
DÖNEM : 5 C İ L T : 12 TOPLANTI : 2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

82 nci Birleşim 

24.4.1979 Salı 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 340 

11. — GELEN KÂĞITLAR 341 

III. — YOKLAMA 342 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 342 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 342 
1. — Amerika Birleşik Devletleri Kongre 

üyeleriyle dış yardım konusunda görüşmelerde 
bulunmak üzere İstanbul Milletvekili Halûk 
Ülman'ın Washington'a gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (5/42) 342 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 342 
2. — 277, 278, 279, 325, 336, 114'e 1 nci ek, 

243, 6'ya 1 nci ek, 81, 327 ve 330 S. Sayılı ka
nun tasarı ve tekliflerinin, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer işler» kısmının ilk sıralarında yer alma
sına dair Danışma Kurulu önerisi. 342:343 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 343 
1. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 

Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Gü
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,* Ulaştır-

Sayfa 
ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/171) (S. Sayısı : 277) 343:344,368:371 

2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel 
Kurulu tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde 
Kabul Olunan «Kültür Varlıklarının Kanun
suz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Ön
lenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Ted
birlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/150) (S. Sayısı : 278) 344,372:375 

3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/201) (S. Sayısı : 279) 345,376:379 

4. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/197; C. Senatosu : 1/627) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sayısı : 887) 345:346, 

380:384 



M. Meclisi B : 82 24 . 4 . 1979 O : 1 

Sayfa 
5. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Ku

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi 
Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(1/270) (S. Sayısı: 336) 346:348 

6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
-bazı maddelerine fıkra ve bu Kanuna bir ek 
madde eklenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin 2 nci 
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kında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi; 
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nin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
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un 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet ve 
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İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı ce
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/107) 
(S. Sayısı : 134) kabul edildi. 

Danışma Kurulunun : 
19 . 4 . 1979 tarihli Gelen Kâğıtların «Raporlar» 

kısmında bulunan 338 S. Sayılı Kanun Tasarısının, 
48 saat kaydı aranmaksızın gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmının ilk sırasına alınarak görüşülmesine ve 
görüşülmesi çalışma süresinin bitiminden önce ta
mamlandığı takdirde, birleşimin ertelenmesine dair 
önerisi kabul olundu. 

Alınan karar gereğince görüşülmesine başlanan : 

1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yük
sekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve ilgili kanun teklifleri 
de (1/47, 2/510, 2/160) (S. Sayısı : 338) kabul edil
di. 

24 Nisan 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.57'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Muslih Görentaş Recep Özel 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazda 

— 340 — 
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No. : 68 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 4 . 1979 Cuma 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül 

ve 2 arkadaşının, İbrahimoğlu Cemâl Alemdar'ın Af
fı için Kanun Teklifi. (2/743) (Adalet Komisyonuna) 

2. — C. Senatosu Hakkâri Üyesi Naci Cidal'ın, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sa
yılı Kanunla Değişik Ek Geçici 41 nci Maddesinin 
(B) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi. (2/744) (Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak, Erzurum Millet
vekili Nevzat Kösoğlu, istanbul Milletvekili Turan 
Kocal, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf 
Özbaş, Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan, Niğde 
Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, Sivas Milletvekili 
Ali Gürbüz'ün yasama dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık Tezkeresi. (3/579) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Ko
misyona) 

2. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi. (3/580) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

3. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık Tezkeresi. (3/581) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun 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 Ek
lenmesi; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 
Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 
2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısına ilişkin C. Senatosu Başkanlığı Tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/130; C. Senatosu : 1/615) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 114'e 1 nci Ek; C. Senatosu S. Sayısı : 911) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1979) (GÜNDEME) 

2. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın 492 Sayılı 
Kanunun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi. (2/111) (İçtüzüğün 38 nci Maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1979) (GÜNDEME) 

3. — Anayasanın 93 ncü Maddesi Gereğince, 
Cumhurbaşkanınca, Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderilen 1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Numara
lı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin 2216 Numaralı Kanun ile Geri Gönder
me Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/271) 
(S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1979) 
(GÜNDEME) 
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BİRNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memdulı Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapacağız. 
Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin, «bu
rada»! diyerek, yoklamaya katılmalarını rica ediyo-
rum< 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ismen yaptı-

;. _ 277, 278, 279, 325, 336, 114'e 1 nci ek, 243, 
6'ya 1 nci ek, 81, 327 ve 330 S. Sayılı Kanun tasarı 
ve tekliflerinin, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 
ilk sıralarında yer almasına dair Danışma Kurulu 
önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var, 
okutup işlem yapacağım efendim. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 47 

Danışma Kurulunun 24 . 4 . 1979 Sah günü yap
tığı toplantıda, ilişik listede belirtilen Kanun Tasarı 

ğımız yoklama sonunda Genel Kurul salonunda gö
rüşmeler için yeterli çoğunluğun bulunduğunu sapta
dık. 

Yoklama işlemi sırasında Genel Kurul salonunda 
bulunmayıp sonradan katılan sayın üyelerin Başkan
lığa birer tezkere ile müracaatlarını rica ediyorum. 

ve Tekliflerinin Gündemin Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler kısmının 
ilk sıralarında yer alması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanveikili AP Grubu Başkanvekili 
Altan Öymen Esat Kıratlıoğlu 

MSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
Hasan Aksay ihsan. Kabadayı 

L i s t e 
l. Gündemin 63 ncü sırasında bulunan, 277 S. 

Sayılı, Türkiye, îran ve Pakistan arasında imzalanan 

IV. — BAjŞKANLIĞIN GENİ 

A) TEZKERELER 

1. — Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyele
riyle dış yardım konusunda görüşmelerde bulunmak 
üzere İstanbul Milletvekili Halûk Ülman'ın IVashing-
ton'a gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(5/42) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 

Başbakanlığın, Anayasanın 78 nci maddesine gö- I 
re verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup onayınızı ala
cağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
a) 13 . 3 . 1979 günlü ve 114-428/02184 sayılı, 
b) 29 . 3 . 1979 günlü ve 114-428/03572 sayılı 

yazılarımız. 

