir hükümdür. 

Zabıta makamlarının, firar edenleri veya za
bıtaya karsı gelenleri silâh kullandıkları za
man yaralamaktan ve öldürmekten dolayı açığa 
alınmamaları, isten el çektirmemeleri meselesi
ne gelince; 

Muhterem arkadaşlar; birçok arkadaşları
mız bilirler. Bir suçluyu yani firar eden veya 
dağda gezen bir kimseyi vurduğu zaman, bu
nu vuranların senelerce mahkeme devam eder
ken açığa alındıklarını, ailelerinin ve kendileri
nin maaşsız kaldıklarını ve perişan oldukları
nı çoğumuz görmüşüzdür. Bu hüküm ile işten 
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el çektirmek, açığa alınmak o mıntakadan baş
ka yere almıp, ileride mahkûm olduğu zaman 
zaten vazifeden de atılacaktır, binaenaleyh, iş
ten el çektirerek peşinen mahkûm etmek hu
kuk kurallarına da uygun değildif, kanaatinde
yim. Çünkü, kanunun kendisine verdiği vazife
yi görürken işlediği bir fiilden dolayı henüz 
tahkikat bitmeden bu kişinin işten el çektiril
mesi, açığa çıkarılması peşinen verilen bir hü
kümdür ki, onun için de ağır bir hükümdür. Bu 
hususta madde de iyice tedvin edilmiş ve hiç de 
zararlı olmıyan bir hükümdür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun birçok 
arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, hiçbir zaman 
polise, jandarmaya keyfî adam öldürme yetki
si vermiyor. Türk Milleti 36 milyon nüfustan 
ibarettir. Dikkat edin, dağda, şehirde veya baş
ka yerde, firar edip arananlar 30 - 40 kişidir, 
her halde 36 milyonun huzur ve sükûnu için 
30 - 40 kişiyi burada çıkıp himaye etmek ne ka-
nunla, ne hukuk ile bağdaşamaz. Kanun veya 
hukuk şakiler için değil, cemiyetin huzur ve 
sükunu içindir. (A, P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Binaenaleyh, memleketin hu/mr ve sü
kûnu için getirilen bu kanunu bütün kalbimiz
le destekliyoruz. Ceza kanunlarından, bu şekil
deki takip kanunlarından namuslu insanlar, ce
miyette işi gücü ile uğraşanlar çekinmezler, 
huzur duyarlar. Bilâkis bu kanunlar, cemiyetin 
huzur ve asayişini bozacakları heyecana getirir, 
korkutur, 

IBis, Adalet Partisi Grupu olarak, bu kanuna 
ıboyrs oy vereceğiz. Yürekten Melisi se!âmlıyo-
ruıı. (A.P. sıralarındaın alkışlar) 

'BAŞKAN — Millî Güven Parftiısi Grupu adı
na (Sayın Oktay. 

IM.G.P. GRUPU ADINA MEHMET NEJBÎL 
(OKTAY ((Siirt) — <Sa:ym Başkan, değerli arka
daşlarım, 

Millî Güven Partisi olarak biz o kanaatteyiz 
ki, bu kanunun tedvinimden maksat her şeyden 
cr/vel polis ve jandarmaya gereken cesareti vere-
'bilnıektL'. 

Değerli arkadaşlarım, seçim bölgemin hu
susiyetleri dolayısiyle de birçok olaylara vâkıf 
olmuşumdur, öyle olaylar olmuştur 'ki, firari -bir 
şahıs 600 komando tarafımdan, anakimalı tüfeği 
ile, el bombalan ile sarılmıştır ve hiçbir müsa
deme yapılmadaaı sarma sabahtan akşama kadar 

devam etmiş, buna rağmen sabahtan akşamlara 
kadar sarılan o şakî, o.muhasarayı yarıp, geçe
bilmiştir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi, bu 
muhasarayı yapan jandarmanın, «acaba bu şaki
yi vurursam ben sehpayı boylar mıyım, nıeısul 
olur muyum, işimden kovulur muyum» endişe
sidir. Bunun mütaaddit misalleri olmuştur, tat
bikatı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bir kısım arkadaşlar 
'birinci maddenin yalnız bir kısmını ele alarak, 
'bunun 'hukuk anlayışına aykırı olduğunu izah 
e'tüler. 

Şimdi, hakikaten maddeyi ve ondan sonraki 
maddeleri tetkik etmeden bir kanaate varmak 
istersek, hukuk anlayışına aykırı bir durum bel
ki müişaıhede edilebilir; nasıl?.. Efendim, dene-
büir ki, «ıbir yıl ağır 'hapse mahkûm 'olmuş bir 
kişiyi öldürme yetkisini siz jandarmaya veriyor
sunuz.» Ama, madde iböyle değil. 

Şimdi, hakikaten bir yıl ağır hapse mahkûm 
olmuş ibir kişi içim jandarma veya polise böyle 
'bir yetki verirseniz ortada hakkaniyete aykırı, 
hukuk kurallarına aykırı, adalet ve nasaf et kai
delerine aykırı bir durum müşahede edersiniz. 
Ama, maddenin aırkası geliyor, idam cezası ile 
tecziyesi gerekem bir tutuklu veya ağır hapis ce
zasına hükümlü veya tutuklu bir şahıs, dedik
ten sonra şarta bağlıyor. Bunlancı hakkında 
tevkif veya yakalama müzekkeresi olacak veya 
'hükümlü 'Olacak. Silâhlı dolaşacak emniyet ve 
asayişi tek (başıma veya toplu olarak fiilen teh
dit ve ühlâl ettiği anlaşılacak. Verilen müddet 
içerisinde tealim olmıyacak ve 2 nci maddeye 
göre, ihtara rağmen teslim olmıyacak, jandar
ma ve polise silâhla mukavemet edecek. 

Şimdi ıbu şartlar mevzuulbahsolumca, bumun 
hukuk anlayışıma aykırı olduğu kati sııret'.o 
iddia edilemez. Ama bu maddede tehlikeli bir 
mokta yok mudur; bizim 'kanımızca varıdır ar
ka dağlar, O da nedir? Maddede demiyor ki, em
niyet ve asayişi tek başına veya toplu olarak 
fiilen tehdit veya ihlâl ettikleri anlaşılanlardan... 
Bu nasıl anlaşılacak Maddemin1 em tehlikeli 
noîdta.3i (budur, öyle korkarız ki, %ıişleri Bakan
lığı valiye ;bir talimat yazacak, vali jandar
maya havale edecek, jandanima koskoca bir lis
te çıkaracak ve diyecek iki; «bu şahısların ho;::i;. 
bu memleketin asayişini ihlâl ve tehdit ediyor.» 
Bu, çok tehlikeli bir durum yaratabilir. Bu İm- . 
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sucusun mutlaka vuzuha 'kavuşturulmasında za- I 
ruret vardır. ,0 bölgenin asayişini tehdit eden 
şahıslar kimlerdir? Hakikaten o (bölgenin asa-
yişini ciddî surette tehdit etmekte midirler? | 
Bu hususlarda kesin bir kıstas koymak ve bir 
çok şahısları mağdur etmekten 'sakınmak ve 
maddeye vuzuh getirmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarını, elbetteki polise ve 
jandarmaya muayyen şartlar altında vurma 
yetkisi vermek, ilânihaye ve hidbir mesuliyetle 
tahdit edilmiıyen Ibir ydtki şeklinde olmamalıdır. 

Tasarının 3 ncü maddesi (böyle 'bir tehlikeyi 
getirmektedir. Ne diyor tasarının 3 ncü madde
si? «Bu kanun hükümleri dairesinde silâh kul
lanan polis veya jandarma ıhakkında 'hazırlık 
soruşturması, 'Cumhuriyet savcıları ve yardım
cıları 'tarafından bizzat yapılır ve sanığa işten 
el çektirilemez.» 

Değerli arkadaşlarım; Ihazırlık tahkikatının 
bidayetinde bu fiili işliyen jandarma veya poli
se işten el çektirmemek (haklıdır, ama hazırlık 
tahkikatı devam etti, hazırlık tahkikatı bitti, 
iş ilk taJhkikata ve onun akabinde son tahkika
ta intikal etti. Bu tahkikat safalhatı içerisinde 
eğer (o polis veya jandarmanın (bu kanun hüküm
leri dışına çıktığı anlaşılırsa, (biz .hâlâ ona işten 
el içektirmiyecek miyiz? öyle dâva olabilir ki, 
beş sene sürebilir, on sene sürebilir. Yani, mut
laka ihükmün tesisini (beklemek birtakım mesuli
yetsizlikler yaratabilir. Onun için Ihiıç değilse, 
ben bu maddeyi böyle anlıyorum; eğer (böyle 
değilse komisyon bir izahatta bulunur, ama böy
le ise tehlikeli 'bir maddedir, ıhiç değilse İbu 
maddede, tahkikat safahatında (bu kanun bü
kümleri dışına çıktığı anlaşılan polis ve jandar
maya işjten el ıçektirilebilir, fıkrası eklenmeli
dir. Bir salâhiyetin mesuliyeti de olmalıdır ve 
salâhiyet sahiplerinin bu mesuliyetlerini istis
mar etmeleri önlenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; bu kabil ıhallerde 
Cumlhuriyet savcıları tarafından bizzat tahki
katın yapılacağı söylenmektedir; fevkalâde isa
betli. Biz (bunun mahzurlarını çok defa müşa-
hade etmiş insanlarız ve Ihemen şunu (belirteyim 
kî, Ibugün Doğu bölgelerimizde tutuklu adedinin 
çok yüksek olmasında hazırlık (tahkikatının 
Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmamasının 
büyük rolü vardır. Hazırlık tahkikatını icabın
da köydeki bir uzatmalı ıçavuş, hattâ o olma
dığı zaman bir jandarma yapmakta, tamamen | 
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suçsuz olan nice kişiler olaya ithal edilmekte, 
suçsuz kişi ise tutuklandığını ıgörünce çareyi 
dağa çıkmakta (bulmaktadır. 'Bugün Doğu Âna-
dolüda tutuklu adedinin artmasındaki en mü
him sebeplerden ıbiri (budur. 'Cumhuriyet savcı
ları Iher hangi l>ir (haksızlığı önlemek bakımın
dan 'hakikaten bu talhkikatı 'bizzat yapmalıdır. 

Nüçin yalnız jandarma ve polis bakımından 
Cumlhuriyet savcıları İbu talhkikatı yapsın diyo
ruz da, bunu meselâ yataklık mevzuuna teşmil 
etmiyoruz? 

Değerli arkadaşlarım; yataklık yapanlara 
verilen cezanın asgari (haddini artırmada zaru
ret vardır. Mâlûmuâliniz, ceza kanunlarına (gö
re yataklığın aSıgari Ihaddi 7 (günden başlamak
tadır. Bunda Ibir artış ıgerekilr ama, yataklık 
suçu, Itatbikatiyle de müşalhade etmişizdir, if
tiraya ve isbata en müsait suçtur. Bir şahıs kar
şısındaki hasmına (husumet (besler, iki tane ya
lancı şahit (getirir; «(Ben dün gece falan firariyi, 
falan adamı şunun evinde 'gördüm.» der, ö Suç
suz şahsı tereddütsüz asgari üç seneye mahkûm 
ettirebilir. İftiraya ve ispata çok müsait bir 
suçtur. 

Değerli arkadaşlarım; (bu maddeyi de, her
hangi bir haksızlığa mâni olmak bakımından 
yenüden tedvin etmek ve 'gözden igeçirmek, nasıl 
polis ve jandarma için 'Cumlhuriyet savcıları tah
kikat yapsın diyorsak, iftiraya mâruz kalacak 
her îhangi bir vatandaşı da (bu iftiradan uzak
laştırabilmek için, (bu kabil (hallerde de hazır
lık tahkikatını bizzat (Cumhuriyet savcısı yapar, 
demek lâzımdır. Yalnız polis ve jandarmayı de
ğil, fakir fukara vatandaşı da ibu kabil haller
de düşünmek ve aynı imkânı 'onlara da vermek 
lâzımdır kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, netice olarak derdiz 
ki; memleketin asayişini bozmak, vatandaşın 
huzurunu (bozmak için elini silâha (götüren ve 
bu silâhı tutmada inatla ısrar eden şahıslara 
karşı elbetteki tedbîr almakta (zaruret vardır. 
Ama, bu tedbiri alırken suçsuz vatandaşı kötü 
âkılbetlere duçar bırakacak vuzuhtan uzak mad
delere vuzuh getirmenin de zaruri olduğuna 
işaret etmek ister, 3VK11Î 'Güven »Partsii <Grupu 
adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. G. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Akışık, buyurun. 
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C. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; mâruzâtımıza ekliyeceği-
miz hususlar şunlar : 

'Sayın Komisyon sözcüsü, konuşmalarını 
idamlık ve ağır hapis cezasına mahkûm ol
muş kişiler üzerinde topladılar. Biz bunu şöyle 
izah etmiştik; idamlık ve ağır hapis cezası 
ile dağa çıkmış silâhlı, toplum için tehlike 
teşkil eden kişiler hakkında bu kanunun ge
tirdiği hususları Ibuıgün dahi kullanabiliriz, 
'bu kanun olmadan da. Kullanılıyor; kullanıl
madığından şikâyet edenimiz var mı? İdamlık 
bir şahıs, kesin hüküm yemiş "bir şahıs dağ
da dolaşıyor, belki zabıtaya karşı gelmi
yor ama, şahısların hayatlarına karşı, köy
leri, köylüleri rahatsız edici ibâzı eylemlere 
girişiyor. Bunu zaten yakaladığı yerde mü
sademe olursa vurur,, teslim olmazsa vurur. 
Bunun şimdiye kadar aksi olmadı. 

