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1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
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Ibazı maddelerinle fıkra ve bu Kanuna bîr eik 
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Sayfa 
değiştirjlmesû; 7165 tsayjlh Türk Ceza Karnınu-
ntın Ibazı maddekriııfn ve 5434 sayılı Kanunum 

2 udi ımıadldesllnlİM değjlştörtîîmıeSli; 1918 (sayılı Klan • 

çakçıhğın Men Ve Taklibine Dalir Kanunun, bazı 

maddelerinin değişkilmıesi, 33 nöi madde

sine (bir fıkra eklenmesi ve 58 nci nvadıdieslî  

sjintön 2 ineli fıkrasının yürürlükten kaSdın'imaisı 

hakkında kanun tasarısı ve Adalet KJomıiisyoiMi 

raporu, 1(1/130) (S. Sayısı:, 114) 588:595,596:612 

I. — 

Açık oya sunulanı: 
İKayiserii MÖIelyekiili Turhan Feyziioğlu ve 10; ar-

kadaşuııin, Kayıserli Ünliversitesi kuruîmjasına ilişkin 
kamun teklifinJin (2/143) (S. Sayısı : 125), oyların ay* 
mim sonucunda kalbuS edildiği açıklandı. 

Danışma Kurulunun! 
27 . 6 . 1978 tariMi ek Gelen Kâğıtlarda yer alan 

104'e 1 noi ek S. Sayılı kamun tasarısının (1/94). 
Genel Kurulun 21.6.1978 ıtarlühlj 161 nıcli BJrJjeşümiinlde 
kabul edilen 21 numaralı Danışma Kurulu önerisinv 
deki listeye eklenerek 48 saat geçmeden gündem© 
alınıitnasınia ve 

20,6.1978 tarihli] igjüudeimiln 28 nci sırasında yer 
aîan 6'ya 1 nci ek S. Sayılı kanun tekiifıjylie (2/288). 
30 ncu sırasında yer alan 7'ye 1 noi ek S. Sayılı kanuni 
ıtekMnıifl (2/348), Genle! Kurulan 21 . 6 . 1978 taröhîı 
1161 nıcli Bkleşihııkıde kaibul edilen 21 numaralı Daml
ımla Kurulu önerisinıdeki feîeyıe eiklemmek suretiyle 
gündeme alınmasına dalir önerileri kaibul edildl'i, 

14)12 sayılı Ceza Muhakennelerli Uisuli (Raınıaınıu-
nun bazı maddelerinin değlişIlMmesi, bazı maddele
rine fıkra ve bu Kalnuna İbik eık madde eklenonıesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü MuibaJkemelerli Kanununun 
427 ıııci maddesinin 2 ne' fıkrasının değiştMmies! ve 
443 ncu ımaidldesJInie Ibir fıkra eklenımelsi; 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkında Kanunun bazı înm'ddıeMMn 
değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
iimaddeüerinlim ive 5435 sayüı Kanunun 2 nci mıaddieisi-
nin değfşijjıiilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine daiir Kanunun bazı maddelerOnıJn değtşlMt-' 
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Sayfa 
VII, — SORULAR ve CEVAPLAR 612 
A) Yazık Sorular ve Cevapları 612 

il. — Gaızliaaıtiap ıMilleıtveıkiM Ekrıam Çeîiln'ıin, . 
Gaziantep il, liiçe ve köylerinin imam kadroîarı-
'nıa SJşikJn «Sorusu ive DeıvHelt Balkanı Uüıîfi Do^ 
ğan'ın yazılı cevabı (7/272) «12:619 

2. — BCngiil Miletveküi M. Sait Gökıer'ün, 
B'ngöl Ilıca nahiyesinde üç kişinin Jandiar'ma 
tarafından öjdürüMığı lilddıiasıotıa ilişkin AdaBeıî 
ve İçliŞleri Balkanlarımdan ISHMUSU ve Adaîet 
Bakanı Mehmet Can ile İçişleri Halkanı İrfan 
Özaydınlı'nın yazıu cevabı (7/274) (619:6l21 

mesti, 33 mcü madıdeislimıe Ibir fıikra eklenmesi ve 58 nci 
ımaddesiinin 2 nıdi fıkrasının ySitlürlSükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı (1/130) (S. Sayısı : 114) Gîe; 

Uyuşmıaziiik Maihkemıesinlin kuruluş ve işleyişli hak
kımda kanun 'talsarıisı ive TralbDooı ıMSütetveıkliHi Iüt f i 
Göktaş ve 2 'arkadaşı 'ile Sivas Milletvekili Azlime!!! 
KöyHioğlu'nun aynı ımıalhiyette olan kanun ıteklif inlim 
(1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) görüşüflmeislj; IHl»Ii ba
kan ve koımikyo'n yeHkiUisinlin /Genıel iKuruiîda haizıır Ibu-
lunımaması neldemlîyle ertelendi. 

Konya MileıtvelkSlIi Şener Battal'ın, Kayseri Miiıeıt-
iveMli Turhan Eeyzioğlu ve 4 arkadaşının, 5434 slaydı 
TC Emlekîi Sarıldığı Kanununun bazı nıaddefleıriMn ıde-
ğiştiMîımıelsîrae ve bık geçici madde eklemmesine ilişkin 
kanun lieMlifleHi (2/195, 2/1916, 2/199) (S. Sayısı : 132) 
kabul e'dildi. 

479ı2 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
10, 12 ve 20 incil madldeferûiim dleğiştirtiıimıesiue ve ıbu 
Kanuna iki geçici madde eklemmesine dalir kanun ta
sarısında (1/94) (S. Sayısı : 10l4'e 1 nidi Ek) C. Sena-
tosumca yapılan değişikKklene dair Plan Komisyonu
nun ıbeiîiimseim'elerî kabul edilerek tasarının fcesliuleş-
lüiği aiçJkıSalndı* 

ISüSaymian oğlu 1942 dağumlu Süleyman ÖzeTün 
özlell affına diaık kanun ıteklifıinlln M ü e t Medfoince red-
dediılen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez-* 
keresi ve C. Senıa^oisuinca kalbuil edilen metne dalir 
M. MecSIisi Adalet ıKomiiisiyiolnu raporunum '(M. Mec* 
îisi: 2/288; C iSenatosui: 2/126) (M. Mec'M S. Sayısı: 

- » • » ı ^ » » « 
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6'ya i ncS ek; C. Senatosu îS. Sayışa: 767) tümü üze-
rlndeiki görüşmeler taunamlamdı; maididielare g>eçtlmıeisi-> 
niân oylanması sırasında çoğunluğun buüıımmıaıdığınını 
liieri «ürülımeslj üzenine yapılan yoklama sonıucumidıal 
Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından:, 

29 Hazmn 1978 Perşembe günü saat 15.001te itop-
lanılnnak üzere Birleşime saat 16.53'te son venildli1. 

Ali Fuat Eyüboğtu 

Divan Üyesi 
'Çanakkale 
İrfan Binay 

Divan (Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazaleı 

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, futbolda şike 
olayları ve Gençlik ve Spor Bakanının bu konudaki 
tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına Genç
lik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, 

Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın Yozgat -
Sorgun Gübre Fabrikası inşaatının durdurulması 
hakkındaki gündem dışı konuşmasına da İşletmeler 
Bakam Kenan Bulutoğlu cevap verdiler. 

Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan, et taban fiyat
ları ve destekleme alımları konusunda gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Muğla Milletvekilli Zeyyat Mandalinci'nin 10/1 
esas numaralı Araştırma Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de bildirilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddeleri
ne fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayıh 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiş
tirilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısının (1/130) (S. Sayı
sı : 114) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Ülkemizde bulunan bir Japon Parlamento Heye
tinin Millet Meclisi Genel Kurulunu ziyaret etmeleri 
dolayısıyla Başkanlıkça kendilerine «hoş geldiniz» 
denildi. 

Genel Kurutun 21 . 6 . 1978 tarihli 161 nci Birle
şiminde aldığı karar gereğince : 

1 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanveldli Çanakkale 

Ali Fuat Eyüboğlu İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

No. : 81 

Tasarı 

III. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 6 . 1978 Perşembe 

1. — 1309 sayıh Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkında kanunun 15 nci mad
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı. (1/163) 
(Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
1.*— 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı: 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6 . 1978) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi AH Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 165 nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüzün, futbolda 

şike olayları ve Gençlik ve Spor Bakanının bu konu
daki tutumu hakkında gündem dışı konuşması ve 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır, 
3 arkadaşımın isteğini yerine getiriyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı hakkında, Sıvassporla 
ilgili, Sayın Ali Gürbüz, buyurun. 

Sayın Gürbüz, süreniz 5 dakikadır, özellikle sü
reyi aşmamanızı rica ediyorum. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce 
Mecilsin değerli üyeleri; 

Bilindiği gibi, 1977 yılı futbol sozununun sona er
mesiyle Altınordu ve Iskenderunspor'un şikeleri so
nucu Sıvasspor küme düşmüştür. Ancak, Futbol Fe
derasyonu tarafından Altınordu ve İskenderunspor' 
un şikeleri sabit görülmüş, adalet yerini bulmuş, Sı
vasspor kurtulmuş, sözü geçen takımlarsa kazmış ol
dukları çukura kendileri düşmüşlerdir. Böylelikle 
hak yerini bulmuş, suçlular cezalarını görmüşlerdir. 
Fakat, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Çakmur, ken
di bölgesinin takımını kurtarmak için son zamanlar
da, karar veren Federasyona baskısını artırmış,. kara
rından dönmesi için şiddetle olayın üzerine gitmeyi 
kendisine bir görev saymıştır. 

Sayın Bakanın yalnız İzmir'in Bakanı olmadığı
nı kendisine hatırlatır, tüm gençliğin Bakanı oldu
ğunu bu kürsüden bildirmeyi bir görev sayarız. 

Sivas'ın şerefi, haysiyeti ve gururuyla hiç kim
senin ve Sayın Bakanın oynamaya hakkı ve hukuku 
yoktur. 

Böylelikle Yüce Meclise saygılar sunar, hürmet
lerimi bildiririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK

MUR (İzmir) — Sayın Başkan, cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Gençlik ve 

Spor Bakam Sayın Yüksel Çaklmur, buyurun, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK
MUR (İzmir) — Sayın Başkanım; 

Biraz önce Sayın Ali Gürbüz, Sivas adına bura
dan bir konuşma yaptı ve Gençlik ve Spor Bakanı
nın, Sivas'ın tam anlamıyla Federasyonda başarısız 
kılınması için siyasal baskılar yaptığını belirtti ve 
Gençlik ve Spor Bakanının, temelde bir İzmirli Mil
letvekili olmasından ötürü bu baskıyı, Altınordu'yu 
kurtmak için sağladığını belirtti. 

Türkiye'de birçok Gençlik ve Spor Bakam görev 
almıştır, görev görmüştür; çeşitli kentlerden seçilen 
parlamenterler Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi gör
müşlerdir. Ancak, bakanlara düşen bir görev var
dır: Bakanlar bölgelerin bakanı değildir, kentlerin 
bakanı değildir; hatta milletvekilleri de Sivas'ın, İs
tanbul'un, Ankara'nın milletvekili değildir, Türk 
ulusunun milletvekilleridir, bakanlarıdır. (CHP sıra
larından alkışlar). Temelde yanlış bir anlayışı burada 
vurgulamak gerek. Suçlumalara girişirken, temelde 
adaletli davranmayı öngörmek gerek. Sırf bir böl
genin seçmenine, seçim bölgelerine selam götürmek 
için bu kürsüleri sömürü kürsüsü, istismar kürsüsü 
haline getirmemek gerek. Asıl bölücülük o zaman 
başlar ve bir olumsuzluğun ifadesi olur. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Gençlik ve Spor Ba
kanı 3 gün önce Gençlik ve Spor Bakanı olmadı, 
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Federasyon da 3 -4 günden beri görev görmüyor; 
Futbol Federasyonu aylardan beri görevdedir. Genç
lik ye Spor Bakanı da aylardan beri görev görmek
tedir. Eğer Gençlik ve Spor Bakanının olumsuz yön
de bir atılımı, eğilimi ve siyasal baskısı söz konusu 
olsaydı, karar Federasyonca bu yönda alınmazdı. 

Bunun için, dürüst davranışları, namuslu ve onur
lu davranışları seçmene selam girdabında boğmaya 
çalışmayalım; dürüst insanları gelip burada alkışla
yalım. Temelde federasyonlarla Gençlik ve Spor Ba
kanlığım, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Ba
kanlığı ve Federasyonu birbirine karıştıracak bilinç
sizlik örneklerini bu kürsüden vermemek gerek. 
Gençlik ve Spor Bakanlığının statüsü ayrıdır; fede
rasyonlar özerktir ve bugüne değin - ilk kez demi
yorum - her türlü dürüst davranışı gösteren bakan
ları burada kutlamak istiyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
özerklik kalmadı artık. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Değerli arkadaşlar, tam anlamıy
la 'nesnel değerlendirmelere ve objektif kurallara ve 
yasalara inanarak görev görülmüştür ve Federasyon 
özerlik içinde karar vermiştir. Değerli arkadaşlarım, 
bunun için, Futbol Federasyonunun özerk olarak 
verdiği kararlara gölge düşürmemek gerek. Ye he
men son olarak şunu da eklemek istiyorum: 

Gerek Federasyonun, gerek Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün yanılgıları varsa, adalet organları 
vardır. Maçlar bu kürsülerden kazanılmaz; siyaset 
alanında kazanılmaz. Gücü olan gücünü futbol saba
larında ortayı koyar. Eğer siyasi alanda sporu boğ
mak istiyorsak, buna izin vermemek gerek ve ger
çekten belirli adımları spor alanlarında atmak iste
yen arkadaşlarımız varsa, lütfen Meclisten çıksın
lar, tuttukları takımların santraforu olarak, kalecisi 
olarak oynasınlar; ama burada istismar yapmasınlar. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sporu politikadan arındırmak amacımızdır. Bu 
son dönemlerde alındırdığımız için mutluyuz. Birta
kım siyasa] baskılarla ligdeki takım sayısını çoğalt
tıkları zaman arkadaşlarımızın sorunları dile getir
mesini isterdik. Şimdi adaletli bir dönem başlanmış
tır. Spor alanında sporcular yönelişte bulunacaklar, 
etkinliklerini ortaya koyacaklar ve ne spor alanın
daki kayıplar, ne de kazançlar politika arenasına ve 
kürsülerine getirilmeyecek. Böylece spordaki gelişme
ler sağlanacak ve amatör ruha dayanan gelişmeler 
olacak. 

Lütfen değerli arkadaşlarım, eğer şike varsa, o şi
kenin hakkından hep birlikte gelmeye çalışalım; ama 
siyaset kürsülerinde şike yapmadan, istismara yönel
meden doğrulu ve dürüstlüğü simgeleyelim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çakmur. 

2. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, Yoz
gat - Sorgun Gübre Fabrikası inşaatının durdurulma
sı hakkındaki gündem dışı konuşması ve İşletmeler 
Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Yozgat - Sorgun Gübre Fabrikası
nın inşaatının durdurulması hakkında Sayın Hüseyin 
Erdal buyurun. (MSP sıralarından alkışlar.) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; huzurlarınıza, 6 ay
dan beri devam etmekte olan bu Hükümetin fabrika 
sökmek icraatından yeni bir örnek daha arz etmek 
üzere çıkmış bulunuyorum. Bu vesile 0e Yüce Mec
lisin değerli nelerini saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1976 yılında temeli atı
lan Yozgat - Sorgun Gübre Fabrikası inşaatı, şu an
da Hükümetin kararıyla durdurulmuştur. Müteahhit 
işi tasfiye edip, bu ay sonunda şantiyeden ayrılacak
tır. Sizlere fabrika hakkında malumat arz etmek isti
yorum. 

Fabrika, yılda 270 bin ton amonyak, yılda 780 
bin ton kalsiyum amonyum nitrat üretecektir. Pro
jenin yatırım tutan 1976 rayicine göre 3 580 000 000 
Türk Lirasıdır. Projenin istihdam gücü 1000 kişidir. 

Türkiye'de gübre tesisleri ve üretimi: 
Yıllık üretim yekûnu 1 458 000 ton ile dünya ül

keleri arasında 32 nci sıradayız. 1976 yıhnda yapımına 
başlanan 13 adet gübre fabrikası 1982 yılında bittiği 
takdirde, yıllık üretim kapasitesi 11 836 000 tona 
yükselerek dünyada gübre üreten ülkeler arasında 
9 ncu sırayı alacağız. 

Şu anda yapımı durdurulan Yozgat - Sorgun Güb
re Fabrikasının inşaat durumu: 

Arsa alınmış, 1976 yılında 250 milyon liraya sos
yal tesisleri ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Ha
len 304 konutluk 38 bloktan ibaret olan binaların 
tamamının bodrum katlan yapılmış, 118 dairesinin 
kaba inşaatı tamamlanmıştır. Normal olarak, inşaatta 
250 - 300 kişi çalıştırılmak suretiyle 1979 yılının orta-
lannda bütün sosyal tesisler bitirilmiş olacaktır. 

Bugüne kadar yalnız sosyal tesis inşaatma 100 mil
yon liranın üzerinde para harcanmıştır. Müteahhit 
firma, 304 dairelik sosyal tesisleri 1979 yılının ortala-
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rında bitirip teslim etmek için her türlü hazırlığı ikmal 
etmiş; bu cümleden olarak sıhhi tesisat malzemesi, 
kalorifer tesisat malzemesi, müşterek tesisat malzeme
si, demir, kereste ve saireyi temin edip, inşaat saha
sına depo etmiştir. İnşaatın eksik kısımlarının, kolon 
finiş demirleri montaja hazır dununa getirilmiştir. 
Fabrika ve sosyal tesislerin arsasının çevresine 8 000 
metre uzunluğunda tel örgü çekilmiştir. Bir kısım 
sosyal tesislerin yolu ve meydanı yapılmıştır. Merkezi 
ısıtma tesisi için 9 metrekare kesitinde ve 800 metre 
boyunda kanal kazılmış olup, tesisat döşenmezse bu 
kanal kapanacaktır. 250 milyonluk sosyal tesislerin 
% 90'ımn malzemesi hazırlanmıştır. 

Fabrikanın yapılmasına mani olunduğundan dola
yı, yukarıda saydığım işler ve malzemeler heba ola
cak, Devletin bütçesine de 300 milyon civarında zarar 
açacaktır: 

Ayrıca, müteahhit firmanın işi bıraktırıldığı için, 
kendisine ait sabit tesisleri de sökeceğinden, bu milli 
servet de heba olacaktır. Firmaya ait binalar; 2 adet 
işçi yatakhanesi, 1 adet işçi yemekhanesi, 1 adet ida
re binası, 1 adet ambar binası, 1 adet 40 tonluk kan
tar, 1 adet tamir atölyesi, 1 adet marangozhane, 2 adet 
hidrofor tesisi, 1 adet eleme - yıkama tesisi, 1 adet 
otomatik beton hazırlama makinasıdır. 

Firmanın diğer makina ve tesisi: 1 adet mikse, 
1 adet 15 tonluk vinç, 2 adet damperli kamyon, 2 adet 
toz çimento taşıma tankeri, 1 adet kepçe, 1 adet do
zer, 1 adet yükleyici. 

Bütün bu saydığım tesis ve teçhizat bizzat fabrika 
mahallinde tarafımdan tespit edilmiştir. 

Bir diğer üzücü olay da, Yozgat - Yerköy Dişli 
Fabrikasıdır. Bu fabrikanın da sosyal tesislerinin kaba 
işi ve kısmen de ince işi bitirilmişken, durdurulmuş ve 
Kayseri'ye götürülmüştür. Tahminen 20 milyon Ura 
civarında para harcanmıştır. 

Sayın İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Yoz
gat'ta halkın huzurunda «Dişli Fabrikası gitmeyecek» 
dediği halde, gitmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin nelerle uğ
raştığını şu izahatımla sizlerin gözlerinizin önüne ser
diğim kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Senelerce fa

kirliği, işsizliği ve köylüyü istismar eden bu Cumhu
riyet Halk Partisinin, ne yüzle milletin huzuruna çıka
cağım merak ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin bu yanlış tutumun
dan vazgeçmesini ve Yozgat Gübre Fabrikasının yapı
mını devam ettirmesini Yozgat Milletvekili olarak hu
zurlarınızda talep ediyorum. Bu yanlış ve sakim yol
dan, zulüm yolundan dönsünler. 

Senelerden beri yatırım yapılmamış ve nüfusu 500 
bine ulaşmış olan Yozgat'ımıza, son zamanlarda ku
rulmasına başlanan fabrikalar çok görülmüş olup, 
bunlar birer birer sökülmektedir. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
Hükümet işbaşına geldikten sonra, az gelişmiş böl

gelerden, ezcümle Doğu, Güneydoğu ve Orta - Ana
dolu'dan ağır sanayi tesislerini sökmeye ve bu tesisle
ri, daha ziyade gelişmiş bölgelere nakletmeye başla
mıştır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, Milli Selâ
met Partisinin başlattığı milli, güçlü, süratli ve yay
gın kalkınma hamlesini terkederek; yeniden, gelişmiş 
bölgeleri kayırmaya ve mahdut zümreleri zengin etme 
politikasına dönmüştür. Topyekûn ve dengeli olarak 
kalkınmak isteyen milletimizin gücü karşısında buna 
muvaffak olamayacaktır. Milli Selâmet Partisi olarak, 
Yozgat gibi az gelişmiş illerimizin hakkını korumaya 
azimli ve kararlıyız inşallah. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (MSP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ
LU (Samsun) — Cevap vermek istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ

LU (Samsun) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saym 
üyeleri; 

Gelişme yolunda olan bir ülke olan Türkiye'de 
halkın en büyük duyarlıkla üzerinde durduğu konu, 
fabrikaların kuruluş yerleridir 

Fabrika halkın özlemidir; çünkü, halkımızın bü
yük çoğunluğunun en büyük sorunu işsizliktir. İşsiz
lik, hem gelir eşitsizliğinin, hem de halkın güvensiz
liğinin başlıca sebebidir. Siz eğer Türk halkının her
hangi bir yörede ilgisini çekmek istiyorsanız, ona 
fabrika vaat ediniz, en büyük ilgiyi derhal toplarsı
nız. 

Geçmiş dönemlerde, geçmiş hükümetler dönemin
de Anadolu'nun pek çok tarafına fabrika tabelaları 
asılmıştır, fabrika vaatleri dağıtılmıştır. Halk bunları 
benimsemiştir. Hükümetimiz iktidar... 
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TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Fabrika 
bitmek üzere. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Devamla) — ...olduktan sonra, bu tabelaları di
kilmiş fabrikaların... 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Fabrika, 
inşaat bitiyor beyefendi, ne tabelası?.. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Devamla) — ...projelerini çok aramıştır, yapıl
mak istenen işi öğrenmeye çok çalışmıştır ve yapılan 
projelerin ne gibi olabilirlik incelemesine dayandığını 
araştırmıştır. Buralarda yükselen inşaat, genellikle 
hizmet binalarıdır, lojmanlardır. Bunu ciddi bir şe
kilde inceledikten sonra, fabrikaların içinde olabilir
lik niteliği taşıyanların hızla devamına karar verilmiş
tir. Bazı fabrikalarda, henüz ne yapılacağı, ne za
man başlanacağı olabilirlik incelemesine bağlanama-
dığı için, faaliyet bu yd durmuştur. Buralarda yapıla
cak olan faaliyetin türü, 1978 Yılı Programında belir-
tihm'ştir ye önümüzdeki yıldan itibaren, halkın umut 
bağladığı bu işyerlerinin, aym miktarda istihdam ya
ratmak üzere faaliyete geçirilmesi için, Hükümet ko
nuyu o bölgelerde de, o yerlerde de ele alacaktır. 

Saygüar. sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat — Fabrika gi
diyor mu, duruyor mu, söylemediniz sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Bakanın izahatı ken
di takdirlerine bağlı. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Yuvarlak 
laflar söylüyor. 

BAŞKAN — Fabrikanın gidip duracağını, bu 
ifadesinden nasıl anladıysanız, o şekilde ifade ettiler. 

3. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, et ta
ban fiyatları ve destekleme alımları konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hükümetin et taban fiyatlarım des
tekleme alımı hakkında Sivas Milletvekili Sayın Tev
fik Koraltan, buyurun efendim. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bakanlar Kurulunun, canlı hayvan taban fiyatla
rını tespit eden kararnamesinin, Türkiye'mizin ekono
mik koşullarına ters tutumu ile, yine aym kararname
nin tatbikatının bugünkü şartlara hiç uymadığı hu
susunu dile getirmek ve Sayın Hükümeti uyarmak 
maksadıyla söz almış bulunuyorum. 

Geçimini yalnız buğday üretimi ve hayvan yetiş
tiriciliği ile sağlayan bir bölgenin milletvekili olarak, 
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bu konuda çok sayıda hayvan yetiştiricisi ve hayvan 
yetiştiren köylümüzden aldığım şikâyetleri dile getir
mekle yetineceğim. 

Adı geçen kararname ile, % 50 randımanlı 1 nci 
kalite kasaplık koyunun kilogram birim fiyatı asgari 
27, azami 36 Türk lirası arasında tespit edilmiş ve 
kamuoyuna ilan edilmiş iken, hu fiyatlar, bugün İs
tanbul borsasında rayiç bulan, ne sığır, ne koyun cari 
fiyatlarına paralellik arz etmemekte ve âdeta 1 yıl 
önceki, yani devalüasyondan ve hayvan yetiştiricisi
nin, köylünün hayvan yemi temininde çektiği güçlük 
ve onlara yapılan zamlara rağmen, yani şöyle İfâde 
etmek gerekirse; hayvan yetiştiricisinin masrafında 
% 50 ila % 100 nispetlinde bir artış var iken ve pi
yasada canlı hayvan daha yüksek fiyata satılır iken, 
destekleme fiyat uygulaması hu fiyatlarm-tamamen al
tında ve zam nispeti % 6,6 dolayındadır. Halbuki, 
(hayvan yetiştiricisinin maliyet masraflarında asgari 
'% 50 nispetinde bir artış vardır. Bunus bazı misal
lerle arz etmek istiyorum : 

İstanbul borsasında koyun 47 Türk lirasıyla) 52 
Türk lirası arasında satılırken, bugün Et - Balık Ku
rumu 28 ila 34 Türk lirası arasında koyun nıülbayaa 
etmektedir. 

Sığır İçin de bu rakamlar aynı; yani bir sığırın 400 
kiîogram geldiğini hesap edersek, bugünkü borsa fiya
tında Et - Bank Kurumu kilogram hasma 5 Ha 7 lira 
kadar düşük bir fiyatla mubayaa yaptığına göre, Türk 
köylüsünün bir tek sığırında 2 bin lira miktarında bir 
değer düşüklüğü arz etmektedir. Halbuki, bugün Tür
kiye'de et tüketimi artmış, Türkiye canfa hayvan yö
nünden komşularıyla mukayese edilmeyecek kadar 
bir zengin ülke iken, et üretimini artırmayı hedef alan 
bir taban fiyat politikası ve bir destekleme ahmı ka
rarlaştırılması lazım gelirken, âdeta hayvan yetiştiri-
dîsmi hayvan yetiştirmekten menetmek değeri taşryan 
bir uygulama güdülmektedir. 

Uygulamadaki aksaklığı tarif için yine kararna
meden bir misal arz edeceğim sayın milletvekilleri : 

Aynı kararnamenin 1 nci maddesinin 3 ncü pa
ragrafında, «destekleme ahnıları için % 20 nispetin
de zam uygulanır» denmesine rağmen, bu % 20 artış 
uygulaması destekleme alnmnda da tatbik edilme
mekte, hatta Et - Balık Kurumunun bugün hangi fi
yatlardan koyun ve sığır almakta olduğu veya des
tekleme alım fiyatlarının taban ve tavan fiyatları ka
muoyuna açıklanmamıştır. Et - Barak Kurumu eski 
fiyatlarla sığır ve koyun mubayaasına devanı etmek
tedir. 
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BAŞKAN — Toparlayınız Saym Koraltan. 
TEVîflK KORALTAN (Devamla) — Müsaade* 

nizle efendim toparlayayım. 
Efendim, bunun tehlikesi şurada : Bugün, belki 

Saym Hükümet, et fiyatlarının yükselmemesi mak
sadıyla camh hayvan fiyatlarınım mubayaasını düşük 
tuttuğundan bahsedebilir; fakat gerçek şudur : Eko
nomi kanunları, tabiat kanunları gibi serttir, hukuk 
kanunlarına benzemez. O, yanlış karar aldığınız tak
dirde, hükmünü icra eder gider. Arz ve talep mese
lesidir et fiyatlarının bir düzeyde tutulması. Hayvan 
fiyatlarının düşük tutulması veya et fiyatlarının dü
şük tutulması, bunlara konulan narhlarla tespit edi
lemez* 

Şimdi, taban fiyatının düşüklüğü halinde; köylü, 
beslemekte güçlük çektiği için, yem fiyatlarının yük
sekliği sebebiyle aracıya dana ve kuzu satışı yapacak
tır, köylü hayvan beslemeyecektir; 250 ila 400 kilo
gram beslenmiş sığır yerine, kasaplar 50 kiloluk da
na ve 3 kiloluk kuzu kesecek; hem milli istihsal yö-

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci'nin 
10/1 esas numaralı Araştırma Komisyonu üyeliğin
den^ çekildiğine dair önergesi. (4/126) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar vardır. 
Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutup bil

gilerinize sunacağım : 
Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Genel Kurulun 21 , 12 . 1977 tarihli 80 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan «Deniz 
ile ilişkilerimizin ve Denizciliğimizin geliştirilmeme-
sinin nedenlerinin saptanması» amacı ile kurulmuş 
bulunan (10/1) esas nolu Araştırma Komisyonuna 
19 . 1 . 1978 tarihli 95 nci Birleşimde üye seçilmiş ol
mama rağmen Dışişleri Komisyonu Başkanı olmam 
hasabiyle adı geçen komisyonun çalışmalarına katıla
madığımdan istifa ediyorum. 29 . 6 . 1978 

Gereğim saygılarımla arz ederim. 
Muğla Milletvekili 
Zeyyat Mandalinci 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 

hakkında Başkanlık tezkeresi (3/377) 
BAŞKAN — Bazı sayın üyelere izin verilmesine 

ilişkin Başkanlık tezkeresi vardır, okutup onayınıza 
sunacağım. 

nünden et üretimimiz düşecek, hem de besici, hayvan 
yetiştiricisi zarar ettiği için piyasadan çekilecektir. 
Bugün Türkiye'deki et tüketimini karşılayan seviye
de bir et üretimi mevcut olmayınca, bugün 80 ila 
100 lira arasında yiyebildiğimiz eti, ancak 150 ila 
200 lira arasında bulabileceğiz. Çünkü, piyasaya arz 
edilecek olan et miktarı, bu taban fiyatlar karşısında 
% 50 nispetinde azalacaktır. Böylece, hem bütün 
Türk vatandaşının bir beslenme sorunu ile, hem de 
geçimini sadece bir inek, bir öküz, iki koyun, üç ke
çiyle temin eden milyonlarca Türk köylüsüyle âdeta 
alay etmiş olacağız ve onun nafakasına el uzatmış 
olacağız. 

Bu konuyu açıklarken, Sayın Hükümetten, kamu
oyuna ve Türk köylüsüne asgari destekleme fiyatla
rının açıklanmasını ve Et - Balık Kurumunca bugünün 
gerçeklerine uygun değerlerde mubayaa fiyatlarının 
tespit edilmesini diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Koraltan. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 29 . 6 . 1978 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Uşak Milletvekili Galip Çetin 20 gün hastalığı 
nedeniyle 4 . 4 . 1978 tarihinden itibaren 

Uşak Milletvekili Galip Çetin 20 gün hastalığı 
nedeniyle 11 . 5 , 1978 tarihinden itibaren 

İstanbul Milletvekili Numan Uzun 52 gün hasta
lığı nedeniyle 4 . 4 . 1978 tarihinden itibaren 

Konya Milletvekili Mustafa Güzeükılııiç 16 gün 
hastalığı nedeniyle 4 . 4 . 1978 tarihinden itibaren 

Konya Milletvekili Mustafa Güzelkılınç 16 gün 
hastalığı nedeniyle 10 , 5 . 1978 tarihinden itibaren 

Balıkesir Milletvekili Cemalettin tnkaya 16 gün 
hastalığı nedeniyle 3 . 5 . 1978 tarihinden itibaren 

İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel 20. gün 
hastalığı nedeniyle 4 . 5 . 1978 tarihinden itibaren 

Antalya Milletvekili Sadık Erdem 12 gün hasta
lığı nedeniyle 15 . 5 . 1978 tarihinden itibaren 

Adıyaman Milletvekili Halil Ağar 20 gün hasta
lığı nedeniyle 15 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 
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Gaziantep Milletvekili 1. Hüseyin Incioğlu 20 gün 
hastalığı nedeniyle, 13 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 

İstanbul Milletvekili Kemal Kaçar 15 gün hasta
lığı nedeniyle, 16 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 

İstanbul Milletvekili Celâl Yardımcı 20 gün has
talığı nedeniyle, 20 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 

Bitlis Milletvekili A. İnan Gaydalı 20 gün hasta
lığı nedeniyle, 20 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 

Eskişehir Milletvekili İsmail özen 15 gün hasta
lığı nedeniyle, 22 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 

Gaziantep Milletvekili Mehmet özkaya 30 gün 
hastalığı nedeniyle, 26 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 

Muş Milletvekili M. Emin Seydagil 20 gün ma
zereti nedeniyle, 20 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 20 gün 
mazereti nedeniyle, 20 . 6 , 1978 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı okutup onayınızı 
alacağım efendim. 