B) DANİŞMA KUR 

L KURULA SUNUŞLARI 

VE ÖNERGELER 

Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleriyle 
dış yardım konusunda görüşmelerde bulunmak üze
re, İstanbul Milletvekili' Halûk Ülman'ın on gün sü
re ile Washington'a gönderilmesi uygun görülmüş 
ve konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığının 18 . 4 . 1979 
günlü ve MGAD/6107/79/PRE- 1815 sayılı yazısının 
örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini saygıyla izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

I LU TEKLİFLERİ 
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Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması hakkında 
Kanun Tasarısı, 

2. Gündemin 64 ncü sırasında bulunan, 278 S. 
Sayılı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumunun, «Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, 
ihraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasak
lanması hakkındaki Sözleşme» Kanunu Tasarısı, 

3. Gündemin 65 nci sırasında bulunan, 279 S. 
Sayılı, Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Av
rupa Sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı, 

4. Gündemin 69 ncu sırasında bulunan, 325 S. 
Sayılı, 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun Tasarısı, 

5. Gündemin 76 ncı sırasında bulunan, 336 S. 
Sayılı, Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevle
ri hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına iliş
kin Kanun Tasarısı, 

6. Gündemin 77 nci sırasında bulunan, 114'e 
1 nci ek S. Sayılı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü, 1086 sayıîı Hukuk Usullü Muhakemeleri, 647 
sayılı Cezaların infazı, 765 sayılı Türk Ceza Kanu-

V. — GÖRÜŞ 

1. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 Nisan 
1977 tarihinde Tahranda İmzalanan Güney ve Batı 
Asya Porta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık Jmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kabul buyur
duğunuz ıkarar gereğince gündemin kanun tasarı ve 
teklif teriyle komisyonlardan gelen diğer işlem kısmı
nın 63 ncü sırasında yer alan, 277 Sıra Sayılı, Tür
kiye, İran ve Pakistan ar alsında 27 Nisan 1977 tari-
rihinde Tahran'da imzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Değerli ar badaslar ıım, bu konuda görüşmeye baş
lamadan önce bir hususu Yüce Heyetin bilgilerine 
sunmalk istiyorum: Basılıp sayın üyelere dağıtılan 
Millet Meclisi Genel Kurul gündemindeki iş sayısı 
bir hayli çoğaldığımdan bunların içinden hangilerinin 
görüşüleceği konusunda sayın üyelerde tereddütlerin 
doğduğu Başkanlığımıza yapılan müracaatlardan an
laşılmaktadır. 

(1) 277 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

nu ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 
Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı, 

7. Gündemin 1 nci sırasında bulunan, 243 S. 
Sayılı, Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına dair Ka
nun Tasarısı, 

8. Gündemin 24 ncü sırasında bulunan, 6'ya 
1 nci ek S. Sayılı, Süleyman Özel'in Özel Affına dair 
Kanun Tasarısı, 

9. Gündemin 25 nci sırasında bulunan, 81 S. Sa
yılı, Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair Kanun Teklifi, 

10. Gündemin 72 nci sırasında bulunan, 327 S. 
Sayılı, 618 Sayılı Limanlar Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair Kanun Teklifi, 

11. Gündemin 73 ncü sırasında bulunan. 330 S. 
Sayılı, Türk Ceza Kanununun bazı maddelerininin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisiinıi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kalbul eltmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

LEN ÎŞLER 

Başkanlığımız Danışma Kurulu ile de istişarede 
bulunmak suretiyle bu durumu bir ölçüde gidermek 
üzere bundan böyle Genel Kurulca kararlaştırılan 
kamun görüşme günlerinin gündeminde sadece tasarı 
ve tekliflere yer verilecek, denetim günlerinde ise 
sadece denetim konularına yer verilecek, ve gündem 
böylece dağıtılacaktır. Böylece tereddütler giderilmiş 
olacaktır. 

B igılerinize sunmuş oluyorum. 

B.raz evvel sunduğum konuda Hükümet ve komis
yon hazır. 

Değerli arkadaşlarım, komisyon raporunun oku
nup okunmaması hususunda onayınızı alacağım: Ko
misyon raporunun okunmasını kabul edenler... Okun
masını kaibul etmeyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda ortayınızı alaca
ğım: Kalbul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

— 343 — 
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Türlkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 
Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 

27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney 
ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmişiiir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerimde son söz olarak lehte, 
aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü açık oylarınıza 
tabidir. Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasın
da dolaştırılarak yapılması hususunu onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oy kupası dolaştırılsın. 
2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül

tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) 
(S. Sayısı : 278) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 64 ncü sırasında bulu
nan, 278 Sıra Sayılı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi
lim ve Kültür Kurumunun, Kültür Varlıklarının Ka
nunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferlerinin Ön
lenmesi ve Yasaklanması Hakkındaki Kanun Tasarı
sının görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 278 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Sayın Hükümet ve sayın komisyon yerlerindeler. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda onayınızı alacağım. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO)'nun XVI ncı.Genel Kurulu Tarafından 
14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan «Kültür 
Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferlerinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alı
nacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme»'ye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Ku
rulu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul edil
miş bulunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, 
İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasak
lanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme»'ye 
katılmamız uygun bulunmuştur. 

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

Madeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen?... Yok. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvelki kanun tasarısı 
gibi bu da açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, 
kupa önce sıralar arasında dolaştırılmak, sonra da 
kürsüye konmak suretiyle sürdürülmesinde onayı
nızı alacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Kupa dolaştırılsın. 
3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş

kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) 
(S. Sayısı : 279) (1) 

BAŞKAN — 279 S. Sayılı Kanun Tasarısının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve sayın Komisyon?... Yerlerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda onayınızı alacağım. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyhte 
söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Göçmen İşçinin Hukuku Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Yasa Tasarısı 

Madde 1. — Göçmen İşçinin hukuki Sitatüsüne 
İlişkin Avrupa Sözleşmesinin onaylanması uygun bu
lunmuştur^ 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı da açık oylama
ya tabidir. Açık oylamanın kupa önce sıralar ara
sında dolaştırılmak, sonra kürsüye konmak suretiyle 
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sürdürülmesi hususunda onayınızı alacağım: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupa dolaştırılsın. 

4. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri .(M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 69 ncu sırasında yer alan 
325 Sıra Sayılı, 1978 yılı Bütçe Kanununun 43 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunda onayınızı alacağım. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı ala
cağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanu
nunun 43 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

«Aile Yardımı : 
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 202-205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 153 - 156 nci maddeleri ge
reğince ödenecek olan aile yardımı tutarı eş için (500) 
her çocuk için (50) liradır. 

Ayrıca, öğrenim çağına gelmemiş çocuklarla ilköğ-
renim yapan çocuklar için (50), ortaöğrenim yapanlar 
için (150), yükseköğrenim yapanlar için (350) lira ye
tişme ve öğretim için aile yardımına ek olarak ödeme 
yapılır. 