Bizim üzerinde durduğumuz husus, böyle 
suni bir kanunu getirmenin mâna3i ns? Biz, 
dışarıda dolaşan idamlık mahkûmu vurmuyor 
muyuz? Şimdiye kadar çoklarını vurduk, öyle 
ihtara falan da lüzum yok. Zaten bu ihtar 
hususu yeni bir esas da değil. Yeter ki, yeni
den bâzı suiistimallere meydan verecek ka
pılan açmıyalım. 

Bizim endişemiz şurada; bir yetki kanunu 
olarak içişleri Bakanına bâzı tasarruf imkân
ları sağlamaya çalışıyoruz. Bunu daha açık 
şekilde, ihtiyaçlara daha uygun şekilde ya
pabiliriz. Mevzuatımızı zorlıyarak, bâzı teh
likeli pozisyonlara girerek yeni imkânlar ya
ratmak gibi haller altında hunu vermeye 
mahal yok. Bunu arz ettim; yüksek müsa
mahanıza istinaden hatırlatmakta fayda gö
rüyorum, bizim çok tehlikeli gördüğümüz nok
ta şu; tutuklu olmuş, yakalanmamış, Yüksek 
malûmunuz bir adam tutuklu olur. gıyabi veya 
vicahi, her hangi bir şekilde dağdadır, kaçmış 
muamelesi görür, fakat mahkemeye gelse be-
raet edecek. Ben bunu arz ettim; aileden bir 
kişi kaçar, elli kişi sırf onun kaçmasından 
veya suç işlemesinden dolayı tehlike altında
dır, dağa çıkar, elli kişinin otuzu da muh
telif sebeplerle mahkeme tarafından tevkif 
edilir. Tevkif bir tedbir (müessesesidir, bir 
ceza değildir. Fakat otuz kişinin yirmidokuzu 

beraet edecek kişilerdir. Tevkif de bâzı ha
fifletici sebeplerle bir yılın altına düşebilir. 
Beraet edecek yirmidokuz kişiyi, bayat hak
kını elinden alacak böyle bir tehdidin altına 
sokmuyoruz. Buna hakkımız yok!!ur. 

Sayın içişleri Bakanına ve gelecekteki bü
tün içişleri Bakanlarına, benim tâbirimle, do
laylı yollardan adam öldürme yetkisi vermek 
için, insanların yaşama hakkını hiçbir öl
çüye tâbi tutmadan bu kadar büyük güçlük
ler altına sokacaksak, arz etmek istiyorum. 
ki; bunun vebali büyüktür. 

Sayın Komisyon ve sözcüsü buna bir cevap 
bulamadılar, bir şey söylemediler. Beraet ede
cek bir tutuklu, gıyabında hasbelkader Hak
kâri ̂ den tutukluluk karan verilmiş, kendisi 
İstanbul'da, kendisi izmir'de öyle olur, çünkü 
kaçanlar daima kendi muhitlerinde bulunmaz
lar.., 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Teslim ol
sunlar... 

C. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Devamla) — Efendim, teslim 
olması mükemmel şey, ancak bunu iki Şik 
üzerimde düşünelim, teslim olmadığını düşü
nelim; teslim olmadı diye bir şahıs ifna edi
lir mi? Maalesef bu tâbiri kullanacağım. 
Aslında beraet edecek bir insan; sırf teslim 
olmadı diye böyle bir hayatî tehlike üLe kar-
şıkarşıya koyalım mı? 

ikinci husus, bunun ikinci: şıkkı şu; adam 
'tevkifin dahi farkında değildir. Hâdise ol
muştur, iş icabı Türkiye'nin her hangi bir kö
şesine gitmiştir. Burada ihtarın hiçbir garanti 
temin (etmediğini ortaya koymak için söy
lüyorum; uzağa gitmiştir, ihtar, mıahalllen ya
pılmıştır. Sayın Komisyon Sözcüsünün buyur
dukları şekilde, gazetelerle ve mahalllî imkân
larla ihtar yapılmıştır, fakat meselâ Hakkâri'nin 
bir dağına bu, mahallî unsurların ulaşabildiğini 
ve yerine getirebildiğini söyliyebiliyor mu? Buna 
hayır diyeceğim, 

Ayrıca, Hakkâri'de işlenmiş bir suçun faili 
Hakkâri'de olfsa bile bundan dolayı tevkif edi
len bir masumun İstanbul'da olduğunu düşünün 
ve bunun böylıe bir ilândan haberi olmadığını 
ele alın. Şayet bu ihtar yerine getirilsin veya 
getirilmesin, eğer şahsın ıttılaına ulaştırma 
ise, ihtar budur, başka türlü olmaz. Ama de
niyorsa ki, «efendim, madem ki ihtar, formali-
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telera uygun ortaya konulmuştur, o halde şe
kil yerine gelmişıfcir, ıttılaa ulanma esas de
ğimidir. Fiilden dolayı suçun hayatla ilgili olan 
kısmının temali tahakkuk etmiştir. Biz hu tıa-
hakkukla ikMfa ederiz» Böyle bir noktai na
zar, bizim görüşümüzde hiçbir aamıan iltifat 
görmemesi ilâzımgelen bir husustur. Tahmin 
ediyorum iki, bunu komisyonun çıkıp burada 
bu şekilde Savunmasına da imkân yoktur. 

İhtarın, konuşmamızda üzerinde durduğu
muz tehlikeli olarak vasfi bjr nokta olarak şu; 
ihtar bir garaniti değildir. Bugün de yetki |ka-
nunları ile ilgili bâzı noktalarda ihtara temas 
eden hususlar vardır. Ama hiçbir zamıan 
hiçbir görevli, «ben ihtar etmeden vurdum» de-
mısmiştir. Zaten buna imkân da yoktur, dene
mez de. Düşünün; dağda üç jandarma ile fi
rari oCan bir şahıs, 30 günlük ihtara tıabi olıan 
bir şahıs, karşı karşıya geldiler. 30 gün dol
muş, 40 günün içerisinde, jandarma çekti, vur-
duf 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Teslim olanı niçin vursun? 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Vurdu, teslim olsa da vurdu efendim. Şimdi 
bakuı, açılk bıraktığımız kapılar üzerinde duru-
yorraz. Eğer, «varit değildir, senin sözün hiç 
olmaz» diyorsanız, ben sözümü geri alayım. 
Bir toplum ve bir görev anbyışi içerisinde belli 
alışkanlıklarla yaşıyan bir insan kütlesiyiz. 

Bunun aksini söyliyebilir misiniz? üç jan
darma, «sen beni altı aydır arkanda dolaştırı
yorsun kerata, tam karşıma geldin hakkını ve
reyim» deyip vurdu ise, şimdi burada ihtar var 
mıydı, yok muydu, suali kime tevcih edilecek? 
Görevli, vuran «ben ihtar ettim» diyecek. İhta
rın bu gibd pozisyonda da böye bir tehlikesi var. 

Şimdi, bilhassa şunu belirtmek isterim, asa
yişin devamlı ayakta durmasını temin eden ve 
bunu ihlâle yönelen tedbirleri hedef tutan her 
harekete «evet» diyoruz. Fakat tedbir adı al
tında, bugüne kadarM kanun ve hukuk anlayı
şımızın tarafsız oiddiyeti içinde ölçülere vurdu
ğumuz zaman, yeni tehlikeler getireceği endi
şesi ile bâzı meselelerle karşı karşıyayız zanne
diyorum. Bunların giderilmesi için ileri sürdü
ğümüz mütalâaları insafınıza sığınarak istirham 
edelim ki; aleyhimize yorumlamayın. Yani biz 
zannediyoruz ki, mümkün olan tarafsızlık için
deyiz. 

I Hukukta delillerin kaybolmaması diye teo-
rikman bir husus vardır. Üzerinde durulan ve 
savunulan, bir müessese vardır. Anahedef bu
dur; evvelâ delillerin kaybolmaması hedeftir. 
Savcıya diyorsunuz ki; «Sen, adam vurmuş öl
dürmüş insanı kanuna göre vazifesinden geri 
alamazsın, yani tevkif edemezsin.» Bir görevli 
köyde... 

KEMAL KAYA (Kars) — Nereden çıkarı
yorsun bunu? 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Evet, çıkardığım yeri öyle ise okuyayım. 

«Cumhuriyet savcıları veya yardımcıları bu 
tahkikatı yapar. Dâva açıldığında sanık duruş
madan vareste tutulabilir ve hakkında açığa al
ma, işten elçektirme işlemi uygulanamaz.» 

KEMAL KAYA (Kars) — Savcıya ait de
ğildir. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
istirham ederim, hakkında «işten elçektirme 
uygulanamaz» lâfının savcıya aidolmadığını 
söylemek, bilmiyorum, bizim bugüne kadar öğ-
renemediğimiz bir hukuk anlayışı olur. Şimdi, 
savcı burada ne yapar? Tevkif eder, hattâ iş
ten elçektirme hususu değil. 

KEMAL KAYA (Kars) — Savcı, tevkif ede
mez; hâkim tevkif eder. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Tevkifini istiyen makam olarak, böyle bir ka
nun hükmü ile karşı karşıya kaldığı gün nasıl 
bir sonuç vereceğini müşterek anlıyalım. Ya
ni burada karşılıklı birbirimize lâf oyunları ile 
müşkülât çıkarmakta fayda yok. Ciddî bir me-
mesele önündeyiz. Arzu ederim ki, ben ihatalı 
olayım. Benim hatalarımı telâfi edecek irşatla
rınızı bekliyorum, görüşlerimde noksan oldu
ğum noktaların tarafınızdan aydınlatılmasını 
istiyorum. Ama (bu, bu. 

Yüksek malûmunuz, 'hukukçu arkadaşlarım 
bilirler. Ağır cezalı suçlarda duruşmadan va
reste tutulma diye bir esas yoktur. Ceza Ka
nunumuz, ceza hukukumuz bunu kabul etmez. 
Ama burada ona da aykırı olarak «vareste de 
tutulabilir.» diyor. 'Gerçi «tutulur» demiyor, 
takdire bırakıyor. (Fakat «tutulabilir» diyor. 
Yani sanık dışarda 'oturacak, duruşmaya ister 
gelecek, istemezse gelmiyecek. Vazifesine de 
mükemmel devam edecek. Yani tevkif edilemi-
yecek. Ondan sonra, bir 'gerçeğin meydana çık-
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ması oranında delillerin ortadan kaldırılması 
ihtimallerini Ibiz Ihanlgi 'vasıtalarla muhafaza ede
ceğiz, (bugüne kadar öğrendiğimiz hukuk esas
larına göre. Yani bunun diğer mânası, sana izin 
verdik, senin 'üzerindeki hu ithamı (git ne yap 
yap, sil, delilleri değiştir, lehine imkânları ha
zırla, bu senin kabiliyetine kalmış 'bir husustur, 
haydi yiğidim, meydan senindir, tgibi bir 'tek
liftir bu. Başka türlü olamaz. 

Bir ilçede bir jandarma orada oturan bir 
insana karışı işlediği (bir suçta o jandarma otu
racak, oranın sakini 'eğer görmüşse gidecek, 
aleyhte oy kullanacak, 'Bu sor bir mesele 

Bu ihtimallerim hiçbirisi varit değildir, 
denir, ihtimallerin hiçbirisi varit değil ise yi
ne biraz daha /tekrar eltimek zoruınluğun/da feala-
cağıım, müsaade ederseniz, öyle ise bu kanunu 
niye getirdik? 

Bir meşru müdafaa ıstırar ha l vardır muh
terem arkadaşlanm. Her hangi /bir kişi muha
tabının canına fcaisddderSe, namusuna Ikasde-
derse, haltitâ onu da /bırakın, bir kişi (bir üçün
cü şahsın canına kasdedersie, onunla iüfğili ol-
amyan diğer bir şahıs onu silâhla telef edebilir, 
öMünelMMr, mleşru müdafaa, ıstırar hali bun
lar. )Bu, sadece ısıMl kişilerin kullanabildiği 
îbir yeltlktidir. Ama dağa çıkmış bir şakinin bir 
zabıta kuvvetine karşı takındığı tavır adeta 
yeni kanunla yeni Ibir müdafaaya nmzhar kılı-
nıyormuş gibi bir poz içerisindeyiz. Hayır, 
zabıta mükemmel taMbeder, istediği yerde 49 
ncu maddeye gtöre» vurur. Ama bu kâfi gelmey
di, 2559 sayıl* Kanunun 16 nen maddesine ve 
bunun için/de (y) ye kadar uzananı fıkraları
na göre vurur. (Bu da, kâfi gelmedi, jandar
manın. yetkilerine göre vurur, hu da kâfi gel
medi, tabiî hukuka göre vurur. Bu, îbu kadar 
sarih muhterem arkadaşlarım. Zannediyorum 
bumun (üzerinde faizli yorulmaya hiç mahal 
yok. Ama ıbiız tekrar ediyoruz. Bu .tekrarın 
faydası, sayın içişleri hakanlarına vereceğimiz 
hir yetkinin (bir nevi kamuflajından ibaret olan 
şıkkından daha İleri giden hir kısım yok. 