«Uşak Milletvekili Galip Çetin 20 gün hastalığı 
nedeniyle, 4 . 4 , 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Uşak Milletvekili Galip Çetin 20 gün hastalığı 
nedeniyle, 11 . 5 . 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul MOIetvekil Numam Uzun 52 gün has
talığı nedeniyle, 4.4.1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili Mustafa Güzelkıhnç 16 gün 
hastalığı nedeniyle, 4.4.1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili Mustafa Güzelkıhnç 16 gün 
hastalığı nedeniyle, 10.5.1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Balıkesir Milletvekili Cemalettin tnkaya 16 gün 
hastalığı nedeniyle, 3.5.1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili 1. Hakkı Tekinel 20 gün 
hastalığı nedeniyle, 4.5.1978 tarihinden itibaren» 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Antalya Milletvekili Sadık Erdem 12 gün hasta
lığı nedeniyle, 15.5.1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Adıyaman Milletvekili Halil Ağar, 20 gün has
talığı nedeniyle 15.6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Hüseyin Inceoğlu, 20 gün 
hastalığı nedeniyle 13.6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Kemal Kaçar, 15 gün has
talığı nedeniyle 16. 6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Celâl Yardımcı, 20 gün has
talığı nedeniyle, 20.6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, 20 gün 
hastalığı nedeniyle, 20.6.1978 tarihinden itibaren.» 

- BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Eskişehir Milletvekili İsmail özen, 15 gün has
talığı nedeniyle 22.6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya, 30 gün 
hastalığı nedeniyle 26.6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Muş Milletvekili Emin Seydagil, 29 gün maze
reti nedeniyle 20.6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, 20 gün 
mazareti nedeniyle 20.6.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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VI. — GÖRÜŞÜLEN tŞ 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (1/130) (S. Sayısı: 114) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz. 

Gündemimizin 1 nci sırasında yer alan, 114 S. 
Sayılı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunun, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Ka
nunun, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 5435 Sayılı 
Kanunun ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine dair Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ilişkin Kanun tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım : Okunmasını isteyenler... Okun
mamasını isteyenler... Okunmayacaktır efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym üye
ler?.. 

Adalet Partisi Grupu adına sayın Biberoğlu, bu
yurun. 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; 

Sayın Başkanımızın şimdi huzurunuzda okudu
ğu kanun adları, huzurunuzdaki tasarılann bir demet 
olduğunu göstermektedir. Taşanların tümü üzerinde 
Grupumun görüşlerini arz etmeden önce bir hususu 
burada dile getirmeyi ve tespit etmeyi görev sayıyo
rum. . 

(1) 114 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bir süreden beri, birbirinden tamamen ayn olan 
birden ziyade kanun teklif ve taşanlarının bir tek 
madde halinde huzurunuza sevkedilmeye başlandığını 
görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, evvela kanun tekniği 
yönünden fevkalade sakıncalı bir davranıştır. Çünkü, 
değerli Millet Meclisi üyelerinin bu kanunlan gereği 
gibi takip edip üzerindeki görüşlerini ifade imkanını 
bulabilmeleri için her bir kanunun eski metinlerini de 
beraberlerinde bulundurup, karşılıklı kıyaslama im
kanına sahip olmaları ve böylece getirilmek istenen 
değişikliğin, neyi getirip neyi götüreceğini gereği gibi 
takdir edebilmeleri lazımdır. Aksi halde, burada özel 
lîgjsi dolayısıyla Veya benlini giibi grup görevlisi ola
rak meseleyi derinliğine tetkik etmiş arkadaşlann dı
şındaki sayın üyelerin, görüşülen tasan hakkında 
açık, sarih bir bilgiye sahip olmaları ve vicdan huzu
ruyla oy kullanmaları mümkün değildir. 

Hükümetten, bir süreden beri meyilli göründükleri 
bu tutumu terk etmelerini ve hangi kanunun değişti
rilmesini veya hangi kanuna birtakım maddeler ek
lenmesini istiyorlarsa, onları ayrı ayn kanun tasarıla
rı halinde Meclise sevk etmelerini Grupum adına 
önemle rica etmekteyim. 

Önümüzdeki tasarılar demetinin bu özelliği dola
yısıyla, izninize sığınarak, bu 6 snaikanun üzerinde 
hangi değişikliklerin öngörüldüğünü birer, ikişer cüm
le ile Sayın Umumi Heyetin ıttılaına arz etmek isti
yorum. 

Yapılmak istenen ek ve değişiklikler sırasıyla 
şöyle özetlenebilir: 

1. Mahkemelerin, özellikle Yargıtayın işini ha
fifletmek ve adli işlemlerin çabuklaştırılmasını sağ
lamak üzere sulh ceza mahkemelerinden verilen bazı 
hükümlerle, icra - tetkik hâkimliklerinden verilen ce
zai kararlann, Yargıtayda temyizen incelenmesi ye
rine, ağır ceza mahkemelerinde incelenmesi, bu ta
sarılann birisiyle öngörülmektedir. 

2. 5 seneden fazla hapis cezalannı öngören da-
valann ağır ceza mahkemelerinde görülmesi yerine, 
10 seneden fazla cezayı öngören davalara ağır ceza 
mahkemesinde bakılması da bu tasanmn bir diğer 
amacıdır. 

3. özel kanunlarda yazılı kabahat fiillerine ait 
davalarla, münhasıran para cezasına müstelzim fiille
re ait davalara bundan böyle sulh ceza mahkemele
rinde bakılması önerilmektedir. 
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4. Ceza mahkemelerinden verilen 1 000 liraya 
kadar hafif para cezalarını (ki meri kanunda bu mik
tar 500 lira idi) öngören hükümler, yukarı haddi 
2 000 lirayı geçmeyen (ki eskiden 1 000 Ura idi) para 
cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri ve kanunlarda kesin olduğu yazılı diğer 
ceza hükümlerinin temyiz olunamaması, üst mahke
mede incelenememesi, tekerrüre de esas sayılmaması, 
keza bu tasarıların bir diğer hükmüyle öngörülmekte
dir. 

5. Temyize başvurulabilmesi için ilgili tarafın 
yatırmağa mecbur olduğu ve halen 10 liradan ibaret 
bulunan depo akçasının, bundan böyle, tasarı kanun
laştığı takdirde 100 liraya çıkarılması önerilmekte
dir. 

6. Miktar veya değeri 3 000 lirayı geçmeyen (ki 
halen 2 000 liradır) taşınır mal ve alacak davalanna 
ilişkin hükümler aleyhine Temyiz Mahkemesine baş
vurulmaması, bu kanunun güttüğü amaçlardan bir di
ğeridir. 

7. 'Cezaevlerinde, gerek kendi güvenoiğ!, gerekse 
öteki tutukluların güvenliği için tehlike yaratan tu
tuklular hakkında mahkeme kararıyla birtakım ted
birlerin uygulanabilmesi öngörülmektedir. 

8. Kefaletle salıverme esasları, bu tasarının bir 
hükmüyle yeniden düzenlenmektedir. 

9. Yargdamanın yapıldığı yargı çevresi dışında, 
bir cezaevinde veya hastanede bulunan tıütulkhiLîarın 
hangi hallerde duruşmadan vareste tululafbilecekîıer^ 
yani duruşmada hazır buJunıduruJmayabl eceğj, bu ta
sarıların bîr başka hükmüyle yeniden düzenlleramek-
tedir. 

10. Kaballat faillerinin, duruşmadan veya sor
gusundan önce kanunlarda öngörülen para cezala
rını ödemeyi kabul ettikleri takdirde, haCdlanifidaSd 
davanın bazı şartların tahakkuku suretiyle ortadaki 
(kalkabileceği hususu da, 'bu tasarılardan birinin ilgili 
hükmüyle öngörülmektedir. 

11. Kabahatlerde ve cürümlerde hapis cezaisinin 
miktarları artırrîmaafctadır. 

12. Evvelce hapis cezası aümamıış olanla? hali
kında, 30 günü geçmeyen hapis ceatarmın tedbir ve
ya para cezasına çevrilmesi önerilmektedir. 

13. Uyuşturucu madde kullanmaktan veya bu-
Eundurmalkran hüküm giyen yabancı uyrukluların, bel
li şartları yerine getirmeleri halinde yurt dışına çıka
rılmaları, bu tasarıların bir hükmüyle öngörülmekte
dir. 

14. Türk Ceza Kanunu ve ceza hükmü taşıyan 
d ;ğc<r kanunlarda öngörülen para cezası miktarları 
be.idi oranlarda artınhnakıtadır. 

15. Kamu görevlilerinin, görevi ili/mal veya kö
tüye kul anma suçlarından dolayı kendilerine tertip 
edilecek ceza mlktarBarımn artırılması da, bu tasarının 
amsçEanndaın birini teşkil etmektedir. 

16. İzinsiz veya izin verilen yerler dış;sıd£Ürî 
yerîere iöan yapıştıran ve yazı yazanlara, etCdden 
mevciEt oîmadığı haSde* yeni tasarıyla hapis cezasının 
da uygulanması keza bu tasarıyla öngörülmektedir. 
Halen meri hükme göre, bu fiilleri işleyenlere 15 
i'raya kadar hafif para cezaisi verifebillm.ekteydi. Gü
nün gelişen şartları karşısında tasan bu filere 1 
aydan 3 aya kadar hafif hapis cezası verilmesi Jai öner
mektedir. 

17. Kaçakçılık Kanununun uygulanmasında 
ahenk ve kolaylık sağlayıcı yem' birtakım düzenleme
ler getirilmekte ve bu suçlardan mahkûmiyet halinde 
tecili önleyen yasa hükmü değiştirilmekte ve kaldırıl
maktadır. 

18. Yabancı uyruklular hakkında kefalette tah-
%e halinde takdir edilecek para cezasının yabancı pa
ra (döviz) olarak tahsili de bu tasarı ile öngörülmek
tedir. 

19. İlanlar altına verilen kesinleşme şerhlerinin 
ftugüne kadar uygulamada kâh mahkeme başkâtipleri, 
kâh hâkimler tarafından imzalanmakta oluşundan 
doğan birtakım sürtüşmeleri, sakıncaları önlemek 
amacıyla, bu çeşit kesinleşme şerhlerinin, yasa tasa
rısı kanunlaştığı takdirde, münhasıran hâkimler tan 
rafından imzalanması, yine bu tasarılardakj bir hü
kümle öngörülmektedir. 

20. Para cezalarını ödemeyen hükümlüler hak
kımda uygulanacak hapis cezalarının miktarları da 
yeni tasarı ile düzenlenmektedir. 

21. Bazı cezalar yerine tevfotfh cezaisi uygulanfr-
bihniesi ve bunun şartları 'bu taşanlarda bir hükümle 
yemden düzenlenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu özette huzurunuzu iş
gal ettiğimi biliyorum; ama bunu, başında da arz 
ettiğim gibi, meseleye kuşbakışı bakabilmeyi kolay
laştırmak ve görüştüğünüz bu demetin içlinde nelerin 
bulunduğunu size kısaca arz etmek maksadıyla yap
tım. 

Grupum, tekrar ediyorum; hu çeşit tasarı demet
lerime karşıdır. Ne var ki, günün icaplarından ola
rak, her birisinde getirilen hükümleri, maddeler gel
diğinde söylemek istediklerimizi söyleme hakkımız 
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saklı kalmak şartıyla yararlı bulduğumuz için, tasarı
nın tümüne muhalefet etmiyoruz ve tasarıyı Adalet 
Partisi Grupu olarak olumlu karşılıyoruz. Grupu-
mun gömüşlerini maddeler görüşülürken arz edece
ğim. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ce

lâl Doğan, buyurun efendim. 
CHP GRUPU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi

antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Benden önce Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün be

lirttiği, kanunlar demeti şeklinde sunulan, en azından 
5 - 6 kanunda ciddi değişiklik yapan bfrtakım değişik
lik teklifi getiren hususlar üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini arz etmek için söz almış bulu
nuyorum. 

(Değerli arkadaşlarım, gönül arzu ederdi ki, Parla
mentonun bu yılki başlangıç döneminden bugüne ka
dar partiler arasında ciddi bir diyalog kurulabilse, 
her yasa ciddi bir şekilde hazırlanıp üim üyelere git-
nünden önce dağıtılsa ve bütün parlamenterlerin bu 
hususta içten düşüncelerini arz etme olanağı bulacak 
şekilde çalışma yapsaydık. Fakat ne yazık ki, Parla
mentonun tatile girmesinle çok kısa bir zaman kala, 
bazı parlamenter arkadaşlarımızı sıkıştır» sıkıştım 
birtakım yasalar çıkartmak zorunluğu doğmuş bir hal 
içerisinde bazı meseleleri tartışıyoruz. Bu nedenle de, 
bu yasalar üzerinde yeteri kadar araştırma, yeteri 
kadar derinlemesine bir inceleme Söz konusu olma
dığı için, bazı yasalar bir nevi aceleye getirilerek çık
makta, bazıları Senatodan dönmekte, bazen de Se
nato bunlara yeni bir veçhe vermekte ve Meclisten 
ciddi şekilde çıkması gereken yasalar daha uzun za
man sonra çıkabilmektedir. Bu nedenle, inşallah önü
müzdeki yasama dönemlinde bu hatalar işlenmez. Da
ha ciddi çalışmak için, daha uygun zaman bulabilmek 
için, siyasi partilerin şu günlerde göstermiş olduğu 
siyasi diyalogu devam ettirmeleri halisane temennimiz
dir. 

'Değerli arkadaşlarım, yasalar sosyal gereksinme
lerin sonucunda ortaya çıkarlar, özellikle bugün önü
müze sürülen yasalar demetinin büyük bir kısmı, Yar
gıtay içtihatlarıyla veya yorumlarla kamuoyuna male-
dMilmiş, ama müesseselesememiş hususlardır, ör
neğin, Türkiye'de yıllardan beri kamuoyuna maledi-
len ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan «demire vur
ma» cezası çok zaman tartışılmış, günü gelmiş, Ana
yasa Mahkemesine açılan bir dava ile iptal edilebilmiş 
bir husus, bugün de yasa olarak önümüze gelmiştir. 

Bu nedenle yasalar, sosyal gelişmelerin, sosyal ih
tiyaçların, kamuoyunda biriken hususların Millet 
Meclisinin, milletin şuuruyla artık onların mah lufi« 
ne getirtmesinin bir sonucudur. Bu önümüze getiri
len yasalar demeti içerisinde özellikle dikkati çeken 
bazı konular vardır. 

Burada özellikle, adaletin seri ve süratli çalışabil
mesini sağlamak; seri ve süratli çalışan adaletin et
kenliğini göstermek için fayda sağlandığına inanıyo
ruz. Ayrıca, yine getirilen birtakım değişikliklerle, 
bazı cezaların, insan haysiyetine uygun olması gerek-
t'ği zorunluğundan doğduğuna inanıyoruz. 

Yine önemli bir müessese olarak getirilmek iste
nen husus şudur : Türkiye'de yıllardan beri Yargıla
yın yükü gerçekten kendi işlerinin üzerine çıkmıştır. 
Bu nedenle de, sulh ceza mahkemelerine, ağır ce
za mahkemelerine bir nevi asiye ceza mahkeme
lerine biraz tabanda külfet tahmil ederek, Yargı-
taya gidecek gerçekten bazen lüzumsuz dava
ların, Yargı taya kadar gitmesinde fayda umulma
yan birtakım davaların mahallinde incelenmesi husu
su gibi bir müessese getirilerek, Yargıtayın yükünün 
hafifletilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu husus hukuk teorisinde tartışma konusu yapı
labilir; «tabii hukuk teorisine, tabii hâkim ilkesine 
aykırıdır» diyenler çıkabilir; fakat Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, biz bunun tabii hâkim ilkesine ve tabii 
hukuk ilkesine aykfrı bir yönü olmadığını, sulh ceza 
hâkiminin kararının, mahallindeki bir ağır ceza mah
kemesinde tetkikinde hiçbir mahzur doğmayacağını 
samimi olarak belirtmek istiyoruz. 

Bu nedenle, bu yasalar demetinin her maddesi 
geldiğinde tek tek düşüncemizi arz edeceğiz. Ayrıca, 
yine yıllardan beri tartışma konusu Olan, fakat bugün 
yine bu yasa tasarısıyla önümüze getirilen bir husus 
sözkonusudur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Güneydoğu Ana-
döluda, paket kaçakçılık, yani bir nevi rızkı için ka* 
çakçılık yapan insanların - özelikle büyük kaçakçı
ları kastetmiyorum - maruz kaldıkları fiiller, yahut 
da sevkedildikleri mahkemeler karşısında, elindeki eş
yanın si'f değeri 1 000 liradan aşağı olduğu halde, bun
ların cezalarının tecil edilmemesi yasa hükmüydü. 
Bitlemiyorum, o günkü yasa koyucuları belki birta
kım iyftîiyetlerle ve mutlaka yurtseverlikle bu hüküm
leri gettirmiş Olabilirler, kaçakçılığı önlemenin bir ne-
Vi ceza yoluyla olabileceğine inanmış olabilirler; bu 
nedenle de bu cezaların tecil dahi edilemeyeceği hük
münü koymuş olabilirler. O günkü koşullara göre, 
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bu doğaldır. Ama bu, pratikte şunu göstermiştir ki, 
bu nevi ufak paket kaçakçılığı, yoksulluğun ye eko
nomik zorunluluğun doğurduğu bir şeydir. Bunlara 
Yerilecek cezaları tecil dahi etmemenin pratikte ne gi
bi aksaklıklar ve zorluklar doğurduğu açıkça ortaya 
çıktı. Bu nedenle, bu yasa tasarısıyla da bu nevî suç
lardan dolayı verilen cezaların tecil edilebilme hük
mü, yani 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin kap^ 
'samına girmesi de bence gelişen günümüzün koşul
larına uygun ve kesinkes tatbikatın arzu ettiği bir hu
sustur. 

Kanunun tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini kısaca arz etmeye çalıştım. Her 
madde geldiğinde, gerek hukuk tekniği bakımından, 
gerekse sosyal koşullar açısından, bu maddelerin na
sıl değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerektiği husu
sundaki düşüncelerimizi arz etmeye devam edeceğim. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlarım. Teşekkür ede
rim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Battal, 

'buyurun efendim. 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'de kanunlar arasında - itiraf edelim -
birlik, beraberlik; hükümetler arasında bir manzume 
bulunduğunu iddia etmek mümkün değildir. Zaman 
zaman usul kanunlarını, ceza kanunlarım, hukuka 
müteallik kanunları tanzim eden hükümler, madde
ler, personel rejimiyle ilgili kanunlar Meclisten geçer 
ve Türkiye'de o kadar hukuk karmaşıklığı, kanun 
karmaşıklığı vardır ki, mümkün olsa, Napolyon dev
rinde yapıldığı gibi, bütün kanunları elden geçirip, 
kanun sayısını azaltan; ama bütün kanunların birbiri 
arasında irtibat temin eden bir hukuk Sistemi, hukuk 
manzumesi kurulmuş olsun. Bu temennimizi, grup 
adına önemle dile getirmek istiyorum. 

Türkiye'de doğan insan, -İsviçre'den alınan Medenî 
Kanuna göre doğar, ona göre evlenir; Almanya'dan 
alınan kanunla ticaret yapar, İtalya'dan alınan kanun
la cezalandırılır, Fransa'dan alınan bir diğer kanunla 
da, diğer hukuki münasebetlerini yürütür ve Türk va-. 
tandaşıdır. Bu, bir insana rengârenk elbise giydirmek, 
hatta elbisenin sağ kolunun başka renk, sol kolunun 
başka renk olması; diğer kıyafetlerindeki renk kar
maşıklığı gibi bir manzara arz etmektedir. 

Hukuku bir sistem ve manzumeye kavuşturmaya 
mecburuz. Bu vesileyle bu düşüncelerimizi ifade et-
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tikten sonra, Türkiye'de ağır işleyen adaleti hızlandır
mak için ceza usulünde, hukuk usulünde elbette ted
birler getirilmelidir. 

Bugün görüşmekte olduğumuz, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve düzenlenmesine dair bu kanun, daha evvelki 
devrelerde hazırlanan, şimdi de aynı ihtiyacın deva
mı olarak hukuku, Ceza Hukukunu, Ceza Muhake
meleri Usulünü hızlandırmak, tanzim etmek amacıy
la hazırlanmış olumlu bir kanundur. 

Ancak bu arada, sözlerimin başındaki şu tespiti 
de ifade etmeye kendimi mecbur addediyorum; Ana
yasa çizgisiyle acaba Ceza Kanunumuz tam olarak 
mutabık mıdır, tetabuk etmekte midir? Ceza Kanu
nunda bir 163 ncü madde vardır, aynı istikamette 
bir 6187 sayılı Kanun vardır... 

HASAN CERİT (Adana) — 142 nci, 146 ncı mad
deyi niye saymıyorsam? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — ...ve Anayasaya 
uymayan diğer maddeler vardır... 

Benim noksanlarımı siz tamamlarsınız arkadaşım. 
Ve bu manada hâlâ, tanzimlerin Anayasa çizgisin

de ele alınmamış olması, noksanı muvacehesinde, me
selenin esası, Ceza Kanunu esası tam olarak incelen
meden usul kanunlarının incelenmesi hususundaki 
Meclisimizin isticalini izah etmekte biraz olsun müş
külat çektiğimizi de belirtmemiz lazımdır. Onun için, 
Usul Kanununun tanziminde bu Usul Kanununa müs
pet bakışımızı ortaya koyarken, demin ifade ettiğim 
163 ncü maddenin, 6187 Sayılı Kanunun ve bizim an
ladığımız .manadaki toplumumuzun milli bünyesine 
uymayan diğer hükümlerinin yeniden ele alınması ve 
inananlara baskı yapılmaması lazımdır. 

Önün için, bu temenni ile sözlerimi tamamlarken, 
bir meselenin usulünü ele alıyoruz, ama esasını Mec
lis olarak ele almak noktasında noksanımız olduğu 
kanaatindeyim. Sayın Hükümete, Sayın Bakana ve 
Mecliste grupu olan parti yöneticilerine bu temenni
lerimiz istikametinde yardımcı obualarını, destek ol
malarını rica ediyorum. 

Kanunun, genel maddeleriyle birlikte faydalı oldu
ğu kanaatindeyiz. Milletimize hayırh obuasını dileriz 
ve müspet oy kullanacağız. Kanunun tümü üzerinde 
görüşlerimizin müspet olduğunu bu vesileyle ifade et
mek isteriz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Gruplar adına başka söz isteyen yok. 
Şahısları adına Sayın... 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, Komisyon olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı arz ede
rim. 

Huzurunuzda bir tasarı mevcuttur. Bu tasarı, 1412 
sayılı Kanunun, 1086 sayılı Kanunun, 647 sayılı Ka
nunun, 765 sayılı Kanunun, 5435 sayılı Kanunun ve 
1918 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştirmek
tedir. 

Bu değişikliklerle tasarının varmak istediği amacı 
şudur: Yargıtayda ve mahkemelerde işler günden gü
ne artmaktadır. Yargıtayın asıl vazifesi içtihat yarat
maktır ve içtihat mahkemesi olması lazımdır; ama 
işlerinin çokluğu dolayısıyla bu vazifesini bihakkın 
yapamamaktadır. Mahkemelerde de işler günden güne 
artmaktadır. Hepiniz bölgelerinizden biliyorsunuz ki, 
dün bir olan, iki olan mahkemeler bir misli artması
na rağmen, hâlâ vatandaşlar işlerinin geciktiğinden ve 
uzadığından yakınmaktadırlar. Bu vatandaşların ya
kınması bugün değil tabii, ta eskiden beri devam et
mektedir. Bu yakınmanın da (Adliye teşkilatımızın 
bu haliyle çalışması devam ettiği müddetçe) devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Vatandaş adalet mekanizmasından doğru, çabuk ve 
masrafsız bir adalet istemektedir ve beklemektedir. 
Bunu sağlaması için de, gerek hâkimlerin çalışmasın
da ve gerekse mahkemelerin ve davalann hallinde ta
kip edilen usulün basite irca edilmesini, yani birtakım 
usuli muameleler içerisinde uzayıp gitmesinin önlen
mesini, siz Büyük Millet Meclisinden arz etmektedir 
ve istemektedir. 

Bundan evvel, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
değişiklikler yapıldı. Yapıldı ama, o zaman için bir 
miktar ferahlık yaratan bu değişiklik bugün için yine 
yolu ve işleri tıkamış vaziyettedir, vatandaşların şikâ
yeti de bu yüzden artmaktadır. 

Bizler, hâkimlikten ve savcılıktan gelen arkadaşlar 
bilirler ki, çoktan beri bir istinaf mahkemesinden söz 
edilir. Mesleğe intisabımızdan beri «Bugün kurulacak, 
yarın kurulacak» diye söylenir durur bu konu; fakat 
şimdiye kadar kurulmadı, bu vaziyette daha bir müd
det içinde kurulacağım da zannetmiyorum. Bu, mahalli 
mahkemeyle yüksek mahkeme arasındaki istinaf mah
kemelerinin kurulması, hem Yargıtayın kendisine tev
di edilen vazifesini bihakkın yapmasına yarayacaktır, 

hem de işleri çabuklaştıracak ve vatandaşın, işinin 
uzamasından, masraflarının çoğalmasından ötürü uza
yıp giden şikâyetleri yok olacaktır. Ama bu mahkeme 
ne zaman ve nerede kurulur bunu bilemem. İşbaşına 
gelen bütün hükümetler «İstinaf Mahkemesi lazımdır, 
kurulması gereklidir» derler, her sene Yargıtay Başka
nı senelik açış konuşmasında bu istinaf mahkemeleri
nin kurulmasını ister, hukukçular da bu memlekette 
istinaf mahkemelerinin kurulmasının faydalı olacağı 
kanaatindedirler. 

Her zaman, her yerde söylüyoruz, gittiğimiz yer
lerde de bize mahkemelerin uzadığı söylenmektedir, 
masraflı olduğu söylenmektedir ve Yüksek Mahke
menin hatalı kararları yüzünden sonuçlar gecikmek
tedir, şeklinde yakınmalar olmaktadır. İşte biz, bu 
çıkaracağımız tasanlar demetiyle bunu sağlamak isti
yoruz. İşte bunu sağlamak için bu tasarı sevk edil
miştir. 

Tasarının bu şekilde, birlikte sevkı, bir çok arka
daşlarımız tarafından tenkit edilmiştir. Doğrudur, ka
bul ediyoruz ama, biran evvel bu tasarının çıkması, 
kanunlaşması için, geri çevrilmektense bu haliyle çık
masını daha münasip gördük. İşte bunun için, bu ta
sarıların, getireceği menfaatler ve sağlayacağı çabuk
luk bakımından biran evvel çıkmasını arzu ediyoruz. 

Bu tasarı ile sulh hukuk ve sulh ceza mahkeme
lerinde verilen kararlar, asliye ve ağır ceza mahke
melerinde incelenecektir ve böylece birtakım kararla
rın içtihat mahkemesi olması gereken ta Yargıtaya 
kadar gitmesi ve işlerin uzaması böylece önlenmiş 
olacaktır. İşte bu maksatla, bu tasarıda bu esas geti
rilmiştir. 

Bu tasarı ile getirilmek istenen diğer yenilikler 
şunlardır : 

Türkiye'de oturmayanlar için kefalet parasının 
döviz olarak ödenmesine imkân verilmiştir. 

Sulh ceza ve icra tetkik mercilerince verilen ceza 
hükümlerinin kesin olarak hükme bağlanması kabul 
edilmiştir. 

Ve yine -temyiz şartı depo parası bir miktar ar
tırılmıştır. 

Ağır ceza mahkemeleri görevine giren bazı dava
lar, asliye ceza mahkemelerinin görevine alınmıştır. 

Kabahat fiillerinin tamamından mahkemede ön 
ödeme sistemi getirilmiştir. Böylece mahkemelerin işi 
azaltılacaktır. 

Para cezalarına ait davalara sulh ceza bakacak, 
asliye ceza işleri böylece hafifletilmiş olacaktır. 

— 592 — 



M. Meclisi B : 165 29 . 6 . 1978 O : 1 

Hukuk usulünde de yapılan değişikliklerle, taşı
nır mal ve alacak davalarında kesin hüküm değeri ar
tırılmıştır ve bu tasan ile bu kesin hükmün değer mik
tarı da 3 bin lira olarak tespit edilmiştir. 

Yine, 647 sayılı Kanunun, paranın iştira gücü de 
gözönünde tutularak, her günün karşılığı para'cezası 
artırılmıştır. Cezanın tesiri de böylece sağlanmış ola
caktır. 

10 gün dahil, hürriyeti bağlayıcı cezaların paraya 
veya tedbire çevrilmesi esası getirilmiştir. Bunun da 
ıslah edici bir etkisi olacağı düşünülmüştür. 

Yine, Ceza Kanununun 404/2 nci maddesine mu
halefetten hüküm giyen yabancıların cezalarının in
fazında yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerin
deki para cezalarının asgari ve azami hadleri, para
nın iştira gücü nazara alınarak bir miktar artırılmıştır. 

Gene, 230 ve 240 ncı maddeler ile, 526 ncı mad
delerdeki cezalar artınlmıştır, bu Kanundaki «kanuna 
muhalefet» in tesirli şekilde cezalandırılmasının ihti
yaca cevap vereceği umulmaktadır. 

Ceza Kanununda, muhkem yerden hırsızlık yapıl
dığında davayı ağır ceza mahkemeleri görürdü; bu ta
sarı ile, 493 ncü maddeye muhalefet suçundan ötürü 
olan davalara, asliye ceza mahkemesi bakacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi yeniden 
düzenlenmiş olup, buna göre : 

Yol ve caddelere resim, işaret ve yazı ile slogan 
yazanlarla, caddelerle, duvarları kirletenlere ceza tes
pit edilmiştir. 

5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre cezanın 
tecili için, para cezaları yukarıda arz ettiğim gibi bir 
miktar artırılmıştır. 

Bütün bunların detayları maddelere geçildiğinde 
açıkça görülecektir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun bazı maddeleri yeniden düzenlenerek de
ğiştirilmiştir ve burada en esaslı değişiklik de, tecilin 
getirilmiş olmasıdır. Şimdiye kadar, 1918 sayılı Kanu
na göre mahkûm olanlar tecil imkânından istifade 
edemiyorlardı. Şimdi tecil, mahkemenin ve hâkimin 
takdirine kalmıştır; isterse sanığın durumuna ve suçun 
mahiyetine göre tecil yapabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasanlan hak
kında maddeler geldiğinde gruplar adına konuşmalar 
yapılacaktır, şahıslar adına konuşmalar yapılacaktır. 
Eğer noksanımız, eksiğimiz varsa tamamlanacaktır. 
Buradan bu tasarının eksiksiz olarak çıkacağı kanaa-
tındayım. I 

Bütün bunlara rağmen, koyduğumuz cezaların suç
larla dengeli olmasına azami dikkat gösterdik. Çünkü 
cezalar özendirici olmamalıdır. Cezaevlerinde yatan 
sanıklar kadar da dışarıda bunların mağdurları var
dır. Cezaların suçlarla dengeli ve adil olması lazımdır. 
Cezanın fazlası suçluyu, sanığı isyan ettirir, azı da şı
martır. tşte bu davalan görecek hâkimlerin bu den
geyi sağlaması, adalet bakımından en önde tutacakla
rı bir husustur. 

Cezalar suçları teşvik edici de olmamalıdır. 
Benim bu tasan hakkında söyleceklerim bundan 

ibarettir. Yalnız, son olarak şu 2 cümleyi de arz et
mek istiyorum : Ne kadar mükemmel kanun çıkanr-
sanız çıkarın, bunlan tatbik edecek adil hâkimlerdir. 
Hâkimlerin tecrübeli olması, bilgili olması, vasıflı ol
ması ve hâkimlik vasıflarını haiz olması, işte bizi bu 
hususta istediğimiz sonuca ulaştıracaktır; kanunları
mız ne kadar mükemmel olursa olsun, onlan hadise
lere tatbik edecek olan hâkimlerin bilgisi ve kabiliyeti 
bizi adalete götürecektir. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Köylüoğlu. 
Şahıslan adına söz alanlar; Sayın Muammer Ak-

soy, Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Turgut Artaç ve Sa
yın İzzet Akçal'dır. 

Sayın Muammer Aksoy, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Saym Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bu süratle kanunlar çıkardığımız bir anda kürsü

ye çıkıp zaman işgal etme anlamında konuşma yap
manın, bir tür, insanın vicdanı üzerinde baskı yaptı
ğını hissedenlerdenim. Buna karşuı yine de bazı söz
ler söyleme zorunluğunu duydum. 

Birincisi; Sayın Biberoğlu'nun ve Saym Doğan'uı 
görüşlerine tamamen kantarım. Zaten söz almamm 
asıl nedeni buydu; fakat ben bir kaç gün önce söz al
mıştım, sıra bugün geldi. 

Arkadaşlar, Meclisiniz, toplum ve birey içim ya
rarlı gördüğü hangi kuralı yasa olarak benimserse o 
yasa olur. Yasa olur ama, kanun yapmanın, yasa yap
manın bir tekniği vardır. Buna saygı gösterilmezse, 
gerek vatandaşlar için ve gerek kanunlan uygulaya
caklar için bir çıkmazla karşı karşıya kahnır. Zaten 
Türkiye'iMİzde «fihrist» yani «içindekiler» denilen 
nesnede en ilkel yöntemler benimsenmiştir. Mesela 
Türk Ceza Kanununu arayacaksınız değil mi, normal 
olarak neye bakarsınız? Ceza Kanununa, «C» harfi
ne; hayır, o «Türk»'te bulunur, «T»'ye bakacaksınız 
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veya kanunun başında bir kelime vardır, orada bulu
nur. O halde, değişikliği var mı yok mu, bunu sapta
yabilmek hâkimler için dahi bir sorundur. Meşrutiyet 
Devrinden arta kalmış kanunlarımız vardır. Kanun 
değişir, bir başka kanunla, değişen o kanunda deği
şir. O halde, hiç olmazsa bir şahıs hangi kanunun de
ğiştiğini bilebilmesi için, yahut da o kanunun madde
lerinde değişiklik var mı, yok mu bilebilmesi için, adı
na baksın; bu kanunda şimdi ne yapacak? «Ceza Mu
hakemeleri» diye başlıyor, kaçakçılıkla ilgili hükmün 
burada yer aldığım nasıl bilsin? 