Ancak orta ya da yükseköğrenime devam etme
yen çocuklar için 100 lira ödeme yapılır. 

Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışma
cı ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 
daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe çocuklar için yardım ödenmez, iş akdi ya da 

(1) 325 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
(1) 279 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa ekli

dir. 
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toplu sözleşme gereği ödeme tutarı daha düşük ise, 
memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir.» 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.^ Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 2. — Bu Kanun 1.1Q.1978 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?... Yok. 
Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı da açık 

oylamaya sunulacaktır. Açık oylamanın kupa önce 
sıralar arasında dolaştırılmak, daha sonra kürsüye 
konulmak suretiyle sürdürülmesi hususunda onayını
zı alacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu konudaki kupa da dolaştırılsın, 

5. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri hakkında Kanunun kimi maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 
336) (1) 

BAŞKAN — 5 nci sırada (gündemimizin 76 ncı 
sırasında) bulunan 336 Sıra Sayılı, Yüksek Askeri 
Şûranın Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunda 
Değişiklik Yapılmasınla İlişkin Kanun Tasarısı var. 

Sayın Çaneri, zatıâliniiz mi temsil ediyorsunuz 
efendim, Komisyonu?. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Büt
çe Komisyonunu efendim. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunu, evet. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Bu konuda Komisyonca hazırlanan raporun oku

nup okunmaması hususunda onayınızı alacağım : 

(/) 336 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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] Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunmaması kabul edilmiştir. 

I Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?,. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I 1 nci maddeyi okutuyorum : 

I 1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin De

ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 17 : 7 . 1972 tarihli ve 1612 sayılı 

I Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevlen! hak-
I kında Kanunun 2, 4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki 
j biçimde değiştirilmiştir. 
i Başkan ve Üyeler : 
I Madde 2. — Yüksek Askeri Şûranın üyeleri; 
I Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Ba-
I kanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jan-
I darma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Si-
I lahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgenerali ve 
I oram'iraiHerdir. 
I Şu kadarki Jandarma Genel Komutanı, Jandarma 
I Genel Komutanlığı ve bu Komutanlığın terfi ille il-
I gili konularında Yüksek Askeri Şûra toplantılarına 
I üye olarak katılır. 
I Yüksek Askeri Şûranın Başkanı Başbakandır. 
I Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı 
I Yüksek Askeri Şûraya Başkanlık eder. 

I Yüksek Askeri Şûra üyelerinin terfi işlemleri ile 
I ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu 
I eş değerdedir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz (isteyen sayın 
I üye?.. 
I ZatıâHiniz söz istiyorsunuz; buyurunuz Sayın 

Işık. 
HASAN ESAT İŞİK (Bursa) — Sayın Başkan, 

I değerli arkadaşlarım; 
I Zannediyorum ki, Hükümetimiz bu yasa deği-
I sikliğini getirmdkle isabetli bir davranışta bulunmuş -
I tur. Hakikaten bugüne kadar Yüksek Askeri Şûra-
I da, subaylarımızın, generallerimizin terfileri söz ko-
I nusu olurken, bu subaylarımıza uzun süre komutan-
I lık etmiş, onları çok yakından tanıyan arkadaşları-
I mız, başka görevlerde bulundukları için, rütbeleri 
I orgeneral olduğu halde bu Şûraya katılamıyorlardı. 
I Bu değişiklikle bu olanak da verilmiş oluyor. 
j Eminim ki, bundan böyle subaylarımızın değerlendi-
I rilmesii daha isabetli bir şekilde olacaktır. 
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Fakat, bu vesileyle şunu da Yüce Heyetinizin dik
katine sunmak istiyorum : Bu yasanın (eski yasa
nın) 4 ncü maddesini okuyacak olursak, orada şöy
le bir madde ile 'karşılaşırız; der ki : «Yüksek Aske
ri Şûra toplantısının zamanı, yeri ve gündemi, Baş
bakanın görüşü alınaraik, Genelkurmay Başkanı ta
rafından belirlenir.» 

Zannediyorum ki, burada, bundan evvel yasa ya
pıldığı zaman bir sürçü lisan olmuştur, bir yanlış de
yim kullanılmıştır. Bizim yasallarımızın bir deyimle-
me tekniği vardır; ayrıca geleneklerimiz de vardır. 
Üst makam söz konusu olduğu zaman, burada mev
zuu bahis olan, bir görüş alma değildir; doğrudan 
doğruya bir onay almadır. Bu değişiklik yapılırken, 
burada da bu durumu da tashih etmemizde çok bü
yük yarar ortaçağını zannediyorum. Aksi takdirde, 
Başbakanın, bu kuruluş üzerindeki yetkilerinin biraz 
sınırlı olduğu, diğerlerinden farklı olduğu gibi, hiç 
kimsenin aklından geçmemiş olan bir durumla kar
şılaşmış olabiliniz. Hepimiz gayet iyi biliriz ki, bir 
üst makamın görüşü alınmaz; görüşü alınan makam
lar ya eşdeğerdeki makamlardır veyahut tamamen -
bağlı olmayan - değişik müesseseler söz konusu ol
duğu zaman görüşten bahsedilir. Burada söz konu
su olan şey, doğrudan doğruya Başbakanın onayı
dır. Eğer böyle olmazsa - tabiatıyla Silahlı Kuvvet
lerimiz çok tecrübeli bir kuruluştur, sakin bir kuru
luştur; Başbakanlarımız tecrübeli insanlardır, hiçbir 
zaman bir çekişme olmaz; fakat - yasada, «Neden 
bugüne kadar hep, Başbakan söz konusu olunca, üst 
makam söz konusu olunca onaydan bahsedilir de bu 
yerde, Silahlı Kuvvetlerimizle ilgili bir yerde bir onay 
denmemiştir de, bir görüş denmiştir?» diye, bunun 
nedenlini anlamak ihtiyacı doğabilir. 