Sayın komisyon sözcüsü, bdr yetkinin kul
lanılabilmesi için bâzı unsurlardan bahsettiler. 
Doğrudur, kabul. Fakat bir bakıma hu unsur
ları »tahakkuk .ettirecek merciler! hu kanumlla 
evvelâ 'ortadan kaldırıyoruz, ondan sonra bu 
kanuna göre bazı unsurlar sayıyoruz. Savcı 

ve adliye genel hükümler içinde mücehhez 
bulundukları yetkilerden uzak tutuluyor, on
dan sonra buraya unsur koyuyoruz. O unsurun 
var olup olmadığını takdir yetkisi zaten aşağı -
yukarı kısıtlı. Hele bir Adalet Komisyonu, bitf 
savcıların takdir yetkilerini bile bu konuda 
sakıncalı görüyoruz, dedikten sonra bu kanu
nun, bu tasarının fikriyatı kendiliğinden orta
ya çııkar. Ya adlî organdaki takdir yetkisini 
dahi sakıncalı gördükten sonra bu takdir yet
kisi şu demektir ki, jandarma onbaşısının tak
dir yetkisinin karşısında çok âciz bir yetkidir. 
Bunu biz, kanun olarak böyle anlıyoruz. Biz 
bu kanunu o maksat altımda getiriyoruz, bun
dan haberiniz olsun demektir. 

Adlî madamların takdir yetkileri, bu tasa
rı olmadığı zaman tamamiyie vardır. Bu un
surları adlî makamlar acaba silâhlı bir muka
vemet karşısında kalınmış mı, acaba ihtar 
unsuru var mı, acaba başka aranan sıllâhlı mu
kavemet var mı, toplu çekişme, topluma karşı 
koyma veya yardımlaşma var mı? Bunları arı-
ya;cağzz. Amıa Ibu kanun geldiği zaman, adlî 
makamlar bunları arama imkânından yoksun
dur. 

Hukukçu arkadaşlarımın hâtıralarını tek
rar tazeliyeyim•; hukuklta bir »temel esas öğren-
mişizdir. 

.BAŞKAN — /Sayın Akışık, bir iki dakika
nız kaldı, haMatoıon, konuşmanızı ona gör© 
tamamlayınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bir (kişiniînı, bir masumun cezalandırılmasm-
dansa 100 tane suçlunun serbest bırakılması 
hakkaniyetin, adaletin emridir. Yeter ki bir 
masumu cezalandıırmJayın. Ama 100 tane suç
luyu bırakabilirsiniz. Biz bunu tamamen ters 
çeyiriyoruz. 

Adam tutukluluğundan habersiz, yahut tu
tukludur da beraet edebilecektir, mahkemenin 
önüme gelse beraet edecektir. Bilerek veya hil-
mityerek gelmiyor, bilerek de gelmediği zaman 
bunu düişünımlek zarundayılz. Büerek gelmedi
ği zaman dahi, geldiğinde mutlaka beraet ede
cektir. Beraet eden bdr şahısı tutuyoruz, ka
sıtlı kurşunun, kaza kurşunu demiyorum, mu
hatabı sayıyoruz. 

Bu arada som olarak şu kadarına işaret 
©deyim yüksek müsaadenizle. 
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Bir sayın arkadaşım, ancak şakiden yana 
olanların böyle bir savunma güdüsü içinde ol
duklarını söyleyebilirim, buyurdular. Her f ikrin 
saygıya değer tarafı vardır. Ben^ hattâ benim 
nazarımda çok iptidai olan fikirlerin de saygıya 
değer tarafı vardır. Çünkü fikirdir. Fakat fik
rin, benim açımdan olan bu ölçüsü^ o fikri kul
lanan açısından daha başkadır. Fikir, sahibine 
saygı getirdiği gün bunun değerini, o fikri ya
hut o lâfı kullanan hesaplamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, sadet dışına ç ı 
nlayınız efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Her iptidâi düşünce benim nazarımda fikir olsa 
bile.. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, zatiâlinize söyle
dim; konu dışına çıkmayınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Evet efendim, bağlıyorum, son cümlemi arz 
ediyorum. 

Fikir olsa bile bunun... 

BAŞKAN — Aynı şeye devam buyuruyorsu
nuz beyefendi. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bunun bütün yükümlülüğü kendilerine aittir. 

BAŞKAN — Bunu tekrar söylemek lâzım 
geldiği ikanaatindesiniz, ama hem süremiz bitti, 
hem sadet dışına çıkıyorsunuz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Şimdi, Sayın Başkanımın. 
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BAŞKAN — Eğer bana cevap verecekseniz, 
mümkün değil beyefendi. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Hayır efendim, biz ciddî bir konu üzerindeyiz. 

BAŞKAN — Ben, daha ciddî... 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Sayın Başkanım, eğer saat 19.00 da kesiyorsa
nız, onu lütfeder söylersiniz, devamı uzatacak-
sanız, ona göre söylersiniz. 

BAŞKAN — Söyledim daha evvel beyefendi. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Eğer bu tasarının, teklifimiz dairesinde geri 
alınması, yeniden tetkikten geçirilmesi mümkün 
olmadığı takdirde, herhalde çıkardığımız ka
nunlar içinde çıkarmış olacağımız kanunlar için
de bizim için bir kanun çıkarma özelliğini ta-
şımıyan bir vasfı vardır. 
özelliğini taşımayan bir vasfı vardır. 

Bunu tekrar dikkatlerinize arz etmek ister, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. 

Bu arada sayın îçişleri Bakanı söz talebinde 
bulunmuşlardır. Sayın Bakanın söz hakkını ya
rın kullanmak üzere ve diğer işlemlere de ya
rınki birleşimde devam etmek üzere, 9 Tem
muz Cuma günü saat 15.00 de taplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.02 

....... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

127 NCI BİRLEŞİM 

8 . 7 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi 
,2. — Anayasa, Mahkemesine üye seçimi. 
3. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştrııma Komis-
yonma üye seçimi. (10/18) 

£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
2/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri TJğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 

ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair öosrgeai. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'ini, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meçlisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek j 



2 — 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 ncd ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
killi Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu ('2/383, 2/439, 2/4'82) 
(S. Sayım : 393) (Dağıtma tarihi : 16.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1971 aylan hesaplarına ait Meclis 
Hesaplan inceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 367) (Dağıltma tarihi : 16.'6.'1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldml-
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11 — Kastamonu MMetvelkM Saîbri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 
1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

13. — Nevşehir Milletvekili Elsat Kıraıtlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-

den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 ncd ek) (Da
ğıtana tarihi : 2 1 . !6 .1971) 

14. — Muğla MMeJtıvtefciM Ahmet Bu'ldanlı'nm, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 

,teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

16. — Burdur Mllebvddl Mcfhimet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 ncd maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

.17. — Burdur Milletvekili Melhmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

18. — Cuımihuri'yet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

19. — 31 . 7 , 1970 gütti v e 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tıasansı ve Bütçe 
Karmıa Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık-
lan tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 6 .1971) 

20. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley^in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan istiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



21. — Millet iMecîlisi, Cumihurbaşkan'lığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 mıalî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/13) (S. Sayısı : 373) (Da
ğıtma tarihi : 1 .7 .1971) 

. 22. —' Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1969 imali yılı Kesinhesabı 
hakkında» Meclis Hesaplarını İnceleme Komis-
yiomo. raporları (5/14) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtana tarihi : 3 . 7 . 1971) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'niffı Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

24. —- Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi :6 .7 .1&71) 

25 —5434 sayılı TürMye Cumhuriyeti! Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâ
zı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu- raporu (1/438 Cumhuriyet Senato
su 1/1217) (Millet Meclisi S. Sayısı : 291 e 1 nci 
ek Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1605) (Da
ğıtma tariihi : 6 . 7 , 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1, — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
r i measarlar KamtnunTia 3 nıeü maâdesinin cteğiş-
tîrilmesine ve hu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Şansıma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gun'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi ye Adalet Komisyonu rsportt (2/48â^ 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8*. 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
çırak, kalfa T© ustalık Oaaaıuaı «teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 \er üyeden, kurulu 
5 No. lu Geedıed Komâeyoıı raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123*. e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad*m ve 'Maraş Milletvekili İbrahim Özfcürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesin* dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192r ye 1 nci ek) (Dağıtma tarifii : 
1 5 . 3 . 1 9 7 1 ) 

X 6. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâriar Kanu
nunun bâızı maddelerinin değiştirilmesirae ve bâ
zı maddelerine fıkralar eMenımesinıe dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve H â n 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci eik) (Dağıtıma tarîhi : 
18 . 3 . 1971) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Br-
oğan'ın önergesi (2/2Î97) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 243.1971) 

X & — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi nralIarımTT körtm-
mast hakkında kanun tekHrî ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutîu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 9. — Noterlik kânunu tasarısı ve Çabşsıa-
Adalet, Maüiye ve Plân komiısyomkrmdan seçilen 4 
er üyeden kurulu & nxunaa?ak Gteçioi Komiayon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 ner efc) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 »rkadıa$BUia, 17 . 7 . 1967 t a r M 506 sayılı 



Eanjınnuın 12)3 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılmıajsı ve bir fıkra eklenmesi file 
tzanir Milletvekili Burhanettiın Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 606 sayılı (Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddeslinin değiştirdılmesıine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 <er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Ba
yisi : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

11. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

12. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında 'kanun tasarısı 
ile îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
mlan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

14. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıasfoedilenilere giyecek ve teçlnizıat verilmesi 
hıafekıncLa kanun tasarısı ile Traibzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
lastsuıbaylara verilecek elbise ve teçhizat haik-
Oomda kamın teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

15. —• Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul! Milletvekili İİhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harflb okulları kanunu- teklifi ve Mil î Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon rapora (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

16. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
istanbul MilletveMli Hhami Sancar l e 15 arka

daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

17. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asnıtay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazean ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 18. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

19. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

20. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-



TISI ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . '6 .1971) 

21. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, ciLt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazimiye'den doğma 22.1.1907 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kıza, Fatma'dan doğma 1ÖI28 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

22. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyuköıren köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayHtİı Mehmetioğlu, Necübe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarpttmlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (0/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

23. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1960 doğumlu Sıreali köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başjbakanhik tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

24. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 92 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetioğlu, 
Güneşten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/03) (S. Sayısı : 349) (DağıStma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

25. — Kastamonu iline bağlı Devrakâni ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 213, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

26. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum

lu Albidin Demirlbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

27. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffdtoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ııı 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

28. — Aykut Alpergün'ün, Özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 29. — Afyon Milletvekili Rıza Çer çel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıalksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katulma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, içiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurudu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

30. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 31. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

32. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 33. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

(34. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
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CuHiflıuriba^kaulığı tezkeresi ile İçişleri J£omisı-
yomı raporu (l/l&O) (S. Sayısı: .375) (Dağıt
ma (tarihi: 2 . 7 .1971) 

X 35. — özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 

-resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/488) (IS. Sayısı: 376) '(Dağıtma tarihi : 
3.7.1971) 

« M » 

(Millet Meclisi 127 nci Birleşim) 



Dönem : 8 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1 /80 ) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 617/9504 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 11 . 1967 tarih ve 71-617/7630 sayılı yazımız. 
içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Asayişe Müessir bâzı fullerin önlenmesi hak
kında Kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde — Zabıtanın hangi hallerde silâ'h kullanıabilecekleri maddenin. (A) ve (B) 'frenci
lerinde, oHisurları açık ve seçik .olarak gösterilmek suretiyle açıklanmıştır. 

Maddenin (A) bendinde, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun zabıtanın silâh ıkullanma yet
kisini (tesbit eden 16 ncı maddesine atıf yapılmaktadır. 

Maddenin (B) bendinde ise 3 
1. İdam ve ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan bir veya birkaçını Aşlemıeklten sanık 

veya hükümlü olan, 
2. Bu suçlardan dolayı haklarında tevkif v«ya yakalama ımıüaekkeresi çıkarılan, 
3. Ve silâhlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başına veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlâl 

ettikleri anlaşılanlardan, 
4. Teslim 'olmaları için îçişlerii Bakanlığınca 't'esbit edilen tarihte başlamak üzere 10 günden 

az ve 30 günden çok olmamak şartiyle verilecek ımohlet (bu mühlet, ad san ve eylemleri belir
tilerek zanlı veya suçlunun dolaştığı bölgelerde mûtat vasıtalarla ve uygun görülen yayın organ-
lariyle ilân edilecektir.) sonuna kadar adlî makamlara, zabıltaya veya her 'hangi bir resmî mercie 
teslim olmamaları hallerinde, zabıtanın silâh kullanmaya yetkili olduğu kabul edilmektedir. 