Buna karşı Komisyon durumu görmüş; daha doğ
rusu, Hükümet tasarısında demiş ki : Kanun tekniği 
yönünden genellikle her tasarının ayrı olarak hazır
lanıp sunulması gerekmekteyse de, taşanların birbi
riyle irtibatlı ve birbirini tamamlar nitelikte bulun
ması sebepleriyle, tekrar ve tehadüllere mahal bıra
kılmaması, taşanların aynı anda kanunlaşarak uyum
suzluğa meydan verilmemesi düşünceleriyle, ayrı ka
nunların bir bütün halinde ve tek tasan olarak hazır
lanması uygun görülmüştür, falan... Daha bir iki cüm
le var. Bunu söylemiş. 

Bu doğru değil arkadaşlar. Bu ne zaman olabilir
di? Bu, şu zaman olurdu : Çeşitli kanunlarda para 
cezası var, hepsini teker teker ele alacak değil, para 
cezalarına dair bir kanun çıkarır ve hangi kanunda 
para cezası geçti ise, değişir. 

Buna benzer yine diyebilirim ki, bu kanunu ele 
alacak olursak, yetki bakımından Yargıtaya intikal 
etmeyecek olan hangi ağırlıktaki cezalann söz konusu 
olduğunu, davaların söz konusu olduğunu Saptar, han
gi kanunlarda yer alıyorsa ona göre hareket eder. 

Bunda şimdi soruyorum : Çok yerinde olan ve 
yıllarca üniversitede hürriyetler hocası olarak eleştir
diğim «zincire vurma» maddesi değiştiriliyor. Bu zin
cire vurma maddesinin, ondan sonra gelen herhangi 
bir madde ile en küçük bir ilişkisi var mıdır? Hayır 
ondan sonraki tutuklama ile ilgili, kefaletle ilgili; bu
nunla hiçbir ilişkisi yoktur. Demek ki, bir boş çuva
lın içerisine kitap atılmış, kavun atılmış, ne diyeyim, 
yastık atılmış, ne ele gelirse atılmış, bundan bir denk 
yapılmış; böyle denk olmaz. Bu yol açılırsa, bundan 
sonra kanun tekniğinde çok yanlış bir yola gireriz. 
Yalnız, bu noktada Komisyona söyleyeceğim bir söz 
yok; çünkü, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi açıkça, 
«kanun tasan ve tekliflerini bölerek ayn ayn metin
ler halinde Genel Kurula sunamaz» diyor Komisyon 
için. Onun için bölemez İdi, ne yapabilirdi? Reddede
bilirdi. Reddettikçe uzamasın diye böyle yapmış; ama 

bundan sonra reddetsin veya biz artık şu İçtüzüğü, 
Anayasaya, akla ve amaca tamamen aykırı olan bir
çok maddeleri taşıyan İçtüzüğü değiştirelim, bunlardan 
biri de bu olacaktır. Komisyon, başka başka kanun
lara ilişkin değişiklikler bir tasarıda yer alıyorsa, o 
kanunlara göre bölerek aşağı indirebilsin. İçtüzükte 
değiştirilecek maddelerden biri de budur. 

Şimdi, konuşmamın ikinci bölümünde şu nokta 
üzerinde duracağım : 

Arkadaşlarım, Adalet Partisinden, yahutta Selâ
met Partisinden, Halk Partisinden pek çok şahıslan' 
dil konusunda tartışabilirler, ne dereceye kadar Türk
çeleştirelim diye; ama bir noktada hepimizin birleş
mesi lazım. Kaç yaşında olursak olalım, ben bugün, 
bundan 15 sene evvel yazdığım yazılan Okuduğum 
zaman dehşet duyuyorum. Biraz evvel, benim oğlum 
yerinde olan Şener Battal'ın kullandığı kelimeyi gö
rünce, kendimin kullandığını dehşet içinde duyuyo
rum; «muvacehesinde» kelimesini. Korkunç bir ke
lime; «muvacehesinde». Kanunlarda da, bunun gibi 
«karşısında» var İken, niye «muvacehesinde», niye 
«istical»?.. 

Ö halde, Atatürk'ün getirdiği en büyük devrimler
de birisi ve en başarı göstermiş devrimlerde birisi 
Türkçeleştirmedir; buna gidiyoruz ve gidelim. 

Arkadaşlar, bundan ötürü bu kanun beni cid
den üzdü. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Hükümetin teklifi, Hü
kümetten geldi. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Hele Hükü
metten geldiği için daha çok üzüldüm; öyle kelime
ler var ki; «muhakeme masrafları».. Yalnız «mu
hakeme masrafı» yok 8 nci maddede, bu sefer de 
11 nci maddede «yargılama gidierteri» diye var. Ya
ni, birinde «yargılama gideri», öteki maddede «mu* 
hakeme masrafı».. 

«Müsteteimı», «muvakkaten», «müebbeten», «mah
rumiyet», «amme», «mahal», «ikmal etmemiş», 
«faiz», «fahiş»; bfinun gibi bîr hayl kelime... 

Arkadaşlar, bu kadar Arapçalı kelimeleri, biz 
önümüzdeki kuşaklar için bugün 1978'de kanunu
muza koyamayız, bunlan değiştirmemiz lazımdır. 
Şunu da diyemeyiz, «efendim başka kanunlarda zaten 
kullanılmış o kelimeler.» Neresinden başlarsak işin, 
o kadar iyidir, her çıkardığımız kanunda mümkün 
olduğu kadar Türkçe kelimeler kullannıa zoruhılu-
ğundayız. 

Onun İçin» Sayın Komisyon Başkanına ben de
miştim ki; «Ne olur şunu yaran gün için geri ahn, 
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ben de geleyim, Komisyonda TürkçeleştireJSm, aşa* 
ğı indirelim, ama olmadı. Belki dün geîseydii, evvel
si gün gelseydi geri alacaklardı, anla bu imkân ol
madı. Onun içim özür dilerim, katiyen geciktirmek 
için değil; biz 5 arkadaş, çeşitli maddelerdeki Os-
manhca keîimeîerin yerine öz Türkçe kelimelerin, 
Çağatayca değjil öz Türkçe kelimelerin, bugün bü
tün vatandaş tarafından kullanılan kelimelerin konul
ması için çeşitli önergeler verdik. 

Yalnız kelimeleri zikrediyoruz, şu kelimle yenine 
şu kepmenin, şu kelime yerline şu kelimemin konma
sı diye. Eğer lütfeder de bu önergeîeıii kabul eder
seniz, çıkacak olan yasayı bundan 10 sene sonra 
okuyacak o3an kuşaklar anlüaysbüir. Yoksa, «miistel-
zan», «muvakkaten», «müebbeten» kelimelerimi emin 
olun anlayamaz. Bugünkü kuşaklar bu kelimeleri 
öğrenmiyor. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Afcsoy. 
Sayın Hasan Yıldırım, buyurun efendimi. 
Sayın Yıldırım, konuşma süreniz 10 dakikadır, 

aşmamanızı rica ediyorum. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Çok değerli arka

daşlarım, bir hukukçu arkadaşınız olacak, Parla* 
mentonun huzuruna sevk edilen bu 3 yasa tasarısı 
hakkında vicdani uyarı görevimi yapmak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kanunlar parlamentoda ya
pılırken, görüşülürken, siyasi organ olan Yüce Par
lamento üyeleri, politikayı ve partisinin gerçekten 
istikametini bir tarafa bırakmak zorundadır. Poli
tik düşünceler ve ilgili makamlarca basit incelemeler 
sonucu getirilen tasan ve teklifler uygulamada ileride 
büyük güçlüklere sebebiyet verir. Yüce Parlamen
todan çıkmış, gerçekten Anayasa Mahkemesine ka
dar giderek (beni bağışlayın, biraz da parlamento ha
fife alınmak suretiyle) geri çevrSImiş onlarca, yüz
lerce yasa tasarısını ve teklifini Yüce Parlamentoya 
örnek olanak gösterebilirim. 

Şimdi huzurunuzda görüşülen, çok acele olarak 
hazırlanan ve huzurumıza getirilen yasayı bir hukuk
çu olarak, yasa tekniğine ve sistematiğine tamamen 
ters görmekteyim Bu yasa tasarısında ne yasa tek
niği vardır, ne de yasa sistematiği vardır Partim 
ne olursa olsun, bir hukukçu olarak bunu Yüce Par
lamentonun kürsüsünde açıklıkla söylemeyi, ken
dim için bir vicdan borcu olarak kabul edayorum. 

Bu yasa tasarısında 3 tane, niteliği ve yatırımları 
ayrı ayrı olan tasan bir araya getirilmiştir; Ceza Mu
hakemeleri Usulü ayrı, Hukuk Mulhalkeımeîeri Usu
lü ayrı, kaçakçılıkla ilgili ceza ayrı. Bir tarafta usul, 
bir tarafta ceza; üçü bir araya getirilmiş. Cinsleri 
ayrı olan rakamların toplamı gibi bir şey. 

Biz ilkokulda okuyan çocuklarımıza, sırf hesap bi
lincine çocuk varmış mıdır, varmamış mıdır diye, 
«10 tane armut, 4 tane elma, 7 tane şeftali kaç eder» 
diye sorardık. Çocuklar toplar, birden «21» der
lerdi. 

Beni bağışlasın hazırlayanlar, ben bu biçimde 
değerlendiriyorum bu tasarıları. 

Gerçekten, Ceza Muhakemeleri Ususlüne, Hukuk 
Muhakemeleri Usulüne gereksinme var şu ortamda; 
davalar süratle sonuçlandmhnalı. Hâkimlik yapnuş 
bir hukukçu arkadaşınız olarak içim yana yana bunu 
söylüyorum, süratle sonuçlandırılmalı; ama bu bi
çimde getirilen, yasanın tekniğinden, sistematiğin
den ayn, neredeyse hukukçularla aüay edercesine bir 
biçimde getirilen tasarıyla değil. Özür diliyorum, 
ban Adalet Bakanlığı mensuplarının yerinde olsaydım, 
tasarının bu biçimiyle Yüce Parlamentonun huzuru
na çıkmazdım, beni bağışlatsınlar. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyı, benden önce eleş
tiren grup sözcüleri ve kişisel konuşan arkadaşlarımın 
da belirttiği gibi, tetkik etme olanağımız bile olmadı; 
kısıtlandı. 

Şimdi, seçimlerde olduğu gibi önseçim yapılır, 
liste belli oîur, kamuoyunun huzuruna seçime çıkarız. 
Ben bunun anlamını şöyle veriyorum: Kamuoyu, seç
men, bir tasvip makamıdır. 

Şimdi bu tasarı da öyle; ilgililerce tasan hazırlan
mış, Parlamentoya getirilmiş, tetkik etme olanağı yok, 
Meclis tatile giriyor, bezlere düşecek görev, parmağı
nı kaldır, parmağını indir, Parlamento tasvip görevi
ni yapsın; bunu uygun görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce de konuşmamda 
biîhcsettim, gerçekten gereksinme var, davalar erken 
bitsin diye getirilmeli. Basit bir silah davasıdır, delil
leri şöyle böyle hazırlanmıştır, diğer davalar mahke
melerde çok basit nedenlerle sürüncemede bırakılı
yor, geri atılıyor; davalar mahkemelerde süratle so
nuçlanırsa, kamuoyu üzerinde elbette ibret-i müessi
re tarafı vardır, getirilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 
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ıV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI p>övam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Ülkemizde bulunan bir Japon Parlamento 
Heyetinin Millet Meclisi Genel Kurulunu ziyaret et
meleri dolayısıyla Başkanlkça kendilerine «Hoş gel
diniz» denilmesi, 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, ülkemizi ziya

ret etmekte bulunan Japon Parlamento Heyeti, Sa
yın Keiwa Ökuda başkanlığında Meclisimizi şu an
da teşrif etmiş bulunmaktadır. Yüce Heyetiniz adına 
kendilerine hoş geldiniz der, saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) 

VI. GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(I /130) (S. Sayısı : 114) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu izahatımdan sonra, yarım saat içerisinde 
yaptığım tetkike göre, tasarıda olumlu hükümler de 
vardır. Örneğin, bazı davaların Yargıtay yoluna baş
vurmadan kesinleşmesini sağlayan hüküm, yahut ağır 
ceza mahkemesine başvurma yetkisini veren hüküm
le, kaçakçılık suçlarında tecil müessesesini getiren hü
küm ve yine Türk Ceza Kanununda öM bir hüküm 
olan .526 nci maddeye canlılık veren bir hüküm, Ceza 
Kanunumun 536 nci maddesine getirilen canlılık, ayrı
ca memurlar için görevi ihmal ve görevi süistimal 
suçlarını içeren Ceza Kanununun 230 ve 240ı nci mad
delerinde yazıh, özgürlüğü kısıtlayıcı cezalarla, para 
cezalarının asgari ve yukarı hadlerinin artırılmasına 
dair hükümler var. 

Ağır ceza mahkemelerinin görevine girecek hapis 
cezasının asgari haddini 5 yıldan 10 yıl hapse çıkar
makla, asliye ceza mahkemelerinin görevini genişlet
meye yönelik hükümleri gerçekten çok olumlu kar
şılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda, demin de arz et
tim, yarım saat içerisinde tetkik ettiğim duruma göre, 

olumsuz ve muğlak gördüğüm hükümler de vardır. 
örneğin, tasarının 1 nci maddesi Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 116 nci maddesine yeniden bir 
şekil vermektedir. Ceza Kanununun 116 nci maddesi, 
eskiden mahkûmu, - dikkat buyurun «Tutukluyu» 
değil, öyle hatırlıyorum - hükümlüyü zincire vurma 
yetkisini mahkeme karariyle savcdıklara vermişti. 
Bunu Anayasa Mahkemesi, - sanırım müracaat edil
di - iptal etti. Yeni hükümde de o manaya gelecek 
ifadeler ve ibareler var. Örneğin, yeni tasanda, «Be
deni hareketi kısıtlama» diyor. Ben bir şey anlaya
madım, bedeni hareketi kısıtlama ne demek? Benim 
anladığım kadarıyla yine, hükümlünün ya kolunu ip
le bağlayacaksınız, veyahut da birşey yapacaksınız, 
yani bedeni hareketlerini kisitlamak için. Gardiyan gi
recek, olay çıkaran hükümlüye, «Efendi efendi, ca
nım sen söylesin, tatlısın falan» diye oturup kollarım 
tutacak değil. Onun için 1 nci madde muğlaktır. 1 nci 
maddede istenen mana nedir? Komisyonca, Adalet 
Bakanlığınca, bu açıklıkla şu kürsüde izah edilmeli, 
izah edildikten sonra, anlamlan yönünde bir deği
şiklik önergesi verilmelidir, Zira 1 nci madde, her 
mahkemede, her hâkimde, her savcıda değişik yo
rumlara yol açabilecektir. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Tasarının 2 nci maddesini, beni bağışlasınlar çok 
korkunç gördüm. Tasarının 2 nci maddesi, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesini ta
mamen değiştirmektedir. Bu, herhangi bir suçla tu
tuklanan sanığın, kefaletle tahliyesini öngörür, içerir. 
118 nci maddeye sıra geldiğinde genişçe fikrimi açık
layacağım. Şimdi iki cümleyle buna dokunmak iste
rim. 

2 nci maddede, hâkimin takdir hakkı tamamen 
kısıtlanmıştır. Ceza Kanununda olsun, - hukukçu ar
kadaşlarım bilir, takdir ederler - hukuk yasalarında 
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olsun, hâkime geniş takdir yetkisi verilmiştir. 102 nci 
maddede diyor ki; «Iıâkim asgari hadleri uygular» ne 
için? Kefalet parası için. Siz getirirsiniz, bir cinayet 
olayında, cezanın asgari haddiyle azami haddi için 
hâkime takdir hakkı verirsiniz; hâkim isterse cinayet 
aîayında 24 sene yerine 30 sene verebilecektir, şart
ları varsa takdirini kullanacaktır. Bir hırsızlıktan keza 
öyle, azamî haddini uygulayacaktır. Kefaletle tahliye
de hâkimin bu hakkını, ceza hukuku ve hukukun ge
nel prensiplerinden sıyrılmak suretiyle kısıtlayacaksı
nız; asgari bir cezaya, asgari paraya bağlayacaksınız. 

Bu maddeyi ben hukukun ve cezanın genel prensip
lerine tamamen ters gördüm değerli arkadaşlarım. 

Ayrı bir noktaya dokunayım; diğer bir terslik de.. 
BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Yıldırım, süre

niz hayli geçti. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bir cümle Sa

yın Başkanım, teşekkür ederim müsamahanıza da, ko
nu biraz önemli, bitiriyorum. 

Başka bir önemli nokta; tutuklandı, adam fakir, 
öbür tarafta milyarder. Milyarderi de getireceksiniz, 
onu 10 bin lira kefaletle tahliye edeceksiniz; evinde 
urbası olmayan fakire de «Gel şuraya 10 bin lirayı 
koy, seni sonra tahliye edeyim» diyeceksiniz. Ceza 
Kanunundaki sosyal adalet buysa, ben buna adalet 
demem, buna evet demem. 

Saygılarımla hepinizi selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yıldırım. 
Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Benim de söz iste

ğim vardı Saym Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Artaç, 2 kişiye söz verebili

yoruz. Size söz vermem mümkün değil, 2 kişiye söz 
verdim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başkanım, yerim
den Komisyon Başkanına bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, hangi tarih

te bu layiha Komisyona gelmiştir, kaç saatte çıkar
mışlardır? 

6 anakanuna taalluk eden bir tadildir. Bu tadili 
kaç dakikada, yahut kaç saatte konuşmuşlardır? 

Şimdi getiriliyor buraya, üzerinde konuşma imkâ
nımız yok. Anakanunların tadilidir. Bu, hukukta bir 
anarşi yaratacaktır. Vergi kanunları da böyle.. 20 ta
ne vergi kanununu bir araya getirmişler, tetkik etme 
imkânını bile bulamadım. Ben kendilerinden soruyo
rum ve öğrenmek istiyorum; cevap lütfetsinler. 
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BAŞKAN — Saym Akçal, maddeler üzerinde size 
söz verme imkânımız olacaktır. Bununla beraber, ko
misyon başkanının sorunuza cevap vermesini istiyor-
rum. 

Buyurun Sayın KöyKioğlu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, Ko
misyonumuza geldiği tarih 21 . 4 . 1978 dir ve Ko
misyonumuzdan çıkış tarihi de 6 ncı aydır. Böylece 
2 ay kalmış oluyor ve gerektiği şekilde, alt komisyona 
sevk suretiyle tasarı incelenmiştir, tetkik edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Cevabını alamadım. 

Komisyon umumi heyetinde kaç saatte görüşüldü? 
BAŞKAN — 2 ay süre ile umumi heyette müzake

re edildiğini belirttiler efendim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Müzakere değil, ko
misyonda 2 ay kaldığını söylediler. 

BAŞKAN — Evet efendim. 2 ay komisyonda kal-
dEğsm ve ondan sonra Yüce Heyete indiğini belirttiler. 

Sayın Akçal, maddeler üzerinde fikrinizi belirtebi
lirsiniz. 

Değerli crkadaşJarım, tümü üzerindeki görüşme
lerimiz tamamlanmıştır. 

Maddeüere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Dost Japon Heyeti Parlamentomuzdan ayrılıyorlar 
ölendim, (Alkışlar) 

Mrddelere geçilmesi kabul edilmiştir, 1 ncı mad
deyi okutuyorum : 
1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi; 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 
nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirümesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Bfizı Maddelerinin ve 5435 Sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi; 191'8 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı Maddelerinin 
Değ'ştiri^mesi, 33 neü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürür-

lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu

lü Kanununun 116 ncı maddesine, aşağıdaki fıkra, 
ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 
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«Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi foir tehlike teş
kil ettiği ve özellikle öteki tutıiMuların güvenliği içSn 
Zorunlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kalkış
tığı yalhut bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde, 
sağlığına zarar vermeyecek ve bu eylemlerini önleye
cek bedeni hareketlerini kısıtlayıcı tedbider uygulana
bilir.» 

'BAŞKAN — (Sayın Yıldırım, zatıâliniz maddeler 
üzerinde de söz isteğinde bulundunuz mu efendim?.. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Evet efendim. 
(BAŞKAN — Efendim, daha önce Sayın Hasan 

Yıldırım, Sayın Turgut Artaç ve Sayın izzet Akça! 
da madde üzerinde söz isterler; fakat 2 arkadaşımıza 
söz verme imkânımız var. 

'MUSTAFA KEMAL BİBEROĞIJU <Çonmı) — 
Ben Grup adına istiyorum efendim. 

'BAŞ/KAN — Zatıâliniz grup adına istiyorsunuz. 
Sayın Yıldırım, zatıâliniz şahsınız adına mı, grup 

adına mı Söz istemliştiniz? 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Şahsım adına 

efendim. 
IBAŞKAN — Şahsınız adına istiyorsunuz. 
(Peki, buyurun Sayın Biberoğlu. 

AP GROPU 'ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ-
EERİOĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, ta
sarının tümü üzerinde kişisel görüşlerini açıklayan 
arkadaşlarımdan bazıları da, şimdi görüşme konusu 
«flan 1 nci madde üzerinde hassasiyetle durdular. 
Gerçekten madde, muhtevası itibariyle insan hakla
rına, insan sağlığına, insan haysiyetine ilişkin hüküm
ler taşımaktadır. Ne var ki, bu maddenin eski şek
linde tutukluların gerek kendi sağlıkları ve güvenlik
leri için, gerekse beraber bulunduğu diğer tutuklula
rın sağlık ve güvenlikleri için tehlike teşkil eder ma-
İlliyette hareketleri vaki olduğunda, demire vurma ted* 
biri uygulanmaktaydı. Anayasa Mahkemesi 1967 yiı 
lında, bu tedbiri insan haklarına ve Avrupa Konse
yince ka'bul edilmiş kurallara aykırı bularak fıkrayı 
iptal etti. Adalet Bakanlığı ve Hükümet bu nevi olay
ların cezaevlerinde ve tutukevlerinde mütemadiyen 
olagelmesi karşısında, bir boşluğu doldurmak ihtiya
cıyla bu maddeyi sevketmiş oldular. Şahsı adına ko
nuşan bir değerli arkadaşım haklı olarak, «bedeni faa
liyetleri kısıtlama» sözünden yine «demire vurma» 
tedbirinin de sözkonusu olabileceği anlamını çıkara
rak endişelerini izhar ettiler. Komisyonda berideniz 
Adalet Bakanlığı yetkililerinden, demire vurma tedbi
rini Anayasa Mahkemesi insan haklarına aykırı bu
larak iptal ettiğine göre, 'bu kısıtlama tedbirlerinin ne-
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I 1er olabileceğini ve bunların maddede sayılabilip sa-
I yılamayacağını sordum. Şüphesiz haklı olarak, mey-
I dama gelecek olayların, tehlikelerin, sakıncaların tü-
I rünüi önceden tayin ve tespit etme imkânı olamaya-
I cağı için, maddede bu tedbirlerin neler olacağını be-
I iirtmenin de özel olarak imkânsız bulunduğunu, an-
I cak uygulamada Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 

gerekçesinin titizlikle gözönünde tutulacağım ve nitte-
I kim madde düzenlenirken, intihara teşebbüs etmek 
I hali, kaçmaya teşebbüs etmek hali veya diğer tutuk-
I lularm hayatı iç'n, emniyeti için tehlike teşkil eder 
I davranışlarda bulunma hali gibi, genel anlamda ted-
I bire muhatap fiiller belirtilmiş olduğu için, kendileri-
I nin de bu kabil durumlarda, insan haklarına, insan 
I sağlığına ve Avrupa Konseyince bu konuda alınmış 

kararlara aykırı Mçhir tedbiri düşünmeyeceklerini, 
I tasvip edemeyeceklerini bize ifade ettiler. Ben Grupum 
I adına aynı hassasiyeti burada da tekrar belirtmek isti-
I yorum. 
I Gerçekten madde önemlidir. Her ne kadar alına

cak tedbirin ne olacağını, hâkim kararlaştıracaksa da, 
I. çok müstacel hallerde bu tedbir idarece uygulanıp, 
I hâkimden karar isteme halleri de söz konusu olabi-
I lecektir. Cezaevleri yönetimini yüklenmiş olan perso-
I nelin, sadece cezaevi savcısı veya müdürü dışında, 

hukuk tahsil etmemiş kimseler olması gözönünde tu-
I tulursa, ani olaylar karşısında bu yöneticilerin hangi 
I tedbirlere tevessül edeceğini önceden kestirmek inşam 

gerçekten ürkütmektedir, korkutmaktadır. Bu itibarla 
ben, Sayın Adalet Bakanından, zabıtlara geçmesi ve 
uygulayıcılara ışık tutması yönünden, bu madde üze-

I rinde lütfen söz alarak, bu tedbirlerin bizi ve diğer 
I parlamenter arkadaştan her türlü kuşkudan kurtara-
I cak biçimde, ne suretle uygulanacağı hakkında beyan

da bulunmalarım rica ediyorum. 
I Cezaevlerinde disiplinin, düzenin ve o yer men

suplarının sağlığını, hayatını emniyet altında tutma 
I zorunluluğu karşısında da, hiçbir tedbirin öngörülme-
I meşini ve bu konuda kanunda boşluk bulunmasını uy

gun mütalaa etmediğimiz için, Adalet Partisi Grupu 
adına, beklediğimiz açıklama yapılmak kaydıyla, mad-

I denin olumlu düşünülmesi gerektiği kanaatini taşı
yoruz. 

I Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı söz istiyorlar, buyurun 

I efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın nıilletve-
I killeri, bu fıkra Anayasa Mahkemesince 1967 yıhn-
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da iptal edilmiştir. Asıl fıkrada : «Mevcut tevkifhane
de ancak ciddi bir tehlike teşkil ettiği ve bilhassa di
ğer mevkufların emniyeti için zaruri görüldüğü veya 
intihara veya kaçmaya teşebbüs ettiği, yahut bu hu
susta hazırlıkları bulunduğu takdirde zincire vurulur, 
demire vurulur» deniliyordu. 

Şimdi getirilen tasarıda, şu sebepler mevcut oldu
ğu takdirde hâkim kararıyla ancak tedbir alınacaktır. 
Bu sebepler de şunlardır : Ciddi bir tehlike olacak, 
öteki tutukluların güvenliğini tehlikeye düşürecek, in
tihara kalkışacak, kaçmaya teşebbüs edecek ve bu 
şartlar mevcut olduğu takdirde hâkim tedbir kararı 
verecek. Zincire vurma karan değil, demire vurma 
karan değil. Kendi sağlığım ve başkalarının sağlığını 
korumak için hâkim kararıyla tedbir alınacaktır. 

Getirilen husus bundan ibarettir. 
ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 

Yahu sen bakan mısın? Bırak da Bakan cevap ver
sin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bakan da an
latsa işte bu fıkradan kastedilen budur; Komisyon 
Başkanı da söylese işte budur. 

BAŞKAN — Lütfen siz devam edin efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Başka söyle
necek bir şey yok bunda. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahıslan adına Sayın Hasan Yıldırım, buyurun. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Çok değerli ar

kadaşlarım, Yüce Parlamentonun bu kürsüsüne sık 
sık çıkma hevesinde olmayan bir arkadaşınız olduğu
mu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Ben de sürenin 5 dakika olduğunu 
belirteyim Sayın Yıldınm. (Gülüşmeler) 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Ancak, konuyu 
önemli gördüğüm için birkaç cümleyle 1 nci madde 
hakkında düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Biraz önce Adalet Partisi Grupu adına konuşan 
arkadaşımız, yetkililerden, 1 nci madde için, Meclis 
zabıtlarına geçsin diye güvence istediler. 

Grup adına konuşan arkadaşım beni bağışlasın
lar, ben, yetkililerin Meclis zabıtlanna geçen konuş
masını, yasalar karşısında güvence saymıyorum. Ben 
vatandaşın, yurttaşın özgürlüğü için güvenceyi mün
hasıran yasalarda görüyorum. Onun için yasa açıklı
ğa kavuşturulmalıdır. Güvence istenildi.. Yıllarca hâ

kimlik etmiş, Yargıtay üyeliğine kadar gelmiş arka
daşımız, Adalet Komisyonu Başkanı çıktı, sanırım 
hepinizi tatmin edici biçimde güvence verdi size. 

(Şimdi, «tedbir alınır» diyor. Maddenin son fıkra
sını Sayın Köylüoğlu okumadı. «Bedeni hareketlerini 
kısıtlayıcı tedbirler» diyor. Biraz önce Yasanın tümü 
üzerinde görüşlerimi arz ettiğim zaman da bana do
kunmuştum. Bedeni hareketlerini kısıtlayıcı önlemler 
ne? Bunu yorumlamak için hukukçu olmaya veya
hut da tophımda muayyen bir seviyenin, muayyen 
bir düzeyin adamı olmaya gerek yok yani. «Bedeni 
hareketlerini kısıtlayıcı tedbirler...» Demin de arz et
tim; kolu bağlanacak, elleri bağlanacak, veyahut da 
sıkı sıkı, (Artık o eski zincire vurulma, zincir kaldı
rılacak bir tarafa, Anayasa Mahkemesi zincir tabiri
ni iptal etmiş, zinciri bir tarafa atacaksınız) iple gö
türeceksiniz; varsa, tutukluyu veyahut hükümlüyü 
karyolaya bağlayacaksınız. Ben bunu bu şekilde an
lar, bu şekilde düşünürüm ve yorumlanın. Ondan 
sonra uygulamayı da, ortaya çıktığı zaman, Sayın Ba
kanımız veyahut da Adalet Bakanlığındaki yetkili
ler hemen buradan ta Kars'ın Posof ilçesine veyahut 
da Dfgor ilçesine gidip de, o yerdeki, cezaevindeki 
tutuklu şunu yaptı, bunu yaptı diye tedbir alacak de
ğiller. Tedbiri oradaki hâkim, oradaki savcı alacak
tır ve uygulamasını yapacaktır. 

Onun için ben diyorum ki, Anayasa Mahkemesi
nin iptal karan karşısında, maddeye açıklık gerekir, 
açıklık getirmek lazım ve bir arkadaşımız da buna 
dair bir değişiklik önergesi sundular. Önerge; «bede
ni hareketleri kısıtlayıcı tedbirler uygulanabilir» iba
resini kaldırmış oluyor. O önergeye katılacağız. 

Ancak, şu şekilde, sağlığına zarar vermeyecek, bu 
eylemlerini önleyecek önlem alınır denir. Önlemi, uy
gulayıcılar ne şekilde anlarsa o şekilde alınış olsun 
derim. 

Benim 1 nci madde hakkındaki düşüncem budur. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Turgut Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaşla

rım, Anayasa Mahkemesinin daha evvel bu maddeyi 
:ptali üzerine hazırlanan bu kısa metin üzerinde, dik
kat buyurulursa, hepimiz hassasiyetle duruyoruz ve 
münakaşası da uzayıp gidiyor. 

Aslında getirilen kanun teklif ve taşanları noksan 
da olabilir, fazla da olabilir. Ama bugün Adalet Ba
kanlığının getirmiş olduğu bu tasarı, noksanı ikmal 
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edebilmek için bir ıslah kanunudur; bu madde de 
bunlara dahildir. Şimdi düşününüz ki, Anayasa Mah
kemesi bâr maddeyi iptal etmiş. Niçin? «Zincire vu
ramazsın, vatandaşa eziyet edemezsin, mahkûm ola
bilir; ama onu sen, cezaevi içinde ayrıca bir yeni 
mahkûmiyet sistemiyle mahkûm edemezsin» diye bu 
maddeyi iptal etmiştir. 

Adalet Bakanlığında çok yüksek dereceli hâkim* 
ler var. Hukuk bir teknik mevzudur. Hukuk teknis
yenleri bunu hazırlarken acaba hangi düşünceyle 
çok muğlak olan bu hükmü getirdiler? 

Adalet Bakanlığından bir ricam var, oradakiler 
hep arkadaşlarımız, ama bu arkadaşlar eğer acele ile 
muğlak bir şekilde bu maddeleri ve bundan sonraki 
kanun tekliflerini, getirirlerse, bilmeliler ki kendileriy
le beraber olmayacağız. 

Sayın Adalet Bakam da bilmeli ki, bu kanun tek
lifleri ve tasarıları hazırlandığı zaman, teknisyenler 
şu veya bu fikirle değil, çok geride kalmış düşünce
lerle değil; ileriye dönük, yeni yöntemlerle kanunları 
hazırlamak mecburiyetindedir. 

Nasıl ki, zincire vurulma insan haklarına muga
yir görülmüşse; Hasan Beyin esprisine ben de bir 
espri ile cevap vereyim. Yarın götürürsün naylonla 
bağlarsın, o da zincirin vazifesini yapar. 

Değerli arkadaşlarını, bu maddede aslında tama
men muğlaklık var. «intihara veya kaçmaya kalkıştı
ğı zaman» denilince, intiharın durumu ayrıdır, kaç
manın yöntemleri ayrıdır. Elbette bunlar için ayrı ay
rı tedbirler alınacaktır. 

Ama bir madde bu şekilde muğlak bırakılırsa, bir 
madde bu şekilde açıklığa kavuşturulmazsa, cezaevin
deki cahil gardiyandan, o mahkûm olan kişiyi başka 
şekilde kurtarma imkânı yok. Çünkü o cahil gardi
yanın tek yöntemi ve düşüncesi baskıdır, şiddettir. 