Yasaların bu yeknesaklığını koruyabilmemiz için -
bana öyle geliyor ki, farkına varılmadan, belki de 
biraz aceleye gelerek kullanılmış bulunan - bu, «gö
rüş»; deyimi yerine, «onayı»! deyimini kullanmamız 
gerekli olacaktır. Bu itibarla, ben, yasada bir deği
şiklik yaparak, şu maddenin şimdi okuduğum şekli 
yerine, «Yüksek Askeri Şûra toplantısının zamanı, 
yeri ve gündemi, Başbakanın görüşü alınarak, Ge-
kurmay Başkanı tarafından belirlenir» yerine; «Yük
sek Askeri Şûra toplantısının zamanı, yeri ve günde
mi, Genelkurmay Başkanının önerisi, Başbakanın 
onayı ile belirlenir» dememiz lazım gelecektir. Yasa
nın, bizim geleneklerimizin gereği budur. Bu gelene
ğimizi yanlış bir anlaşıma olanak verecek bir ifade
de ipka ettirtmemiz, zannederim ki, ilerisi için de, 

bugün için de hiç birimizin istemediği yanlış anlam
lar çıkartmak gibi sakıncalı bir duruma sebebiyet ve
rebilir. Onun için, maddenin bu şekilde değiştirilme
sini onaylarınıza sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Efendim, bu konuşmanız, 1 nci çerçeve maddenin 

4 ncü kısmıyla ilgili sanıyorum; bu konuyu işaret et
mek istediniz. 

(Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
2 nci maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Toplantı Zamanı ve Yeri : 

«Madde 4. — Yüksek Askeri Şûra her yılın Ağus
tos ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Yük
sek Askeri Şûra Başbakan, Genelkurmay Başkam ya 
da Milli Savunma Bakanının istemi üzerine de ayrıca 
toplanabilir. 

Yüksek Askeri Şûra toplantısının zamanı, yeri ve 
gündemi, Başbakanın görüşü alınarak, Genelkurmay 
Başkanı tarafından belirlenir.» 

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

Sayın Işık, efendim, önergeniz bu maddeyle ilgi
liydi sanıyorum; şu ana kadar da gelmedi. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Getiriyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddeye ilişkin Sa
yın Hasan Esat Işık ve arkadaşlarının bir önergeleri 
var; önergeyi okuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Yasalarımızın benimsediği deyim yönetimi ve 

geleneklerimize göre üst makamın görüşü değil, ona
yı söz konusudur. 

Bu nedenle 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûra'nın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili de
ğişiklik tasarısının 1 nci maddesinde yer alan 4 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasının son bölümünün aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini öneririz. 

«... Gündemi, Genelkurmay Başkanının önerisi, 
Başbakanın onayı ile belirlenir.» 

Bursa Çankırı 
Hasan Esat Işık Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Antalya İstanbul 
Ömer Buyrukçu M. Kâzım Özeke 

İstanbul 
Osman Kaya 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

KEMAL KAYACAN (Ankara) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — Takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — Önengeye Komisyon katılıyor; Hükü
met takdire bırakıyor. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değişik biçimiyle maddeyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde bu biçimde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel Sekreterlik : 

«Madde 6. — Genelkurmay İkinci Başkanı aynı 
zamanda Yüksek Askeri Şûra'nın Genel Sekreteridir.» 

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

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci çerçeve maddeyi tekrar okutuyorum efen
dim : 

1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûra'nın Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin Değiş

tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1612 sayılı 
Yüksek Askeri Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 2, 4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir. 

Başkan ve Üyeler : 
Madde 2. — Yüksek Askeri Şûra'nın üyeleri; 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Ba
kanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jan
darma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile 
Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve 
oramirallerdir. 

Şu kadarki Jandarma Genel Komutanı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve bu Komutanlığın terfi ile ilgili 
konularında Yüksek Askeri Şûra toplantılarına üye 
olarak katılır. 

Yüksek Askeri Şûra'nın Başkanı Başbakandır. Baş
bakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek 
Askeri Şûraya Başkanlık eder. 

Yüksek Askeri Şûra üyelerinin terfi işlemleri ile il
gili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş 
değerdedir. 

Toplantı Zamanı ve Yeri : 
«Madde 4. — Yüksek Askeri Şûra her yılın Ağus

tos ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Yük
sek Askeri Şûra Başbakan, Genelkurmay Başkanı ya 
da Milli Savunma Bakanının istemi üzerine de ayrıca 
toplanabilir. 

Yüksek Askeri Şûra toplantısının zamanı, yeri ve 
gündemi, Genelkurmay Başkanının önerisi, Başbaka
nın onayı ile belirlenir. 

Genel Sekreterlik : 
«Madde 6. — Genelkurmay İkinci Başkanı aynı 

zamanda Yüksek Askeri Şûra'nın Genel Sekreteridir.» 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyhte 
söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Yasa tasarısının tümünü onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yasa tasarısı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. 

6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde ek
lenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değişti
rilmesi ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 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 kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına ilişkin C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/130; C. Senatosu : 1/615) (M. Meclisi 
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S. Sayısı : 114'e l nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 911) 

(D 
BAŞKAN — 6 ncı sırada (Gündemin 77 nci sıra

sında) bulunan 114'e 1 nci ek Sıra Sayılı; 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü; 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri; 647 sayılı Cezaların tnfazı; 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı var. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerini almıştır. 
Bu konudaki görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, tasarı daha evvel Meclisi

mizce kabul edilmiş; ancak Cumhuriyet Senatosunda 
değişikliğe uğramış bulunmaktadır. Bu nedenle de Mec
lisimize geri gelmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca, tasarının başlığı ile, 2, 
5, 18, 21, 22, 23, 24, Geçici 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 
değiştirilmiş, Geçici 1 nci madde metinden çıkarılmış
tır; diğer maddeler aynen kabul edilerek kesinleşmiş
tir. 

Tasarının başlığı ile 2, 5, 18, 21, 22, 23, 24, Ge
çici 2, 3 ve 4 ncü maddelerde yapılan değişiklikle, 
Geçici 1 nci maddenin tasarı metninden çıkarılması, 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunca benimsenmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını onayı
nıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 2 nci madde
yi okutuyorum : 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
Fıkra Eklenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fık
rasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi: 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 
5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si; 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Meriyete 
Vaz'ına Müteallik Kanunun 29 ncu Maddesinin İkin
ci ve Son Fıkrasının Değiştirilmesi; 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Yürürlükten Kaldırılması ile Bu Kanuna 3 Ge

çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

(1) 114'e 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir-

Madde 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Hâkim, kefaletin miktar ve nevinin takdirinde; 
suçua niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı 
organlarınca yapılacak işlemlere uyup uymayacağı
nı gözönünde bulundurur. 

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

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen 2 nci madde, Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunca benimsenmiştir. 

Şimdi bu benimsemeyi oylarınıza sunacağım. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başlık da 

değişiktir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O konuyu en sonunda oylayacağız 
Sayın Uysal. 