İkinci madde — Birinci maddede sayılan hallerde zabıtanın silâh kullanabilmesi «ihtar» şar
tına bağlüdır. Zabıita, 'salâh kuİlanım'adan önce sanık veya suçlunun teslim olması iıçin «ihtar» da 
bulunacaktır. Ancak, zabıta görevlilerine karşı silâh (kullanmıya filhal teşebbüs etmeleri halimde 
ihtara lüzuım lolmalksızın silâh kullanılabileceği öngörülmektedir. 

Bu hüküm, müsademe sırasında sanık veya suçluya müsademede bilfiil yardım edenlerle, müsa
deme sonunda kaçmasına yardıımcı olanlara da (uygulanacaktır. 

Üçüncü imadde — Zabıtanın silâh kullanma yetkisini bu Kanuna göre kullanıp ıkullanmaldı-
ğı, Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat yapılacak hazırlık soruşturması ile 
t'esbit 'edilecektir. Soruşturma sonucunda bu kanun hükümleri dairesinde silâh kullandıkları tes
bit edilen polis ve jandarma hakkında kovuşturma yapıılamıyacağını âmir bulnınımaktadır. 

Dördüncü madde — Birinci maddenin (B) bendinde sayılan suçlulara yataklık edenlere veri
lecek cezayı tâyin etmektedir. 

Beş ve altıncı madde — Yürürlük maddeleridir. 

123 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu . 24 . 12 . 1969 
Esas No. : 1/80 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 11 . 1969 (tarihinde kararlaştırılan «Asayişe Müessir .bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısı» Başkanlığınızca, koımisy onu muza havale edilmesi üzerine Adalet ve İçiş
leri Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca incelenip, müzakere 
olundu. • 

Kanun tasarısı Komisyonumuzca uygun mütalâa 'edilmiş, gerekçesi benimsenmiştir. Ancak; 
Aşağıda işaret edilen maddelerde, izah. olunan sebeplerle değişiklikler yapılmış ve Hükümet tem
silcileri de bu değişikliklere iştirak etmişlerdir. 

1. Tasarının 1 nci maddesinin (B) bendinin ikinci satırında bulunan (ve) yerine (veya), 
aynı bendde (zanlı) yerine (sanık) ve (suçlu) kelimesi yerine de (hükümlü) kelimesi kullanıl
mak suretiyle maddeye açıklık sağlanmıştır. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16 ncı 
maddesi, tasarıdaki 2 nci maddenin dışında bırakılması gayesiyle '(maddede) kelimesi (mad
denin B (bendinde) şeklinde değiştirilmiş, ayrıca (suçlu) kelimesi (hükümlü) olarak ka
bulü ile yukarda yapılan değişikliğe uygunluk sağlanmıştır. Tefsire müsait görülen (zabıta gö
revlileri) ibaresinin (polis veya jandarma) ibaresi ile değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

.3. Tasarının 3 ncü maddesinde derpiş olunan; Cumhuriyet (Savcılarının delilleri takdiri hu
susu sakıncalı mütalâa edilerek maddeden çil an İması ve bu kanuna .göre silâh kullanmak 
suretiyle görevlerini ifa eden, fakat, haklarında dâva .açılan polis veya jandarmayı endişeden 
kurtarılmasını teminen madde tadil edilerek; 

'«Madde 3. — Bu kanun hükümleri dairesinde silâh kullanan polis veya jandarma hakkında 
hazırlık soruşturması Cumhuriyet Savcıları veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. Dâva 
açıldığında sanık duruşmadan vareste tutulabilir ve hakkında .açığa alma, işten el çektirme işle
mi uygulanmaz, şeklinde kabulü kararlaştırılmıştır. 

4. Tasarının 4 ncü maddesinde yer alan (yataklık yapar) ibaresi Türk Ceza Kanununda 
kullanılan (saklar) kelimesiyle ve yukardaki maddelere uygun olarak (suçlu) kelimesi de 
(hükümlü) olarak değiştirilmiştir. Ayrıca (besin, yiyecek, ve önemli derecede yardım) ibaresi 
indî ve tefsire müsait .görüldüğünden madde metninden çıkarılmıştır. Asıl faili saklıyan veya ona 
silâh, cephane temin eden kimselerin, akrabalık dereceleri ile fiillerinin ağırlıkları göz önünde 
bulundurularak ceza tâyin eden bir fıkra eklenmek suretiyle madde; 

«Madde 4. — Her kim birinci maddenin (B) bendinde sayılan sanık veya hükümlüyü sak
lar veya silâh, cephane temin eder, veyahut bunların sağlanmasında yardımcı olursa, eylemi daha 
ağır (bir cezayı gerektirmediği takdirde üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile ceza
landırılır. Şu kadar .ki, 'bu c<eza müddeti asıl cürüm için kanunda tâyin edilen cezanın yarısını 
geçemez. 

Bu fiilî usul ve füruumın ve karı veya kocasının ve kardeşinin lehinde olarak işliyen kimse, 
asıl cürüm için kanunda tâyin edilen cezanın dörtle Ibirini geçmemek üzere cezalandırılır.» 

5. Kanunun tatbikatında muhtemel güçlük ve karışıklığı önlemek mülâhazasiyle, 1 nci 
maddenin (B) bendinde yazılı ilânin ne suretle yapılacağının tanzim ve tesıbiti için Adalet ve 
İçişleri Bakanlıklarınca bir yönetmeliğin hazırlanması uygun görülmüş ve 5 nci madde olarak 
metne ilâve edilmiştir. 

M. Meclisi • (S. iSayısı : 123) 
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6, Tasarının, yürürlükle ilgili 5 ve 6 ncı maddeleri metne ilâve edilen bir madde sebebiyle 
madde numaraları 6 ve 7 olarak teselsül ettirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Yukarıda tâdâdolunan sebep ve mülâhazabrla kanun tasarısının, yapılan değişikliklerle 
birlikte kabulü Komisyonumuzca mevcudun ittifakiyle kararlaştırılmıştır. 

Havalesi 'gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygiyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Y. 

(Sözcü) Bu rapor sözcüsü 
İçel Kırklareli Çorum Çorum 

M. Arıkan M. Atagün A. Güler A. Naki Ulusoy 

Elâzığ 
S. G-üdoğan 

İmzada bulunamadı. 

İsparta 
Y. Uysal 

Ordu 
0. Vural 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

içişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 1/80 
Karar No: 34 

Yüksek Başkanlığa 

18 . 4 .1970 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı, içişleri Bakanı ve Adalet 
Bakanlığı temsilcisiniin iştirakiyle Komisyonumuzda tetMk ve müzakere edildi. 

Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde cereyan eden uzun 'müzakereler neticesinde, gerekçede 
de sarahaten belirtilmiş olduğu veçhile, asayişe müessir bâzı fullerin önlenmesi suretiyle yurtta, 
can ve mal emniyetini tesis etmek maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Taitbiilkatta zuhuru muhtemel güçlükleri önlemek ve madde metnine sarahat vermek maksadiy
le 1 nci maddenin dik cümlesi değiştirilmiştir. 

Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddeleri yerine, maksada daha uygun görülen Adalet Komisyonunun 
2, 3 ve 4 ncü »maddeleri ve Adalet Komisyonunca metne yeniden ilâve edilen 5 neti madde ile yü
rürlük ve yürütme maddeleri Adalet Komisyonunca kabul olunduğu veçhile, Komisyonumuzca da 
aynen (kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Yozgat 

2 nci maddenin 2 nci fık
rası halkkındaiki görüşüm 

mahfuz kalmak: kaydiyle 
1. Hakkı Akdoğan 

A. 

Sözcü 
Kütahya 

Fuat Azmioğlu 

Kâtip 
Giresun 

Hidayet İpek 

M. 

Kars 
Muhalifhn. Muhalefet 

şerhim eMidir. 
Turgut Art aç 

Niğde 
Naci Çerezci 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Maraş 
Muhalifim. Muhalefet 

şerhim, eküidir. 
İbrahim Öztürk 

M. Meclisi (S. Sayısı : 123) 
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Asayişe Müessir Bâzı Fiillerin önlenmesi hakkınddaki kanun tasansına karşı muhalefet şerhimdir 

Asayişe müessir bâzı fillerim önlenmesi yolunda İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza sevk 
edilen Kanunun tümüne muhalifim. Şöyle ki : 

1. Bahse ;konu kanunda getirilmek: istenen hususlar 20 ncif Asır Türkiye 'sinin cemiyet haya
tına ve hukuk zihniyetine ımuhali'f, teclkratik zihniyetin bir mahsûlüdür. Bu kanun kabul edildiği 
takdirde meclisler Türk Hukuk mevzuatına hâkimin hükmü olmadan sadece İçişlerdi Bakanının 
arzu ve iradesi yönünden adaım öldürmek yetkisi vermek suretiyle tescil ekmektedir. Dünya dev
letleri böyle bir mevzuatın -'kabulünde Birleşmiş Milletlere varana kadar karşı çıkabilecekleri ka
nısındayım. Mevzuatımız mahkelme karatrı olmadan kimseye ceza verilemiyeceğini ve Anayasamız 
şahsın hayatını tahtı temine almış bulunmasına göre, sadece hakkında tevkif ve yakalama eımri 
bulunan velâJkin silâhlı olarak gezen kişilerin öldürülmesine cevaz vjermez. Bunu kabul ettiğimiz 
takdirde ne olur? Olan Türkiye'de kanun ve mahkeme* hâldmiyetinıin ıkaldırılması icranın kazai 
salâhiyeti bizzat uhdesinde cemetmıek gibi bar durum hâsıl olur. Bu takdirde ne kanuna, ne de (mah
kemeye lüzum hâsıl olmaz. Yine, bu kanur. kabul edildiği takdirde Türk Ceza Kanununun -19, 296 
ncı 'maddelerinin tatbikine ve bu maddeVın uctirmiş olduğu teminat ve müeyyidelere lüzum kal
mamış olacaktır. Kanunun esbabı ımuci'.o&irde, zabıtanın hayatını tahtı emniyete alınması gibi bir 
esbabı mucibe de serd edilmiştir. Aslında Türk Ceza Kanununun 49 ncıı maddesi bu teminatı sağ
ladığı gibi, kanunun 'getirmek istediği meselelerin tüm müeyyidesi ve ceza nis'betleri Türk Ceza 
Kanununun 296 ncı maddesinde zikr ve tadadedil mistir. Bu bakımdan bahse konu kanun, bir boş
luğu doldurtmaktan ziyade mevcut kanunları çalışamaz halle getirmekte ve asrımızda tervici kabil 
bâzı yetkileri kaza merciinden alarak, idari otoriteye devretmektedir ki, bu Anayasanın kuvvet
lerin ayrılığı prensibine mugayirdir. Zira,, bu kanunla vâki ihbardan sonra silâhlı olarak dolaşan 
firari Ikaatil ve eşkıyaları ateş etmeden dahi jandarmaya ve zabıtaya vurdurmak gibi gayriinsani 
biır salâhiyetle teçhiz etmektedir iki, biz bunun hukukun' temel unsurlarına ve prensüplenine mugayir 
olduğu (kanısındayız. 

2. Maddeler itibariyle de, kanun çok derin yaıralar açabilecek ıcemiyeti! nizamsızlık, anarşi 
ve hattâ komünizımin taktiklerini yaratabilecek bir mecraya götiürimektedir. Ezcümle; 4 ncü tmadi-
deriin 2 nci fıkrası usul ve füru hakkındaki hüküm, aile içinde yaşıyanların aileden olan firarinin 
kendi evine sığınması halinde ihbar edilmemesini suç saymakta ve aile fertlerini birbirlerini ihbar 
etmek suretiyle bir nevi çeka usulü bir ihbar müessesesi getirımek istemektedir ki, bunun /kabulü 
halinde ananın babaya ve evlâtlara ve tüm ailenin birbirine karşı olan itimadı sarsıldığı gibi, aile-' 
nin bu müesseseyi işletmesi halinde kendi muhitinde ebediyyen (mânevi bir mahkûmiyeti kabul etme
si gerekir ki, bu takdirde ailenin bütünlüğü temelinden sarsılır. 

Yüne, 2 nci maddede bahse konu firariye yardım eden kişilerin silâhsız olarak dahi zabıtaca 
vurulabileceğini ve bu vurmanın kendi evindeki kişilere dahi sirayet edebileceğini kabul etmek
tedir. Bu halde anarşi doğar, cemiyet temelinden sarsılır ve memlekette sadece bir zabıta diktası 
kurulmuş olur. 

Biz kanunun tümüne karşı olmakla beraber kabulü hallinde verilen takrirlerimizin daha fayda
lı sonuç venebileceğini ve ihbar (müessesesinin suçlu veya mahkûmun hanesinin dışında kabul 
edilmesini istemiş iken, bunun dahi kabul olunma mıası kanunun bâzı nedenlerle çıkarıllmak istendi
ğine kaani bulunmaktayız. 