Değerli arkadaşlarım, ben diyorum ki, bu kanun 
içindeki bu maddenin hazırlanışında bir dağınıklık 
vardır. 

Sayın Bakan, hukuk aynı zamanda bir sanattır; 
kanun sanatıdır, kanun tekniğidir; bunları iyi ellere 
veriniz. Adalet Bakanlığında çok iyi hazırlayıcı arka
daşlar vardır; ama meseleleri çıkmazsa sokacak ka
dar ehliyet sahibi olmayan kişilerin eline vermeyiniz. 
Vermeyiniz ki, Meclise geldiği zaman, Meclis itimat 
ettiği bu kişilere itimatsızlık beyan etmesin. 

Ben şuna kaniim ki, bu kanunu hazırlayanlar, sa
dece bir ihtiyati tedbire nasıl bir hâkim önceden ka
rar veriyorsa, bunlara da bunu götürelim, ne olursa 
olsun diye... 
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BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Oidu Sayın 

Başkanım. 
Bakınız ki, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

ile Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu arasında, o 
kadar değişecek maddeler var ki, alelacele birkaç ta
ne meddeyi; muhtelif bölümlerden alınan İcra Tetkik 
Mercii, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunu ile suîh ceza hâki
minden tutun da, Yargıtaya kadar bölüm bölüm, ta
biri caiz ise bölük pörçük getirilmiş ve çıkarılmak is
teniyor. Bunlar çıktığı takdirde, yarın büyük noksan
lıklar gene çıkacak, tatbikatta bu sefer eskisinden 
daha büyük zorluklar çekilecektir. 

Benim görüşüme göre, bu madde biraz daha vu
zuha kavuşmalı ama, hangi şekilde?.. Teknisyenler 
bunu daha iyi bilirler. Eğer, Adalet Bakanı çıkar, 
«efendim biz bunu böyle getirdik ama, bir de Ceza
evleri Yönetmeliği var, o Yönetmeliğe göre ayarlarız 
veyahut da o Yönetmelikte meseleyi vuzuha kavuştu
ruruz» derse, işte o zîaman tehlike baş gösterir. Çün
kü, Yönetmelik de, yine bu Kanundaki dağmıkhk gi
bi dağınık şekilde hazırlanacak ve zorluklar çıkacak
tır. 

Benim görüşüm odur ki; aslında Adalet Bakanı 
eğer ciddi bir mevzuu çıkarmak istiyorsa, ciddiyetle 
mahkemelerin yükünü hafifletmek, cezaevlerinde in
sani davranışları temin etmek istiyorsa; şu tasarıyı 
hemen şimdi geri çeksin, götürsün yeniden tetkik et
sin ve maslahata uygun olarak tekrar Meclise getir
sin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; 

Bu tasarı aceleye getirilmemiştir. Bakanlık bünye
sinde Yargıtay 3 ncü Daire Başkanı Sayın Fahrettin 
Kayahan başkanlığında, Ankara Üniversitesinden ce
za profesörleri, İstanbul Üniversitesinden ceza profe
sörleri, Bakanlık bünyesindeki teknisyenler ve Baro
nun temsilcilerinin katıldıkları, müşterek bir komis
yonda 2 aylık bir emeğin mahsulüdür, hiç de acele
ye gelmemiştir. 

Anayasa Mahkemesinin, 1967 yılında, «Zincire 
vurma» yi insan haklarına aykırı bulduğu için iptal 
etmesinden dolayı burada tedbirlerden bahsetmiştir. 
Hâkim kararı vardır burada. Bu tedbirleri tek tek 
saymaya, duruma göre, imkân yok. tntihar eden in-
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sam kurtarmadaki tedbir ayrıdır, kaçan insana karşı 
uygulanacak tedbir ayrıdır. Burada hâkim karan esas 
alınacaktır. Hâkim kararından bahsediyoruz. Bunu 
tadat etmeye imkân yoktur. Yani bunu bir yerde tak
dire bırakmakta yarar vardır. 

Kıymetli arkadaşlarımın bir önerisi olursa, olum
lu bir önerisi, teklifi olursa, ona da açığız. 

Sadece bunu arz etmek için çıktım. Saygı ile se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Akçal, İçtüzüğümüzün «Son söz milletve-

küînindir» hükmü gereğince, zatıâlinize söz hakkı 
doğmuştur. 

Buyurun efendim. Süreniz 5 dakikadır Sayın Ak
çal. 

İZZET AIKÇAL i(Rize) — Aziz arkadaşlarım, 
levveîa Ibeöliîieyilm ki, ıbu demet kanununa, hukukta 
(bîr iamaaiş'yıe yol açacağına (inandığımdan dolayıdır 
ki, liaraftar değilim 

'Caza Mulhakamıeieri Usulü iKaoıanu, Hukulk Usulü 
Muhak'emıeîeıli Kamumu, Ceza (Kanunu,' Raçakıçıllığın:. 
(Men ve Ta'kObüne Bafsr Kaimim, Ceza Kanıununuın mıe* 
lüyieîûne &k Karauaı ki] tanıların uzun seneler Bakıam-
lEiktta koımı'syojılar halinde ıteilkUklerİ yapilmış ve (ban 
Sayın Balkaınıa itaıvsliye ederim, hazırlanmış olan (bu örn 
layihaları kıymetlendirmesıi lazımdır. 

(Heyeti umumiiyeslj üzeninde konusmiak imkânını 
bulamadığım liçim ıbuına işameıt ediyorum. Madde üze-
rljntdıe Ikonıuşmaık ve Reislin ihtarına hedef olmamak 
Üçin ıslözüımü maddeye hasredliyöruanı* 

Maddede bir açıklık yoktur. Bu fıkra, 116 mcı 
maddenin 2 noi fıkrası bulunmadığı takdirde dahi, 
yörtstmeülkJîerJe, yönetmelikte gösterilecek oîam husus
ları nazarı itibara almak suretiyle, idareciler lazım 
Igelen fedfbüri alabilirler. 

ıNütekOm 1967 senesinde iptal eidülmüş, Şimdi 1978 
yıîınidayıız; cezaevlerlİnde birçok hadiseler olmaktadır, 
me-vkulf demire vurulmanıaktadır; fakalt görüyoruz 
İki, Udare şimdiye kadar sıkışmamış ve bu maddıayi 
getirmemiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usuîü Kanununun tadil edi
lecek maddeleri yalnız bu getirilen madd elerden fbaı 
ret değildik. Uzun işemelerin mahsulü olan ön layiha
lar Bakıanihlk'iadıtf. 2 ay içerisinde, 6 (kanım üzeninde 
iffim heyötlerli, liıdaaıedfler, tarikatçılar tetkik yaparak 
(bir ön la|}01»a Bakanlığa veremezler. 

Bakınız slize bir hatıramı nakledeyim; 
Şene 1952 vıeya 1953; Halil Özyörüık, Adliye Ve

kili. Cetza Kanununu ive Ceza Usuîünüın tadili hakkın

da ibİr komisyon kurdu. O komüsyoaıa beni dafvet et
mişi. Çünkü bu Usul Kanununun tedvininde hem 
sokreterl'gini yapmıştım, hem de madde başlıklarım 
hazırlamıştım. Benıi de daıvelt ©illiler. Ceza Kanunu
nun tadili ive Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
tadili hakkında uzun konuışimalar oldu. Sayın Baha 
Kantar, burada bulunan birçok hukukçunun hatıra-t 
sırida camlı olarak yaşayan ıUm adamı; «Ben Ceza 
Kanunununun •iiadiîinl, eğer benim kürsüme verirse-
•K'z, 5 .senede size ivenirim» dedi. Talhir hocayı ihepi-< 
miz biîirliz; senelerce kürsü işgal etmliş Ibır adamdır. 
«(Bünyeye uygun Iblir Ceza Kanunu yapılması lazım
dır; eğer bunu İstanbul Üroilyer̂ itesine veirserüiz, (biz 
1Q senede bunu Bhzar ederL'z» dedıl, (Bir ıtadil için 5 
seneye Uzum gördük 

Şimdi ISayım Balkan, «Biz taldilleırıi 2 ay (içinde hah 
zıriadılk» deidSi. Adaftdt Bakanlığında, benini hatırladı
ğıma göre, 1957 yılında kuruîan Iblir komisyon 6 ay 
devamlı çalışma yaptı, Ceza Kauunur.ua tadilini ha-
zırlcyaimaldı. Ben Ceza Kanununun tadlinu Büyük 
M]13e;î Möc3i's3ne getirdim, ıbirçdk kıymetli arkadaş-* 
îarıimiSa Ibenater aylarca çalıştım; ama 29 seme «nesH 
lökte çalışmıştım, kısmdfi çalışmamı bir tarafa foırakı 
tim, Karaoğlan'ın, Rahmetlinin hazırlamış olduğu 
ve Adaılet iBajkaınlığsna tövdi etmiş oMuğu arşivliınde 
bulunan «Ceza Kanununun Tadiiîi Hakkımda Ön La
yiha» adıyla adlandırdığı layihayı aîdıım. O îayiiha 
üzerinde bir hay'ü çalışmalar yapîsJk. 

BAŞKAN — (Bağlayınız Sayın Akçal. 

İZZET AKÇAL ((Devamla) — Ve ondan sonra 
ünıivenCtelere görtderdök; 2 ay müddet verdik, ÜIMM 
ıversiteîer mülialaaiarmı verdiler, ondan sonra 80 kü
sur madden/in lîadiîine ait kanun teklifi Büyük Millet 
Meclisinle geîdli ve Büyük Millet Meclislinde» çıktı. 
Aksaklıklar çıkmadı, ilim adamîarı üzerinde çalışa 
misti, idareciler çalışmıştı, talîbikatçıiar çalışmıştı. 

Ben tüyle zannederim kli, - (bu maddeye hasn 
ren sözümü Söyleyeyim, fakıat kanunun heyeti umu-
miyesine şamlüdÜr - bu kanunu kabul ettiğimiz tak
dirde, kısa bir zaman sonra Adalet 'Bakanlığı büyük 
tadillerle karşımıza geleıcekfîDr, yahuıt heıtoangi bir ar
kadaş alksa&Iıkîarı yakalayacak Meclise getiredektir. 

(Böyîe demet kanuıılam lüzum da yoktur. Vergiler 
kânununu hartbi arkadaş esaslı tetkik edebilmeik ılmn 
kâamı bulmuştur, 20 küsur vergi... Hükümeti buna 
alıştırmayalım, hükümeti ahştırır^ak hep Möyîs geti-ı 
recekiirj 

Bakm şimdi, Ceza Kanunu 500 küsur ma'dde, 
Usul Kanunu 400 küsur maldde, Hukuk Usulü MUH 
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foakenîdcri öyle. E, bir hâkim, ıblir tallbjkaîçı elin© 
aîaicaik, founîan tarayacak, Hatalı Jbir yoldur, Büyük 
IMİSeî Medûsinieki muhterem arSeadaşîarumı uyarı-
ram; ibu yola 'gjiSmcyeİJm; !bu yala gidersek, hukukta 
anarşi 'olnv. 

-Maruzatsın bundan iibacıefcîik. Maddede (boşluk 
yoktur. I^kraaım kabuSü, biraz açmak sare%le belki 
yerimle öîur; anma fıkra eklenanödîği takdirde ibaKiyen 
Ibir (boşluk tuKU'îe gelmez. 

SaylgıHar sunanm. ı(AP ve MHP sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eklerim 'Sayım AkçaL 
Değerli arkadaşlarım, nsadde üzerimdeki görüşme

ler tamamlanimıştırj 
OBir önerge vardır; oikuluyioaıum: 

Yüca Başkanlığa 
Iİ412 say ıh Ceza Muhalkemıeleıü Usul Kanunu

nsun 116 ncı imaddesinle aışağıldalkii fıkranın iSkJndi fık
ra olarak eklenmıeinıi ve aşağıdaki sekide değjşıföruî-* 
meşini öneririz: 

.•«Tutuklu, tutulkevlnde lancak eiilddü bir tebîBke ten
kil ettîgi ve lözelllikîe öteki .tuıldfchıSarııı güvendiği 
ficin ezanınla göriü'iJüğü veya linuühara veya Ikaçaraaıyia 
kalkıştığı yalhul -ibu yiolda hazîrlskîa Ibuîunıduğu talt-. 
diirdle, sağlığıma asarar vermeyecek, ibeldenlJnli linidJtae-
yacek şdkûfidıe haikikıınidıa 'teiilbir lalîımıabüliir.̂  

Çorum Sivas 
ŞüıMi Biiiiuı Azimtelt iKJöylüoğîu 

Trabzon (Enolnızan 
İÂdiil Ali öne* Nurettin Kmsu 

Kanla 
İsmet Atalay 

ıBAŞKAN — Sayın Ramfeyon, önergeye kahin 
yor musunuz?.. 

ADALET KOMİSYONU 'BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI ıKÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
madde metninde .tedlbirterden toahsedlilmekteJjr; iteıdn 
Ibirler, sağlığa zarar vermeyecek şekilde bakim itara-ı 
fmdan alınacaktır. Bu sebepten ötürü bu önengeıyî ka-
Ibul etmıiyoruz. 

IBAŞKAN — Kabul emiyorsunuz* 
•Hütküanat?.̂  
ADALET 'BAKANI MEHMET CAN (Adama) — 

Aynen Koımüsyonan ®örü#ne ıkatıhyoiruız lefendliıiîii. 
IBAŞKAN — Sayın Hüikümıet,. iKo'mlisyonun göiü-1 

işüne katılıyor. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — !Sayın iBagkan, 

isöz lisiiyorum* 
(BAŞKAN — önenge sahibi olarak Sayın Şükrü 

Bütün, buyurum 
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CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Efendim yalnız önerge sahibine 
önergesini izah için söz venme imkânımız vardır. 

Buyurun Say;n Bütün, süreniz 5 dakika. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Başkanım ve 

sayın üyeler; 
Biraz önce konuşan sayın konuşmacılar zaten bu 

değişildik önerisi ihtiyacını belirtmişlerdir. Ancak 
- değişiklik önergesiyle bu ihtiyaç giderilmiş olacaktır. 

Şöyle ki; şimdi Anayasa Mahkemesi bir maddeyi ip
tal etmekle, yani demire vurulmayı iptal etmiş olmak
la bir bakıma şu değişikliğe hayır da demiş oluyor. 
Çünkü, bu madde değişikliğiyle demire vurmayı kal
dıracağız. Eğer önergemiz kabul edilmezse, demire 
vurma kalkacak, bu sefer direğe bağlama ortaya çı
kacaktır ve bunun uygulayıcısı da gardiyan olacaktır 
veya işkence yaptığından şikâyet ettiğimiz hapishane 
yetkilileri olacaktır. Efendim, mahkeme karar vere
cekmiş tedbirler hakkında!.. 

Size pratik uygulamada doğacak sonuçları küçük 
örnekle belirteyim : 

Acele hallerde, gene yetkililer, yani gardiyanlar ve 
hapishane müdürü kanun uygulayıcısı durumunda 
olacaktır. Uyguladığı tedbir bedene eza verir, ama 
sağlığım bozmayabilir. Bir adamı duvara 2 gün bağ
larsın, sağlığı bozulmaz, ama insan haysiyetine ve 
Anayasaya aykırı bir işleme tabi tutulmuş olur. 

Eğer tedbir, acele hallerde alınacak bir tedbir mah
keme tarafından benimsenmezse ne olacaktır? 

Diyelim ki, cuma günü bir tutuklu kaldı ki suçu 
sabit olmayan kişi oluyor tutuklu isteme tabi tutuldu, 
cumartesi, pazar günü geçti, pazartesi ya da salı günü 
mahkeme bu tedbiri reıddettiyse, Anayasaya aykırı 
olarak bu kişinin 4 gün işleme tabi tutulmasının so
rumlusu kim olur? Bu durum karşısında Anayasaya 
aykırı bir işleme girmiş olunur ve bu vatandaşın hak
kı nezdinde 4 gün Anayasa çiğnenmiş olur; 4 gün 
sonra iadeyi itibara mı döneceğiz? 

Bundan böyle biz, ancak böyle bir durum olduğu 
takdirde, bedeni incitmeyecek şeklîde bu tedbir alı
nabilir ve şöyle olabilir : «Tutuklu, tutukevinde ancak 
ciddi bir tehlike teşkil ettiği ve özellikle öteki tutuk
luların güvenliği için zorunlu görüldüğü ve intihara 
veya kaçmaya kalkıştığı, yahut bu yolda hazırlıkta bu
lunduğu takdirde, sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
önlemler alınır.» denebilir. Bu şekilde değişikliğimizi 
tavzih edebiliriz. Bunun dışında, yorumu yalnız gar
diyana bırakacak ve bunu da yasallaştıracak bir yan-
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lış'iğa girersek, Anayasaya aykırı bariz bir işlemde 
bulunmuş oluruz. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Bütün. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Devamla) — Bundan ötürü 

önergemin kabulünü arz ederim. 
Ssj gitarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayım Başkan, önergelerinde bîr değişiklik yapmak is
tiyorlar. 

BAŞKAN — Nasıl bir değişiklik? 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — «Tutuklu, tutuke
vinde ancak ciddi bir tehlike teşkil ettiği ve özellikle 
öteki tutukluların güvenliği için zorunlu görüldüğü 
veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı, yahut bu yol
da hazırlıkta bulunduğu takdirde sağlığına zarar ver-
«neyecek önSemkır ahîialbiiir» ş'dklinıdte. 

BAŞKAN — Değişik şekliyle önergeyi tekrar oku
tuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
1412 sayıh Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 

116 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın ikinci fıkra ola
rak eklenmesini ve aşağıdaki şeklide değiştirilmesini 
öneririz. 

«Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teş
kil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için 
zoruınluğu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kal
kıştığı yahut bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde 
sağlığına zarar vermeyecek önlemler alınabilir.» 

Çorum Sivas 
Şükrü Bütün Azimet Köylüoğlu 

Trabzon Erzincan 
Adil Ali Cinci Nurettin Karsu 

Kars 
İsmet Ataîay 

BAŞKAN — Önerge bu şekilde. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, affedersiniz, önergede öyle bir değişik
lik yapddı ki, önergeye Bakanlık ve Komisyon da ka-
trailiSir; bir kere daiiıa sormaz mısınız kendilerime? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu şekliyle öner
geye katılıyor musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bir daha oku
tur musunuz? 

BAŞKAN — Bir daha okutalım efendim : 
«Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teş

kil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için 

j zorunlu görüldüğü veya imlvhara veya kaçmaya kal
kıştığı yahut bu yoida hazırlıkla bulunduğu takdirde, 
sağlığına zarar vermeyecek önlemler alınabilir.» 

| ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
zaten bir değişiklik yok, mana ve mahiyet bakımın
dan. Zaten bu tedbirler hâkim tarafından alınacaktır. 
Buna rağmen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendini? 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon ve Hükü
met, bu değişikliği ile önergeye katılıyorlar. 

I Önergeyi, bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo-
J rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Maddeyi, bu önergeyle aldığı değişik şekliyle tek
rar okutuyorum : 

Madde 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 116 ncı maddesine, aşağıdaki fıkra, 

I ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 
«Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teş

kil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için 
zorunlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kal
kıştığı yalhul ba yolla hazırkkla bulunduğu tafic-
dirde sağlığına zarar vermeyecek önlemler alınabilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyeiraler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 1412 saydı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fakra ek-

I lenmiştir. 
i «Kefaletin para olarak takdirinde hâkim; suçun 
{ niteliğini, sanığın kişisel durumumu ve yargı merciin

ce yapılacak işlemlere uyup uymayacağım gözönünde 
tutarak, suça uyan maddede öngörülen hürriyeti bağ
layıcı cezaya, (beher gün için 647 sayılı Cezaların 
İ&fazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin birinci 
bendinde tayin edilen aşağı hadler üzerinden) teka-

ı fal] elden maktan ve varsa bu ntik'tara eikîenecek paıa 
cezasını, kefalet parası olarak tayin edebilir. Bu şe
kilde kefalet parasının tayininde, maddede öngörülen 

I cezalan» aşağı haddi esas alınır.» 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa; m 
üye?.. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Ba;xan, 
I söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, buyurunuz efen-
1 dim. 

603 — 



M. Meclisi B : 165 29 , 6 . 1978 O : 1 

' HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan tasarının 2 
nci maddesini fevkalade sakıncalı görüyorum. 

Yasanın tümü üzerinde görüşlerimi arz ettiğim 
zaman bir nebze konuya dokunmuştum. Şimdi, mad
de biraz önce okundu, izin verirseniz ben de okun
mak isterim. 

«Kefaletin para olarak takdirinde hâkim...» ga
yet güze!, katılırım. «... Suçun niteliğini...» çok güzel. 
«... Sanığm kişisel durumunu...» gayet güzel. «... Ve 
yargı merciine yapılacak işlemlere uyup umayaeağı-
nı gözönünde tutarak...» gayet güzel. Ama bundan 
sonrası güzel değil arkadaşlar. Suça uyan maddede 
öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza, diyelim ki, tak
dirî! bir suç: Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 2 
kişinin ölmüne sebebiyet. Karşılığı Türk Ceza Ka
nunun 455 nci maddesine göre, sanırım 2, asgari 
haddi 4 sene. Onu örnek verdim. Cezaya, beher gün 
için 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 
4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen aşağı 
hadler üzerinden hem de kısıtlamış yasa, hâkime tak
dir hakkı yok. 

Tümü üzerinde de arz ettim. Adama 24 sene ye
rine hâkim, mahkeme, sen, 30 sene verebilirsin. Öz
gürlüğü bağlayıcı bir ceza; ama kefalet akçesinde 
hâkime takdir hakkı kısıtlanmış, asgari haddi neyse 
onun üzerinde ceza vereceksin. Ben, bunu, madde 
eğer aynen çıkarsa, bağışlayın beni, Yüce Türk Ulu
su adına, eski tabiriyle Türk Milleti adına hüküm 
vermeye, yargılama yapmaya yetkili hâkimlerin tak
dir halikına, yargı hakkına bir müdahale sayarım. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Öyle değil 
efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bana göre 
öyle. 

Müdahale sayarım. Tekabbül eden miktarı ve 
varsa bu miktara eklenecek para cezası, yanında ce
za varsa o da eklenecek. Kefalet parası olarak ta
yin edebilir. Bu şekilde kefalet parasının tayininde 
maddede öngörülen cezaların aşağı haddi esas alınır. 
Ben bu husustaki görüşümü ifade ettim. 

Şimdi bu, hukuki görüş. Bir de Türkiye'deki hat
ta dünyanın her tarafındaki gerçeklere bakacağız. 
Efendim, kazancını, ailesinin geçimini emeğiyle te
min ettiği kırık dökük arabayla, - lütfen değerli ar
kadaşlarım, lütfen istirham ediyorum - ailesinin ge
çimini temin ettiği belki borçlanmak suretiyle temin 
et t iğ i belki eşinin boynundaki altınlarıyîa, bileğinde
ki bilezikleri satmak suretiyle kırık dökük bir arada 

temin eden şoför; olur ya bir trafik suçu işliyor ve 
2 kişinin de ölmüne sebebiyet veriyor. Ailenin tek 
geçim kaynağıdır bu şoför. Kendisinden başka bu 
ailede geçimi sağlayan kimse yok. Cezaevine girerse, 
geride eğer iki tane çocuğu ve bir de eşi varsa, bun
lar aç kalacak... 

BAŞKAN — Bağlayınız' Sayın Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Şimdi yasa, durumu bu olan geçimini sadece ara
banın direksiyonuna bağlayan şoförle; öte yandan 
milyoner, - Allah daha versin - milyarder, olur ya, 
bir trafik kazası yapar, 2 kişinin ölmüne sebebiyet 
verir. Cezanın asgari haddi 4 sene. Toplarsanız 48 ay 
eder. Yeni değişiklik var, para cezasının asgari had
di için paraya çevrilme haddi için 30 lira diteyim, 
yuvarlak 50 ay -kabul edin, 15 bin lira. Milyarder 15 
bin lirayı yatırır hemen, tahliye olur. Hâkim karar 
veriyor, diyor ki; «15 bin lirayı mahkeme veznesine 
yatırdığı takdirde, tahliyesine» der. «Tahliyesi için 
derhal Cumhuriyet Savcdtğma müzekkere yazılması
na» der hâkim. 

Fakir şoför 15 bin lirayı nereden getirsin? Bu 
yönden de yasada gerçekten büyük bir adaletsizlik, 
sosyal bir adaletsizlik var. Sosyal bir sorundur. Fa
kirin, fukaranın ekmeğini; özellikle şoför olan esna-
ian ekmeğini, bu madde geçerse, kesmiş oluruz. 

Buna dair benim Yüce Başkanlığa vermiş oldu
ğum bir önerge var. Önörge, kefalet miktarını takdi
re bağlamış; milyarderdir kaçabilir. Onun için bir 
trafik suçunda milyardere 200 bin lira kefalet akçesi 
derim, Öbürü fakirdir, şofördür, bin lira kefalet ak-
çesiyie tahliyesine derim.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Önergem var, 
gerekirse izah etmeye çalışırım. 

Saygılar sunarım. 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Erkanlı, buyurun, birşey mî 

söylediniz? 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş

kan, bu madde ü/erinde konuşmak istiyordum; öner
genin mahiyetini bilmiyorum, önerge okunsun da on
dan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 
Grup adına mı Sayın Biberoğlu? 
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MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet efendim. 

Buyurun efendim. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çcrum) — Muhterem arkadaşlar, özür 
dilerim, huzurunuzu sık sık tasdi ediyorum. 

Burada benden evvel görüşen değerli arkadaşı
mın hareket noktası hakkında bir hususa dikkatleri
nizi çekmek istiyorum. 

Buradaki söz konusu miktar tayini keyfiyeti, sa
nığa verilen cezanın asgari veya azami haddi gibi kı
sıtlayıcı ve cezaya muzaf bir söz değildir, kefalet 
miktarının tayini esastır. Sanığa verilecek cezada, bu 
madde ile yakından uzaktan ilgili bir kısıtlama söz 
konusu değildir. Bu getirilen fıkra ile hâkime, para 
cinsinden bir kefalet tay^n etmek istemesi halinde 
bir kıstas verilmektedir, bir baz verilmektedir. 

Ancak, bir endişemiz vardır. Maddenin bugün 
meri 2 nci fıkrasında «kefaletin miktar ve nevini 
takdir hâkimindir» hükmü vardır. Tasarı ile eklen
mek istenen fıkranın son pasajında ise, «para ile öl
çülen bir kefalet takdir edilmesi halinde aşağı haddi 
esas ahnır» ibaresi vardır. Böylece hâkimi, para 
miktarını tayinde alt kademe ile kısıtlamaktayız. Oy
sa, 2 nci fıkrada kefaletin miktarını tayinde hâkimin 
takdir hakkı sınırsız tutulmaktadır. Bu iki hüküm 
kanaatimce çelişmektedir. 

Binaenaleyh, tasarıyla gelen fıkranın son pasajın-
daki, «aşağı haddi esas alınır» hükmünün bir tak
rirle tasarıdan çıkarılması istenmelidir ve o haliyle 
tasarı mahzurdan arınmış hale gelebilir. 

Saygdar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erkanh. 

'HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; 

2 nci madde üzerinde hukukçu arkadaşlarımız 
aşağı yukarı düşüncelerini açıkladılar. Yalnız, bil
hassa Sayın Hasan Yıldırım Beyin görüşlerine aynen 
işl'irak et'iiğim gibi, burada gözden kaçan çok önemli 
ve biraz da nazarı dikkatimizi celbetmeyen bir ko
nu daha vardır. 

Suç işlenir, suç işlendikten sonra, 647 sayılı Ceza
ların İnfazı hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine 
göre bir uygulama yapılır. Evvela, o uygulamada bir 
para cezası verilirse, o para cezasıyla birlikte, bir de 

kefalet parası olarak maddeye bir husus eklenmiştir. 
Şimdi meseleyi şu şekilde açıklayalım : 

Takdir edersiniz ki, bilhassa yapısı itibariyle suç 
işlemeye yönelik olan kişilerin dışında, maddi durum
ları iyi olanlar bu suçlardan herhangi bir suçu rahat
lıkla işleyebilir. Bence, bu madde, kişiyi suça teşvik 
eimek anlamını taşır, öyledir. Vatandaşın en çok 
korktuğu şey, tutukevine, cezaevine girmesidir. Ama 
bir vatandaş, ben bir suçu işledikten sonra cezaevine 
girmeden kurtuluraım düşüncesi içerisinde hareket 
«derse, o zaman biz bu değişiklikle vatandaşı suç iş
lemeye teşvik etmiş oluruz. Bu, açık bir şekilde bu 
maddede anlaşılmaktadır. 

'Bettim istirhamım budur arkadaşlarım. Bence Ko
misyon bu değişikliği geri alsın, bu değişiklik üzerin
de daha geniş bir inceleme yaptıktan sonra tekrar 
Meclise getirsin. Biz parlamenter olarak bir taraftan 
fakirin ezilmesine, bir taraftan da zengin suç işlerse, 
parasına dayanarak sokakta serbest dolaşmasına müs
pet oy veremeyiz; müspet oy verdiğimiz zaman, biz 
fakir fukaradan yana değil, köylüden yana değil, 
zenginden yana reyimizi kullanmış oluruz. 

Parlamentonun bu konu takdirine kalmıştır; ama 
bu maddenin geri alınmasını Hükümetten ve Komis
yondan rica ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Madde üzerinde grupları adına başka söz iste

yen?.. Yok. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, bir 

görüşme yapmamak kaydıyla bir şey söyleyebilir mi
yim acaba? 

'Bir yanCışhk yapmayalım diye; buradaki tabir, ke-
faictin aşağı haddi değildir. Ceza Kanununda veya 
mahsus kanunda yazılı cezalar, biliyorsunuz, mese
la der ki, «6 aydan 1 seneye kadar ceza verilir. Hâ
kim kefaleti tayin ederken bu 6 ay üzerinden paraya 
çevirir ve kefaleti ona göre takdir eder» diyor. 

Aslında hâkim 2 seneyi son hadde göre tayin eder
se, o zaman peşinen cezayı vermiş oluyor ki, hâkim 
ihsası rey etoıiş olacaktır. O bakımdan, bir yanlışlığa 
meydan verilmesin. Buradaki hüküm, cezaların as
gari haddine göre paraya çevrilmek suretiyle keffaCot 
parası tayin eden hükümler değildir. O bakımdan 
bu madde doğrudur, aynen kalmalıdır. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 
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Bu kanun metninde hâkim, suçun mahiyetine ve 
suçluya göre kefalet parasını serbestçe takdir ede
cek. Yalnız 'tatbikatta bazı hatalar oluyor. Suçun ni
teliği ve sanığın durumu nazara alınmıyor. Bazı ke
falet nar.ıları değişik veriliyor, işte bunları J>u «.eği-
şiiklükten kurtarmak için hâkime bir ölçü getiriliyor. 
Deniyor ki, karşınıza bir hırsız gelmiş, yaralamadan 
bir suçlu gelmiş, «1 seneden 3 seneye kadar» diyor. 
(Eğer bu adamı talhliye etmek istiyorsan, 647 sayılı 
Kcnunım 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre 1 gü
nün karşılığı bir para vardır; işte bu kefaleti buna 
göre hesap edebilirsin. Bir ölçüdür, bir kıstastır ve hâ
kimin takdirine karışıîmamıştır. Bu metnin bu ha-
föiyle kabul edilmesini arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
(Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. İki 

lönerge vardır, okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa! 
1412 say ıh Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu 

değiştiren 2 nci maddesinin aşağıda olduğu gibi de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Madde 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 1118 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Kefaletin para olarak takdirinde hâkim, suçun ni
teliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı mercîince 
yapıOacak işlemlere uyup uymayacağını gözönünde 
tutarak takdir eder. 

Kars Çorum 
Hasan Yıldırım Şükrü Bütün 

Malatya İzmir 
AH Kırca Neccsr Türkcan 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

BAŞKAN — Aykırılıklarına göre önergeleri işle
me koyuyoruz efendim. Sayın Hasan Yıldırım ve ar

kadaşlarının önergesi daha aykırı okluğu için önce 
onu okutuyorum efendim : 

«Madde 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Kefaletin para olarak takdirinde hâkim, suçun ni
teliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı merciince 
yapılacak işlemlere uyup uymayacağını gözönünde 
tutarak takdir eder.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
katılmıyoruz. 

Bu önergeyle getirilmek istenen husus eski fıkra
nın aynısıdır. Bu metin, tatbikatta görülen aksaklıkla
rı gidermek için getirilmiştir. Bu sebepten ötürü ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?., 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Önergemi izah et

mek için söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT ARTAÇ (Kare) — Sayın Başkan, öner

genin aleyhinde konuşma hakkım var mı? 
BAŞKAN — Yalnız önerge sahibine söz verdiği

mi ifade etmiştim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Çok değerli arka
daşlarım, yasa gereğince sık sık huzurlarınıza çıktı
ğım için beni bağışlayın. 

Şimdi, yasanın 2 nci maddesinin değişikliğine dair 
2 önerge var. Birinci önerge, benim ve arkadaşları
nım; diğer önerge, diğer arkadaşlarımın önergesi. 
Ben 2 önergeye de aynı açıdan bakıyorum. Diğer öner
ge cezanın asgari haddini ortadan kaldırmakla, kıs
men de olsa hâkime takdir yetkisini vermiştir. An
cak, yine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen 
miktarı bırakmakla, kefaletin tayininde, takdirinde, 
burada yine hâkimin takdir yetkisini kısıtlamış gibi 
görüyorum. 