Benimseme kabul edildiği takdirde, 2 nci madde 
Cumhuriyet Senatosundan geldiği biçimde kesinleşe
cektir; benimseme kabul edilmediği takdirde, madde, 
Karma Komisyona sevk edilecektir. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, 2 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde bu suretle kesinleşmiştir. 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 5 nci madde

yi okutuyorum : 
Madde 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu

lü Kanununun 305 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Temyiz 

Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hükümler : 
Madde 305. — Ceza mahkemelerinden verilen 

hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm ce
zalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi ol
maksızın Yargıtay'ca resen tetkik olunur. 

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

2. Yukarı haddi iki ıb'in lirayı geçmeyen, para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri, 

3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan 'hükümler, 
temyiz olunamaz. 

Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 
Ancak haklarında 343 ncü madde hükümleri daire
sinde Yargıtay'a başvurulabilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yo'k. 

Biraz evvel yaptığım açıklamanın ışığı altında, be
nimseme hususunu oylarınızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 5 nci madde de kesinleşmiş bulunmak
tadır. 

18 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

230 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
ti rilmişitir. 

Madde 230. — Hangi nedenle olursa olsun memu
riyet görevini yapmakta savsama ve gecikme göste
ren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları ge
çerli bir neden olmadan yapmayan memur üç aydan 
bir yıla kadar hapis ve bin liradan hesabin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal 
buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli ola
rak memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolu-
nur. 

Her iki durumda memurun vazifesini geciktirme
sinden veya verilen 'buyruğu yapmamasından, kişiler 
herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödet
tirilir. 

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

Biraz evvel yaptığım açıklama ışığı altında benim
seme hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Be
nimseme hususu (kabul edilmiş ve madde kesinleşmiş 
bulunmaktadır. 

21 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kabahatler 

BİRİNCİ BAB 
Ammenin Nizamına Müteallik Kabahatler 

Birinci Fasıl 
Salaihiyettar Mercilerin Emirlerine İtaatsizlik : 
Madde 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

526 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli 
işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği veya kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle 
kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buy
ruğu dinlemeyen veya 'bu yolda alınmış bir önleme 
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uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı 
takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis veya 
ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Şapka İktisası hakkında 671 sayılı Kanunla, Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair 1353 sayılı Ka
nunun koyduğu yasaklama veya yükümlülüklere ay
kırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis ve ikibinlbeşyüz liradan onbin liraya kadar ha
fif para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Bu 

kanunun bu maddesi ölüdür, fazla bir şey demiyo
rum. Başka bir diyeceğim yoktur efendim. 

BAŞKAN — Benimsemeyi Yüce Heyetin onayı
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. Madde Karma Komisyona sevk 
edilecektir. 

Madde 22'yi okutuyorum : 
Madde 22. — 765 sayılı Türtk Ceza Kanununun 

536 nci maddesi aşağtda yazılı olduğu şekilde değiş-
t'irilmiştir. 

Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihtiyar 
kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer ma
kamlarca önceden ayrılmış ,ya da oturulan yerler dı
şında, o yerin en büyük mülkiye amirine yapılacak 
bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın 
veya verilen izne aykırı biçimde, (basılı olan veya ol
mayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü resim, 
yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, pan
kart, bant ya da benzerlerini asar veya yapıştırırsa 
veya izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya hu 
yerlere yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, eylem 
başka bir suç oluştursa ıbile ayrıca altı aydan bir yıla 
kadar hafif hapis ve bin liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her 
türlü taşıt araçları Veya kamu hizmetlerine ait ile
tişim araçları veya kamu hizmetine ayrılmış veya 
özel kişi ve kuruluşlara ait işaret veya levhalar üze
rinde işlenirse, eylem başka bir suçu oluştursa toile 
ayrıca bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve ik'ibin 
liradan az olmamak üzere hafif para cezasına çarp
tırılır. 
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Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit oldu
ğu takdirde suçu işleyen veya suça Ibu suretle katılan 
dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralar
daki cezalar iki katı olarak hükmedilir. Şu kadar ki 
hafif hapis cezası iki yılı aşamaz. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artı
rılır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği 'bakı
mından bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezalar onda »birine kadar indirilebilir. 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki 
suçlardan dolayı hükmolunacak cezalar ertelenemez 
ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki 'Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza 
ve tedbirler uygulanamaz. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ayrıca 
hükmolunur. 

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, 
pankart, bant ya da benzerleri bu madde hükümleri 
dışındadır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

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

Benimseme hususunu biraz evvel yaptığım açıkla
manın ışığı altında onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 

Efendim anlaşılamadı, lütfen arkadaşlarım olum
lu veya olumsuz oylamaya katılsınlar; tabii oylamaya 
katılmak isteyenler. 

Benimseme 'hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Benimseme hususu kabul edil
miş ve madde ıbu suretle kesinleşmiştir. 

Madde 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

'Madde 2. — Vergi ve resimlerin 'belli süreleri için
de ödenmemesinden dolayı tahsili iazımgelen vergi ve 
resim cezaları ile tazminat kabilinden olup müteza-
yit nispete tabi bulunan para cezalan hariç olmak 
üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarih
ten Önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve 
tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Bü
yük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan 

para cezaları elli misline, Büyük Millet Meclisi tara
fından kabul olunup da 31 . 12. 1939 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ce
zaları 30, misline, 1 . 1 . 1940 tarihinden 31 . 12. 1945 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezalan yirmi misline, 1 . 1 . 1946 tarihin
den 31 . 12. 1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bu
lunan kanunlarda yazılı para cezaları on misline, 
1 . 1 . 1960 tarihinden 31 . 12. 1970 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ce
zaları beş misline ve 1 . 1 . 1971 tarihinden 31 . 12. 1977 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezalan üç misline çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen
miş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın ar
tırılmasına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedi
lecek para cezaları, kabahatlerde beşyüz ve cürüm
lerde'bin liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza 
'Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen ce
zanın yukarı haddini aşamaz. 

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

Benimseme hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 'Kabul etmeyenler... Benimseme kabul edil
miş ve madde okunduğu 'biçimiyle kesinleşmiştir. 