Sonuç : Bu mevzuatımıza bölgesel kanun olarak geçecektir. Bu kanun, hukuk mevduatına, ze-
deliyecektir, bu kanun aile mefhumunu sarsacaktır. Bu kanun keyfî olarak vatandaş öldürmeye 
yol açacaktır. Bu nedenlerle, Anayasaya muhalif olan kanunun tümüne muhalifim. 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

M. Meclisi (S. iSayısı : 123) 
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Muhalefet Şerhi 

Adı geçen Kanım, Anayasanın demokratik hukuk Devleti ilkesine uygun değildir. Zira, va
tandaş hayatının, ifnası, ancak yetkili mahkemenin kesinleşmiş ve T. B. M. Meclisi tarafından 
onaylanmış karariyle mümkündür. Tasarı, belirli süre içinde teslim olmıyan vatandaşa karşı 
zabıtaya silâh kullanma yetkisi vermektedir. Bu durum hem hukuka ve hem de Anayasaya aykı
rıdır. 

Uygulamada da birçok keyfîliklere yol açabilecek olan bu kanun tasarısının tümüne karşı 
bulunuyorum. 

Maraş Milletvekili 
İbrahim özitürk 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Aasayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Polis ve jandarma iaşağıda yazılı hallerde silâh kullanmaya yetkilidirler : 
A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı hallerde, 
B) (A) bendindeki yetkiler saklı kalmak üzere, idam ve ağır hapis cezasını gerekti

ren suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü ollup da haklarında tev
kif veya yakalama .müzekkeresi çıkarılan ve silâhlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başına 
veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlâl ettikleri (anlaşılanlardan, teslim olmaları için İçişleri 
Bakanlığınca tesbit 'edilen tarihte başlamak üzere 10 günden az ve 30 günden çok olmamak par
tiyle verilecek mühlet ile ad, san ve eylemleri de belirtilerek sanık, zanlı veya hükümlünün 
dolaştığı bölgelerde mûtat vasıtalarla ve uygun görülen yayın organlariyle ilân edüe<nlerin 
belirtilen süre sonuna kadar adlî makamlara, zabıtaya veya her hangi bir resmî mercie tes
lim olmamaları hallerinde. 

MADDE 2. — Birinci maddede sayılan ha iterde sanık veya suçlunun teslim olmaları için 
yapılan ihtardan sonra, zabıta görevlilerine karşı silâh kullanmaya filhail teşebbüs etmeleri 
halinde ihtara lüzum olmaksızın silâh kullanılır. 

Müsademe sırasında; sanık veya suçluya müsademede veya kaçmada yardımcı olanlar hak
larında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 3. — Cumhuriyet savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat yapılacak hazırlık 
soruşturması sonucunda bu 'kanun hükümleri dairesinde silâh kullandıkları anlaşılan polis veya 
jandarma hakkında kovuşturma yapılmaz. 

MADDE 4. — Her kim birinci maddenin (B) bendinde sayılan sanık veya suçlulara silâh, cep
hane, besin, giyecek temin eder, yataklık yapar veyahut bunların sağlanmasında önemli derece
de yardımcı olursa, eylemi daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

MAiDiDE 6. — Bu (Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
29 . 11 . 1969 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel B. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savuımııa Bakanı İçişleri Bakanı 
G. Titrek Y. Z. Önder A. Topaloğlu E. Mente§eoğlu 

M. Meclisi (S. iSayısı : 123) 
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Dışişleri Bakanı 

/. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
• V. Â. Özkan 

Çalışına Bakanı 
8. öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

A. t. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞİ 

Asayişe müessir bâzı fillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Polis ve jandarma 'aşağıda ya
zılı haillerde silâh kullanmaya yetkilidirler: 

A)' 2659 Sayılı Polis Vazife vıe Salâhiyet 
Kanununun 16 ncı 'maddesinde yazılı hallerde, 

B). (A) bendinkedi yetkiler saklı kalmak 
üzeıer idam ve ağır Ihapis cezasını .gerektiren 
suçlardan 'bir veya birkaçını işlemekten sanık 
veya hükümlü olup da !haklarında 'tevkif veya 
yakalama müzekkeresi çıkarılan ve silâhlı do
laşarak 'emniyet ve asayişi tek başına veya top
lu 'olarak fiilen töhdit ve lilhlâl ettikleri anlaşı
lanlardan, teslim 'olmaları için İçişleri Bakan
lığınca teısbit iddilen tarihte başlamak üzere 10 
günden az ve 30 günden çok lolmamak şartı ile 
verilecek mühlet file ad, san ve eylemleri de be
lirtilerek saniik veya hükümlünün dolaştığı 'böL 
gelerde mûtiat vasıtalarla ve uygun görülen ya
yın lorganlariyle ilân edilenlerin belirtilen süre 
sonuna kadar adlî makamlara, zabıtaya veya 
her hangi bir resmî -mercie teslim 'olmamaları 
hallerinde, 

MADDE 2. — Birinci maddenin (B) bendin
de sayılan hallerde; sanık veya hükümlünün 
teslim olmaları içim yapılan ihtardan sonra po
lis veya jandarmaya karşı silâh kullanımaya fil-
'hal teşebbüs etmteleri halinde ihtara lüzanm ol
maksızın silâh kullanılır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Asayişe müessir bâzı fillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Polis ve jandarma., diğer ka
nun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kalmak 
üzere, aşağıda yazılı halerde de silâh kullan
maya yetkilidirler: 

A) 2559 sayılı Pblis Vazife ve Salâhiyet 
Kanjununun 16 ncı maddesinde yazılı halerde, 

B) (A) bendindeki yetkiler saklı kalmak 
üzere, idam ve ağır hapis cezasını gerektiren 
suçlardan bir veya 'birkaçını işlemekten sanık 
veya hükümlü ölüp da .halklarında tevkif veya 
yakalama 'müzekikeresi çıkarılan ve silâhlı dola
şarak 'emniyet ve asayişi tek başına veya toplu 
'olarak fiilen »tehdit ve ihlâl ettikleri anlaşılan
lardan, teslim olmaları için İçişleri Bakanlığın-
"ca tesibit edilen tarihte başlamalk üzere 10 'gün
den az ve 30 günden çok olmamak şartiyle vev 
rilecek mühlet ile ad, san ve eylemleri de belir
tilerek sıanık, zanlı veya hükümlünün dolaştığı 
bölgelerde mûtuit vasıtalarla ve uygun görülen 
yayın lorganlariyel ilân edilenlerin bfelirtilen 
süre sonuna kadar adlî makamlara, zaJbıtaya ve
ya her hangi bir resmî mercie teslim 'olmamıa-
ları hallerinde. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunca kabad 
edilen 2 nci madde, 2 nci madde iolarak aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 123) 
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Adalet Komisyonunun değiştirişi 

Müsademe sırasında; sanık veya hükümlüye 
müsademede veya kaçmada yardımcı olanlar 
halklarında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri dairesin
de silâh kullanan polis veya jardarma hakkında 
hazırlık soruşturması Cumhuriyet bavcıları ve
ya yaıdıımcıla.rı tarafından bizzat yapılır. Dâ
va açıldığında sanık duruısımadan vareste tutu
labilir ve hakkında, açığa alma, işten el Çek
tirme işlemi uygulanmaz. 

MADDE 4. — Her kim birinci (maddenin (1>) 
bendinde sayılan sanık veya hükündüyü sak
lar veya silâh, cephane iterinin eder, veyahut 
lıaınların sağlanmasında yardımcı olursa, eylemi 
'daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üo 
yıldan aşağı Oılimaeualk üzere ağır hapis ceza-
siyel cezalandırılır. Şu kadar ki, bu ce>za müd
deti asıl cürüm için kanunda tâyin edilen ce
zanın yarısını geçemez. 

Bu fiilî usul ve füruunun ve karı veya ko
casının ve kardeşinin lehinde olarak işliyen 
kiuııse, asıl cürüm için 'kanunda tâyin edilen ce
zainin dörtte birana geçmemek üzıere cezalandı
rılır. 

MADDE 5. — Birinci maddenin (B) bendin
de yazılı ilânın başlangıcı ve ne suretle yapıla
cağı Adalet ve İçişleri •bakanlıklarınca müştere
kken düzenlenecek bir yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi G ncı 
'madde 'alarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 
7 nci madde olarak Komisyonulmuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunca kabul 
edilen 3 ncü madde, 3 neü madde olarak aynen 
kabul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Adalet Komisyonunca kabul 
od!1 en 4 neü madde, 4 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —"Adalet Komisyonunca 'metne 
yeniden ilâve edilen 5 nci madde, 5 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Adalet Komisyonunca kabul 
edilen 6 ncı (madde, 6 ncı madde 'olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Adalet Komisyonunca kabul 
edilen 7 nci .madde, 7 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

»<9<l 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 123 e I nci ek 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu (1/80) 

içişleri Komisyonu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/80 
Karar No. : 20 

10 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca kabul edilip Genel Kurula arz edilmek üzere 18 . 4 . 1970 tarihinde Yüksek 
Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul gündeminde kalan 1/80 esas sayılı «Asayişe müessir bâzı 
fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı» tekabbül için Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, 
Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler neticesinde, mezkûr tasarının evvelce kabul olunduğu 
veçhile tekabbülüne karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 
Yozgat 

/ . H. Akdoğan 

Adıyaman 
A. Turanlı 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
H. İpek 

Başkanvekili 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 

Çanakkale 
M. H. Önür 

İzmir 
T. Orhon 

İmzada bulunamadı 

Konya 
0. Okay 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Kütahya 

A. F. Azmioğlu 

Elâzığ 
S. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Kars 
1. H. Alaca 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Denizli 

A. Uslu 

Gaziantep 
Söz hakkım saklı 

Ş. Çolakoğlu 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Tekirdağ Tunceli 
Muhalifim Söz hakkım saklıdır 
0. öztrak H. Yenipmar 

t>0<i 
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T İ S ı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 9 I © I n C I e k 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkmda Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1 /438; Cumhuriyet Senatosu : 1/1217) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. «Sayısı : 1605) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5.7 .1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 11344 -1/1217 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 . 5 . 1971 gün ve 3109 sayılı yazınız : 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 

ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 7 . 1971 tarihli 83 ncü 
Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Değiştirilerek açık oya arz edilen maddeler : 
Madde : 2 
Madde : 3 , 
Madde : 4 
Madde : 5 
Madde : 6 
Madde : 7 
Madde : S 
Madde : 9 
Tümü. 

Not: Bu tasarı Genel Kurulun 29 . 6; 30 . 6; 1.7; 2.7. 1971 tarihli 80, 81, 82 ve 83 ncü 
birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Açık oy pusluları ilişiktir. 



— 2 -

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/438 C. 8.1/1217 
Karar No: 104 

5 .7 .1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı, 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 7 . 1 9 7 1 tarihli 83 ncü Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen metni Komisyonumuzca, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı top^ntıda tekrar incelendi ve görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasarı üzerinde yapmış olduğu tüm değişiklikler Komis
yonumuzca da yerinde görülerek, aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekili 
İçel 

C. Okyay uz 

Ankara 
C: Yorulmaz 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada bulunamaıdı 

Manas 
A. İmamoğlu 

İmdada bulunam'adı 

Tokat 
I. H. Balcı 

İmzada ibulunaınmdı 

Bözcü 
AinJkara 

M. K. Yılmaz 

s Balıkesir 
Söz hakkını m'ahf uz 

C. Bilgehan 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
N. Çerezci 

Trabzon 
A. Şener 

Kâîtiip 
Erzurutm 

R. Danışman 

BdM 
E, 1. Cop 

Ka&taımionu 
H. Tosyalı 

İmzalda bulunaanadı 

Sakarya 
İV. Bayar 

Tralbzon 
Söz hakkımı mahfuz 

A. R. TJzuner 

Ankara 
H. Balan 

Eskişehir 
jf. Angı 

Mandtsa 
'Söz hakkını mahfuz 

II. Okçu 

Saansun 
/ . Kılıç 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci de) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarm 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde
ler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Aylıklarını Personel Kanunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emekli
lik keseneklerine, Personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kade
melerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarı esas alınır. 

İki yılda bir derece yükselmesine tabi bulunan iştirakçilerden, emeklilik keseneklerine esas ay
lıklan birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk kademesi, ikin
ci yıl ikinci kademesi ve üçüncü yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir. 

Ancak, Yasama Organı üyeleri ile hariçten atanan bakanlardan emeklilik kesentklerine esas 
aylıklan birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin son kademesi aylığı üz-
rinden kesilir. 

Birinci derecenin son kademe aylığını kazanılmış hak olarak alıp da bu kademede bir yıl emek
lilik keseneği ödiyenlerden, ek gösterge rakamı bulunanların emeklilik kesenekleri, 1000 + 50, 
gösterge rakamı üzerinden kesilir. Bunlardan, ek gösterge rakamı müsait olanların, emeklilik kese
nekleri, 1000 4- 50 göstergesi üzerine, her derece yükselmesi süresi sonunda 50 rakamı eklenmek 
suretiyle bulunacak 1000 + 100, 1000 + 150 ve 1000 + 200 lük gösterge rakamlan dikkate alına
rak kesilir. 