Bizim önergemiz gayet açsk. Biz diyoruz ki, «Sa
nığın mahkemedeki hali ve tavrı, sanığın geçim du
rumu; bu adam fakir mi değil mi, bundan başka ge
çim kaynağı var mı, yok mu?» Her sahada çok geniş 
takdir yetkisi verdiğimiz hâkimlerimiz, mahkeme bu
nu değerlendirsin, icabında sembolik olarak, 50 lira 
kefalet akçesiyle dahi tahliye edebilsin. İcabında, sa
nık zengin; demin de arz ettim, bir suç işlemiş, tah-

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum efendini: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2 nci maddeye eklenen fıkranın, (Bu şekilde kefa
let parasının tayininde, maddede öngörülen cezaların 

-aşağı haddi esas alınır) hükmünün tasarı metninden 
çıkarılmasını teklif ederiz. 

Gaziantep Çorum 
Celâl Doğan M. Kemal Biberoğlu 

İzmir Hatay 
Aksn Simav Sabri Öztürk 

Manisa 
Erkin Topkaya 
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üye olunur olunmaz, 5 bin liraya, 10 bin liraya bak
mamak üzere, sanık yurt dışına gidebilir. Mahkeme 
bunu takdir etsin; lütfen Yüce Kurulunuz buna izin 
versin, takdir etsin. Eğer kaçarsa, hiç olmazsa 200 bin 
lirasını da Hazineye irat kaydedelim diyebilme du
rumuna mahkeme sahip olsun. 

Önergemiz gayet açıktır; kısıtlayıcı bir durum yok
tur. Hâkime fevkalade geniş yetki vermiştir. İşlenen 
suçun niteliğini hâkim takdir edecek, sanığın mali ve 
içtimai durumunu hâkim takdir edecektir. 

Şimdi, lütfedin, icabında bir hâkim de suç işleye
bilecektir. İçimizde çoğumuzun arabası var; Allah 
korusun, dışarı çıktığımızda bir suç işleyebiliriz. O za
man, gel bakalım şu yasaya göre, anında 15 veya 50 
bin lira yatır, ondan sonra ben seni kefaletle tahliye 
edeyim. 

Onun için, yaşanan bu hükmünü sakıncalı gördüm, 
beni bağışlayın. 

Önergemin kabulünü Yüce Heyetten istirham edi
yor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 
Kabul edilen bu önergeden sonra, ikinci önergeyi 

işleme koyma imkânımız kalmamıştır efendim. 
Bu değişiklikle 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3.. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu

lü Kanununun 119 ncu maddesinin başlığı, «Türkiye' 
de oturmayan tutuklunun salıverilmesinde vekil tayi
ni ve kefalet parasının takdiri» şeklinde değiştirilmiş 
ve anılan maddeye aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Mahkeme, bu kimseler hakkında yukarıki mad
de gereğince takdir edilecek kefalet parasının, o ta
rihteki resmi kur esas alınarak oturdukları yabancı 
devlet parasıyla ödenmesine karar verebilir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu

lü Kanununun 226 ncı maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Hastalık veya disiplin önlemi nedeniyle, muhake
menin yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane ve
ya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu ya

pılmış olması ve duruşmanın esaslı muamelelerinin 
yapılmaması şartıyla, hazır bulundurulmasına gerek 
görülmeyen oturumlar için, celbedilmemesine mahke
mece karar verilebilir.» 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Elimizdeki me
tin farklı efendim. 

BAŞKAN — Elinizdeki metin farklı mı efendim? 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Evet. 

BAŞKAN — Biz Adalet Komisyonunca kabul edi
len kısmı okuduk; herhalde yanlış takip edildi. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Adalet Komisyonu metnini esas alıyoruz değil mi? 

BAŞKAN — Tabii efendim, tabii. 
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü madde

sindeki «muhakemenin» deyimi yerine, «yargılama
nın» deyiminin kulanılmasım arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Çanakkale 
Muammer Aksoy O. Orhan Çaneri 

Konya Erzurum 
M. Yücel Akıncı Çetin Bozkurt 

Trabzon İstanbul 
Rahmi Kumaş Tarhan Erdem 

İstanbul 
İlhan Özbay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz.?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, ka
tılmıyoruz. Çünkü, bütün diğer kanunlarda da «Mu
hakeme» geçmektedir; «yargılama» geçmez. Binaen
aleyh katılmıyoruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yeniliğe kar
şı, Sayın Başkan. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Yeniliğe karşı 
olan kendisi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, bir 
noksanlık var; maddenin kendi içinde bir tenakuz olu
yor. Maddenin bir yerinde «muhakeme» deniyor, bir 
yerinde de «yargı» deniyor. Diğer taraftan... 
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BAŞKAN — İzah etmiş oluyorsunuz Sayın Artaç. 
Efendim, Hükümet takdire bırakıyor, Komisyon 

katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Bu değişik şekli ile 4 ncü maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu-. 

lü Kanununun üçüncü kitabının, üçüncü faslının baş
lığı ve bu fasılda yer alan 305 nci madde, başlığı ile 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASİL 
Temyiz ve Hükmün incelenmesi 

Temyizi ve İncelenmesi Kabil Olan ve Olmayan 
Kararlar : 

Madde 305. — Ceza mahkemelerinden verilen hü
kümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve on
dan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm ceza
larına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi ol
maksızın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

Sulh ceza mahkemelerinden verilen; beraata, da
vanın reddine veya düşmesine yahut muhakemenin 
durmasına dair hükümlerle kısa süreli hürriyeti bağla
yıcı cezalara ve bunlarla birlikte veya müstakilen hük-
molunan para cezalarına, fer'i ve mütemmim cezala
ra, emniyet tedbirlerine ve müsadereye ilişkin hüküm
ler ile icra tetekik merciinden verilen ceza hükümleri 
temyiz olunamaz. Bunlara karşı, hükmü veren mahke
menin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mah
kemesi nezdinde inceleme isteğinde bulunulabilir. 
Temyize ve incelemeye tabi hükümlerin birlikte ve
rilmesi halinde tetkik mercii Yargıtaydır. 

İnceleme isteği ve bu istek üzerine yapılacak tet-
kikat ve verilecek kararlar bu faslın temyize ilişkin 
hükümlerine tabidir. 

İnceleme sonucu ağır ceza mahkemesince verilen 
kararlar kesindir. Ancak, hükmün bozulması üzerine 
eski kararda ısrar olunması halinde, dosya Yargıtaym 
yetkili dairesince tetkik olunur. Dairenin kararına 
uyulması zorunludur. 

Birden fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yargı 
çevrelerinde, bu madde gereğince inceleme istemle
rini tetkik edecek ağır ceza mahkemesi, Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından belli edilir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 35 nci madde
sinde öngörülen not verme işlemi, bu madde gereğin
ce yapılacak incelemelerde, ağır ceza malıkemesince 
de uygulanır. 

Aşağıdaki bentlerde yazılı hükümler temyiz olu
namaz, incelenemez ve tekerrürü esas olmaz. Ancak, 
haklarında 343 ncü madde hükümleri dairesinde Yar-
gıtaya müracaat olunabilir. 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para ce
zalarına dair olan hükümler, 

2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para 
cezasını müştekim suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri, 

3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu ya
zılı bulunan hükümler., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayım Akça!, buyurun efendüm. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşla
rım, görüyorsunuz ki, bu kanun ana bîr kanundur. 
Prensipler değişiyor. Kanun içerisindeki tadil etti
ğimiz hükümlerin dışında bulunan hükümîerdeki, ıniad-
deSerdeki terimler de bambaşkadır. Kanunu âdeta 
burada yeniden yapıyoruz. İki hükmü burada de-
ğ'ştİHÎik. Kaç kişi varız? Ben bakıyorum, ancak 
40 - 50 kişi varız. Ben eminim ki, bu demet ka
nunu, hukukta anarşiye yol açacak olan bu mühim 
anakanunîarın tadilini arkadaşlarımız layıkıyla oku
yabilmek imkânım dahi bulamamışlardır. 

. Şimdi bakın ne oluyor? Şu miadde ile, ferdin 
bazı gûna haklarını elinden alıyoruz; tetkiki bir baş
ka mercie veriyoruz, fakat o mercilerdeki iş duru
munu bir istatistiki bilgi ile hazmetmiş duruma gel
medik; Komisyon da gelemedi. İki ay kadar Ko
misyonda kalmış bu. Size bir misal vereceğim: Tica
ret Kanununu, bir ömür boyu mesai ile Hirch ha
zırladı. Yanımda bulunan arkadaşlarla, şimdi her 
biri kürsü sahibidir; Hamide Topçuoğîu, Yaşar Ka-
rayaîçın gibi daha birçok arkadaşlarla gözden geçir
di; Türkiye'de 2 sene kadar ticaret mevzuları üzerin
de tetkikjat yaptı, ön layihasını Adalet Bakanlığına 
verdi. Adalet Bakanlığı bu layiha üzerinde bir hayli 
tetkikler yaptırdı ve layiha olarak, Muhterem Pro
fesör Hüseyin Avni'nin Vekâleti zamanında Büyük 
Millet Mec&ine intikal etti. Adalet Komisyonunda 
konuşuluyor; bulunan ar'kadaşlarım var Adalet Ko
misyonunda, bu devrede gefoniş oîan arkadaşlarım 
var, tatbikatta uzun müddet bulunmuş olan arka
daşlar. O zaman Adalet Komisyonunda Temyiz 
Mahkemesi bünyesinden Büyük Millet Meclisine in
tikal eden büyük adlar ve büyük kafalar, tecrübeli 
insanlar vardı. Ticaret Kanunu layihası görüşülme
ye başlandı. Maddeler uzun uzun görüşüldü ve mad-



M. Meclisi B : 165 29 . 6 . 1978 O : 1 

delerde tadilat yapıldı. Bana haber verdiler, gittim 
komisyona. Halil Özyörük, Başkanlık yapıyor; söz 
aldım, ricada bulundum, dedim ki «Bu profesör bu
rada, hizmetini memleketimize tahsis etmiş bir pro
fesör, büyük bir hukukçu; nitekim, ön layihasını ha-
zırüamak için kendisinden bir ricada buîunulmamış-
tır; fakat hazırlamıştır, hükümete de vermiştir. Ko
misyona çağrımak suretiyle kendisiinden tadil edile
cek maddeler hakkında izahat alınsın.» 

Arkadaşlar benimsediler, karar verdiler; üst ko
misyonda izahat verdi; birer birer tadil edilen mad
deler ve tadiller geni alındı ve Ticaret Kanunu ko-
iffisyoıtdian ve Umumii Heyetten çıktı; hem de hiç ta
dil görmeden ve bugün hukuk sahasında çalışan ar
kadaşlar gayet iyi bilmektedirler ki, pek büyük 
aksaklıklar meydana gelmiyor, daha uzun yıllar da 
tatbik etmek imkânını bulacağız. 

Şimdi, bu Usul Kanununun bu hükmünün tat
biki, bir büyük prensip, anaprensfp davasıdır, ana-
prensip değişikliğidir. Cesaretle, Adalet Bakanlığı 
ve Hükümet bunu getirmiştir. Demlin de arz etti
ğim gibi, Hükümet, bu kanun yapma ve getirme 
işlerinde bir anarşiye doğru gitmektedir, işte önü
müzdeki vergi kanunları, geldi, konuşulamıyor. 
Tetkik etmek imkânını milîlîetvekilteri bulamamışlar, 
bîr demet haSinde getirilmiştir. Kanunu tetkik ede
bilmek için yirmi küsur kanunu bir anaya toplaya
caksınız, maddelerini açacaksınız, tadiline ait mad
deleri bulacaksınız, bir kütüphane içerisinde gün
lerce tetkik yapacaksınız. Onda da prensip değişit-
liklari Var. Çalışan arkadaşlar, o tekîif buraya gel
diği zaman eîbetteki bunu diîe getirecekler; değişik
liklerine meydan vermeyeceklerdir. 

BAŞKAN — Bağlayınız efemdüm. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Şimdi bu madde 

ile büyük prensip değişikliği yapmaktayız. Ben öy
le zannediyorum ki, buna gönlünüz razı olmaya
caktır. Adalet Bakanından, Hükümetten ve Ko
misyondan rica ediyorum; bu kadar mühim davayı, 
böyle kısa bir zamanda, Meclisin tatile gireceği 
son günde bu Mecliste bırakmasınlar, geri almak 
lütf unda bulunsunlar, geni alsınlar. 

Maruzatım bundan ibarettir. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Saym Başkan, 

Grup adına. 
BAŞKAN — Grup adına, buyurunuz efendim. 
CHP GRUPU ADINA CELÂL DOĞAN (Ga

ziantep) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; Sa-

| yın Sözcü, Hükümetin kanunlar demeti getirerek, 
Parlamentoyu sıkıştırdığını arz ettiler. 

Aslında, Adalet Komisyonu Başkam Sayın İsma
il Hakkı Köylüoğhı, Adalet Partisi üyesidir. Bu ne
denle, Hükümetin Parlamentoyu sıkıştırdığı... 

İZZET AKÇAL (Rize) — Grup adına değil, şah
sım adına, konuştum ve bir tariz, bir kastım yok. 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Başüstüne, düzel
teyim efendim onu. 

BAŞKAN — Evet, şahsı adına konuştu Sayın Ak-
çal. 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Şimdi, aslında, 
I getirilen ilke, gerçekten ciddi bir ilke. Öyle bir ilke 

ki, hukuk sisteminde Yargıtaya giden yolu durdurup, 
mahkemelere yol açan bir sistem. Ciddi bir konu ger
çekten. Ciddi incelenmesi gerektiği söylenecek bir 
Imsus. Fakat bu konu, bildiğim kadarıyla, yıllardan 
beri Türkiye'de o kadar tartışılıp kamuoyuna mal 
edildi ki, artık Yargıtaym gücünün, sulh ceza mah
kemelerinden temyize gelen bu davalan incelemek 
ve bunun altından çıkma olanağını da görmediği, çı
kamadığı da kamuoyunda kabul edilen bir nesne ha
line geldi. Bu nedenle, bu müesseseyi, bu ilkeyi geti
rirken Hükümet, bence kamuoyunda artık kristalize 
olmuş bir görüşü, başka siyasi iktidarlar da getire
bilirdi; geç kalmamış, hatta erken davranmamış ka
bul etmek gerekir. Çünkü bunu, kamunun pratikteki 
bir ihtiyacının yansıması olarak kabul ediyoruz. 

Yasa tasarısı üzerinde genel olarak söz alıp gö
rüşlerimi açddadığunda, bu ilkenin tabii hâkim ilke
sine de ters düşmediğini, gereksinmelerin bir sonucu 
olduğunu arz etmiştim. 

Bu nedenle biz, Hükümetin bu yasayı getirişinde 
I bir sıkıştırma değil, açıkçası, pratikte zorunlu olan 
I bir meselenin halli için getirdiğini düşünüyoruz. 
I Grupum adına saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz alan sayın üye? 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, da

ha önce söz istemiştim. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz Sayın Artaç, bu

yurun. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaşla

rım, bu madde ile hukuk mevzuatımızda yeni bir ta
bir getirilmiş oluyor; «inceleme» tabiri. 

Sayın arkadaşlarım, bizim bu Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunumuzda tetkik ve temyiz mevzuları; iti
raz, temyiz, tashihi karar, meri muhakeme ve yazılı 

I emir şeklinde mütalaa edilir. 
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Buradaki madde ile inceleme keyfiyeti getirilmek 
suretiyle, mevzuatımızda yepyeni bir merci ve o 
mercinin yaptığı muamelenin inceleme olduğu sonu
cunu çıkarıyor. 

Benim görüşüme göre, başlıkta, «Temyiz ve Hük
mün incelenmesi» denilmemesi lazım gelir, «incele
me ve temyiz» tabirinin kullanılması daha teknik bir 
durum olabilirdi. 

Bunun yanmasında, bunu getiren teknisyen arka
daşlar, bu yeni incelemenin, bir nevi istinaf mahke
meleri vazifesini görebilecek olan bu mahkemelerimi
zin, bu durumu tespit ederken, Ceza Kanunu ile ve 
diğer mevzuatla ilgili olan maddeleri de inceleyip, 
ona göre değişikliği getirmesinde yarar vardır. 

Şimdi, bu inceleme yetkisi ağır ceza mahkemele
rine verildiğine göre, diğer mevzuatımızdaki boşluk
larda bu hak doğmadığına göre, yarın bazı çelişkili 
durumlar doğabilir. 

Adalet Bakanlığının bu kanunla getirdiği bu aşa
ma, ileride üst mahkemelerin kurulması yolunda ha
kikaten büyük bir adımdır; bu, mahkemelerin yükü
nün hafiflemesi bakımından elzemdir. Tetkikat ba
kımından kolaylığı ve çabukluğu sağlayabilir. 

İstirhamım; en yakın zamanda, bu madde ile il
gili bulunan usulün diğer maâdelerini de hemahenk 
bir vaziyete getirmek üzere, yeniden o değişiklikleri 
getirerek usulde bir yeknesaklık sağlanmasını temin
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
(Değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 (305) nci 

maddesindeki «belli edilir» deyiminin yerine,, «be
lirlenir» deyiminin kullanılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Trabzon İstanbul 
Rahmi Kumaş Muammer Aksoy 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

İçel 
Y. Zıya Ural 

Konya 
M. Yücel Akıncı 

İçel 
Veli Yıldız 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte oîan kanun teklifinin 5 (3C5) nci 

maddesindeki «Müracaat olunabilir» deyiminin yeri

ne «başvurulabilir»» deyiminin konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul Konya 
Muammer Aksoy M. Yücel Akıncı 

İstanbul Trabzon 
Ayhan Altuğ Rahmi Kumaş 

Erzurum İstanbul 
Çetin Bozkurt Turhan Erdem 

İstanbul 
İlhan Özbay 

BAŞKAN — Önergeleri sırayla işleme koyuyo
rum : 

1 nci önergede, «Görüşülmekte olan kanun tekli
finin 5 (305), 2 nci maddesindeki, «belli edilir» deyi
minin yerine, belirlenir, deyiminin konulmasını arz 
ve teklif ederiz.» denilmektedir. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) Takdire bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet katılıyor, Sayın Komisyon takdi

re bırakıyor. 

«Belli edilir» deyiminin yerine, «belirlenir» deyi
minin kullanılmasını teklif eden önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim, 

İkinci önerge de, «Müracaat olunabilir» deyimi
nin yerine «başvurulabilir» deyiminin kullanılması 
istenilmektedir. 

Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Evet 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılıyorlar. 
«Müracaat olunabilir» deyiminin yerine «başvu

rulabilir» deyiminin kulanılmasını isteyen önergeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

5 nci maddeyi, bu değişiklikle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fık
rası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Kabahat işlerine taalluk etmeyen hükümleri tem
yiz edenlerin bir hafta içinde yüz Ura depo etmeleri 
şarttır. Bu haftanın başlangıcı temyiz istidasının ve
rildiği veya zabıt katibine beyanın yapıldığı günden 
başlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. 

AKIN SİMAV (tzmir) — Sayın Başkan, Komis
yon, maddelerin anlaşılmaz hale getirilmesi için çok 
büyük çaba sarf etmiş; teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Rica ederim... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Komisyon sarf 
etmedi; taşandır bu. 

BAŞKAN — Siz de anlaşılabilirlik yönünde fik
rinizi söylersiniz. 

AKIN SlMAV (İzmir) — Sayın Başkan, aracı 
olunuz lütfen; Komisyona teşekkür ederiz, Türkçe 
konusunda çok başarılı olmuşlar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bu, Hüküme
tin tasarısıdır, altında da vekilin imzası var. 

AKIN SİMAV (İzmir) — «Vekil» değil Sayın 
Köylüoğlu, «Bakan»... 

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

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 6 (310) ncu 

maddesindeki «Taalluk etmeyen» deyiminin yerine, 
«İlişkin olmayan» deyiminin konulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul Trabzon 
Muammer Aksoy Rahmi Kumaş 

İstanbul Konya 
Ayhan Altuğ M. Yücel Akıncı 

İçel İçel 
Y. Ziya Ural Veli Yıldız 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim? 
BAŞKAN — Saym Komisyon, önergeyi ben bir 

defa daha okuyayım ; 
«Görüşülmekte olan kanun teklifinin 6 ncı mad

desindeki taalluk etmeyen, deyiminin yerine, ilişkin 

olmayan, deyiminin konulmasını arz ve teklif ederiz» 
denilmektedir. 

«Taalluk etmeyen» deyiminin yerine, «İlişkin ol
mayan» deyiminin konulması istenmektedir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, katıl
mıyoruz. Bunlar hukuk dilidir beyefendiler. 

BAŞKAN — Saym Komisyon katılmıyor efen
dim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Efendim anlaşılmadı, tekrar oy
layacağım. 

Tekrar oyluyorum: arkadaşlarımız önergelerin
de 6 ncı maddedeki «Taallûk etmeyen» deyiminin ye
rine, «İlişkin olmayan» deyiminin konulmasını iste
mektedirler. Saym Komisyon, «Bu bir hukuk teri
midir» diyerek katılmamaktadır. 

MUAMMER AKSOY (İstaribul) — Kanunun arı 
dil haline gelmesini istiyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyonun ifadesidir Sayın Ak
soy, Komisyon katılmamaktadır. 

Ben, önergeyi Yüce Heyete arz ediyorum: Öner
geyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler., önerge kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu

lü Kanununun 421 nci maddesi aşağıda yazık oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 421. — Bu Kanuna göre ağır ceza işle
rinden maksat, ölüm ve ağır hapis ve on seneden faz
la hapis cezalarını müstelzim cürümlere müteallik da
valardır.» 

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

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 7 (421) nci 

maddesindeki «Müstelzim» ve «Müteallik» deyim
lerinin yerine, «Gerektiren» ve «İlişkin» deyimlerinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Konya 
Muammer Aksoy M. Yücel Akıncı 

Trabzon İstanbul 
Rahmi Kumaş Ayhan Altuğ 

İçel İçel 
Y. Ziya Ural Veli Yıldız 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) 

— önerge aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, sizin imzanız var 

mı? 
MUSTAFA KEMAL BtBEROĞLU (Çorum) — 

yok. 
BAŞKAN — Tamam efendim, o zaman söz vere

meyeceğim. TüztiğUmüze göre, yalnız önerge sahip
lerinden birisine söz verebiliriz, Komisyon iştirak et
mediği takdirde. Bu bakımdan size söz verme imkâ
nımız olmuyor. Sayın Biberoğlu. 

Ben, önergeyi bir kere daha okuyarak, anlamanı
zı kolaylaştırmak istiyorum efendim. 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci madde
sindeki «Müstelzim» ve «Müteallik» deyimlerinden 
«Müstelzim» deyiminin yerine «Gerektiren» «Müteal
lik» deyiminin yerine de «İlişkin» deyiminin kullanıl
ması önergede istenmektedir. 

önergeyi bu değişiklik isteğiyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, süremiz dolmuş bulunmakta
dır. Kanunun daha birçok maddeleri vardır. Millet
vekili arkadaşlarımızın da sık sık maddeler üzerinde 
itirazları, yerinde ve zaman yetersizliğinden gerekli şe
kilde incelenmediği iddiaları ortaya sürülmektedir. 

Maddelerin buraya kafdar görüşülen kısmının geri
de kalanları üzerinde daha geniş görüşme ve incele

me imkânı bulunulacaktır kanısıyla ve zaman dolma
sını nazarı itibar e alarak görüşmelerin burada kesil
mesini ve... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sürenin uzatılmasını öneriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, uzatma, ancak bir konu
da, aynı konuda, yani aynı madde görüşüldüğü zaman, 
o maddenin bitimi için mümkün olabilir. Her madde 
ayrı bir konudur. Bunun için, Danışma Kurulundan 
öneri gelmesi ve Genel Kurulunuzun karar vermesi 
gerekir. Bu bakımdan oylama imkânı yoktur efendim. 
Onun için.. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Danışma Kurulu bi
zim başımızın üzerinde Demokle&i'in kılıcı değildir. 
Genel Kurul oturumu uzatma hakkına sahiptir. Da
nışma Kuruluna her zaman danışma olanağımız yok
tur. Danışma Kurulunu bu kadar bizim üzerimize dik
meyin. 

BAŞKAN — Sayın Simav, deyiminiz ne olursa 
olsun, Meclisimizde bir işlerlik hali vardır; sizin de
yiminizle, bunu ortadan kaldırmak ve bu işlerliğin 
dışına benim de çıkma olanağım yoktur. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu yasa bi
tinceye kadar uzatalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Genel Ku
rulun 21 . 6 . 1978 tarihli 161 nci Birleşiminde alman 
karar gereğince, gündemdeki konuları sırasıyla görüş
mek için, 1 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te 
lioplamllnıaik üzere Birleşimi kapatıyorum.* 

Sayın arkadaşlarıma sağlıklı tatiller dilerim. 

Kapanma Saati : 19.00 

M — «Bulfc 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Ga
ziantep il, ilçe ve köylerinin imam kadrolarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'm yazılı 
cevabı (7/272) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Din İşleri ile görevli Devlet 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarınla arz ederim. 18 . 5 . 1978 

Gaziantep Milletvekili 
Ekrem Çetin 
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Gaziantep Merkez ve Kilis, Nizip, İslahiye, Oğuz
eli, Yavuzeli ve Araban ilçelerinin köylerinde hangi-
leıtfnl&e imam ıkadtfotsu vardır? HaıngSerlımde limanı 
kadrosu yoktur? ilçeler itibariyle listelerin ayrı ayrı 
belirlenmesini. 

İmam kadrosu olmayan köylerin imam kadroları 
1978 yılında tamamlanacak mıdır? Şayet tamamlana-
mıyacaksa ne zamana kadar imam kadrolarının ta
mamlanacağının bildirilmesini. 

TC 
Diyanet İşleri Başkanlığı 21 . 6 ,1978 

Pers. D. Bşk. 
Atama İşi. Md. P/2-9/5028 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 29 . 5 . 1978 gün ve 7/272-1901-10513 sayılı 

yazılarınız. 

İlgi yazınız eki Gaziantep Milletvekili Ekrem Çe-
tin'in yazılı soru önergesi ile istenen bilgiler aşağıda 
sunulmuştur: 

Gaziantep Merkez ve ilçelerinin imam - hatip kad
ro durumlarım gösterir Üsteler ilişiktir. 

İmam - Hatip kadrosu olmayan köylerin 1978 yı
lında yüzde onuna kadro verilmesi mevcut imkanlar 
içinde planlanmıştır. 

Bu nedenle kadrosuz köylerin bu yıl içinde 
mamlanması mümkün bulunmamaktadır. 

ta-

BUgiIerittize arz ederim. 

Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakanı 

Gaziantep - Merkez Köylere Verilen ve Verilmeyen Kadroların listesi 

ı< 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
% 

10. 
u< 
12. 
13, 
14. 
15, 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
21, 

22, 
23. 
24, 
25, 
26, 
27. 

Kadro Verilen Köyler 

Afcbulut (Kehriz) Köyü Camii 
Akçaburç Köyü Camii 

Aktoprak (Gücüğe) Köyü Camii 
Ard Köyü Camii 
Atabek Köyü Camii 
Atalar (Şıhhcerit) Köyü Camii 
Bağbaşı Cİbekİr Köyü Camii 
Bağfarbaşı Mazmahor K. C. 
Battal Köyü Camii 
Bayramlı (AşağıkiJisccik) K. C. 
BedirkÖy Köyü Camii 
Beyreli (Romanlı) Köyü Camii 
Bilek (Güreniz) Köyü Camii 
Bozöbası Köyü Camiî 
Deredüzü (Mizmiz) K. C. 
Dü Fük Köyü Cam fi 
EıfikH (Ceyde) Köyü Camii 
Eskişarkaya (Şarkâyadiger) K.C. 
Geneyifc K. C. 
Gercİgin K. C. 
Göksüncük K. C. 

Günbulur (Keferbostan) K. C. 
Güngürge K. C. 
Işıklı (Çarpın) K. C. 
İbrahîmli K. C. 
İncesu K. C. 
Kabasakız K. C. 

ı< 
2. 
3. 
4. 
5, 
6< 
7. 
8. 
9. 

10, 
11. 
12. 
13, 
114. 
15. 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23, 
24, 
25, 
26. 
27, 

Kadro Verilmeyen Köyler 
U • 1 
—1 "T 

Kazıklı Köyü Camii 
Sof alıcı Köyü Camü 
Durnalık Köyü Camii 
Abayır Köyü Camii 
SüKiklü Köyü Camfi 
Yaycı Köyü Camii 
Almalı Köyü Camii 
Kozlııyazı Köyü Camü 
Beşkuyu Köyü Camii 
Kavşak (Y. Kiliseclk) K. C. 
Akpınar Köyü Camii 
Burç Karakuyu K..C. 
Dindarlı K. C. 
Açaroba K. C. 
Karacomak K. C. 
Yaylacık K. C. 
Töreli (Babakır) K. C. 
Kuşçu K. C. 
ÜüterK (Y. Araptar) K. C. 
Kumrultamurkesen K. C. 
Kayakent (Kavşak K. Mezrası) 
K. C. 
Uğurtepe (T. İbrahim) K. C. 
Yeıiîyapan (Cerît) K. C. 
Dımışkılı K. C. 
Ağaçlı (Boyno Obası) 
Zülfikar K. C. 
Narhça K. C. 
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Kadro Verilen Köyler 

28. Karacalburç K. C. 
29. Karacaören (Karacaviran) K. C. 
30. Karadede K. C. 
31. Karasakal K. C. 
32. Karayusuflu K. C, 
33. Karpuzkaya (Telhüyük) K. C. 
34. Kızıkhamurkesen K. C. 
35. Kirlialıca K. C, 
36. Küçlu K. C. 
37. Korkun K. C. 
38. Kurtuluş (Babailge) K. C. 
39. KüzükkızıMsar K. C. 
40. Küllü K. C. 
41. Medegöz K. C. 
42. Öğümsöğük K. C. 
43. övündük (Karadinekkızık) K.C. 
44. Sam K. C 
45. Sammezrası K. C. 
46. Sarıbaşak (Ispatırınmezrası) K.C. 
47. Sarılar (Yanıaeoba) K. C. 
48. Sarısalkım (İspanrım) 2. Camii 
49. Sarrt (Sarırmezrası) K. C. 
50. Sinan K.C. 
Sİ. SufooğazıK. C. 
52. Taşlıca (Rumeviek) K. C. 
53, Tokdemir K. C. 

Kadro Verilmeyen Köyler 

28. Ufacık K. C. 
29. Çaykuyu K. C. 
30. Ozanlı (PeVirge) K. C. 
31. Tuğlu (Mavzıt) K. C. 
32. Budak (Cartd) K. C. 
33. Bayatlı K. C. 
34. Bekişli K. C. 
35. Cuba (Akçagöze) K. C. 
36. Tekirin K. C. 
37. Kök&alan (Mertmenge) K. Ç. 
38. Ani Köyü 2. Camii 
39. Sarısalkımı 2. Camii 
40. Karasakal K. C. 
41. Dokur (Eknegemriği) K. C. 
42. Kapçağız K. C. 
43. Belen K. C. 
44. Seriııge (Zemge) K. C. 
45. Bozca (Zağa) K. C. 
46. HacıkÖyK.C. 
47. Tîyekli (Hezek Y. Yap) K. C. 
48. Çubükdiken K. C. 
49. IskenderÜ K. C. 
50. ŞeymenK (Düleyse) K. C. 

Gaziantep - İslahiye İlçesine Ait Köylere Verilen Ve Verilmeyen Kadroların Üsteki 

L Aydınoğlu (HaHanh) K. C. 
2. Dolan K. C. 
3. HasanlökK. C. 
4. Kalaycık K. C, 

5. Kayabaşı K. C. 
6. Kazıkh K. C. 
7. KerkÜtK. C. 
8. Kırıkçalı K. C. 

9. Tandır K. C. 
10. Yağızlar (Tezbi)K. C. 
11. Yölbaşı (Haydarkanlı) K. C. 
12. ŞeyMerobası K. C. 
İİ3, Köşcağız K. C, 
14. Fevzlpaşa (Keller) Mh. C. 
15. Gökçedere (Dönek) K. C. 
16. Karaburçlu K. C. 

— 6 

1, 
2, 
3, 
4, 

5, 
«, 
7, 
8, 

9, 
10. 
11. 
12, 
13, 
14. 
İS. 
16, 

14 -

Kurudere Camii 
Köklü Köyü Camii 
İncirli K. C. 
İntüli Köyü-Mameyler 
Mezrası C, 
Telli Köyü Camii 
Arfalı K. C. 
Aşağıbilenler K. C. 
Burunsuzlar Köyü - Kale 
Obası Cami 
Durmuşlar K. C. 
Ydsemek K. C, 
Selver K. C. 
Miisîkanlı K. C. 
Karacaören K. C, 
Kayabaşı Köyü-Kışla Mh. C 
Burunsuzlar K. C. 
Belpınar K. C. 
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17. 
18. 
1% 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25, 
26. 
27, 
28, 

Kadro Verilen Köyler 

Közdere (întilli) K. C, 
KömUrler K. C. 
Kurudere K. C 
Tükbahçe K. C. 
Ohıcak K. C, 
ZenrîrK K. C. 
Sakcagöze (Keferdiz) K. C. 
Çakmak (Muhacirincedi) K. C. 
Hamidiye (Danacık) K. C. 
Kırışikal K. C< 
Nogaylar (Muhacirnauk) K. C. 
Htear K. C. 

17. 
18. 
19, 
20, 
21< 
22. 
23, 
24, 
25, 
26. 
27. 
28. 
29. 

Kadro Verilmeyen Köyler 

Hanağzı K. C. 
Çolaklar K. C< 
GözKihüyük Sayburun Obası C. 
GözJühüyük Kırkağaç Obası Ç. 
tkizkuyu K. C 
Keçi Kuyu Obası K. C. 
Atonali Obası C. 
Ohıcak Köyü-Tüınel JVfh. C. 
ŞatorhtiyÜğü K. C. 
Arfah K. C. 
MeKkanü K. C. 
Sakçagözü Bucağı Yeni C. 
Sakçagözü Bucağı Beydttli 
Mab. Camii 

Gaziantep - Kilis İlçesine Alt Köylere Verilen Ve Verilmeyen Kadroların listesi 

ı< 
2. 
3< 
4, 
5, 
6. 
7, 
8. 
9. 