21 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 24. — Ceza Kanununun Mevkii Meri

yete Vazına Müteallik 825 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesinin «Saniyen» sözcüğü ile 'başlayan fıkrası 
ve 1696 sayılı Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci olarak; anılan kitapta yazılı kabahatler 
içinde belediye bulunan yerlerde uygulanmak üzere 
belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu 538, 557, 559, 
577 nci maddelerle 553 ncü maddenin birinci fıkrası 
dışındaki hususları, 

Özel yasalarda yazılı olan kabahat eylemlerine ait 
davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylemlere 
ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

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

Benimsemeyi onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir bu madde 
de okuttuğumuz biçimiyle kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçici 1 nci madde, Millet 
Meclisince daha önce kabul edilmiş, ancak bu mad-
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de Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılmıştır. 
Bu maddeyi okutuyorum efendim : 

Geçici Madde 1. — Bu Kanun yürürlüğe girme
sinden önce ceza mahkemelerinden verilen hükümlerin 
temyiz mercii Yargıtay'dır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun geçici 1 nci 
maddeyi metinden çıkarma hususundaki tutumunu 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle geçici 1 nci mad
de metinden çıkarılmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği geçici 1 nci 
maddeyi okutuyorum efendim : 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 7, 20 ve 24 ncü 
maddeleri, 'bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde açılmış bu
lunan kamu davalarına uygulanmaz. 

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

Maddeyi benimseme hususunu, okunduğu biçim
de onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunun, bu Kanunun 10ı ncu maddesi 
ile değiştirilen 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, otuz güne 
kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalara 
mahkûm edilenler hakkında da isteme bağlı olmak
sızın hükmü veren mahkemece evrak üzerinde ince
leme yapılmak suretiyle uygulanır. 

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

Benimseme hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 
madde okunduğu biçipıiyle kesinleşmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce mahkûm edilip de 28 nci maddesiyle 
yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine dair Kanunun 58 nci maddesinin ikinci 
fıkrası nedeniyle, tecilden yararlanamayanlar, bu Ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde 
hükmü veren mahkemeye başvurabilirler. Bu tak
dirde hükmü veren mahkeme, durumu 647 sayılı 
Cezaların infazı Hakkında Kanunun 6 nci madde
sindeki koşullara uyduğu takdirde, hükümlünün ce
zasını tecil edebilir. Hükümlünün başvurusu üzeri
ne gerektiğinde infazın tehirine mahkemece karar ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Benimsenme hususunu onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş 
ve geçici 3 ncü madde de okuttuğum biçimiyle kesin
leşmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 21 nci maddenin Karma 
Komisyona gönderilmesi hususu biraz evvel aldığınız 
karar uyarınca gerekmektedir. Karma Komisyonun, 
Cumhuriyet Senatosundan 11 ve Millet Meclisinden 
11 olmak üzere 22 üyeden kurulması hususunu onayı
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Baha Al tuğ Altınay'ın, özel affına dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sırada (Gündemin 1 nci sıra
sında) yer alan, 243 Sıra Sayılı, Baha Altuğ Altınay'ın 
Özel Affına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
geçiyoruz, 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Komisyonun hazırladığı raporun okunup okunma

ması hususunda onayınızı alacağım. Okunması husu
sunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Bu yasa tasarıstnın tümü üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

l! nci maddeyi okutuyorum : 
Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına Dair Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — Çocuk düşürtmek suçundan üç yıl 

dört ay hapis cezasına çarptırılmış bulunan, Mehmet 
Ali oğlu Fikriye'den olma 1934 doğumlu, Ankara 
merkez Ahituran Mahallesi nüfusunda kayıtlı, Baha 
Altuğ Altınay'ın çekmekte olduğu cezası bütün so
nuçlarıyla birlikte affedilmiştir. 

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

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı ile yürürlüğe gi

rer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(7) 243 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yo'k. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle bu 
yasa tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

8. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman 
Özel'in Özel Afına 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. Mec
lisi S. Sayısı : 6'ya l nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
767) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 24 ncü sırasında bu
lunan, 6'ya 1 nci ek S. Sayılı; Süleyman Özel'in Özel 
Affına Dair Kanun tasarısının görüşmelerine başlı
yoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif daha evvel Mec
lisimizce reddedilmiş; ancak, Cuımıhuıvyat Senatojün-
ca eynan kabul edildiğinden Meclisimize geri ge'.m'ş 
bulunmakladır. Teklifin Cumhuriyet Senatosunca 
ayricn Ikalbui edilen metni Milık't Meclisi Alda!et Ko
misyonunca benimsenmiştir. TelklLifim. tümü üze: indJki 
görüşmeler 28.6.1978 tarihli 164 ncü Birleşimde 'ta
mamlanmış, maddelere geçi İmcisi hususuna kadar ge
linmişti. 

Simidi teklifin maddelerine geçilmesi hususunu 
onayınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Cumhuriyeit Senatosunca aynen kabul edilen 1 nci 
maddeyi cik utuyorum efendim: 

Süleyman Oğlu 1942 Doğumlu Süleyman Özel'in 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi 

Madld'e 1. — 6136 sayılı Kanuna muhalefet, kav
gada silah boşaltmak 'suçundan Altındağ 2 inci Adiye 
Ceza Mahkemesinin Esas 976/1G6, Karar 976/106 sa
yılı olup, Yargıtay 8 nci Ceza Dairesinin 17.11.1976 
tarihli ve Esas 1976/4987, Karar 1976/7871, tebliğna-

(1) 6'ya 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı 28.6. 1978 
tarihli 164 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

me 8/4916 sayılı ilamıyla »kesinleşen hükmü ile 1 sene 
20 gün hapis ve 500 lira ağır para cezaJsma hükümlü 
Süleyman oğlu 2.1.1942'de Kimya'dan olma Sivas 
İli Gemerek ilçesi Merkez Karaözü köyü No. 92 ha-
neJe nüfusa kayıtlı Süleyman Özel'in cezaları bütün 
huıkulki neticeleri ile biıi'Me affcdilmiştir. 

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

D_ğerl'i arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen bu 1 nci madde ve 'kanun başlığı, Mil
let Meclisi Adalet Komisyonunca benimsenmiştir. 

Şimdi Adalet Komisyon unum bu benimsemesini 
onayınıza sunacağım. Ancak bundan evvel, benimse
me kabul edilmediği takdirde teklifin düşmüş olaca
ğını bilgilerinize sunmak işitiyorum. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Anlaşılmadı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonu bu be-
nl'mısemeyi kabul etmiştir. Senatonun kabul ettiği 
1 nci maddeyi aynen benimsemiştir. Eğer benimseme 
kabul edilmez ise, teklif düşmüş olacalk; ık'a'bu'l edi
lirse teklif kesinleşmik olacalk. Anlaşıldı ısanıyorum. 

Benimsemeyi onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle mad
de kesinleşmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Benimsemeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde kesinleşmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Benimsemeyi onayınıza 'sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiş ve madde ke
sinleşmiştir. 