Ek gösterge rakamları sonradan azalanlar ile tamamen kaldırılanların veya ek göstergesi bu-
lunımyan görevlere geçenlerin emeklilik kesenekleri, emeklilik keseneğine esas olan eski aylıklan 
üzerinden kesilmeye devam olunur. 

Birinci derecenin son kademe aylığını kazanılmış hak olarak almamış olanların derece ve kade
me göstergelerine eklenen rakamlar emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde nazara alınmaz. 

EK MADDE 2. — Aylıklarını Personel Kanunlan hükümlerine göre almıyan iştirakçilerin 
emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle personel kanunlarına göre girebilecekleri derece 
ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bulunmuş 
olanların emeklilik keseneklerine, bu kanunun geçici 11 nci maddesinin hükümleri de göz önüne 
alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktıklan derece ve kademe aylıklan esas tutulur. 

Bunlann, bu görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir kade
me ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları itibariyle, Personel Kanunlarına göre her derecede ge
çirmeleri gereken en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yükselmesi ya
pılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir. 

Aynca, Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi olarak geçmiş ve sigorta primi ödenmiş sürelerinin 
her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir derece yüksel
mesine esas olacak şkilde, emeklilik keseneğine esas derece ve kademe aylıklan tesbit edilir. 

Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylıkları, fiilen aldıklan aylık, ücret ve
ya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi, tahsil durumlan itibariyle, personel kanunlanna göre 
yükselebilecekleri derecelerin son kademe aylıklarından da fazla olamaz. 

Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek suretiyle geçen sürelerin değerlendirilmesinde, daha önce 
her hangi bir şekilde değerlendirilmiş veya 18 yaşından önce geçen veyahut intibakın yapıldığı ta
rihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle ge
çirdikleri süreler dikkate alınmaz. 

Millet Meclisi (S. ISayısı : 291 e 1 nei ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUN UN KABUL ETTİĞÎ METÎN, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin'değiştirilmesine ve kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 2. — 5434 ısayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Samdığı Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emek
lilik keseneklerine, Personel kanunları gereğim ce kazanılmış hak olarak aldıkları rütbe, kıdem, 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık mik
tarı esas alınır. 

İM yılda bir derece yükselmesine tabi bulunan iştirakçilerden, emekülik keseneklerine esas 
aylıkları birinci dereceye yükselenlerin emekli lik kesenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk kademesi, 
ikinci yıl ikinci kademesi ve üçüncü yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan emeklilik ke
seneğine esas aylıkları birimci dereceye yükselenlerin emeklilük kesenekleri, bu derecenin dör
düncü kademesi aylığı üzerinden kesilir. Emeklilik keseneğine esas aylıkları dliğer derecelerde 
bulunanlarım emeklilik kesenekleri ise, bu dere çelerin beşinci kademesi aylıkları başlangıç alı
narak kesilir ve yürütülür. 

Derece ve kademe göstergelerine eklenen rakamlar, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbi-
tinde mazara alınmaz. Ancak, 14. . 8 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile 
ilgili hükümleri saklıdır. 

EK MADDE 2. — Aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre almıyan iştirakçilerin 
emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle personel kanunlarına göre girebilecekleri dere
ce ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bulun
muş olanların emeklilik keseneklerine, bu kanunun geçici 11 nci maddesinin hükümleri de göz önü
ne alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe aylıkları esas tutulur. 

Bunların, bu görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir kade
me ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları itibariyle, Personel kanunlarına göre her derecede ge
çirmeleri gereken en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yükselmesi ya
pılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi olarak geçmiş ve sigorta primi ödenmiş sürelerinin 
her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde, emeklilik keseneğine esas derece ve kademe aylıkları tesbit edilir. 

Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik kesensğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, ücret 
veya ödeneklerinden fazla ölamıyacağı gibi, tahîil durumları itibariyle, personel kanunlarına 
göre yükselebilecekleri derecelerin son kademe aylıklarımdan da fazla olamaz. 

Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek suretiyle geçen sürelerim değerlendirilmesinde, daha önce 
her hangi bir şekilde değerlendirilmiş veya 18 yaşından önce geçen veyahut intibakın yapıldığı 
tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir ta'ısil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle 
geçirdikleri süreler dikkate alınmaz. (Millet Meclisi metni aynen) 
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EK MADDE 3. — Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi 
olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları 
derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yı
lı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesi
ne esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. 

Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği 
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri 
yükseltilir. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil 
durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geç
memeleri ve bir derecede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği 
ödemiş olmaları şarttır. 

Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerin
den daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate 
alınma2. 

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, me
muriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tesbitinde değerlen
dirilen ksıımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara 
alınmaz. 

EK MADDE 4. — Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları, iştirakçilerin görevden 
ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 
1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci maddede yazılı nisbetlere göre bağlanır. 

Her derece ve kademe için, bütçe kanunları ile tesbit edilen yürürlükteki katsayıya göre bu
lunan emeklilik keseneğine esas aylıklar ile, aynı katsayı uygulanmak suretiyle bu kanuna göre 
bağlanan aylıklar arasındaki nisbet, katsayının değişmesi halinde dahi, bağlanacak aylıkların 
hesabında ve bağlanmış aylıkların yükseltilmesinde aynen muhafaza edilir. 

EK MADDE 5. — Bu kanuna göre bağlanacak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü ay
lıklarının alt sınırı; 657 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 16 nci derecesinin 9 ncu kade
mesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sının; 
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bulunduğu takdirde 16 nci derecenin 9 ncu, 
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunuyorsa 16 nci derecenin 7 nci, 
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu takdirde, 16 nci derecenin 5 nci, 
Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları gereğince hesaibedilecek emekli aylığıdır. 
Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukanM hükümler uygulanır. 
Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alınır. 

EK MADDE 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan öde
me yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesabedilecek aylık 
bağlamaya esas tutarların yansı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 
Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapıl

madan ölen iştirakçiler için yukardaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya 
toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen 
hisseleriyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ay-
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EK MADDE 3. — Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi 
olanların, emeklilik keseneklerine, personel kananları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları 
derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı 
bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yüı bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. 

Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği 
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve derce-
leri yükseltilir. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil du
rumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geç
memeleri ve bir derecede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik kese
neği ödemiş olmaları şarttır. 

Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecele
rinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dik
kate alınmaz. 

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memu
riyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tesbitinde değerlendi
rilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara 
alınmaz. (Millet Meclisi metni aynen) 

EK MADDE 4. — Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları, iştirakçilerin görevden 
ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 
1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci maddede yazılı nisbetlere göre bağlanır. 

Her derece ve kademe için, bütçe kanunları ile tesbit edilen yürürlükteki katsayıya göre bu
lunan emeklilik keseneğine esas aylıklar ile, aynı katsayı uygulanmak suretiyle bu kanuna göre 
bağlanan aylıklar arasındaki nisbet, katsayının değişmesi halinde dahi, bağlanacak aylıkların 
hesabında ve bağlanmış aylıkların yükseltilmesinde aynen muhafaza edilir. (Millet Meclisi metni 
aynen) 

EK MADDE 5. — Bu kanuna göre bağlanacak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylık
larının alt smiffi; 657 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 16 nci derecesinin 9 ncu kademe
sinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sınırı; 
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bulunduğu takdirde 16 nci derecenin 9 ncu, 
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunuyorsa 16 nci derecenin 7 nci, 
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu takdirde, 16 nci derecenin 5 nci, 
Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları gereğince hesabedilecek emekli aylığıdır. 
Vazife malûlü erlerle, bunlarım dul ve yetimleri hakkında da yukarıki hükümler uygulanır. 

. Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alınır. (Millet Meclisi metni aynen) 

EK MADDE 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut* toptan öde
me yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye yöre hesabedilecek aylık 
bağlamaya esas tutarların yarısı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 
Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapıl

madan ölen iştirakçiler için yukasrdaki esaslara göre hesaplanacak iiaramiyenin tamamı, aylığa veya 
toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen 
hisseleriyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ay-
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nlmalıarında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukardaki esaslara göre emekli ikrami
yesi ödenir. 

Şu kadar M, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakikuk 
ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz. 

88 nci madde kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukardaki hükümlere 
göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini ulamadan ölenlerin, ikramiyeleri ka
nuni mirasçılarına ödenir. 

4 Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sayıştay 
ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde 
faturası karşılığında sandığa ödenir. 

ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıM fık
ra hükmü uygulanır. 

EK MADDE 7. — Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hü
kümlerine göre kazai rüşt kararı almak suretiyle TürMye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tâbi 
ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 
yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz. 

EK MADDE 8. — Sıhhî izin sürelerini dolduranlardan bu süreleri doldurdukları tarihleri ta-
kibeden aybaşından itibaren her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca görevleri ile ilgileri kesil-
miyerek aylıkları ödenenlerin, bu suretle geçen süreleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve bu sü
reler için kesenek ve karşılık alınmış ise geriverilir. 

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; görevlerinden ayrılarak görev aylıklarının kesildiği tarihi ta-
kibeden aybaşına kadar ödenmez. 

EK MADDE 9. — 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesi uyarınca, indirme yapılmak suretiyle 
aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıkları, bu in
dirmeler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir. 

EK MADDE 10. — Yasama organı üyeleri ile açıktan bakanlığa tâyin edilenlerden daha önce 
emekliliğe tabi bir görevde bulunmuş olanllar, bu sıfatlarının devamı süresince (daha önce 23.10.1969 
günlü ve 1186 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgi
lendirilmiş olsalar dahi) müracaatlarıı halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendiri
lirler. 

13 . 6 . 1968 günlü ve 1046 sayılı Kanun hükümleri; adı geçenlerin bu sıfatlarının devamı sı
rasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uygulanır ve 
intibakları buna göre yapılır. 

EK MADDE 11. — İştirakçilerin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya T. C. Emekli Sandığına tâbi bulunmadan ücretli, geçici kadrolu, 
veya gündelikli olarak geçen hizmetleri, 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Ka
nuna eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

EK MADDE 12. — 5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin 
emeklilik işlemleri; 

a) Ee'sen emekliye sevk hallerinde, iştirakçinin göreve tâyinindeki usule göre tâyine yetkili 
makamın, 

b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malûllük (Âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde, iştirak
çinin mensubolduğu kurumun en yüksek âmirinin, 
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nfljmalarında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukardaki esaslara göre emekli ikrami
yesi ödenir. 

Şu .kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk 
ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da 
yukardaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri kanuni 
mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sayıştay 
ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde 
faturası karşılığında sandığa ödenir. 

ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukanki fıkra 
hükmü uygulanır. 

EK MADDE 7. — Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hü
kümlerine göre kazai rüşt karan almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi 
ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 
yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz. (Millet Meclisi metni aynen) 

EK MADDE 8. — Sıhhî izin sürelerini dolduranlardan bu süreleri doldurdukları tarihleri ta-
kibeden aybaşından itibaren her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca görevleri ile ilgileri kesil-
miyerek aylıklan ödenenlerin, bu suretle geçen süreleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve bu sü
reler için kesenek ve karşılık alınmış ise geliverilir. 

Şu kadar M, bağlanan aylıklar; görevlerinden ayrılarak görev aylıklarının kesildiği tarihi ta-
kibeden aybaşma kadar ödenmez. (Millet Meclisi metni aynen) 

EK MADDE 9. — 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesi uyarınca, indirme yapılmak suretiyle 
aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıklan, bu in
dirmeler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklanna mü'benasilben eklenir. (Millet Meclisi met
ni aynen.) 

EK MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi .üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan 
daha önce emekliliğe tabi bir görevde bulunmuş olanlar, bu sıfatlarının devamı süresince (daha 
önce 23 . 10 . 1969 tarihli ve 1186 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile ilgilendirilmiş olsalar dahi) müracaattan halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı ile ilgilendirilirler. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanun hükümleri, adı geçenlerin bu sıfatlarının devamı 
sırasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uygula
nır ve intıbaklan buna göre yapılır. 

9 

EK MADDE 11. — İştirakçilerin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bulunmadan üc
retli, geçici kadrolu veya gündelikli olarak geçen hizmetleri, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sayılı Ka
nunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

EK MADDE 12. — 5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin 
emeklilik işlemleri; 

a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirakçinin göreve tayinindeM usule göre tâyine yetkili 
makamın, 

b) İstek üzerine veya' yaş haddi veya malûllük (Âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde, iştirak
çinin mensubolduğu kurumun en yüksek âmirinin, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

c) Yasama organı üyeleri, belediye başkanları, illerin daimî komisyon üyeleri ile, Sandıkla 
ilgileri kesilmiş olup da bir kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı devam edenle
rin, istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendikleri en son kurumun 
en yüksek âmirinin, bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği olmıyanların son defa görev yap
tıkları yer- başkanının, 

d) Kurumların, yönetim veya Müdrüler Kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi 
hallerinde, atanmalarında inhayı yapan kurumun en yüksek amirinin, (Müdürler Kurulundaki 
memur temsilcileri, bu göreve seçilmeden önceki görevi nazara alınarak yukardaM fıkralar hü
kümlerine göre) 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkanlığı, 

Onayı ile tekemmül eder. 