10. 
11, 
12. 
13. 
14. 
115. 
t6A 

17, 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23, 
24. 
25. 
*< 
27. 
28, 
29, 
30. 

Acar Köyü Camili 
Akıncı (Seve) K. C. 
Arpakesmez K. C. 
Beşikkaya (Enez) K. C. 
Duruca (Karnebi) K. C. 
Göktaş K. C. 
İnanlı (Keferrahinı) K. C. 
Karacaören (Karacaviran) K.C. 
Kuzuîni (Kuzeyne) K. C. 
Mfsırcık K. C. 
Önciipınar (Tfbil) K. C. 
Yavuzlu (YayankÖy) K. C. 
Musabeyh* (Murathüyiiğü) K.C. 
Ağeakent K. C. 
Bozkaya (Fizge) K. C, 
Bulamaçh K. C. 
Çalkay (Pertİkli) K. C. 
Çerçîlli K. C. 
Çınar K. C< 
Deîiosnıan K. C. 
Gözkaya (Gülgünıan) K. C. 
Hasandan K. C. 
Hîsarköy K. C. 
Karadul K. C. 
Karbeyaz K. C. 
Kayapınar (Biiyükkardem) K.C. 
Kızılkent K. C. 
KocabeyK (Merdanlı) K. C. 
Kurtaran (Siptiroz) K. C. 
Mağaracık K. C. 

1, 
2, 
3, 
4. 
5. 
& 
7. 
8. 
9, 

10. 
11, 
12, 
13. 
114. 
15. 
16. 
17. 
18, 
19, 
20. 
21. 
22. 
23, 
24. 
25, 
26. 
27, 
28, 
29. 
30. 

KarameKk Köyü Camii 
TopdağıK. C. 
Kürtüncü K. C. 
Madenyolu K. C. 
Yırvabaşı K. C. 
Körahmatbüyüğü K. C. 
Hüse>1noğlu K. C. 
Koçcağız K. C. 
Narhça K. C. 
Aşağıbademli K. C. 
Eğlen K. C. 
Yedigöz K. C. 
Belentepe K. C. 
Ceritler K. C. 
Tokacgemrigi K. C. 
Gündeğer K. C. 
Cibenek K. C. 
Karaçavuş K. C. 
Yeniyapan K. C. 
Saath K. C. 
Haydarlar K, C, 
BeşenKK. C. 
Çörten K. C. 
Eğrikanne (Doğançay) K. C. 
Karakoyunhı K. C. 
Araphüyüğu K. C. 
Güvenli K. C. 
Aşağdcalecfk K. C. 
Çakkafltpmar K C. 
ÇayıraJüK. C. 
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Kadro Verilen Köyler 

31, Süngütepe (Bavuk - Kanberçele-
bi) K. C. 

3 1 Tahtahkaradut K. C, 
33, YepobaK. C. 
34, Yukanbadenıli K. C. 
35< Zeytinbagı (Hafckenli) K. C. 
36< GüMÜzü Cİspanak4)nbüç) K.C. 
37, Bağarası (Cengiz^enkeli) K.C. 
38, Belenözü (Ravanda) K. C. 
39, KarakıIK. C. 
40, KızıIgölK. C. 
41, Polatfbey (Cerc!k) K. C. 
42, Söğütlü K. C, 
43, Uzunlu K. C. 
44, ÜriinRİ (Sabar) K. C. 
45, Yenüyurt K, C. 

29 ._ 6 . 1978 O : 1 

Kadro Verilmeyen Köyler 

31, 

32, 
33. 
34. 
'35. 
36. 
37. 
38, 
39, 

Durucak K. C, 

Hacılar K. C. 
Hacıpoğlu K. C. 
Demirışık K. C. 
Kaynaklı K. C, 
Kolpmar K. C, 
Topallar K. C. 
DümbiiHii K. C. 
Önıeroğhı K. C. 

Gaziantep - Araban'a Alt Köylere Verilen ve Verilmeyen Kadroların Listesi 

1. 
1 
\ 
4, 
5. 
6, 
7, 

8. 
9. 

lfy 
11, 
1 1 
13, 
14< 
15< 
1«< 
17. 
18, 
19. 
2<N 

Akbudak (Süpürgiiç) K. C. 
Beydili (Arabanbeydıli) K. C. 
ÇiftekozK.C. 
Dağdağancık K. C. 
Eİitfköy K. C. 
Erenbağı (Şeyfodavut) K. C. 
Eniirlıaydar (Emirinhaydar) 
K. C. 
Fısdıkhdağ (Zekteriş) K, C. 
Gökçepayam (Arabanbademce) 
K. C, 
Güllüce (Terzibek) K. C. 
HfcarkÖy K. C, 
Karacaören (Karacaviran) K.C. 
Köklüce (Ardılı) K. C. 
Sankaya K. C, 
Santepe (Kölettik) K. C. 
Taşdeğirmen ((Hararı) K. C. 
Yaylacık K. C, 
Yorveren (Azezi) K. C. 
Yukarıkaravazi K. C. 
B. Çakallı Mezrası K. C. 

ı< 
1 
3, 
4, 
«< 
6. 
7. 

8, 
9, 

10ı 
11. 
12. 
13, 

Aşağıkaravaiz Köyü Camii 
Muratlı K. C. 
Fakıh K. C. 
Nurettin K. C. 
Aşağıyufkalı K. C. 
Yukarıyufkalı K. C. 
Ziyaret K. C. 

Körnııciotfmsı K. C. 
Aşağı#zey K. C. 

Esentepe K. C. 
Eskiaîtıntaş K. C. 
Giinıüşpınar K. C. 
Yufcangüzey K. C. 
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Gaziantep - Yavuzeli İlçesine Ait Köylere Verilen ve Verilmeyen Kadroların Listesi 

Kadro Verilen Köyler 'Kadro Verilmeyen Köyler 

ı< 
2. 
3i 
4. 

5< 

6i 
1i 

8. 
9< 

10H 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Bağtepe (Mandolhı) K. C. 
Bakırca (Bozatlı) K. C, 
Ballık K. C. 
Beğendik (KöhmÜlük) K. C, 

Bîiyükkarakuyu (Antepkaraku-
yu) K. C. 
Değirmfltaş (Kaştel) K. C. 
Haeımallı (Kekliktepe Mh.) 
K. C. 
Kasafba K. C. 
K. Karakuyu (Binamh - Kara-
kuyu) K. C. 
Saraymağra (Romanlı) K. C. 
Sarıbıığday (Lolacrft) K. C. 
Süleymanobası K. C. 
Tösbağlı K. C. 
Üçgöl K. C. 
Yöreli (Belikanlı) K. C. 

h 

2. 
KaraİHİseyinli Köyü Camii 
Karabey K. C. 

Gaziantep - Oğuzeli İlçesine Ait Köylere Verilen ve Verilmeyen Kadrolann Listesi 

1. 
2i 
3. 
4. 
5. 
6i 
7. 
8„ 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ı«< 
17. 

18. 
19. 
20. 

Altınyurt (Şiveydin) K. C, 
Çateku (Tarkrit) K. C. 
Çaytbaşı (Cağdın) K. C. 
Direkli K. C. 
Dokuzyol (Uruş) K. C. 
Duruköy (Hamyeli) K. C. 
Ihitluca K. C. 
Ekinveren (Tifcevet) K. C. 
Giindoğan (Tılbaşar) K. C. 
Sazgın K. C, 
Yakacık (Zırahba) K. C. 
Yazılı (Tünp) K. C. 
Yeşildere (Hacer^Gürsu) K. C. 
Elbeylî (Alimantar) K. C. 
Çıldıraba K. C. 
Erikliyayla (Harbete) K. C. 

Günece (Havarin-Aktepeköyü) 
K. C. 
Karacurun K. C. 
Taşhbakar K. C. 
Yenideğirmen K. C. 

U 
1i 
\ 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
% 

10. 
11, 
12. 
13. 
14. 
15. 
1*N 

17, 

Uğurova Köyü Camii 
Aşağıyeniyapan K. C. 
Çobanbey (İstasyon) K. C. 
Belören K. C. 
Havuzfuçam K. C. 
Kaşyolu K. C. 
Gürsü Köyü Merkez Camii 
Karabey K. C. 
Ambarcık (Sevindi) K. C. 
Gebe Köyü Camii 
Yakacık Köyü 2. Camii 
Ukşlı K. C. 
Tüzel K. C, 
Akçamezra K. C. 
Yalnızbağ K. C. 
Hacıfakdı K.C. (Keçili K. 
Mezrası) 
Kavunluk K. C. 
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Kadro Verflen Köyler 

21, Beylerbeyi K. C. 
22, Doğanpınar (Haral) 
23, Arslanh (Şıhbîlecen) K. C. 
24, B. Karacaören (B. Karacareren) 

K.C. 
215, Çatalçam (ŞMp) K. C. 
26. DeYehüyüğü K. C. 
27. HötoğluICC, 
28, Karacören (K. Karacaviran) 

K. C. 
29, Yukangüneyse K. € , 

Kadro Verilmeyen Köyler 

Gaziantep - Nizip Üçerine Ait Köylere Ve 

ı< 
2i 
3, 
4i 
5< 
6. 
7i 
Si 
% 

10. 
11, 
«* 
13. 
14, 
15. 
16, 
17, 
18, 
19, 
20. 
21, 
22, 
23, 
24. 
25, 
Ki 
27, 

Adaklı (Keret) K. C. 
Akçakent K. C, 
Alahacı K. C. 
Altındağ (Kefercebel) K. C. 
Aşağılbayındır K. C. 
Çanakçı K. C. 
Payıdağ K. C. 
Dazhüyirk K. C. 
Erenköy (Kaktın) K. C. 
Gevence K. C, 
Gökçeli (Kürap) K. C. 
Güder (Kuştam) K. C. 
Gümüşgün (Enlıeş) K. C. 
Günaîtı (Tihniyen) K. C. 
İktece K. C. 
Kamışlı K. C. "*""* """*" 
Kavunlu (Balkıs) K. C. 
Keklik (Zergil) K. C. 
Kıratlı (Kertişe) K. C. 
Kızılcakertt K. C. 
Kızılın K.C. 
Kocatepe (Tırfar) K. C. 
Mağraderesi K. C. 
Turlu K. C, 
Mebmetobası K. C. 
Özyurt (Delbir) K. C. 
Salkım (Hıyam) K. C. 

^ 
2i 
3, 
4 
'5. 
6. 
7. 
*< 
9. 

.1^ 
11. 
12, 
13. 
14< 
15, 
1<>< 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22, 
23, 
24, 

rilen ve Verilmeyen Kadroların Lisftedi 

1, tbrahinışclıri K. C. 
Söğültlü K. C. 
Düzbayır (fam) K. C. 
Mîhrap K. C, 
Dutlu (Torumalınıut) K. C. 
Samandöken K. C, 
Boyluca K. C. 
Erenyolu (Tlfflıabeş) K. C. 
Alacalı K. C. 
Bağlıca K. C. (Kubbin) 
Bahçeli (Hîyar) K. C, 
Danaoğlu K. C. 
Ballı (HaM>) K. C< 
Kalemeydanı K. C. 
Gürbaşak K. C. (Cobur) 
Duraklı (Tabtîk) K. C. 
Karaburç K. C. 
Gürçay K. C. 
Kirkiz K. C. 
Yukarı Bayındır K. C. 
Salkım K. C. 
KıkanK. C, 
Biij iikşemik K. C. (Tosunlu) 
Tiîsîmen K. C. (Sunağı) 
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Kadro Verilen Köyler 

28- Sekili (Orul) K. G 
29. Suboyu (Kefre) K. G 
3(L Tatlıcak (Çağırt) K. C. 
31. Toydemir (Acemi) K. C. 
32. Tuhiktaş (Ferik) K. G 
33< Uluyabr (Mizar) K. C. 
34. Yağmuraian K. C. 
35< Yeriiyazıt (CMet) K. G, 
36, Yııkançardak K. C, 
37. Koyunlar K. G 
38 Kersertlaş K. C. 
39. Kargamış K. C. 
40. Akçaköy K. C. 
41. Çiftİkköy K. G 
42. EJfoghıK.C. 
43. Kelekti (Sara Kelekoğlu) K. C. 
44. Kıvırcık K. C. 
45. Öncüler (Hiifmen) K. C. 
45. YeşeritK. G 
47, Yolağzı (Çokşuruk) K. G 

29 . 6 . 1978 O : 1 

Kadro Verilmeyen Köyler 

2. — Bingöl Milletvekili M. Sait Göker'in, Bin
göl Ilıca nahiyesinde üç kişinin jandarma tarafından 
öldürüldüğü iddiasına ilişkin Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Can 
ile İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nm yazılı cevabı 
(7/274) 

24 . 5 . 1978 
Millet Meclîsi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Adalet ve İçişleri Bakan
ları tarafından yazı ile cevaplandırılmasına delaletle
rinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
M. Sait Göker 

Soru : 
1. — Bingöl'ün Ilıca Nahiyesi Yenfbaşlar köyünde 

19 . 5 . 1978 tarihinde jandarma Astsubayı ile berabe
rindeki jandarmalar tarafından Hasan Kışı ve Timiir 
Kışı ve Mehmet Kışı adlarında üç kardeşin katledil
melerinin sebebi nedir? 

2. — Vahşi hisler ile üç kardeşi köy mahallinde 
kurşunluyarak öldüren şahıslar kimlerdir? Aleyhle
rinde takibat yapılmış ve tevkif edilmişlermidir? 

3. — Jandarma ve zabıta kuvvetlerinin saygınlı
ğını yitirmemesi ve halkımıza eza ve cefa çektirihne-
mes] için ne gibi tedbirler alınmıştır. 

TC 
Adalet Bakanlığı 3 , 7 , 1978 

Geza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3.4.9.1978 - 40291 

Konu : Bingöl Milletvekili Meh
met Sait Göker'in soru önergesi
ne verilen cevap hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 2 , 6 , 1978 gün ve 7/274-1908/10553 saydı yazı
ları. 

Bingöl Milletvekili Sayın Mehmet Sait Göker ta
rafından, Bingöl'ün Ilıca nahiyesinde üç kişinin jan
darmalar tarafından öldürülmeleri sebebiyle sanıkla
rın tespit edilerek tutuklanıp tutuklanmadıkları ve za
bıta kuvvetlerinin saygınlığım yitirmemesi ve halkımı
za eza ve cefa çektfrilmemesi için ne gibi tedbirler 
alındığı konularında, İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığı
mıza yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin, 
Bakanlığımıza taalluk eden kısımları hakkında ge
rekli bilgi aşağıda sunulmuştur. 

1 9 . 5 . 1978 günü Yenibaşlar köyünde bazı şa
hısların çayırlarına giren hayvanların zarar ika etme
leri sebebiyle hayvan ve çayır sahiplerinin kavga et* 
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tikleri; ihbar üzerine, Ihça Jandarma Karakol Ko
mutanı Erdoğan Ekmen'in yanında dört jandarma eri 
olduğu halde olayı yatıştırıp, kavga sırasında hafif 
yaralanan ve şikâyetçi olduklarım beyan eden şahıs
ları, doktora muayenelerini yaptırıp gerekli raporu 
alarak adli tahkikatı ikmal etmek üzere bunları ka
rakola götürürken; yaralılardan, Mehmet Kişi'nin 
sızlanarak bağırmasına kızıp kendisine dipçikle vu
rarak yere düşürdüğü bunun üzerine, Hasan Kişi'nin 
Jandarma karakol kumandanı Erdoğan Ekmen ile 
boğuştuğu ve yerden kalkan jandarma karakol ku
mandanının erlere ateş emri verip akabinde birlikte 
ateş etmeleri üzerine, Ahmet Kişi, Hasan Kişi, Tcy-
mur Kişi adlarındaki üç şahsın öldürüldüğü; yetkili 
Cumhuriyet savcısınca derhal gerekli soruşturmaya 
başlanarak, sanıklar Ihça Jandarma Karakol Kuman
dam Astsubay Erdoğan Ekmen ile jandarma erleri 
Rıfkı Perçin, Cahit Öztürk, Osman Kara, Fehmi 
Erol'un 21 a 5 . 1978 tarihinde sorgularını müteakip 
mahkemece tevkiflerine karar verildiği, tutukluların 
Tatvan Askeri Cezaevine ahndddarı ve haklarında 
1 . 6 . 1978 gün ve 978/353 Hz. 978/218 esas sayılı 
talepname ile adam öldürmek suçundan Bingöl Sor
gu Hâkimliğinde kamu davası açılmış olduğu bu yer 
Cumhuriyet savcılığının 16 . 6 . 1978 gün ve 366 sa
yılı yazısı münderecatmdan anlaşılmıştır. 

Yargı mercilerine intikal eden olayla ilgili ola
rak, kanuni gereği bu merciler tarafından takdir ve 
ifa olunacaktır. 

Keyfiyetin, Sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delalet buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Can 
Adalet Bakam 

TC 
İçişleri Bakanlığı 3.7.1978 
Jandarma Genel 

Komutanlığı 
Ankara 

ÎSTH : 7503-5-78/Em. 
iv*» Asyş. Ş. 1. Ks. 

Konu : Bingöl Milletvekili M. Sait Gö-
ker'in soru önergesi cevabı. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Millet Meclisi Bşk. lığının 2 Haziran 1978 gün 

ve Kanunlar Md. lüğü 7/274-1980/10553 sayılı emri. 

İliği yazı ekinde gönderilen Bingöl Milletvekili 
Mehmet Sait Göker'in, Bingöl Ilıca Bucağında 3 ki
şinin jandarma tarafından öldürüldüğünü iddia eden 

yazın soru önergesindeki soru cevapları aşağıya çıka-
nlmıştır. 

1. (a) BingöTün Ilıca Bucağı Yenibaşlar Köyü
ne 250 metre mesafede geçici olarak konaklayıp daha 
sonra Karlıova ilçesi otlaklarına gidecek olan Beri-
tan göçebelerine ait üç at, köylülere ait çayıra girip 
zarar vermişlerdir. 

(b) Atların zarar verdiğini gören çayır sahiple
rinden Kamil Kişi ve oğlu Mehmet Kişi atlan çayır
dan çıkarmışlar, göçebelerin yanına geîip onlarla kav
ga etmişlerdir. Kavgada her iki taraf taş ve sopalarla 
birbirlerini darpetm'şler, bu arada derhal bulunduk
ları yeri terketmeieri tehdidine maruz kalan göçebe
lerden, Reşat Alkan ve Melek AHkan isimli şahıslar, 
Eıca Bucak Jandarma Takım Komutanlığına müra
caat ederek, dövüldüklerini ve tehdit edildiklerini be
yan ile şikâyetçi olmuşlardır. 

Şikâyet zaptım tutan Bucak J. Takını Komutanı 
J. Asb. Çvş. Erdoğan Ekmen (1976 - 128) olayın tah
kiki için bir onbaşı ile birlikte bir eri olay yerine 
devriye olarak görevlendirmiştir. 

<(c) Şikâyetçi göçebelerle olay yerine gelen jan
darma devriye komutam J. Orib. Cahit Öztürk ile 
J. Eri Rıfkı Perçin YenîbaşTar köylülerinin toplan
dığını, göçebelere bağırıp küfür ettiklerini görmüşler, 
taralflan yatıştırmak istemişlerse de başarı sağlaya
mayınca göçebelerden bir atlıyı J. Bölük Komutanı-? 
na gönderip durumu bildirmişlerdir. 

Bucak J. Takım Komutanı yanına 2 er daha ala
rak öîay yerine gelmiş, tarafları dinlemiş göçebeler 
tarafından çayıra verilen zararın ödenmesini köylü
lerin kabul etmesiyle barışma sağlanmıştır. 

i(d) Ancak daha önceki kavgada yaralanan göçe
belerden bir kadın ile köylülerden Mehmet tsimlî 
şahsın doktora götürülüp raporunun alınması gerek
miştir. Müfreze yaralıları da alarak karakola dön
mek üzere hareket etmiştir. Yolda Mehmet Kişi isim
li yaralı şalısın devriyeye bağırıp çağırmaya hakaret 
etmeye, göçebelerin de karakola götürülmesini iste
meye başlaması üzerine Bucak J. Tk. Komutam ken
disine güvence vermeye çalışmış, kanuni bütün hak
larını alacağını beyan etmiştir. 

Buna rağmen şahıs hakaretine devam etmiş, yer
den taş alıp devriyeye fırlatmaya başlamış, bir taraf
tan da «beni kurtarın kendimi öldüreceğim» diye 
feryat etmiştir. Şahsın feryadı üzerine köylülerden ka
labalık bir grup devriyeye saldırmış, Astsubayı yere 
düşürüp dövmeye başlamışlardır. Durumu gören J. 
Onb. Cahit öztürk ve J. Eri Osman Kara havaya 
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ateş ederek topluluğu dağıtmak istemişlerse de top
luluk daha da saldırgan hale gelip, Bucak J. Ta
kım Komutam yanında bulunan J. Eri Rüfkı Perçin' 
in tüfeğini elinden almak üzere hücum etmişlerdir. 

Tüfeğinin elinden alınmak istenmesi üzerine, mü
tecavizler ile Jandarma eri arasında mücadele başla
mış, bu sırada tüfek otomatik olarak ateşlenmiş, mü
tecaviz gruptan Mehmet Kişi, Hasan Kişi ve oralarda 
(bulunan AK Kişi isabet alarak ölmüşlerdir. 

2. Olay vahşi hislerle değil 1 nci maddede izah 
edildiği şekilde cereyan etmiş olup, olay yerinde tah
kikatı yürüten C. Savcı yardımcısının iddianamesi 
üzerine Bucak J. Takım Komutanı J. Astsb. Çvş. Er

doğan Ekmen, J. Orib. Cahit öztürk, J. Eri Osman 
Kara, J. Eri Fehmi Erol ve J. Eri Rıfkı Perçin gayrı 
muayyen kasıtla adam öldürmek sucundan Bingöl 
Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır. 

3. Jandarma ve zabıta kuvvetleri mevcut yasa
ların uygulanmasında, tarafsız bir tutum izleyerek, bak 
adalet ve eşitlik ilkelerinden ayrılmadan, yurt sathın
da genel güvenlik ve asayişin sağlanması hususla-
nndaki gayret ve başarılan, saygınlığını muhafazada 
en büyük amildir. 

(Arz ederim. 
İrfan özaydınh 
İçişleri Bakam 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

165 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 6 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı 
Cezaların İnfazı hakkında Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun, bazı maddelerinin 

değiştirilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
ve 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu. (1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tari
hi : 7.6.1978) 

2. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işle
yişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan kanun tek
lifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet komisyonla* 
rı raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 6 . 1978) 

3. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel'-
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M". Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meçlisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1978) 

" 4. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun tekli
finin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S, 
Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26/4,1978) 



D6"™ s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayreı : 114 
Toplantı : 1 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi: 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 Sayılı 
Kanunun 2nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
33 ncü Maddesine Bir Frkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (1 /130) 

TC 
Başbakanlık 21 . 4 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-259/04616 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük MiMet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1978 
tarihinde kararlaştırılan «1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 
saydı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi: 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi; 1918 saydı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine dair Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişikte sunuhnuş-
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Yargıtay'daki ve mahkemelerdeki iş hacminin artarak devam etmesinin, adalet hizmetlerinde aksamalara 
sebebiyet verdiği ve bunun adaletin geç tecellisi yanında, vatandaşlarım da haklı yakınmalarına yol açtığı 
bilinen bir gerçek bulunmaktadır. Bu önemi soruna çözüm sağlamak amacıyla, muhtelif dönemlerde birta
kım yasal tedbirler alınmış ve son olarak 15.3.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1696 sayılı Kanunla Ceza 
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Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddeleri değiştiritoniş, mezkûr kanuna bazı maddeler de eMenımiştk, 
Ayrıca, 7 . 6 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1711 sayılı Kanunla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
bazı maddeleri değiştirimiş bulunmaktadır. Ancak, alınan bu yasal tedbirlere rağmen mevcut tikanılklık izale 
edilememiş, yeni bazı düzenlemelere gidilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu hususlar 1977 - 1978 adalet yılının açılış töreninde Yargıtayın Sayın Başkanı tarafından yapılan ko
nuşmada da dile getirilmiş; yüksek mahkemenin, çoğalan işler sebebiyle asli görevini yerine getiremez hale 
geldiği ifade olunarak, çıkış yolu olarak üst mahkemelerin kurulması zaruretine işaret edilip, ayrıca üst mah
kemeler kuruluncaya kadar süratin sağlanması ve Yargıtayın yükünün hafifletilmesi liçin sulh hukuk ve sulh 
ceza mahkemelerinden verilen kararların asliye ve ağır ceza mahkemelerinde incelenerek kesin karara bağlan
ması, sulh ve asliye ceza mahkemelerinden verilen para cezası ile ilgili hükümlerin kesinliliğindn kabulü ve 
kesin kararların değer ölçülerinin çoğaltılması şeklinde bazı çözümler önerilmiş bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak, üst mahkemelerin kurulması yolunda çalışmalar sürdürülmekle beraber, geniş kap
samlı olan bu çözümün gerçekleşmesine kadar, bir yandan Yüksek Yargıtayın hukuk ve içtihat yaratmak, 
yurtta kanunların uygulanmasında birliği sağlamak şeklindeki asli görevini tam olarak ifa edebilmesine im
kân hazırlamak, diğer yandan genel mahkemelerdeki "işlerin de biran önce sonuçlanması ve böylece adale
tin sürat ve isabetle tecellisi için Ceza ve Hukuk Usulü kanunlarında yapılacak yekdiğerine mütenazır deği
şikliklerle sorunun büyük ölçüde halledilebileceği düşünülmüş ve bu değişikliğe tevessül 
edilmiştir. Ayrıca, aşağıda açıklandığı üzere; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanun, Türk Ceza Kanunu, 5434 sayılı Kanun ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair kanunlarda 
günün ivedi ve gereksinmelerine cevap verecek değişiklikler yapılmıştır. 

Kanun tekniği yönünden genellikle, her tasarının ayrı olarak hazırlanıp sunulması gerekmekte ise de; ta
sarıların birbiri ile irtibatlı ve birbirini tamamlar nitelikte bulunması sebepleri ile tekrar ve tedahüllere ma
hal bırakılmaması, tasarıların aynı anda kanunlaşarak uyumsuzluğa meydan verilmemesi düşünceleriyle ayrı 
kanunların bir bütün halinde ve tek tasarı olarak hazırlanması uygun görülmüştür. Aksi takdirde, birbiri 
ile doğrudan doğruya ilgili tasarılardan birisinin kanunlaşmaması halinde, uygulamada halledilmesi mümkün 
olmayan zorluklarla karşılaşmaya mahal verilmiş bulunacaktır. 

Tasarıda, Ceza ve Usul Hukukunun genel ilkeleri aynen muhafaza edilmekle. beraber, uygulamada kolay
lık ve çabukluk sağlayacak, gerek bu ilkelerle gerek diğer kanunlarla çelişmeyecek bir düzenleme öngö
rülmüştür. 

Madde gerekçelerinde etraflıca izah olunacağı üzere, tasarı ile getirilen hükümler şu şekilde özetlenebi
lir. 

Ezcümle: 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun; 116 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, Anayasa Mahkemesinin bu ko

nudaki iptal kararı da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş, 118 nci maddesine eklenen fıkra ve 119 ncu 
maddesine eklenen hükümle kefaletle salıverilen tutuklunun, müteakip soruşturmalarda bulunmasını sağlaya
cak şekilde, kefalet parasının tayin ve takdir edilmesi ve Türkiye'de oturmayanlar için bu miktarın döviz 
olarak ödenebilmesi olanağı kabul olunmuş, 226 ncı maddesine eklenen fıkra ile de, hastalık ve disiplin 
önlemi nedeniyle muhakemenin yapıldığı yargı çevresi dışında bir hastane veya tutukevine nakledilenler hak
larındaki duruşmaların bu nedenlerle aksamaması öngörülmüştür. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesinde yapılan değişiklikle; sulh ceza mahkemelerin
den verilen bir kısım hükümlerin ve icra tetkik merdinden verilen ceza hükümlerinin, kesin olarak hükme 
bağlanması kabul edilmiş, böylece Yargıtayın işinin bir Ölçüde hafifletilmesi amacı güdülmüştür. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun; 310 ncu maddesinde yapılan değişiklikle, temyiz şartı olan de
po parası miktarı artırılmış, 421 nci maddesinde yapılan değişiklikle, ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
bir kısım davalar, asliye ceza mahkemesinin görevine dahil edilmiş ve bununla, tasarı sebebiyle kendilerine 
munzam görev verilen ağır ceza mahkemelerinin işlerinin hafifletilmesi; 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii 
Meriyete Vazına Müteallik Kanunun 29 ncu maddesine 1696 sayılı Kanunla eklenen fıkrada yapılan de
ğişiklikle de, münhasıran para cezasım gerektiren suçlara ait davalara sulh ceza mahkemesinde bakılacağı 
hükmü getirilerek asliye ceza mahkemelerinin işlerinin hafifletilmesi düşünülmüş ve bu Kanuna eklenen ek 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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madde 10 ile de, 1696 saydı Kanunla getirilen ek 5 nci madde hükmünden bir adım- daha ileri gidilerek, ka
bahat fiillerinin tamamında, mahkemede ön ödeme sistemi getirilmiş, bununla mahkemelerin yükünün hafif
letilmesi ve kabahat fiillerinde Ceza Hukukunda modern görüşlere yaklaşma gayesi güdülmüştür. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinde yapılan değişiklikle, taşınır, mal ve alacak 
davalarında kesin hüküm değeri artırılmış ve aym Kanunun 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle 
de, hukuk mahkemelerinden verilen ilamların kesinleşmesinin ne suretle tespit olunacağı belirtilmiştir. 

647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci, 5 nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkralarında yapılan 
değişikliklerle, paranın iştira gücü gözönünde tutularak, beher günün karşılığı para cezaları artırılmış ve bu
nunla cezaların etkinliğinin korunması düşünülmüştür. 

647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, suç tarihinden önce, para ce
zası veya tedbire çevnilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmemiş olanların 10 güne kadar 
(on gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalarının paraya veya bir tedbire çevrilmesi zorunluğu getirilmiştir, 10 
günlük mahkûmiyet hükmünün infazında zamanın kısalığı sebebiyle cezaevlerimizde suçlunun ıslahı yönün
den yararlı ve yeterli çalışma yapılamayacağı aşikârdır. 1976 yılının Mart ve Nisan aylarında cezaevlerine 
giren hükümlülerin % 54,1 Tinin, 15 güne kadar hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm oldukları istatistik bil
gilerinden anlaşılmaktadır. Getirilen bu hükümle özellikle suçlunun cezaevine girmeden topluma yeniden ka
zandırılmasının sağlanması, infazda 647 sayılı Kanunun maksadına uygun bir gelişmenin gerçekleştirilmesi ve 
cezaevlerinin bu şekilde fonksiyonlarını daha iyi yapma olanaklarının temini için mezkûr değişiklik gerekli 
görülmüştür^ 

647 sayılı Kanunun 18 nci maddesine eklenen fıkra ile Türk Ceza Kanununun 404/2 nci maddesine mu
halefetten hüküm giymiş yabancı uyrukluların cezalarının infazında doğan problemleri çözümleme bakımın
dan, hâkimin takdirine bağlı olmak üzere yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Paranın iştira gücü gözönünde tutularak, cezaların etkinliğini korumak ve para cezaları ile hürriyeti bağ
layıcı cezalar arasında dengeyi sağlamak amacı ile Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde de
ğişiklik yapılarak para cezalarının asgari ve azami hadleri yükseltilmiştir. 

Aynı düşüncelerle, adli tevbihi düzenleyen Türk Ceza Kanununun 26 nci maddesindeki para cezası mik
tarı yükseltilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesinde yapılan değişiklikle «bir liranın küsuru hesaba katılmaz» hük
mü getirilmiş, bununla tahsilat ve infazda kolaylık, ayrıca bütçe kanunları başta olmak üzere mali mevzuat 
ile uyum sağlanması amacı güdülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 526 nci maddelerinde öngörülen ceza yatırımları, kamu görevinin ye
rine getirilmesinde ve yetkili makamların yasa ve tüzük hükümlerine aykırı olmayan emirlerine uyulmasında 
etkinliğin sağlanması ve bu konudaki kanuna muhalefet hallerinin müessir bir şekilde cezalandırılması amacıy
la, günün gereksinmelerine cevap verecek şekilde artırılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesinde yapılan değişiklikle, bu maddeye muhalefetten açılan davalara 
Asliye Ceza Mahkemesinde bakılması imkânı sağlanmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesi, doğan zaruretler sebebiyle, yeni baştan düzenlenerek yolları, cad
deleri kaplayan ve kirleten resim, işaret, yazı ve sloganlara karşı etkin bir müeyyide getirilmesi amaçlanmıştır. 