Teklifin tümünü onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiş ve tek
lif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Bu suretle kanun teiklifi yasalaşmıştır. 

9. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (I) 

BAŞKAN — 81 S. Sayılı kanun teklifinin görüş
melerine başlıyoruz. 

(1) 81 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Hükümet?.. Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Kolmisyon?.. Sayın Kökeli, buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda onayınızı alacağım. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Rapor okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. Maddelere ge
çilmesi hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — Emekliliğe tabi bir görevden 
malulen emekliye ayrıldıktan sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliğinden seçilenlerden, halen üye
likleri devam etmeyenlerin, üyelik süresi içimde aldık
ları malullük aylıkları adlarına borç kaydedilir. 

Üyelikte geçmiş süreleri, üyeliğe başladıkları ta
rihte emekli aylığı bağlanmasına esas tutalan derece
leri dsas alınarak 13.6.1968 gün ve 1046 sayılı Kanun 
esaislarına göre intibakları yapılarak, üyeliklerinin so
na erdiği 'tarihe kadar emeklilik kesenekleri adlarına 
'borç 'kaydedilir. Kürüm karşılıkları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesimkien toptan ödenir. 

Malullük aylığı bağlanmadan önce emekliliğe tabi 
olarak geçen süreleri ile, tou kanun uyarınca kesenek 
karşılığı alınmak suretiyle geçen süreleri toplamı ve 
yapılan intibak sonucu tespit edilen derece ve kademe 
üzerinden aylıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihi takip eden aybaşından itibaren yeniden bağlana
rak ödenir. Geçiriliş süreye ait aylık farkı ve ikramiye 
ödenmez. 

Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanıp adlarına borç 
'kaydedilen malullük aylılklan ile, emeklilik keseneği 
emekli aylığından, ayrı ayrı % 10 kesilmek suretiyle 
tahsil edilir. 

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

Malddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyen'ler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci malddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden 

ay başından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyen'ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Kanun .'teklifimin tümünü onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiş

tir, hayırlı olsun. 

10. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuzun 618 
sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528) 
(S. Sayısı: 327)' (1) 

BAŞKAN — Gündemin 72 nci sırasında bulunan, 
327 Sıra Sayılı, 618 sayılı Limanlar Kanunununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet yerimde. 
Sayın komisyon?.. Zatıâliniz temsil ediyorsunuz 

Sayın Cevher, buyurunuz. 
Sayın komisyon yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda onayınızı alacağım: Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Okunmamasını kalbul eden
ler... Okunması hususu kabul edilmiştir. Okutuyo
rum. (CHP şuralarından «Kalbul edilmedi, tekrarla
yım'» süsleri) 

Ben okunmasını onaya sundum, itirazınız varsa 
oylamayı yinelerim... «Var» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım:, oylamada tereddüt hâsıl 
oldu, oylamayı tekrar ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) —İlan 'dttiniz efen
dilin. 

BAŞKAN — İlan ddilımiş olmasına rağmen te
reddüt var. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 5 kişinin itiraz et
mesi lazım. 

BAŞKAN — İtiraz var Sayın Sayın. 
Komisyon raporunun okunup, okummamasımda 

onayınızı alacağım: 

(I) 327 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

— 354 — 
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Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 
Kabul' etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın To
puz, buyurunuz efendim. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Ben huzurlarınızı çok kısa işgal edeceğim. 

Benim yaşıimldian daha eski bir tarihte, İta-;anlarla 
ilgili, çıkmış olan 618 sayılı Kanun, o günün kıYıkân-
larına, o günün şartlarına gayet güzel cevap vermek
te idi. Fakat gelişen teknoloji, gelişen şartlar, turizm 
anlayışı ve memıleketiımıizdieki sanayiin büyük çapta . 
gidişmesi, denizlerimizin, dünya denizlerinde- olduğu " 

, gibi, gerçekten >büyük miktarda kirlenmesine, birçok 
kısımların- da elden çılkmaisına sebep olmuştur. 

Turizmin ve sanayiin getirecekleri karşılaştırıldı
ğımda, maalesef sanayi getirdiği kadar, artıklarıyla da 
turizmin 'getirdiklerini götürmüştür. Ayrıca deniz 
ürünlerimiz o Ikesimlerde yok denecek durulma düş
müştür. 

Bu nedenle o günün 5 - 200 lira gibi cezalar bölü
mü buıgün bir mana ifade etmemektedir. Bilhassa de
nizi kirleten şahıslar ve 'büyük çapta fabrikalarla ge-
mileriın taibi tuituılacakları cezalar bu kanun tasarısında 
ayırt ıcdilimiştir. Münferit kirletmeler daiha az cezayla 
cezalandırılacaktır. Büyük çapta kirletmeler ise, daha 
büyük ceza miktarlarryla cezalandırılacak; tekerrürü 
halinde hapis ve 3 mfeıli ceza teklifleri geüiriimi.ştir. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum: Tür
kiye'nin 3 tarafı da denizle çevrilidir. Demiz kenarında 
yaşayan inisanlarıımıizın aba tabir etmiş oldukları Ge
niz, o insanların geçimini sağlayan büyük bir varlık
tır. Bu varlığı 'kurtarmak hepimize düşen bir görev
dir. 

Bu maksatla vermiş olduğum kanun teklifini 
Aidalet Komisyonunda ve Ulaştırma Komisyonunda 
bulunan arkadaşlarım oybirliği ile kabul etmişlerdir. 
Kendilerine huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyo
rum. Kanunun lehimde oy kullanmanızı istirham eder, 
saygılar sunanım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Komisyondan bir sua

lim var Sayın Başkan, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Mümkün efendim; buyurunuz Sa

yın Alkçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Bundan evvel görüştü

ğümüz Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı 
maddelerini, İnfaz Kanununun bazı maddelerini ve-
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sair kanunların bazı maddelerini değiştiren Kanunun 
23 noü maddesiinde 2 nci madde olarak cezaların nis
petleri yükseltilmiştir. 50 misli, 30 misli diye yüksel
tilmiş bulunmaktaldir. Bu yükseltmiş tatmin etmiyor 
da, bu kanunla getirilen ceza önerisinde mi bulunu
luyor? Bunlar bir tenakuz teşkil etmeyecek mi? 