EK MADDE 13. — İştirakçi veya ölümü halinde dul ve yetimlerinin biri tarafından yapılan 
borçlanma isteği üzerine Sandıkça dilekçiye borç miktarı bildirilir. Bu duyurudan itibaren ilgili, 
30 gün içinde Sandığa yazı ile müracaat etmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak üzere borçlan
ma isteğini geri alabilir. 

30 gün içinde istek geri alınmadığı takdirde, borçlanma isteğinden dönülemez. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı Kanunun 
ek ve tadillerinin ve diğer kanunların, bu kanuna aykırı hükümleri ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 
27 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, illerin daimî komisyon üyeleri 
ile, Sandıkla ilgileri kesilmiş olup da bir kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı 
devam edenlerin, istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendikleri en 
son kurumun en yüksek âmirinin, bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği olmıyanların son 
defa görev yaptıkları yer başkanının, 

d) Kurumların, yönetim veya Müdürler Kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi 
hallerinde, atanmalarında inhayı yapan kurumun en yüksek âmirmin, (Müdürler Kurulundaki 
memur temsilcileri, bu göreve seçilmeden önceki görevi nazara alınarak yukardaki fıkralar hü-
ikümlerdne göre) 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi »hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkanlığı, 

Onayı ile tekemmül eder. 

EK MADDE 13. — İştirakçi veya Ölümü halinde dul ve yetimlerinin biri tarafından yapılan 
borçlanma isteği üzerine Sandıkça dilekçiye borç miktarı bildirilir. Bu duyurudan itibaren ilgili, 
30 gün. içinde Sandığa yazı ile müracaat etmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak üzere borçlan
ma isteğini geri alabilir. 

30 gün içinde istek geri alınmajdığı takdirde/borçlanma isteğinden dönülemez. (Millet Meclisi 
metni aynen) 

* 
EK MADDE 14. — Yönetim Kurulunun 5434 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (ç) fıkrasında 

yazılı konularla ilgili kararlarının birer örneği ilgililere tebliğ olunur. 
İlgililer buna ait kararlara karsı sandık aleyhine Danıştay nezdinde dâva açabilirler. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunun 39, 53, 62, 66, 78, 82 ve 88 nci maddelerinde yazılı (15) 
ve (20) yıllık süreler, (10) yıla indirilmiştir. Ancak, 53 ncü maddeye 22 . 6 . 1956 tarihli ve 6741 
sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü saklıdır. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : *" 

Fiilî hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelelerinde fiilî hizmet sayılır. Bu zamların top
lamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir. 

MADDE 5. — 5434 sayılı Kanuna 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve âdi malûllük aylıklarında, emekli aylığı bağ
lanmasına esas aylıkların % 80 ini geçemez. Vazife malûlleri bu hükmün dışındadır. 

MADDE 6. —- 5434 sayılı Kanuna 2 . 3 . 1970 tarihli ve 1239 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek Öğrenim yapmakta ise 25 
yaşım doldurmamış çocuklarda malûllük şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları 
da göz önüne alınarak, yukardaki yaşları doldur iukları tarihi takibeden aybaşından itibaren ke
silir. Şu kadar (ki, bunlardan aylıklarının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede malûl ve muhtaç bulunanların aylıklarının 
ödenmesine devam olunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 28 . 2 . 1971 tarihi arasında emekli, âdi malûl
lük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların, aylıkları (kurumlarınca perso
nel kanunları hükümlerine göre yapılacak intibakları dikkate alınmak suretiyle) 1 . 3 . 1971 tari
hinden itibaren bu kanunun esaslarına göre hesabedilerek kendilerine ödenir. 

Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikramiye fark
ları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek zaman, şekil ve usule göre kendilerine ödenir. 

Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihi arasındaki 3 aylık farklar Kanunun neşrinden 
itibaren 3 ay içersinde ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yasama organı üyesi veya dışarıdan atanmış Bakan iken bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce emekliye ayrılmış bulunanların emekli aylıklarının intibak ve yükselt
me işlemleri, ek birinci maddedeki ek gösterge esasları da göz önünde bulundurularak, emekli olduk
ları derecenin son kademesi üzerinden yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden önce bağlanmış emekli, adî malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıklarınnı, yükseltme işlemleri 7 .2 .1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar uyarınca 1 . 3 . 1970 ta
rihinden geçerli olarak yapılır. 

Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu aylıklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren (Sonra
dan mahsubu yapılmak üzere) % 50 oranında avans ilâvesi ile ödenir. 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin ikin
ci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük Mile t 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşında ve iç is
yanların bastırılmasında fevkalâde hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya bunlardan şehidolanla-
rın dul ve yetimlerine ayrı ayrı kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış 
olan aylıklar üe Kore Savaşında üstün başarısından ötürü vatani hizmet tertibinden maaş alanla
rın aylıkları yüzde yüz oranında artırılmıştır. 

Bunların aylıkları hakkında da ek 5 nci maddedeki alt sınır hükümleri uygulanır. 
Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkların alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarındaki nis-

betler göz önünde tutulur. 
Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin 

ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 3 . 1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 ncü maddeler gereğince yapılacak yükseltme işlemi sonun
da alt sınır aylıklarının altında kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin durumlarına göre ek 5 nci 
maddede yazılı alt sınıra yükseltilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 28 . 2 . 1971 tarihi arasında emekli, âdi malûl
lük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların, aylıkları (kurumlarınca perso
nel kanunları hükümlerine göre yapılacak intibakları dikkate alınmak suretiyle) 1 . 3 . 1971 tari
hinden itibaren bu kanunun esaslarına göre hesabedilerek kendilerine ödenir. 

Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikramiye fark
ları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek zaman, şekil ve usule göre kendilerine ödenir. 

Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihi arasındaki 3 aylık farklar kanunun neşrinden 
itibaren 3 ay içerisinde ödenir. (Millet Meclisi metni aynen) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, Temsilciler Meclisi üyesi, dışardan 
atanmış bakan iken veya bu görevlerden ayrılıp da başka bir göreve girmeden, bu kanunun ya
yımlandığı tarihten önce emekliye ayrılmış bulunanların emekli aylıkları ile ölenlerin dul ve ye
timlerinin aylıklarının intibak ve yükseltme işlemleri, birinci dereceden emekli olanlar da bu de
recenin dördüncü kademesi üzerinden, diğer derecelerden emekli olanlarda ise bu derecelerin be
şinci kademesi başlangıç alınarak yapılır. 

Emekli iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmiş olup da bu kanunun yayımlandığı 
tarihte bu sıfatları devam edenler veya etmiyenler ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinin 
aylıkları hakkında da yakardaki fıkra hükmü uygulanır. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltme işlemleri, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 
altı ay içinde tesbit edilecek esaslar uyarınca 1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olarak yapılır. 

Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarının Bakanlar Kurulunca tesbiti tarihinden itibaren bir 
yıl içinde bitirilir. 

Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu aylıklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren (Sonra
dan mahsubu yapılmak üzere) % 50 oranında avans ilâvesi ile ödenir. 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait farklar geçici 1 nci maddenin ikin
ci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklanna, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklanna, Kurtuluş Savaşında ve iç is-
yanlann bastınlmasında fevkalâde hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya bunlardan şehidolan-
ların dul ve yetimlerine ayn ayn kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış 
olan aylıklar ile Kore Savaşında üstün başansmdan ötürü vatani hizmet tertibinden maaş alanla-
nn aylıklan yüzde yüz oranında artırılmıştır. 

Bunların aylıkları hakkında da ek 5 nci maddedeki alt sınır hükümleri uygulanır. 
Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıklann alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarındaki nis-

betler göz önünde tutulur. 
Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait farMan geçici 1 nci maddenin 

ikinci ve üçüncü fıkralarındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 3 . 1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 ncü maddeler gereğince yapılacak yükseltme işlemi so
nunda alt sınır aylıklarının altında kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin durumlanna göre ek 
5 nci maddede yazılı alt sınıra yükseltilir. (Millet Meclisi menti aynen) 

Millıet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 6. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı Ka
nunla bu kanuna atıf yapan kanunlar gereğince hizmet borçlanması hususunda Sandığa müracaat 
edenlerin borçlanma muamelelerinde, müracaat ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine esas ay
lıklarının 7244 sayılı Kanundaki tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 nisbetindeki zammın 
ilâvesi ile bulunacak miktarlar esas tutulur. 

''GEÇİCİ MADDE 7. — Emekli, âdi malûllük veya vazife mâliûllüğü aylığı bağlanmış olanlarla 
bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef bulun
dukları aile fertleri dul ve yetim aylığı alanlar Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girince
ye kadar (Özel kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalanmaları halinde resmî sağlık 
kurumlarında muayene ve tedavi ettirilirler. 

Muayene ve tedavi, ilgili erin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine, teşhis için gereken klinik 

ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması, 
B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar, 
Muayene ve tedavi masraf lan Sandık tarafından karşılanır. 
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartları ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandığın öde

me ve tahsilat işlerini yapan bankalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle 
tesbit olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Personel kanunlarına tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık 
izin süreleri hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun hasta
lık izni hakkındaki 105 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekl Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (emskli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb malûl
lüğü, er vazife ve harb malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hizmet terti
binden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, 
faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir: 

Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hük
mü uygulanır. 

5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı 
ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurum
lara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddede ödenmesi öngörülen aylık fark
larının hesabında, bu kanun hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldırılan hüküm
lere göre tahakkuk ettirilmiş bulunan aylıklar esas tutulur. 

Aynı geçici maddenin aylık farkları dışındaki hükümleri saklıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 6. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı Kanun
la bu kanuna atıf yapan kanunlar gereğince hizmet borçlanması hususunda Sandığa müracaat 
edenlerin borçlanma işlemlerinde, müracaat ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine esas aylık
larının, 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki % 35 nisbetinde zamlı 
tutarları esas alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 1.3.1970 tarihinden bu kanunun yayımlandığı ta
rihi takibeden 90 ncı günün sonuna kadar borçlanma isteğinde bulunmuş veya bulunacak olanların 
borçlanma işlemlerinde yukarıdaki fıkrada tanımlanan aylık miktarları esas tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olan
larla bunlann 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef 
bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanlar, genel sağlık sigortasının kanunla düzen
leneceği tarihe kadar (özel kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalanmaları halinde 
resmî sağlık kurumlarında muayene ve tedavi ettirilirler. 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine; teşhis için gereken kli

nik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması, 
B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar. 
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanır. 
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartları ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandığın öde

me ve tahsilat işlerini yapan bankalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle 
tesbit olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Personel kanunlarına tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık 
izin süreleri hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinciye kadar, 657 sayılı Kanunun has
talık izni hakkındaki 105 nöi maddesi hükümleri uygulanır. (Millet Meclisi metni aynen) 

GEÇİCİ MADDE 9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 saydı Ka
nunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb malûl
lüğü, er vazife ve harb malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hizmet terti
binden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, 
faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir : 

Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hük
mü uygulanır. 

5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı 
ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurum
lara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır. (Millet Meclisi metni aynen) 

GEÇİCİ MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddede ödenmesi öngörülen aylık fark
larının hesabında, bu kanun hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldırılan hüküm
lere göre tahakkuk ettirilmiş bulunan aylıklar esas tutulur. 

Aynı geçici maddenin aylık farkları dışındaki hükümleri saklıdır. (Millet Meclisi metni aynen) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 11. — 1 . 3 . 1970 tarihinde veya bu tarih ile Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih arasında Sandığın iştirakçisi olup da, aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre almı-
yanların emeklilik kesenekleri, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliliğe esas aylıkları ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayıh Kanun ile eklenen intibak 
hükümlerinin tatbiki suretiyle tesıbit edilecek derece aylıklarının 657 sayıh Kanuna ekli gösterge 
tablosunda tekabül eden derece ve kademeleri üzerinden hesabedilir. 

Bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinde geçirmiş oldukları sürelerin her yılı 
kademe ilerlemesine esas tutulur. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselebilmesi, fiilen aldıkları 
aylık veya ücretlerin müsait hale gelmesine ve tahsil durumları itibariyle 657 sayıh Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı maddesinde tesbit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır. 

Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait kesenek, karşılık farkları hakkında 
657 sayılı Kanuna 1327 sayıh Kanunla eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır. Bu 
farkların tahsil süresi ve şartlan Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 15 nci madde uyarınca intibakları yapılan iştirakçilerden emek
lilik keseneklerine esas aylıkları 1, 2, 3 veya 4 ncü derecede olduğu halde, sözü edilen madde
nin son fıkrası hükmü uyarınca, 5 nci dereceye intibak ettirilmiş bulunanların emeklilik kesenek
lerine, evvelce emeklilik yönünden iktisabetmiş oldukları derecelerin birinci kademe aylıkları 
esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — 657 sayıh Kanunun malî hükümlerinin uygulanması nedeniyle 
1 . 12 . 1970 tarihinde yeniden iştirakçi durumuna girmiş olanlardan, 5434 sayıh Kanunun 14 ncü 
maddesinin (c) fıkrası uyarınca alınacak artış farkları, bunların intibak ettirildikleri derece ve
ya kademelere tekabül eden ayhk tutarlarının % 25 inden fazla olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinin uygulanmasından dolayı Sandığın her tür
lü kanuni gelirleri ile kanuni giderleri ve harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir fazlası Ge
nel Bütçeye gelir kaydolunur. 

Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşıhyamadığı takdirde, Sandığın 
talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal transferler bölümüne bu husus için konula
cak ödenekten Sandığa tediyede bulunulur. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Seçilme hakkını kullanmak üzere seçim kanunu icabı olarak görevin- ' 
den istifa edip de seçilenlerden emekliliklerini devam ettirenler ile, seçilemiyenlerden yeniden 
sandığın iştirakçisi olanların, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takibeden aybaşı-
na kadar açıkta geçirdikleri süreleri, istekleri üzerine, T. C. Emekli Sandığı Kanunundaki esas 
ve oranlara göre borçlandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 16. — 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yasama organı üyeliğinde bulunmuş ve 
üyelik süreleri emekliliklerinde sayıldığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve halen emekli olanla
rın, emekli aylıkları, bu süreler, 1046 sayıh Kanuna göre kıdemlerine eklenmek suretiyle bulu
nacak dereceler üzerinden yükseltilir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — 1136 ve 1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat edemi-
yenlere bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren, yeniden altı ayhk müracaat süresi tanınmıştır, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 11. — 1 . 3 . 1970 tarihinde veya bu tarih ile kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih arasında Sandığın iştirakçisi olup da, aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre almı-
yanların emeklilik kesenekleri, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliliğe esas aylıkları ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1070 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile eklenen intibak 
hükümlerinin tatbiki suretiyle tesbit edilecek derece aylıklarının 657 sayılı Kanuna ekli gösterge 
tablosunda tekabül eden derece ve kademeleri üzerinden hesabedilir. 

Bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinde geçirmiş oldukları sürelerin her yılı 
kademe ilerlemesine esas tutulur. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselebilmesi, fiilen aldıkları 
aylık veya ücretlerin müsait hale gelmesine ve tahsil durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı maddesinde tesbit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır. 

Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait kesenek, karşılık farkları hakkında 
657 saydı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır. Bu 
farkların tahsil süresi ve şartları Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. (Millet Meclisi metni ay
nen) 

GEÇİCİ MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 
sayüı Kanunla eklenen ek geçici 15 nci madde uyarınca intibakları yapılan iştirakçilerden emek
lilik keseneklerine esas aylıkları 1, 2, 3 veya 4 ncü derecede olduğu halde, sözü edilen madde
nin son fıkrası hükmü uyarınca, 5 nci dereceye intibak ettirilmiş bulunanların emeklilik kesenek
lerine, evvelce emeklilik yönünden ifctisabetmiş oldukları derecelerin birinci kademe aylıkları 
esas alınır. (Mület Meclisi metni aynen) 

GEÇİCİ MADDE 13. — 657 sayılı Kanunun malı hükümlerinin uygulanması nedeniyle 
1 . 12 . 1970 tarihinde yeniden iştirakçi durumuna girmiş olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (c) fıkrası uyarınca alınacak artış fırkları, bunların intibak ettirildikleri derece ve
ya kademelere tekabül eden aylık tutarlarının % 25 idir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinin uygulanmasından dolayı Sandığın her tür
lü kanuni gelirleri ile kanuni giderleri ve harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir fazlası Ge
nel Bütçeye gelir kaydolunur. 

Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde, Sandığın 
talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal transferler bölümüne bu husus için konula
cak ödenekten Sandığa tediyede bulunulur. (Millet Meclisi metni aynen) 

GEÇİCİ MADDE 15. — Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edip de seçilenlerden 
emekliliklerini devam ettirenler ile, seçilemiyenlerclen yeniden Sandığın iştirakçisi olanlar, istifa 
ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takibeden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri 
için, istekleri üzerine, 5434 sayılı Kanundaki esas ve oranlara göre borçlandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 16; — 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde 
bulunmuş ve üyelik süreleri emekliliklerinde sayıldığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve halen 
emekli olanların, emekli aylıkları, bu süreler, 1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine eklenmek sure
tiyle bulunacak dereceler üzerinden yükseltilir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — 1136 ve 1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta gecen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat edemi-
yenlere bu kanunun yayınlandığı tarihten itibarsn, yeniden altı aylık müracaat süresi tanınmıştır. 
(Millet Meclisi metni aynen) 

Mül©t Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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GrEÇÎCÎ MADDE 18. — 1327 sayılı Kanunun 93 ncü maddesinin (0) fıkrasının Anayasa Mah
kemesince iptali sebebiyle, T. B. M. M. üyeleri ile dışardan atanan bakanların 1 . 3 . 1971 gü
nünden itibaren tahakkuk edecek ödeneklerinin yeniden düzenleneceği güne kadar T. C. Emekli 
Sandığı iştirakçisi durumunda bulunanların emeklilik bakımından müktesep hak derece ve kade
melerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 1327 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden 
her üç ayda bir her türlü emeklilik kesenekleri, bütçelerindeki mevdu ödeneklerden kesilerek 
karşılıkları ile birlikte Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenme
ye devam olunur. 

GrEÇÎCÎ MADDE 19. — 1322 sayılı Gtenel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince, Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilen kadrolara intibak ettirilme hali iştirakçilere, emeklilik yönünden ayrıca 
bir hak sağlamaz. 

GrEÇÎCÎ MADDE 20. — Aylıkları geçici 1 ncimadde gereğince 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, bu kanun esaslarına göre hesabedilerek ödenenlerin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci mad
desi gereğince almış oldukları avanslar, aylıklarının ödenmesi sırasında mahsübedilir. 

GrEÇÎCÎ MADDE 21. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 
sayılı Kanunla eklenen geçici 3 ncü madde hükmü, bu kanunun yayımlandığı tarihte 20 yıl ve 
daha fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar hakkında da uygulanır. 

G-EÇİCÎ MADDE 22. — 1 . 3 . 1970 tarihinde veya bu tarih ile kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih arasında emeklilik keseneğine esas aylığı birinci derecede olan ve ek gösterge rakamı mev
cut görevlerde bulunanların birinci dereceden emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri 
sürelere göre, bu kanunun ek 1 nci maddesi hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle 
emeklilik keseneğine esas aylıkları tesbit olunur. 

Bunların, 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait kesenek ve karşılık farkları hakkın
da 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır, 
bu farkların tahsil süresi ve şartları Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile ilgili hükümleri saklıdır. 

GrEÇÎCÎ MADDE 23. — 12 . 5 . 1971 tarihinde vukubulan yer sarsıntısı sırasında Burdur ili 
sınırları içinde ikamet eden emekliler ile dul, yetim ve malûllerin bu kanundan doğan ikramiye 
farkları ile halen almakta oldukları aylıkların bir yıllık tutarının % 50 si, 1970 yılı aylık ve ikra
miye farklarına mahsuben ödenir. 

Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre farkların ödenmesi sırasında yapılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 18. — Tıp doktorlarının fahrî asistanlıkta geçen sürelerinin 3/4 ü, bu kanu
nun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat ettikleri takdirde, 5434 sayılı Kanun 
esaslarına göre borçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanların 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren tahakkuk edecek ödeneklerinin yeniden düzenleneceği tarihe ka
dar Sandığın iştirakçisi durumunda bulunanların emeklilik bakımından müktesep hak derece ve 
kademelerinin 657 sayıllı Kanuna ek 1327 sayılı Kanundaki aylık tutarlan üzerinden her üç ayda 
bir her türlü emeklilik kesenekleri, 1400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü de dikkate alın
mak suretiyle, bütçelerindeki mevdu ödeneklerden kesilerek karşılıkları ile birlikte Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 20. — 5 = 3 . 1970 tarih ve 1243 sayılı Kanunun birinci maddesinde sayılan 
meslek mensuplarından halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanlarda 5 yıllık süre aranmak
sızın sözü geçen kanunun birinci maddesi hükümlerinden a3>nen yararlanırlar. Borçlanma işlemleri 
geçici 6 nci maddenin ikinci fıkrasına göre uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 21, — 31 . 7.. 1970 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce, Bakanlar Kurulunca veya Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlannca tev
hit edilen kadrolara intibak ettirilme hali, iştirakçilere emeklilik yönünden ayrıca bir hak sağla
maz. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Aylıkları geçici 1 nci madde gereğince 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, bu kanun esaslarına göre hesabedilerek ödenenlerin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci mad
desi gereğince almış oldukları avanslar, aylıklarının ödenmesi sırasında mahsubedilir. 

GEÇİCİ MADDE 23. — 5434 sayılı Kanuna 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla ekle
nen geçici 3 ncü madde hükmü, bu kanunun yayımlandığı tarihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hiz
met süresi bulunanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 24. — 1 . 3 . 1970 tarihinden sonra tabu âfetlerden zarar gördüğü Bakan
lar Kurulunca tesbit edilen bölgelerin sınırları içinde ikâmet eden emekliler ile dul, yetim ve ma
lûllerin bu kanundan doğan ikramiye farkları ve halen almakta oldukları aylıkların bir yıllık tu
tarının % 50 si, 1970 yılı aylık ve ikramiye farklarına mahsuben ödenir. 

Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre farkların ödenmesi sırasında yapılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 
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MADDE 5. — Bu kanunun geçici 4, 5, 11, 12 ve 22 nci maddeleri 1 . 3 . 1970) ek 13, geçici 8 
ve 13 ncü maddeleri 1 .12 . 1970; geçici 7 nci maddesi, bu maddede yazıh tüzüğün yürürlüğe girdi
ği tarihi takibeden aybaşından 3 ay sonra ve diğer hükümleri de 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı gösterge tablosu 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 

650 
550 
490 
430 
380 
330 
295 
260 
225 
205 
185 
165 
145 
125 
100 
70 

2 

665 
570 
502 
442 
390 
340 
302 
267 
232 
209 
189 
169 
149 
129 
105 
75 

3 

680 
590 
514 
454 
400 
350 
309 
274 
239 
213 
193 
173 
153 
133 
110 
80 

1 

Gösterge tablosu 
KADEMELERİ 

4 

695 
610 
526 
466 
410 
360 
316 
281 
246 
217 
197 
177 
157 
137 
115 
85 

000 + 200 
1 000 + 150 
1 000 + 100 
1 000+ 50 

5 

630 
538 
478 
420 
370 
323 
288. 
253 
221 
201 
181 
161 
141 
120 
90 

için 795 
için 770 
için1 745 
için 720 

6 

650 
550 
490 
430 
380 
330 
295 
260 
225 
205 
185 
165 
145 
125 
95 

7 

562 
502 
440 
390 
337 
302 
267 
229 
209 
189 
169 
149 
130 
100 

8 

574 
514 
450 
400 
344 
309 
274 
233 
213 
193 
173 
153 
135 
105 

9 

526 
460 
410 
351 
316 
281 
237 
217 
197 
177 
157 
140 
110 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 



— 21 — 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

GEÇÎGÎ MADDE 25. — Bu kanunun 6 ncı maddesi hükmü, sözü edilen madde kapsamına daha 
önce giren çocuklar hakkında da, bu kanunun yayımından sonra yazı ile Sandığa müracaatlarını 
takibeden aybaşından itibaren uygulanır. 

MADDE 8. — 5434 sayıllı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı kanunun ek 
ve tadillerinin ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunla getirilen hükümlerin 
yürürlüğe girdikleri tarihlerden itibaren ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesi de 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren kandırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanunun, 
a) Geçici 11, 12, 16 ve 21 nci maddeleri 1 . 3 . 1970, 
b) Ek 7 ve 13 ncü maddeleri ile geçici 5, 8 ve 13 ncü maddeleri 1 . 12 . 1970, 
c) 1 nci maddesi ile ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 nci ve geçici 1, 2, 3, 4, 10, 14, 19, 22 nci 

maddeleri 1 . 3 . 1971, 
Tarihlerinden geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinden itibaren; 

d) Geçici 7 nci maddesi, bu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay
başından 3 ay sonra; 

e) Diğer maddeleri kanunun yayımı tarihinden itibaren; 
yürürlüğe girer. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı gösterge tablosu) 

Millet Mecisi metnine bağlı gösterge tablosu aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLET MECLİSİ BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu 
kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin değişünlmesine ve kdldırılmasma dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 6. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 10. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 11. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 12. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 14. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Benimsenmiştir. 

MADDE 7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 291 e 1 nci ek) 



— 23 — 

GEÇİCİ MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 19. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 21. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 23. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 24. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 25. — Benimsenmiştir. 

MADDE 8. — Benimsenmiştir. 

MADDE 9. — Benimsenmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

Gösterge tablosu kesinleşmiştir. 
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