5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle paranın iştira gücü gözönünde tutularak ceza
ların etkinliğinin korunması ve cezalar arasında denge ve uyum sağlanması amacı güdülmüştür. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Daire Kanunun; 25 nci maddesinde yapılan değişiklikle suç un
surları yönünden madde metninde birlik sağlanmış ve para cezasının tayinine esas olan değerin artırıldığı dik
kate alınarak, para cezasının aşağı haddi ile 2 nci fıkrada hükmedilecek hürriyeti bağlayıcı cezaya beher gün 
karşılığı tekabül edecek para cezası miktarı yükseltilmiş, kaçırılan eşya ve maddenin sif değerine göre cezadan 
indirme yapılmasını öngören son fıkra, bu konuda 33 ncü maddede yeni düzenleme yapıldığı cihetle, bu mad
deden çıkarılmış, 27 nci maddenin 3 ncü fıkrası, 25 nci maddede yapılan değişiklikle uyum sağlayacak biçim-
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de değiştirilmiş, 33 ncü maddesine eklenen fıkra ile, gümrük ve inhisar kaçağı maddelerin, bu kanun hük
mü dairesinde tespit edilecek değerleri esas alınarak cezadan indirme yapılması kabul olunmuş ve 58 nci mad
desinin 2 nci fıkrası kaldırılarak, Türk Ceza Kanununun 89, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
6 nci maddesinde kabul edilen esaslar dairesinde, kaçakçılık suçlarını işleyenlerin cezalarının ertelenebilme-
si sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 116 nci maddesinin 2 nci fıkrası, Anayasa Mah
kemesinin 15 . 6 . 1967 gün ve esas 1966/34, 1967/18 sayılı kararıyla; demire vurma gibi insan sağlığı için 
zararlı olabilecek tedbirin ne suretle uygulanacağı da belli edilmediği cihetle evvelce iptal olunmuştu. Bu de
fa, getirilen hükümle, bu fıkrada belli edilen ve tutuklunun kendisi ve sağlığı için olduğu kadar, öteki tutuk
luların güvenliği açısından da cezaevinde ciddi bir tehlike yaratması halinde, kendisine eza ve sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde ve demire vurma gibi tedbirler dışında, bedeni hareketlerinin kısıtlanmasına olanak sağ
lanması öngörülmektedir. Pek tabiidir ki, maddede açıkça ifade edildiği üzere, hâkim kararıyla uygulanacak 
bu tedbirler, hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi hakkındaki Avrupa Konseyince de kabul edilen minimum 
kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir. 

Madde 2. — «Kefaletin nevileri» başlıklı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesine ekle
nen fıkra ile, kefaletin para olarak takdir edilmesi halinde, bunun miktarını tayin etme durumunda olan 
hâkime tanınan takdir yetkisi genişletilmekte ve suçun niteliği, sanığın kişisel durumu yanında, yapılacak mü
teakip işlemlere sanığın uyup uymayacağı hususları da gözönünde bulundurulmak suretiyle, gerektiğinde bu 
miktarın, suça uyan maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezaya, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
1 nci bendinde yazılı hadler üzerinden tekabül eden miktar ve varsa para cezasının da eklenmesiyle tespit olu
nabileceği kabul edilmektedir. 

Madde 3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 119 ncu maddesine eklenen hüküm, Türkiye'de otur
mayan tutukluların hâkim tarafından kefaletle salıverilmesi halinde, ödenecek miktarın o tarihteki resmi kur 
üzerinden yabancı devlet parasıyla tayin ve takdir olunabilmesine olanak sağlamaktadır. Gerek bu madde ve 
gerekse bundan önceki maddede yapılan değişiklik, ceza kovuşturmalarının aksamadan ve süratle sonuçlan
dırılmasını öngörmektedir. 

Madde 4. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci maddesine eklenen fıkra ile, hastalık veya di
siplin nedeniyle, muhakemenin yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane veya tutukevine nakledilmiş olan 
ve sorgusu yapılmış bulunan tutuklunun, duruşmanın esaslı muamelelerinden olan keşif ve muayene icrası, 
tanık ve bilirkişi dinlenmesi veya belge ibrazı gibi konular dışında, bizzat hazır bulundurulmasına gerek görül
meyen hallerde, celbolunmamasına karar verilebileceği öngörülmektedir. Bilindiği gibi, 1696 sayılı Kanunla Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 226 nci maddesinde yapılmış bulunan değişiklikle, ağır cezalı işlerin 
duruşmasında da sanık veya vekaletnamesinde açıklık bulunan halde, vekilinin isteği üzerine mahkemece sa
nığın duruşmadan vareste tutulabilmesi olanağı kabul edilmiş ve bu değişiklikle uyumlu olarak da, davanın 
görüldüğü yargı çevresi dışında bir başka suçtat tutuklu veya cezası infaz edilmekte olan sanığın, duruşma
dan vareste tutulmasını talep etmese bile, sorgusunun bulunduğu yerdeki mahkemede yapılabilmesi öngörül
müş ve 227 nci maddede yapılan değişiklikle de sanığın hazır bulunmadığı bütün duruşmalara müdafi gönder
me yetkisi tanınmış bulunmaktadır. 

Bu defa aynı istikamette getirilen hüküm; Usul Hukukumuzun anailkelerinden bulunan müdafaanın her 
yönü ile sağlanması, cezaların şahsileştirilmesi ve hakikatin meydana çıkarılması gibi sanığın duruşmada bu
lunmasını gerektiren nedenlere uygun olmak kaydıyla, hastalık veya disiplin sebebiyle başka yer cezaevinde 
veya hastanede bulunanların gereksiz yere duruşmaya celbedilmeleri suretiyle masraf yapılmasının önlenmesi 
yanında bu hükümden kötü niyetle yararlanıp, firar etmek isteyenlerin eylemlerinin engellenmesi ve çeşitli 
nedenlerle sanığın getirilememesi karşısında da, duruşmaların uzamasının önlenmesi amacına yönelik bulun
maktadır. 
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Madde 5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun üçüncü faslında yer alan kanun yolu, temyize mü
teallik bulunmakta iken, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Sulh 
Ceza Mahkemelerinin verilen hükümlerden' bir kısmı ile tcra Tetkik Merciinden verilen ceza davalarına iliş
kin hükümlerin tetkikinin Ağır Ceza mahkemelerince incelenerek sonuçlandırılması öngörülmüş ve bu iti
barla sözü edilen kanunun üçüncü faslının başlığı «Temyiz ve Hükmün incelenmesi» şeklinde değiştirilmiştir. 

Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan ve prensip mahkemesi bulu
nan Yüksek Yargıtay'ın, içtihat yaratmak görevini büyük müşkülâtla yerine getirmekte olduğu ve bu sebep
ledir ki, genel gerekçe kısmında açıklandığı üzere; diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Yargıtay'a kadar gidebile
cek işlerin sınırlandırılması ve üst mahkemeler kuruluncaya kadar bu yolda bir çözüm sağlanması uygun 
görülmüştür. 

Bu maddede yapılan değişiklik ile; Sulh Ceza mahkemelerinden verilen beraata, davanın reddine veya 
düşmesine veya muhakemenin durmasına dair olan hükümlerle, icra Tetkik Merciinden verilen ceza davasına 
ilişkin hükümler ve Sulh Ceza Mahkemesinden verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar ve bunlarla bir
likte veya müştakilen hükmolunan para cezaları, fer'i ve mütemmim cezalar, emniyet tedbirleri ve müsade
reye ilişkin hükümlerin temyiz edilemeyeceği ve bunlara karşı inceleme isteğinde bulunacağı ve incelemenin, 
hükmü veren mahkemenin kazası dairesinde bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesince yapılacağı ve inceleme iste
ği ile, bu istek üzerine yapılacak tetkikatın, temyize ilişkin hükümlere tabi olacağı ve temyize ve incelemeye 
tabi hükümlerin birlikte verildiği ahvalde, tetkik merciinin Yargıtay bulunduğu ve mahkemenin, eski kara
rında ısrarı halinde evrakın Yargıtay'ca kesin surette karara bağlanacağı derpiş olunmuştur. 

Usulün 253 ncü maddesine tevfikan; sanığın beraatına veya mahkûmiyetine, davanın reddine veya düş
mesine ve muhakemenin durmasına dair kararlar hüküm mahiyetinde olup, Ağır Ceza Mahkemesince tet
kik edilecek kararların, yukarıda işaret olunan nitelikteki kararlan kapsaması gerektiğine tasarıda özellikle 
yer verilmiştir^ 

Ayrıca, bu tasarı ile para cezalarının günün koşullarına uyacak şekilde artırılması da gözönünde tutula-
• rak 305 nci maddede temyiz olunamayacağı belirtilen hükümlerde değişiklik yapılmış ve bin liraya kadar ha

fif para cezasına ait hükümlerle, yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen para cezasını müstelzim suçlardan do
layı verilen baraat hükümlerinin temyiz olunamayacağı kabul olunmuştur. 

Diğer taraftan yazılı emirle bozmaya ilişkin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 ncü maddesi 
hükmü, genel ilke istikametinde tasanda olduğu gibi muhafaza edilmiş ve böylece Yüksek Yargıtay'ca tet
kik edilmeksizin kesinleşen tüm kararlar için temyiz incelemesi icrası imkân dahilinde bırakılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usuîü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
temyiz şartlarından olan depo parası on liradan yüz liraya çıkarılmaktadır. Değişikliğin, günün koşullarına 
uygun olacağı ve önemli bir akçalı yükümlülük de getirmeyeceği düşünülmüştür. 

Madde 7. — Maddenin değiştirilmesinden önce; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, ağır ceza 
işlerinden maksat ölüm ve ağır hapis ve beş seneden fazla hapis cezalarını müstelzim cürümlere müteallik 
davalar iken, yapılan değişiklikle ağır ceza mahkemelerinin, on seneden fazla hapis cezasını gerektiren fiillerle 
ilgili davalara bakacağı hükmü getirilmiştir. 

Ezcümle; Türk Ceza Kanununun 455 ve 45<* ncu maddelerinde işaret olunan, tedbirsizlikle ölüme ve ya
ralanmaya sebebiyet fiillerinin, mahiyeti itibarıyla aralarında, bir farklılık mevcut olmadığı halde mücerret 
suçun istilzam eylediği ceza miktarı bakımından, bu suçlarla ilgili davaların Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mah
kemelerinde görülmesi yerine, bu davalann Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmesinin ve keza Türk Ceza Ka
nununun 493 ncü maddesine temas eden mevsuf hırsızlık fiillerine müteallik davaların da aym sebeple; fiille
rin mahiyeti itibarıyla Asliye Ceza Mahkemesinde intaç edilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılmış ve bu 
tanzim tarzı ile 1976 yılı istatistiklerine göre yedi bin civarında olan söz konusu fiillere ilişkin davaların, As
liye Ceza Mahkemelerinin görevine dahil edilmesi suretiyle de, Ağır Ceza Mahkemelerinin iş yükünün bir öl
çüde hafifletilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci mad
de ile, tatbikatta başarılı sonuç veren «ön ödeme» konusunda yeni bir mesafe daha alınması için Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununa bu defa eklenen 10 ncu madde ile «ön ödeme usulü» yeniden ve daha geniş bir 
biçimde düzenlenmiştir. 
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Kabahat fiilleri için; sanığın, suça temas eden kanun maddesinde hürriyeti bağlayıcı cezanın öngörül
düğü ahvalde, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen para cezasının asgari haddi 
üzerinden ve hürriyeti bağlayıcı cezanın aşağı haddine tekabül eden miktarını, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için, yukarıda 
işaret olunduğu üzere tespit olunacak miktar ile, para cezasının aşağı haddini, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce muhakeme masrafları ile birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi halinde mahkemece sanığın kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikler nazarı itibara alınarak bu ta
lebin kabulünü mütaakıp on gün içinde merciine ödenmesi halinde davanın ortadan kaldırılmasına hükmolu-
nacağı esası -getirilmiştir. 

Kabahat niteliğindeki suçu tespit eden maddede ayrıca meslek ve sanatın icrasının tatili cezasının bulun
masının, bu madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği; ceza kararnamesine itiraz üzerine, 
duruşma icrası gereken hallerde de, bu hükmün uygulanması icabedeceği tasarıda belirtilmiştir. 

Tasarı; yukarıda işaret edildiği üzere ek 5 nci maddedeki uygulamanın genişletilmiş bir şekilde devamı ma
hiyetinde olup, hususiyle mahkemelerin işini önemli ölçüde azaltma maksadına matuf bulunmaktadır. 

Maddenin uygulamaya girmesiyle, nitelikleri yönünden diğer fiillere nazaran daha az vahim olan kabahat 
fiillerinde, hem yargılamanın ve dolayısıyla mahkeme işlerinin çabuklaştırılması yanında, sanığın da bir mah
kûmiyet hükmü ile karşı karşıya kalması önlenebilecek, ayrıca devamı gereken yargılamadan önce, sanığın ön 
ödemede bulunması da, mağdur yönünden değer yargısını olumlu yönde etkileyecek, binnetice tarafları daha 
tatmin edici bir sonuç verecektir. 

Bu uygulama, madde metninde açıkça belirtildiği veçhile müsadereye, emval istirdadına engel olmayaca
ğı gibi, şahsi hakka ilişkin konularda da mağdurun hakkını talep etmesine de mani teşkil etmeyecektir. 

Madde 9. — Bu madde ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yapılmak istenen değişiklik, sadece, temyiz edilebilecek hükümlerin değer sınırı olarak belirlenmiş (2 000) lira
nın (3 000) liraya çıkartılmasından ibarettir. Bu hüküm 7 Haziran 1973 tarihinde yürürlüğe giren ve Usul Ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 1711 sayılı Kanunla getirilmiş bulunmaktadır. Ancak o günden bu yana 
paranın satınalma gücündeki değişiklik bir yandan, artan iş hacminin Yargıtay'a yansıyan yükü diğer yandan 
konunun yeniden ele alınmasını gerektirmiş ve kesin olarak verilecek hükümlerin miktar ve değer sınırını 
2 000 liradan 3 000 liraya çıkarmak suretiyle bu sorunun bir ölçüde hafifletilmesi gereği duyulmuştur. 

Madde 10. — Bu madde gereğince Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 443 ncü maddesine eklenen 
fıkra ile, uygulamada uzun süredir anlaşmazlık konusu olmuş bir sorunun çözümlenmesi amaçlanmıştır. Halen 
yürürlükte bulunan usul hükümlerine göre bir hükmün kesinleştiğine ilişkin yazının hangi görevli tarafından 
imzalanıp onanacağı hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. 

Bugün uygulamada, bazı mahkemeler, kesinleşme şerhini bizzat hâkim tarafından imzalanmak suretiyle 
gerçekleştirdiği halde, bazı yerlerde başkâtibin imzasıyla yetinilmektedir. İlamların infazı bakımından çok 
önemli bir etken olan kesinleşme yazısının, bütün yasal koşulları denetlemek suretiyle hâkim tarafından imza
lanması, işin önem derecesine uygun bir işlem sayılması gerekir. Nitekim, nüfus ve tapu işlemlerinde çoğu kez 
bazı duraksamalara ve diğer mevzuatta yer alan hükümler karşısında, başkâtibin onay yazısının yetersizliğinin 
ileri sürülmesine sebep olmakta; bu yönden ilgililer birtakım güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 

Öte yandan ceza hükümlerinin kesinleşme yarışımını hâkim tarafından; onaylanacağına lillişkıin Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 396 nci maddesi hükmü de dikkatte alınarak, (blir yandan uygulama ve düzenle
mede birlik sağlanması,' öte yandan işin önemline ve gereğine uygun bir sonuca, varılması açısından böyle bir 
hükme lihtiyaç duyulmuş bulunmaktadır. 

Madde 11. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesiyle kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezajlar yerline, mahkeme suçlunun kişiliğine, suçun işlenjrnesiinıdeki suret ve şekil özeliklerine, du
ruşmada tahassül eden kanaate göre, Ibu maddemin 1 ci fıkrasının 1 ndi. bendinde yer ajan para, cezasının 
uygulanmasına, 'karar vertilelhilecektir. 

Bu mliktar; evvelce kabahatlerde beher gün karşılığı 10 ila 20 lira hafif ve cürümlerde 20 İâ 40 lira hesa
biyle ağır para cezası liken, getirtilen hükümle paranın günümüzdeki değerli nazara ajlınarâ k ve cezanın etkin
liği de düşünülmek suretiyle artırılmıştır. 
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Maddenin ikjinlüi fıkrasında yapılan, değişiklik ile de; suç tarihinden önce, para cezası veya, tedbire çevrilmiş 
olsa dahıi, hürriyeti 'bağlayıcı cezaya mahkûm edilmemıiş olanlarını on güne kadar (on, gün dahil) hürriyeti 
(bağlayıcı cezaya, mahkum edildikleri ahvalde işlbu cezaların, maddenin ibirlinci bendinde yazılı ceza, veya 
tedbirlerden: birline çevrilmes'i uygun görülmüştür. 

Zira, çok Ikısa süreli sayılabilecek hürriiyelti bağlayıcı cezaların aynen infazının, süre itibarıyla, hükümlünün 
ıslahı gayesine hizmet edemeyeceği ve bu litilbarla sözü edilen hükümlüler hakkında, verilen on günlük mah
kûmiyet hükmünün, zamanını kısalığı sebebiyle, suçlunun cezaevinde ıslahı yönünden yararlı ve yeterli jbıir 
çalışma yapılamayacağı cihetle, getirilen 'bu hükümle hürriyeti bağlayıcı cezanın,, para, cezasına veya mad
dede yazılı tedbirlerden birine çevrilmesinin muvafık olacağı düşünülmüştür. Bu şekilde suçlunun cezaevi
ne girmeden topluma yenliden kazandırılmalının sağlanması ve infazda, 647 Sayılı Kanunun maksadına uy
gun Ibıir gelişmenin gerçekleştirilmesi uygun, görülmüştür. 

MADDE '12, — Bu madde ile 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 5 nci maddesinin altıncı 
fıkrasında değişiklik yapılarak, hükümlünün, tebliğ olunan ödeme emri üzerine; para, cezasını ödememesi 
halinde Cumhuriyet Savcısının kararı ile bir gün 30ı lira sayılmak suretiyle hapsedileceği ve 30 liradan aşağı 
hükmolunıan para cezalarının 'bir gün hapse çevrileceği ve hükümlünün mahpus kaldığı her gün için 30 lira 
indirildikten sonra geri kalan parayı ödemesi halinde, hapisten çıkarılacağı öngörülmüşltür. 

Maddenin tadilden önceki sekiline nazaran; para cezalarının infazında bir gün 10 lira sayılmak suretiyle 
muamele ifa edilmekte liken, 647 Sayılı Kanunun diğer maddelerinde yapılan değişikliğe uygun tarzda ve 
muadeleti sağlamak maksadıyla tasarı ile ibu şekilde bir düzenleme getirilmiştir. 

Madde 13. — 647 Sayılı Cezaların, İnfazı Hakkında Kanunun 18 ncü maddesine eklenen Ibu fıkra ile; uyuş
turucu maddeleri mücerret kullanmak ve bu maksatla yanında bulundurmaktan dolayı haklarında Türk Ce
za Kanununun 404/2 nci maddesli hükmü uygulanan yabancı uyrukluların, mahkûm edildikleri hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile, emniyeti umumiye nezareti ajltında 'bulundurulma cezalarının infaz edilmemesine mahke
mece karar verilebileceği hükmü getirilmiştir. 

Ancak, hükümlü hakkında, bu uygulamanın yapılabilmesi için, hükmedilen para cezası (ile mahkeme mas
raflarını (tamamen ödemjiş olması ve cezanın memleketimizde infazında, hükümlünün kişiliği ve Itoplumun 
şartları bakımından bir yarar görülmediğine mahkemece karar verilmiş olması gerekli görülmüştür. 

Sözü edilen kararın tefhim veya tebliğini takip eden, bir hafta zarfında hükümlünün yurdu kendiliğinden 
terk etmemesü veya terk ettiği tarihten itibaren, beş yıl dçinde tekrar yurda gtanesi halinde infaz olunmayan 
cezanın, aynen yerine getirileceği öngörülmüştür. 

Tasarı ile, yabancı uyruklu hükümlüler hakkında bahis konusu kararın verilebilmesi, doğrudan doğruya 
mahkemenin takdir yetkisine bırakılmıştır. Mahkemelim, mahkûmiyet hükmünün infazında, toplum santiarı 
ve hükümlünün kişiliği ba,kımjindan yarar bulunup bulunulmadığını mutlak surette takdir yetkisine sahip ol
duğu ve bu yoldaki uygulamanın, 647 Sayılı Kanunun 18 ncü maddesünlin (iki ve üçüncü fıkralarını tamam
layan bir mahiyet taşıdığı ve hükümlerini infazında foJr farklılık ve ayrıcalık suretinde kabul ve telakkisinin 
mümkün olmadığı düşünülmüştür. Nitekim, halen Dan1'marka, isveç giilbü Avrupa Ülkelerinde kendi kişisel 
ihtiyacı için az miktarda uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı yabancılar hakkında, hiçbir takiba,t ya
pılmamakta; ve bunların derhal yurt dışına çıkarılmaları yoluna gidilmektedir. 

Pek tajbiidir ki; mahkeme bu konudaki kararım ittihaz etmeden önce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nun 31 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısının mütalaasını alacaktır. 

Madde 14̂  — Bu maddede yapılan değişiklik ile Türk Ceza Kanununun 19 nlcu maddesindeki ağır para 
cezasının asgari haddi 600 lira, azamli haddi 100 000 lira olarak tespit edilmektedir. 

Paramın iştira, gücünün bugünkü durumu ve cezanın etkinliği bakımından yapılan değişikliğin, lüzumlu ve 
zaruri bulunduğu düşünülmüş ve ayrıca 5435 Sayılı Kanunun 2 neti maddesinin tadili sebebiyle, çeşitli ceza 
hükümlerini havi kanunlar arasında ahengini teminimin muvafık olacağı mütalaa edilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde (ile Türk Ceza Kanununun 24 nci maddesinde yazılı bulunan hafif para cezası
nın asgari haddi 300 lira, azama haddi 10 000» lira, olarak tespit edilmektedir. Para değerinde vukulbulan 
değişliktik karşısında cezanın) etkinliğinin sağlanması amacı ile bu değişiklik uygun görülmüştür. 
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Madde 16. — Adli tevbih yapılabilmesinin şartları arasında bulunan, Kanunda yazıh para cezası mikta
rının, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde bu tasarı ile yapılan değişikliğe muvazi surette ar
tırılması gerektiği düşünülmüştür. Bu şekilde madde hükmü dairesinde adli tevbih yapılmasına karar verilebil
mesi için, Kanunda yazılı cezanın yukarı haddinin bir ay hapis veya hafif hapis, yahut bin lira ağır veya ha
fif para cezasını geçmemesi gerektiği hükmü getirilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde ile, Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişik
likle; para cezalarında bir liranın küsurunun hesaba katılmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Değişiklik ile para cezalarının infazında kolaylığın sağlanması ve ayrıca bütçe kanunları başta olmak üze
re mali mevzuat ile ahengin temin ve tesisi düşünülmüştür. 

Madde 18. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinde belli edilen ceza miktarları gü
nün gereksinmelerine cevap verecek şekilde artırılmış bulunmaktadır. Nitelikleri Anayasamızda belirtilen Hu
kuk Devleti olmanın bir gereği olarak, Anayasa ve yasalarımızın Devletin fonksiyonlarının yerine getirilme
sinde öncelikle kamu kesiminde memuriyet görevi alanların gereken titizliği göstererek görevlerinin ifası sıra-. 
smda ihmal ve gecikme göstermemeleri kuşkusuz bulunmakta ve yapılan değişiklik bu amaca yönelik ola
rak düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Bundan önceki maddede arz ve ifade olunan gerekçeyle memuriyet görevinin kötüye kul
lanılması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinde öngörülen ceza miktarları da artırılmıştır. 

Madde 20. — Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesinde yazılı cezanın nevi evvelce ağır hapis iken, 
yapılan değişiklik ile hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarına dokunulmaksızın bu suçun cezası üç seneden se
kiz seneye kadar hapis olarak tespit olunmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 nci maddesine muvazi surette yapılan bu değişiklik karşısın
da; mahiyetleri itibarıyla, aralarında farklılık bulunmayan hırsızlık suçlarına müteallik davaların Asliye Ce
za Mahkemesinin görevine ithal edilmesinin ve netice itibarıyla ağır ceza mahkemelerinin iş yükünün bir öl
çüde hafifletilmesinin mümkün ve muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Madde 21. — Bu madde ile yetkili makamlar tarafından adli işlemler yahut kamu güvenliği veya kamu 
'düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle yasalara ve tüzüktere aykırı olmayarak verilen emirleri 
dinlemeyenler veya bu yolda alınmış tedbire uymuyanlar ile maddede öngörülen yasaklama ve yükümlülük
lere aykırı hareket edenler haklarında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde öngörülen ceza miktarla
rı, günün gereksinmelerine uygun olacak şekilde artırılmıştır. 

Madde 22. — Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi; Belediyelerce ilan yapıştırmaya tahsis edilmiş 
yerlerin maadasına mezuniyet haricinde ilan yapıştırılması halini müeyyide altına almış iken, bu defa yapılan 
değişiklik ile umuma mahsus veya umuma açık veya herkes tarafından görülebilecek mahallere veya amme 
hizmetine tahsis edilmiş işaret ve levhalara basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya yazılmış her türlü ya
zı veya resimleri veya bunları havi kâğıt, pano, pankart, bant veya benzerlerini asanlar veya her ne suretle 
olursa olsun bu yerleri boyayanlar veya resim yapanlar veya yazı yazanların veya bu fiilleri yaptıranların, 
fiili daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aydan üç aya kadar hafif hapis ce
zasıyla cezalandırılacakları öngörülmüştür. 

Son yıllarda, diğer ülkelerde olduğu gibi memleketimizde de çeşitli sebep ve maksatlarla umumi yollar, 
cadde ve sokaklar ile buralardaki işaret levhaları ve diğer yerlere yazılar yazıldığı, resimler yapıldığı veya 
asıldığı ve mahzurları harkesce bilinen bu halin önlenebilmesi için sözü edilen maddenin değiştirilmesinin 
zorunlu olacağı düşünülmüştür. 

Maddenin tadilden önceki şekline göre; Belediye teşkilatı bulunan yerlere maksur olmak üzere, encü-
menlerce verilebilen cezanın bundan böyle Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından hükmolunacağı, öngörülen ce
zanın mahiyeti itibarıyla tabii bulunmaktadır. 

Madde 23. — Paranın bugünkü satın alma gücü nazarı itibara alınarak, gerek ceza kanununda, gerek hu
susi kanunlarda mevcut para cezalarının aşağı ve yukarı haddinin muayyen nispet dahilinde düşünülmüş ve 
bu sebeple 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
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Maddede yapılan değişiklikle; Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bu
lunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarına 
dokunulmamış olan para cezalarının elli misline, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31.12.1939 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları otuz misline, 1.1.1940 tarihinden 
31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalarının yirmi misline, 1,1.1946 
tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalarının on misline, 
1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları beş 
misline ve 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ce
zalarının üç misline çıkarılması ve bu suretle hükmedilecek para cezalarının, kabahatlerde üç yüz ve cürüm
lerde altıyüz liradan aşağı olamayacağı öngörülmüştür. 

Böylece artırmanın; para değerinin önemli ölçüde değiştiği devrelere göre tespiti suretiyle bir düzenleme
ye yer verilmiştir. 

Madde 24. — Özel kanunlarda niyet mercii gösterilmemiş olan suçlara müteallik davaların, Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülmesi sebebiyle, nitelikleri bakımından Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından görülmesi ge
reken birtakım davaların, Asliye Mahkemelerinin iş yükünü artırdığı anlaşılmış ve bu duruma son vermek 
maksadıyla, özel kanunlarda yazılı kabahat fiillerine ait bütün davaların Sulh Mahkemelerinde görülmeleri 
için Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazına Müteallik Kanunun 29 ncu maddesine, 1696 sayılı Kanunun 
51 nci maddesiyle bir fıkra eklenmiştir. 

Bu defa aynı maksatla ve mahiyetleri nazarı itibara alınarak münhasıran para cezasını müstelzim fiille
re ait davaların da, Sulh Mahkemelerinde görülmesinin muvafık olacağı düşünülmüş ve tasarı ile bu yolda bir 
düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 25. — Bu madde ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, 27 nci maddesin
de değişiklik yapılarak, birinci fıkrada inhisar maddeleri için tayin olunacak para cezasının, bu maddelerin 
sif değeri ile birlikte, özel kanunlarında yazılı para cezası veya resim esas alınarak, hesaplanması öngörül
müş ve fıkra gereğince hükmolunacak para cezasının aşağı haddi günün koşulları dikkate alınarak 1 000 li
raya çıkarılmış, para cezasının belli haddi aşması halinde bu miktarı aşan kısım için hafif hapis cezası uy
gulanmasını öngören ikinci fıkrada, hürriyeti bağlayıcı cezanın verilebilmesi için aşılması gereken para ceza
sı tutarı ile beher gün karşılığı para cezası miktarı, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendinde 
kabul edilen azami had esas alınarak artırılmış; ticari vesair amaçla yapılan kaçakçılık eylemleri için, öngö
rülen para cezasının sadece gümrük, vergi ve resimlerinden ibaret olacağına dair üçüncü fıkra, bu maddenin 
birinci fıkrasıyla uyum sağlayacak sekide değiştirilmiş ve gümrük kaçağı eşya için gümrüklenmiş, inhisar 
maddeleri için de sif değer ile birlikte özel kanunlarında yazılı para cezası veya resim esas alınarak para ce
zasının tayini olanağı getirilmiş ve kaçırılan eşya ve maddenin sif değerine göre indirme yapılmasını öngö
ren son fıkra, bu konu ayrıca 33 ncü maddede düzenlendiği cihetle madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 26. — Bu madde ile, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun 27 nci maddesi-' 
nin üçüncü fıkrası değiştirilerek, 25 nci maddenin üçüncü fıkrasında olduğu gibi cezamn hesabında, gümrük 
kaçağı malın gümrüklenmiş değeri ve inhisar maddesi için de özel kanunlarındaki para cezası veya resim 
ile sif kıymetin nazara alınması esası kabul edilmiş, ayrıca memnu eşya ve maddeler için bunların kıymet
lerinin beş misli yerine on misli ağır para cezası verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 27. — Bu madde ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men vo Takibine dair Kanunun 33 ncü maddesine 
bir fıkra eklenerek, gümrük ve inhisar kaçağı maddelerin bu kanun hükümleri dairesinde tespit olunacak 
değerleri esas alınmak suretiyle, tayin olunacak cezadan Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesiyle uyum 
sağlayacak şekilde artırma ve eksiltme yapılması kabul edilmekte ve bu şekilde hükmolunacak cezamn adil 
ölçüler içerisinde tayin ve takdir olunması olanağı getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Bu madde ile Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanuna göre hükmedilecek 
cezaların tecil olunamayacağına dair anılan kanunun 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hüküm yürürlük
ten kaldırılmakta ve genel hükümler dairesinde Türk Ceza Kanununun 89 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hak
kında Kanunun 6 nci maddesinde beli edilen esaslara uyulmak suretiyle kaçakçılık suçlarını işleyenlerin ce
zalarının da ertelenebilmesi imkânı kabul olunmuş bulunmaktadır. 
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Geçici Madde 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Sulh 
Ceza Mahkemelerinden verilen beraata, davanın reddine veya düşmesine veya muhakemenin durmasına dair 
olan hükümler ile, İcra Tetkik Merciinden verilen ceza davasına taalluk eden hükümler ve Sulh Ceza Mah
kemelerinden verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin hükümlerin temyiz olunamayacağı öngö
rülmüştür. Ancak, maddenin yürürlüğe girmesiyle herhangi bir yanlış tatbikata mahal bırakılmamak üzere 
geçici 1 nci madde hükmü sevk olunmuştur. Bu madde gereğince; Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Ce
za Mahkemelerinden verilen hükümlerin temyiz merciinin Yargıtay bulunduğu derpiş olunmuştur. 

Böylece; Usulün 305 nci maddesine tevfikan yapılacak inceleme ve temyiz tetkikatının, bu kanun uyarın
ca hangi hükümlere sari olduğu tespit edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Tasarının 7 nci maddesiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 nci maddesi 
hükmü değiştirilmiş ve Ağır Ceza İşleri meyamna; on seneden fazla hapis cezasını müstelzim cürümlere mü
teallik davalar ithal edilmiş ve 20 nci madde ile de, Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesine mümas hır
sızlık fiilinin cezası, ağır hapisten hapse tahvil edilmiş ve 15 nci madde gereğince, Ceza Kanununun Mevkii 
Meriyete Vazına dair Kanunun 29 ncu maddesinde yapılan değişiklikle, münhasıran para cezasını müstelzim 
fiillere ait davalara Sulh Ceza Mahkemelerince bakılacağı öngörülmüştür. 

Bu değişikliğin neticesi olarak, evvelce Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine dahil bulunan bir kısım da
vaların bundan böyle Asliye Ceza Mahkemelerince ve Asliye Ceza Mahkemelerinin görevine giren bazı işle
rin de Sulh Ceza Mahkemelerinde rüyeti gerektiği düşünülmüştür. 

Geçici 2 nci madde gereğince; yukarıda işaret olunan değişikliğin bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerine intikal etmiş bulunan kamu davalarına, görev yönünden tesir 
etmeyeceği derpiş olunmuştur. 

Geçici Madde 3. — Ceza Hukukunun genel prensibi olarak daha önce mahkûm edilmiş bulunanların da 
leyhe olan bu hükümden yararlanmalarını temin bakımından geçici 3 ncü madde hükmü sevkedilmiştir. 

Bu madde gereğince; kanunun yürürlüğe girmesinden önce on güne kadar (on gün dahil) hürriyeti bağ
layıcı cezaya mahkûm edilenler hakkında, talebe bağlı olmaksızın hükmü veren mahkemece evralk üzerinde 
inceleme yapılarak, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklik hükmünün uygulan
ması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu suretle; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, on güne kadar hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
edilenlerin cezalarının, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde işaret olunan ceza veya tedbirlerden birine çev
rilmesi sağlanmış olacaktır. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile kanunun 28 nci maddesi hükmü dairesinde, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun tecili önleyen 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı 
gözönünde tutulmak suretiyle, kanunun yürürlüğe girmesinden önce erteleme hükmünden istifade etmemiş 
bulunan hükümlülere, durumları Türk Ceza Kanununun 89 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Kanu
nun 6 nci maddelerindeki koşullara uyduğu ölçüde, erteleme olanağından yararlanma durumlarının yeniden 
incelenmesi sağlanmıştır. 

Tasarının 29 ve 30 ncu maddeleri yürürlük ve yürütme konularını düzenlemektedir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

1412 jsaıyılı Ceza Muhakemeleri üsultü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine fılkra 
ve bu Kanona bin ek madde eklenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci madde-
sriniın 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647- sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun baızı maddelerinin 
ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Ka
mımın, bazı maddeterinin değiştirilmesi, 33 noü maddesine bir fıkra eiklenmıesi ve 58 nci maddesiriin 2 nci 
fıkrasının yürürlükıten "kaldırılması hakkında kanun tasarısı, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Çan'ım ve bu Ba
kanlığın diğer temsilolıerinlin de katılmasıyla Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

Yargıtayda ve ilk derece adalet mahkemelerinde mevcut iş yükünün hafifletilmesi mahkemelerde yar
gılama işlemlerinin çaibuMaştırılması amacıyla sulh ceza mahkemelerinden ve icra tetkik merciinden verilen 
ceza hükümlerinin, Yargıtay yerine ağır ceza mahkemelerinde incelenip kesim sonuca bağlanmasıını; 

Beş seneden on seneye kadar hapis cezasını müstelzim cürümlere mülteaMik davaların ağır ceza mahkeme
leri yerine, asliye ceza 'mahkemelerinde görülmesini; 

Münhasıran para cezasını gerektiren suçlarla ilgili davaların sulh ceza mahkemelerinde rüyet olunmasını; 
Ceza mahkemelerinden verilen para cezalarında ve hukuk mahkemelerince hlütomolunan taşınır mal ve ala

cak davalarında kesin hüküm değerinin artırılmasını; 
Cezaevinde, gerek kendi güvenliği ve gerekse öteki tutuklular için maddi tehlike yaratan tutuklular hak

kında hâkim kanarayla tedbir alınmasını ve kefaletle salıvermede «hangi esasların uygulanacağını; 

Muhakemenin yapıldığı yargı çevresi dıŞmda bir cezaevi veya hastanede ıbulunan tutuklunun hangi hal
lerde mahkeme kararıyla duruşmaya celbedimeyebileceğini; 

Kabahat niteliğinde suç işleyenler hakkında «ön ödeme» kuralımın genişletlerek mahkemece uygulanma
sına!; 

Kabahatlerde ve cürümlerde hürriyeti bağlayıcı cezanın beher gün karşılığı para cezası miktarlarının ar-
tatoıasına ve evvelce hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmeyenler hakkında 10 güne kadar hükmolu-
nan hürriyeti bağlayıcı cezanın behemahal tedbir veya para cezasına dönüştürülmesini; 

Uyuşturucu maddeleri kullanmak ve bu maksatla bulundurmaktan mahkûm edilen yabancı uyrukluların, 
beli şartlan yerine getirmeleri kaydıyla yurt dışına çıkarılmalarainı; 

Türk Ceza Kamumu ve ceza hükmünü taşııyan diğer kanunlarda yazılı para cezası miktarımın artırılmasın*; 
Kamu hİ2metii yapanların görevi suiistimal ve ihmal suçlarıma ve yetkili makamlarca verilen emirleri 

dinlemeyen ve alınan tedbirlere uymayanlara uygulanacak ceza müeyyidelerinim artırılmasını; 
İlan yapıştırmaya izin verilen yerler dışındaki mahalleri kirletenler hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza uy-

gulanmasıını; 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibime dair Kanunun 25, 27, 33 ncü maddelerinim uygulanmasiinda 
birlik ve kolaylık sağlayacak düzenlemeleri ve kaçakçılık suçlarından mahkûmiyet halinde tecili ömleyen hük
müm kaldıırıltrnasını; 
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Öngören kanun tasarısı, Kormsyonumuızoa ofumhıı mütalaa edilerek maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 
Tasarımın, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesini değiştiren çerçeve 1 nci 

maddesi; bu maddede yazılı tedbirlerin yine bu maddede öngörülen amaç doğrultsunda hâkim kararıyla 
ugyulanacağı, acele halterde görevliler tarafından yapılacak uygulamalarım ise derhal hâkim onayıma sunu
lacağı temennisi ile 2 ve 3 ncü maddeleri ise gerekçelerinde yazalı sebepler yerinde görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

4 ncü çerçeve madde 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nloı maddesine bir fıkra ek
lemektedir. Tutuklunun mahkemece celbedimemıesine-karar verlebilmesi için, sorgusunun yapılmış olması 
şartı yanında celbedilemeyeceği oturumlarda; «Duruşmanın esaslı muameMednıin yapılmaması» şartı da fık
raya eMenmıiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

5, 6 ve 7 nci maddeler uygun görülerek aynen 'kabul edilmıiştir. 
Çerçeve 8 nci maddeyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenmek âstemen ek 10 ncu 

madde dilbilgisi kurallarına göre düzelıtlmiştir. 
9 ve 10 ncu maddeler aynen kabul edlmıiştlir. 
Çerçeve 11 nci maddeyle 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinfoı 1 noi Merasimim 1 nci bendiyle bu madde

nin 2 nci fıkrası değiştirilmektedir. 647 sayıl* Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasıındakti hürriyeti bağlayı
cı cezanın diğer ceza ve tedbirlere çevriebiılmeısıini belirleyen 10 günlük süre, günün koşullarına uygun ola
rak 30 güne çıkarılmış ve madde bu değişik sekiyle benimsenmiştir. 

12 nci madde tasarı metninde olduğu gibi kabul edilmiştir. 
Hükümlülerin yaş ve sağlık durumları sebebiyle oturdukları yerde, veya mahkûmiyet süreleri itibariyle 

cezaevi dışında, cezalarını çekme 'imkânlarının artırılması Komisyonumuzca uygun görüldüğünden 647 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentlerini değiştiren bir hüküm kabul edilerek tasarıya 13 ncü 
madde olarak eklenmiştir. 

Açık infaz kurumlarına geçmeye hak kazananların hükümlülük sürelerinin yarısı yerine üçte birini iyi hal 
üe geçirmiş olmaları şartıyla bunlara yol hariç, bir günden 10 güne kadar izin verilebilmesini sağlamak 
amacıyla 647 saydı Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendinin değiştirilmesi uygun görül
müş ve 14 ncü madde olarak kabul edilmiştir,: 

Çerçeve 13 ncü madde ile değiştirilmek istenen 647 sayılı Kanunun 18 nci maddesi, yabancı uyruklu hü
kümlülerin para cezası ve yargılama giderlerini Türk parası veya döviz olarak ödemelerini mümkün kıla
cak. şekilde değiştirilmiş ve yapılan eklemeler dolayısıyla tasarının 15 nci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

14, 15,-16, 17, 18, 19, 20 nci maddeler, madde numaraları teselsül ettirilerek, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 
22 nci maddeler olarak aynen kabul edilmişlerdir. 

Tasarının çerçeve 21 nci maddesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesini bütünüyle değiş
tirmeyi öngörmektedir. Komisyonumuz bu maddenin sadece 1 nci fıkrasının değiştirilmesinin günün şart
larına uygun olacağı kanaatine varmıştır. 1 nci fıkradaki «yasa ve tüzüklere» ibaresi anlamı daralttığından 
eski metindeki «kanun ve nizamlara» deyimi aynen muhafaza edilmiş ve madde bu değişik şekliyle 23 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 ncu maddeler, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci madde olarak, 
geçici 1 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmişlerdir. 

Geçici 2 ve geçici 4 ncü maddelerin atıf yaptığı maddelerin sıra numaraları değiştiğinden bu maddeler 
metinlerindeki bu numaralar düzeltilerek kabul edilmişlerdir. 
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Tasarı gerekçesinde de öngörülen mucip sebepler muvacehesinde, biran önce kanunlaşmasını teminen, 

Genel Kurulda öncelikle göı^türülmesinin istenmesi de Komisyonumuzca karara bağlanmıştır, 
Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rıapör Sözcüsü 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

/: 
(Trabzon 

/, Vecdi Aksakal 

Airyoraterafalisıar 
Hasan Akkus 

İMuhıalifim 
Galip Kaya 

Çorum 
Af. Kemal Biberoğlu 

Oazüantep 
Ahmet Karahan 

jKttişehüf 
Doğan Güneşli 

'Sivas 
Tevfik Korattan 

Tnahzon 
Lütfü Göktaş 

;tmzıaida buütumıamadı 

Uşak 
M. Selohottin Yüksel 

tZonguüd&lk 
Burhan Karaçelik 

/Zonguldak 
Koksal Toptan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 
nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin ve 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki
bine Dair Kanunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci 

Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 nci maddesine, aşağıdaki fıkra, ikin
ci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teşkil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için 
zorunlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı yahut bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde, sağ
lığına zarar vermeyecek ve bu eylmelerini önleyecek bedeni hareketlerini kısıtlayıcı tedbirler uygulanabilir.» 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Kefaletin para olarak taktirinde hâkim; suçun niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı merciine ya
pılacak işlemlere uyup uymayacağım gözönünde tutarak, suça uyan maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı 
cezaya, (beher gün için 647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin birinci bendinde ta
yin edilen aşağı hadler üzerinden) tekabül eden miktarı ve varsa bu miktara eklenecek para cezasım, kefalet 
parası olarak tayin edebilir. Bu şekilde kefalet parasının tayininde, maddede öngörülen cezaların aşağı haddi 
esas alınır.» 

MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 119 ncu maddesinin başlığı, «Türkiye' 
de oturmayan tutuklunun salıverilmesinde vekil tayini ve kefalet parasının takdiri» şeklinde değiştirilmiş ve 
anılan maddeye aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Mahkeme, bu kimseler hakkında yukarıki madde gereğince takdir edilecek kefalet parasının, o tarihteki 
resmi kur esas alınarak oturduktan yabancı devlet parasıyla ödenmesine karar verebUir.» 

MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Hastalık veya disiplin önlemi nedeniyle, muhakemenin yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane ve
ya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu yapılmış olması şartıyla, hazır bulundurulmasına gerek 
görülmeyen oturumlar için, celbedilmesine mahkemece karar verilebilir.» 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun üçüncü kitabının, üçüncü faslının baş
lığı ve bu fasılda yer alan 305 nci madde, başlığı ile aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Temyiz ve Hükmün İncelenmesi 

Temyizi ve İncelenmesi Kabil Olan ve Olmayan Kararlar : 

Madde 305. — Ceza muhakemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve ondan 
yukan hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızm 
Yargıtayca resen tetkik olunur. 

Sulh ceza mahkemelerinden verilen; beraata, davanın reddine veya düşmesine yahut muhakemenin dur
masına dair hükümlerle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara ve bunlarla birlikte veya müstakilen hükmo-
lunan para cezalarına, fer'i ve mütemmim cezalara, emniyet tedbirlerine ve müsadereye ilişkin hükümler ile icra 
tetkik merciinden verilen ceza hükümleri temyiz olunamaz. Bunlara karşı, hükmü veren mahkemenin yargı 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Ftkra 
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin ve 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 

İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 ncî maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edümüştir. 

MADDE 3. — Tasarınp 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir* 

MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci maddesine aşağıdaki fıkra efc-

«Hastahk veya disiplin önlenil nedeniyle, muhakemenin yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane ve
ya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu yapılmış olması ve duruşmanın esaslh muamelelerinin 
yapılmaması şartıyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için, celbedilmemesine mahkemece 
karar verilebilir.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi nezdinde inceleme isteğinde bulunulabilir. Temyize ve incele
meye tabi hükümlerin birlikte verilmesi halinde tetkik mercii Yargıtaydır. 

tnceleme isteği ve bu istek üzerinde yapılacak tetkikat ve verilecek kararlar bu faslın temyize ilişkin hü
kümlerine tabidir. 

tnceleme sonucu ağır ceza mahkemesince verilen kararlar kesindir. Ancak, hükmün bozulması üzerine 
eski kararda İsrar olunması halinde, dosya Yargıtayın yetkili dairesince tetkik olunur. Dairenin kararma 
uyulması zorunludur. 

Birden fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yargı çevrelerinde, bu madde gereğince inceleme istemlerini tet
kik edecek ağır ceza mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından belli edilir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 35 nci maddesinde öngörülen not verme işlemi, bu madde gereğince 
yapılacak* incelemelerde, ağır ceza mahkemesince de uygulanır. 

Aşağıdaki bentlerde yazılı hükümler temyiz olunamaz, incelenemez ve tekerrüre esas olmaz. Ancak, hak
larında 343 ncü madde hükümleri dairesinde Yargıtaya müracaat olunabilir: 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para cezalarına dair olan hükümler, 
. 2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen beraat hü
kümleri, 

3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler.» 

MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Kabahat işlerine taalluk etmeyen hükümleri temyiz edenlerin bir hafta içinde yüz lira depo etmeleri 
şarttır. Bu haftanın başlangıcı temyiz istidasının verildiği veya zabıt kâtibine beyanın yapıldığı günden baş
lar.» - ^ v s i l l l ' 

MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 nci maddesi aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 421. — Bu Kanuna göre ağır ceza işlerinden maksat, ölüm ve ağır hapis ve on seneden fazla 
hapis cezalarını müstelzim cürümlere müteallik davalardır.» 

MADDE 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«Ek Madde 10. — Kabahat faili, hareketine uyan kanun maddesinde; 
Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (beher gün için, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 

4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen asgari had üzerinden) maddede yazılı hafif hapis cezasımn 
asgari haddine tekabül eden miktarı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte, hafif para cezası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için yukar-
daki şekilde tespit olunacak miktar ile hafif para cezasının aşağı haddini, 

Duruşmadan ve herhalde sorgusundan önce muhakeme masrafları ile birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve suçun işlenmesindeki özelliklere, göre bu talebin kabul 
edilmesini takip eden on gün içinde merciine ödeme yapılması halinde, dava ortadan kaldırılır. Para ce
zası ve hürriyeti bağlayıcı cezalardan birisinin verilebildiği hallerde ödenecek miktar para cezasıdır. 

Suçun temas ettiği kanun maddesinde ayrıca muayyen bir meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması, 
bu madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Davamn ortadan kaldırılması, şahsi hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hü
kümleri etkilemez. 

Ceza kararnamesine itiraz üzerine, duruşma yapılması gereken halde de, bu madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Miktar veya değeri üç bin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin hükümler kesin
dir.» 
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(Adalet Komisyonunun--KaıbuJt Ettiği Metin) 

MAI>0E 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasannuı 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş. 

MADDE 8. — 1412 sayıh Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aşağıdaki ek 10 ncu madde eklenmiştir. 

«Ek Madde 10. — Kabahat faili, hareketine uyan kanun maddesinde; 
Hürriyeti bağ&yıcı ceza öngöriNişse* (beher gön içi», $¥l sayar Ceaılarm İnfazı Hakkımla Kanunun 

4 ncü maddesinin birindi bendinde tayin edilen asgari had üzerinden) maddede yazm haH^ hapis cezasının 
asgari haddine tekabül eden miktarı. 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birfikMe, haffföf para cezası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza içlin yukarıdaki 
şekilde tespit olunacak miktar He hafif para cezasının asgari haddini 

Duruşmadan ve herhalde sorgusundan önce muhakeme masrafları Be birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
biM irmesi ve mahkemece de; sanığro kişiliğine ve suçun istenmesindeki özelliklere göre, bu talebim kabul edil
mesini takip eden 10 gün içinde merciine ödeme yapılması halinde, dava ortadan kaldırılır. Para cezası ve 
hürriyeti bağlayıcı cezalardan birisinin verilebildiği hal erde ödenecek m&tar para cezasıdır. 

Suçun temas ettiği kanun maddesinde ayrıca muayyen bir meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması bu 
madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Davanın ortadan kaldırılması, şahsi hakkın istenmesine, mahn geri alınmasına ve müsadereye iKşkin hü
kümleri etkilemez. 

Ceza kararnamesine itiraz üzerine, duruşma yapılma >ı gereken halde de, bu madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 9. — Tasarmın 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 443 ncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Hükmün kesinleştiği; ilâmın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve mahke
me başkam veya hâkimi tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.» 

MADDE 11. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nci 
bendi ile bu maddenin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde : 4 Fıkra : 1, Bent : 1 

Kabahatlerde, beher gün karşılığı 30 ila 60 lira hafif, cürümlerde 60 ila 120 lira hesabıyla ağır para ce
zasına, 

Madde : 4 Fıkra : 2 

Suç tarihinden önce, para cezası veya tedbire çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edil
memiş olanlar hakkında, hükmolunan on güne kadar (on gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalarla, suç tari
hinde 18 yaşım ikmal etmemiş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yukarki 
bentlerde yazılı ceza veya tedbirlerden birine çevrilir.» 

MADDE 12. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu 
fıkraları aşağıda yazıh olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde : 5 Fıkra : 6 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet 
savcısının kararı ile bir gün 30 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz ancak, 30 liradan aşağı 
hükmolunan para cezalan bir gün hapse çevrilir. Haklannda Türk Ceza Kanununun 54 veya 55 nci madde
leri uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilmiş ol
sa bile hapse çevrilemez. Bu takdirde maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır. 

Madde : 5 Fıkra : 9 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 nci fıkra uyarınca 30 lira indirildikten sonra geri kalan parayı 
öderse hapisten çıkardır.» 
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MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 nctt maddesinin birinci fıkrasının birinci 
(bendi ile bu maddenin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. . 

«Madde 4. — Fıkra 1, Bent 1, 

Kabahatlerde, beher gün karşılığı 30 ila 60 lira hafif, cürümlerde 60 üa 120 lira hesabıyla ağır para cezasına, 

Madde 4. — Fıkra 2, 

Suç tarihinden önce, para cezasına veya tedbire çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
edilmemiş olanlar hakkında, hükmolunan otuz güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalarla, 
suç tarihinde 18 yaşım ikmal etmemiş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 
yukanki bentlerde yazılı ceza veya tedbirlerden birine çevrilir.» 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edihniştir. 

MADDE 13. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın â Kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 mcü bentten" 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Bent 1, 
Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya sıhhi durumu cezaevinde bulunmasına mani olacak derecede bozuk 

olduğu tabip raporu ile belgelendirilmiş ve hükümlülük süresi 60 günü geçmemiişse oturduğu yerde. 

Madde 8. — Bent 2, 
Hükümlülük süresinin 60 günü geçmemesi halinde her hafta cuma günleri en geç 19.00'da girmek ve pa

zar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle bir cezaevinde. 

Madde 8. — Bent 3. 
Hükümlülük süresinin 4 ayı geçmemesi halinde serbestçe çalışabilmesini tenim için her gün saat 19.00'da 

girmek ve sabahları 7.00'de çıkmak suretiyle bir cezaevinde çektirilmişine mahkemece karar verilebilir.» 
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MADDE 13. — 647 sayılı €ezah*nn trtfazı Hakkında Kanonun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Uyuşturucu maddeleri kullanmak ve bu maksatla yanında bulundurmaktan dolayı haklarında Türk Ce
za Kanununun 404 JBCÜ maddesinin 2 numaralı bendi hükmü uygulanan yabancı uyruklular; mah
kûm olduktan para cezasını ve yargılama giderlerini ödedikleri takdirde, cezanm memleketimizde infazında 
hükümlünün kişiliği ve toplumun şartları bakımından bir yarar görülmemesi halinde, hükümlü bulundukla
rı hürriyeti bağlayıcı ceza ile emniyeti umumiye nezareti altında bulunduEUİma cezalarının infaz edilmemesine, 
hükmü veren mahkemece karar verilebilir. Bu karann tefhim veya tebliğini takip eden bir hafta zarfında 
hükümlü yurdu kendiliğinden terle etmödiği veya terk ettiği "tarihten itibaren beş yıl içinde tekrar yurda gir
diği takdirde, infaz olunmayan ceza aynen yerine getirilir.» 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazıh olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır para cezası 600 liradan 100 000 liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine öden
mesinden ibarettir. Nispi para cezasının yukan haddi yoktur.» 

MADDE 15. — 765 saydı Türk Ceza Kanununun 24 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazdı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Hafif para cezası, 300 liradan 10 000 liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine öden
mesinden ibarettir.» 

MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazıh oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukan haddi bir ay hapis veya hafif hapis veyahut bin lira ağır veya ha
fif para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici sebep mevcut olur ve fail evvelce bir cürümden veya bir 
aydan fazla hafif hapsi müstelzim bir kabahatten dolayı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme verdiği ce
zanm yerine mahkûma adli tevbih yapılmasına karar verebilir.» 

. MADDE 17. — 765 saydı Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Muvakkat cezalar için bir günün ve para cezalannda bir liranın küsüm hesaba katılmaz.» 

MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi aşağıda yazıh olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 230. — Her ne sebeple olursa olsun memuriyet görevini yapmakta ihmal ve gecikme gösteren ve
ya amirinin yasaya göre verdiği emirleri geçerli bir neden olmaksızın yapmayan memur üç aydan bir se
neye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 0(H) liraya kadar ağır para cezasıyla eezalandınhr. 

Bu ihmal ve gecikmeden veya amirin yasal emirlerini yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar meydana 
gelmiş ise, derecesine göre altı aydan üç seneye kadar hapis cezasıyla birlikte muvakkaten veya müebbeden 
memuriyetten mahrumiyet cezası -da hükmolunur. 

Her iki surette memurun görevini geciktirmesinden veya verilen emri yapmamasından şahıslarca herhangi 
bir zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir.» 
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MATJfDfE 14. — $47 tsayflı Gecaüann İnfazı Hakkmdaki ICnnumın 14 nott maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değtştirihniiştir. 

<db) AeA m t » i&»am*ıada buhıaantorla, yan açık veya Ifcajdh infaz /faıgtmJnrjHKİa olup da açık infaz 
burmalarına ge$uöe^ hak ka/mnanıi»rdnın JfrütefapJüiük si^siai» l/̂ 'jon i p Jtari fle geçirmiş ojaniarla yol hariç 
4dr «üaden on .güne kadar,» 

MADDE İS. — ©47 myıh Cezalarra İnfazı Hakkında Kamımın H8 nci maddesine aşağıdaki fıkra ekîen-

<<4Jy.uşt»ruou Mgaddcieri kurtlanmak w bu Juaksatb pnof t ı İHİhuithu-ınaktan dolayı Aafclajmda Tihfe Ceza 
Kanununun 404 »di maddesinin 2 numaralı bendi hükmü uygulanan yabancı uyruklular; mahkum «idukjtarı 
para cezasını ve yargılama giderlerini Türk parası veya d&vk, dfettSOc flıtnglıiklpri Jakdâede, «ezanım «ıenıleketi-
mizde infazında hükümlünün kişiliği ye toplumun şartlan bakımından bir yarar görıUnKmesi halinde» JUüküm-
lü bulundukları hürriyeti bağlayıcı ceza He emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezalarınMi 
İnfaz edilmemesine, hükmü veren mahkemece karar verilebilir. Bu kararın tefhim ve tebliğini takip eden bîr 
bafia sarfında hükümlü yurdu kendjftğmâen tedcetmediği veya teticertiği ıtaaiibien iÖb»ren S yû içinde tekrar 
yurda -gosHiği taibdirde, igSm atanmayan «eza aynen yerine «geüıiiir.» 

MADDE 16. — Taşanının 14 ncü maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADÖJE 17. — Tasarının 15 ncı maddesi 17 nci madde ojjarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE M. — Tasarımn Jb6 aıcı maddesi 18 inci madde .mtaifajr apren Aabul vititmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 17 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen .kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — TftSftHmn *8 nci maddesi 30 nci madde olarak aşoıen ikabul *d&«iştir. 
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MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi aşağıda yazdı olduğu şekilde değişti
rilmiştin 

«Madde 240. — Kanunda yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun görevini kötüye kullanan 
memur derecesine göre yedi aydan üç seneye kadar hapsolunur. Cezayı hafifletecek sebeplerin bulunması 
halinde dört aydan bir seneye kadar hapis ve her iki halde 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılır. Ve herhalde memuriyetten müebbeden veya muvakkaten mahrum edilir.» 

MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesinin 4 numaralı bendinden sonra yer 
alan «Cezası üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapistir» şeklindeki hüküm, aşağıda yazdı olduğu üzere de
ğiştirilmiştir. 

«Cezası Uç seneden sekiz seneye kadar hapistir.» 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi aşağıda yazdı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla yahut kamu güvenliği veya kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle yasa ve tüzüklere aykırı olmayarak verilen bir emri din
lemeyen veya bu yolda alınmış bir tedbire uymayan kimse, eylem ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir 
aydan altı aya kadar hafif hapis veya 1 000 liradan 2 500 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Şapka İktisası Hakkında 671 sayılı Yasayla Türk Harflerinin Kabul ve Uygulanmasına Dair 1353 sayıh Yasa
nın koyduğu yasaklama veya yükümlülüklere aykırı hareket edenler üç aydan bir seneye kadar hafif hapis ve
ya 3 000 liradan 10 000 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırdın» 

MADDE 22. — 765 saydı Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi aşağıda yazdı olduğu şekilde değiştirîl-
miştir. 

«Her kim, yetkili makamdan izin almaksızın veya ilan yapıştırmaya izin verilmiş mahallerin dışında, umu
ma mahsus veya umuma açık veya herkes tarafından görülebilecek mahallere veya amme hizmetine tahsis 
edilmiş işaret ve levhalara basılı veya basılmamış, eHe yapılmış veya yazılmış her türlü yazı veya resimleri ve
ya bunları havi kâğıt, pano, pankart, bant veya benzerlerini asar veya her ne suretle olursa olsun bu yerleri 
boyar veya resim yapar veya yazı yazarsa yahut bu fiilleri yaptırırsa, ffil daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
teşkil etmediği takdirde, bir aydan üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilir.» 

MADDE 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıda yazdı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri içinde ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi ve 
resim cezalan ile tazminat kabilinden olup mütezayit nispete tabi bulunan para cezalan hariç olmak üzere, 
Büyük Millet Meclislinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde 
yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezalan elK 
misline, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31 . 12 . 1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulu
nan kanunlarda yazdı para cezalan otuz misline, 1 . 1 . 1940 tarihinden 31 . 12 . 1945 tarihine kadar yürürlüğe 
girmiş bulunan Kanunlarda yazılı para cezalan yirmi misline, 1 . 1 . 1946 tarihinden 31 . 12 . 1959 tarihîne 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan Kanunlarda yazdı para cezalan on misline, 1 .1 .1960 tarihînden 31 .12 .1970 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan Kanunlarda yazık para cezalan beş misline ve 1 . 1 . 1971 tarihin
den 31 . 12 . 1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan Kanunlarda yazdı para cezalan üç misline çıkanl-
ımştuv 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplenmiş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın artı-
nîmasma engel olmaz. 

Yukandaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedilecek para cezalan, kabahatlerde üçyüz ve cürümlerde 
altıyüz liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen ceza
nın yukan haddini aşamaz.» 
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MADDE 21. — Tasarının 19 ucu maddesi 21 ncT madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 20 nci maddesi 22 nd madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazın oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 526. — Fıkra 1, 
«Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla yahut kalma güvenliği ve kamu düzeni veya genel 

sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir emri dinlemeyen veya bu 
yolda alınmış bir tedbire uymayan kimse, eylem ayrı bîr suç teşkül etmediği takdirde, bir aydan altı aya 
kadar hafif hapis veya 1 000 liradan 2 500 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 24. — Tasarının 22 nci maddesi 24 neti madde olarak, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 23 ncü maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 24. — Cem Kaıuunmun mevkii meriyete vazına ımıteallik 825 sayılı Kanunun 29 neu maddesine, 
1696 sayılı Kanunun 51 nci maddeci ile eklenen fıkra, aşağıda yazılı okluğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Hususi kanunlarda yazılı olan kabahat fiillerine ait davalarla, münhasıran para cezasını müstelzhn fiil
lere alt davalar Sulh mahkemelerinde görülür.» 

MADDE 25. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 25. — Bu Kanunun- 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhisar 
maddelerin! istimal veya İstihlak maksadıyla yanlannda veya herhangi bir yerde bulunduranlar ile gümrükten 
kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının İhtiyaçlarında kullan
mak üzere yurt içinde satın alan Veya bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde bulunduranlar gümrük ka
çağı eşyanın gümrüklenımş değerinin, inhisar maddeleri İçin sif değeri ile birlikte hususi kanunlarında yazılı 
para cezası Veya resmînin birer misli hafif para cezasıyla cezalandırılır. Madde ve eşyanın müsaderesine de 
hükmolunur. Bu suretle hükmolunacak hafif para cezası 1 000 liradan aşağı olamaz. 

Fara cezasının miktarı 5 000 lirayı tecavüz ettiği takdirde, tecavüz eden miktar için 60 lira ve küsuru bir 
gün hesabıyla ayrıca hafif hapis cezası da hükmolunur. Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir seneyi geçe
mez. 

Yukanki fıkralar dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her neVi kaçakçılık suçlan fail
leri bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla birlikte gümrük kaçağı eşyama Gümrüklenmîş değerinin, in
hisar kaçağı maddeler için sif değeri ile birlikte hususi kanunlannda yazılı para cezasının veya resminin birer 
misli ağır para cezasıyla cezahuıdmlır. Ve bu nevi eşya ve maddelerin de müsaderesine hükmolunur. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya bun
lar için hususi kanunlannda para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bun-
lann gümrukfenmiş piyasa değeri mfktannca bir meblağ ilave olunur.» 

MADDE 26. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dâir Kanunun 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 
27 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır para cezasıyla birlikte inhisar maddeleri için sif değeri 
ite birlikte hususi kanunlarındaki para cezalan veya resim tutannın, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş de
ğerinin beş mislinden ve memnu eşya ve maddeler İçinde bunların kıymetinin on mislinden aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir.» 

MADDE 27. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Daîr Kanunun 33 ncü maddesine aşağıdaki fık* 
ra eklenmiştir. 

«Bu kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, inhisar kaçağı maddelerin, hususi kanunlarında yazdı pa
ra cezası veya resmi İle sif değeri toplamı; gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri, pek fahiş ise, mah
keme fiile mahsus olan cezayı yansına kadar artınr ve eğer hafif ise yansına ve eğer pek hafif ise üçte bîrine 
kadar eksiltir, Eğer fail, bu kanunda yazılı suçlardan dolayı mükerrir bulunur ise, cezayı indirmeye mahal 
yoktur.» 

MADDE 28. — 1918 saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 6829 sayılı Kanonla değiştirilen 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Ceza mahkemelerinden verilen hüküm
lerin temyiz mercii Yargıtaydır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce. Asliye Ceza Ve Ağır Ceza mahkeme
lerine intikal etmiş bulunan kamu davalarım, bu kanunun 7, 20 ve 24 ncü madde hükümleri görev yönünden 
etkilemez. 
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MADDE 26. — Tasarının 24 ncü maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul editmiştHV 

MADDE 27. — Tasarının 25 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 26 ncı maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edlkniştir. 

MADDE 29. — Tasarının 27 nd maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul ed«nıiştir. 

MADDE 30. — Tasarmm 28 nd maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edibnlşlirv 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2.. — 'Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Asijye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemele
rine intikal etmiş bulunan kamu davalarını, bu Kanunun 7, 22 ve 26 ncı madde bükümleri gjörev yönünden et* 
İtilemez. 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇtCÎ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, on güne kadar (on gün dahî!) hür
riyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler hakkında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren mahkemece evrak 
üzerinde inceleme yapılmak suretiyle 647 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü uygulanın 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mahkûm edilip de 28 nci maddesiyle 
yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 58 nci maddesinin 2 nci fık
rası sebebiyle, tecilden yararlanamayanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde hükmü veren 
mahkemeye müracaat edebilirler. Bu takdirde, hükmü veren mahkeme, durumu 647 sayılı cezaların İnfazı Haki 
kında Kanunun 6 nci maddesindeki şartlara uyduğu takdirde, hükümlünün cezasını tescil edebilir. 

Hükümlünün müracaatı üzerine gerektiğinde infazıntakdirde, hükümlünün cezasını tecil edebilir. 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3». — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ys 

S. Yıldız 

1 1 . 4 .1978 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Dr. F. Sükan 

Devlet Bakam 
H. Çetin. 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakam 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Devlet Bakam 
M. Kılıç 

Devlet Bakam 
A. Şener 

Adalet Bakam 
M. Can 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. İşık 

içişleri Bakam 
/. Özaydınlı 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakam 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı?. 
Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakam 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakam 
G. Öngüt 

Gıda - T. ve Hay. Bakam 
M. Yüceler 

Çalışma Bakam 
A._ B. Ersoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

İşletmeler Bakam 
Prof. Dr. K. Bulut oğlu 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakam 
Doç. Dr. D. Bay kal A, Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam Orman Bakam 
A. Karaaslan A. Topuz V,\ İlhan 

Gençlik ve Spor Bakam: 
Y._ Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam Yerel Yönetim Bakanı 
H. İşgüzar Doç. Dr. A, T. Kışlalı M. Özdemir 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarunn geçidi 3 »di maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kamımın yürürlüğe girmesinden ünce mahkum edilip de 30 ncu maddesiyle 
yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun 58 nci maddesinin ikinci fık
rası sebebiyle, tecilden yararlanamayanlar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay İçinde hükmü ve
ren mahkemeye müracaat edebilirler. Bu takdirde hükmü veren mahkeme, durumu 047 saydı Gezalaruı İn
fazı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesindeki şartlara uyduğu takdirde, hükümlünün cezasın» tecil edebilir. 

Hükümlünün müracaatı üzerine gerektiğinde İnfazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

MADDE 31. — Tasarunn 29 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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