BAŞKAN — Biraz evvel kaibul edilen yasa içinde 
söylüyorsunuz değil mi efendim? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Cevher? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONLARI BAŞKANI KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Etmiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Etmiyor. 
Maddelere geçirmesi hususunda onayınızı alaca

ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Telklifi 
Madde 1. — 618 sayılı Kanunun 4 noü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 4. — Liman 'başkanlığına yapılacak mü

racaat üzerine Ulaştırma Bakanlığundan izin alınma
dıkça, deniz kıyılarında iskele,*" rıhtım, kızak, kayıkha
ne, tamirhane, fabrika, gemi söküm yeri, gazino (bilu
mum lokanta ve yiyecek maddesi (satanlar), depo, ma
ğaza, deniz hamamı ve plaj tesisleri yapılamaz. 

Liman başkanlığının yasak ettiği yerlerde, pasekü'3, 
•moloz, safra, süprüntü ve falbrika sıvı ve katı artıkları 
ile benzeri şeyler atılamaz. Lağım ve IkanaÜlzaisycn 
bağlanamaz. Gemiler sintine sularını boşaltamaz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın Dal
kıran, buyurunuz efendim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

618 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili gel
miş bulunuyor. 6785 sayılı İmar Kanununu tadil eden 
1605 sayılı Kanunun ek 7 ve 8 nci maddeleri, Türki
ye'de sahlSlerde yapılacak bilumum inşaatları esasen 
ruhsata bağlamıştır. Şimdi 2 ruhsat mercii birbiriyle 
çatışır hale geldi. Biri İmar ve İskân Bakanlığıdır. 
Bu ICO metre mesafe içerisinde hiçbir yere inşaat 
ruhsatı verilmez. Şimdi Meclisimizden bu kanun çı
kıyor. Komisyon bilmiyorum ne düşündü; ama 6785 
sayılı Kanun ile 1605 sayılı Kanunu da bu arada tet
kik ederek ikisini aynı yere getirmesi lazım gelirdi. 
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Burada merci tecavüzleri olacak, yetki tecavüzleri 
olacak. Liman reisi ile İmar ve iskân Bakanlığı ara
sında muhabereyi nasıl temin, edeceksiniz? Belediye
lerle çatışmalar olacak. Gazino, lokanta diyorlar. 
1605 sayılı Kanunda ve îmar Kanununda, imar pla
nı yapılmış yerlerde imar planı içerisinde inşaat ruh
satı verme hakkına sahip kılıyoruz kanunen bir ye
ri; ondan sonra da bu kanunla da, «arkadaş sen bu
raya Ulaştırma Bakanlığından veyahut da liman re
isliğinden izin almadan yapamazsın», diyoruz. E, bu 
vaziyette kırtasiyeciliğe doğru götüreceğiz meseleyi. 
Yorgunu hep yokuşa götüreceğiz. Bugün 1605 ile 
kıymetli arkadaşlarım, köylülere sahilde (köyde, tu
ristik mıntıkalar değil) yani fiziki planlaması yapıl
mamış yerlerde, herhangi bir zirai işletme yaptırmı
yorlar. Mesela tavuk çiftliği yaptırmıyorlar. Vatan
daşı bu kadar çok sıkıyoruz, buradan da kanun çı
karttık diyoruz. Zannediyorum kıi bu kanun yeni 
müşkülatlar getirecektir ve Türk vatandaşını bir kır-
tasi işin İçinde yeniden sıkacaktır. Ya imar planları 
kabul edilmeyecek, bunları koyacağız ortaya ve di
yeceğiz ki keyfidir sahillerdeki şey «Ulaştırma Ba
kanlığı iman reisinin yazdığı yazıya göre istediği 
şekilde ruhsat verir» diydim, çıkalım; bu işi daha 
çabuk kurtarmış oluruz. 

Bunun için bunun ateyhindeyim. Komisyon bunu 
lütfen geri alsın ve bağdaştırmaya uğraşsın. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Dalkıran. 
Okuttuğum biçimliyle maddeyi onayınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 not maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 618 sayılı Kanunun 11 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde adı 
geçen tüzüklerde sayılan yasaklarla bu Yasanın 4 ncü 
maddesinde sayılan yasaklara uymayanlar hakkında; 

a) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara mün
feriden bir tek insan gücüyle ve devamlılık gösterme
yecek şekilde uymayanlara, fiilin ağırlığına göre 500 
liradan 10 000 'liraya kadar para cezası, eylemin tek
rarı halinde para cezası 3 ıkatına çıkarıldığı gibi, 3 
aydan 1 yıla kadar da hapis cezası tertip olunur. 

b) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara de
niz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, ta
mirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza, umumi de
niz hamamları ve benzeri kıyıları, denizi ve çevreyi 
kirletici teslisler yapmak, pasekül, moloz, safra, fab-
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I rika artıkları, süprüntü ve benzeri her türlü kirletici 
I şeyler atmak, lağım bağlamak, gemilerin sintine su-
I larını boşaltmak suretiyle uymayanlar hakkında mey-
I dana getirilen'kirletmeye; çevrenin durumunun, ica-
I bında meydana gelen zararın miktarına da bakılmak 
I suretiyle 20 000 liradan 500 000 liraya kadar para ce-
I zasına hükmolunur. Eylemin tekrarı halinde para ce-
I zaları 3 katına çıkarıldığı gibi, 1 yıldan 3 yıla kadar 
I hapis cezası tertip olunur. 

j c) Eylemin tekrarı halinde para cezası liman 
I başkanlığınca ve hapis cezası mahkemece hükmolu-
I nur. 
I Suçun sûbut bulmaması halinde başlka bir hükme 
I hacet kalmaksızın kesinleşmiş ilam ibrazı suretiyle 
I alınan para cezası iade edilir. 
I Yabancı gemilerin para cezaları döviz olarak tah

sil edilir. 
Karşı gelinmesi halinde adı geçenler müzekkere 

ile başvurmak suretiyle mahalli cumhuriyet savcılık -
I lan delaletiyle mahalli icra memurluğu elliyle kirlet -
I me vasıtalarına tahsilata kadar olmak üzere haciz 

vazett irilebilir. 
İlgililere karşı gelinmesi, görevi başında zabıtaya 

I karş* gelme suçunun tekevvününe sebep olur. 

Hakkında takibat yapılanlar, mahalli sulh ceza 
hâkimliğine itiraz edebilirler. Hâkim itirazı derhal 
karara bağlar. 

Diğer cezalar bakımından 30C5 sayılı Yasaya gö-
I re cumhuriyet savcılığı resen takibat yapabileceği gi

bi yasak koyan mercilerin veya semt sakinlerinin şi
kâyet ve ihbarı üzerine de takibat yapabilir. 

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

Maddeyi okunduğu biçimiyle onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — 618 sayılı Kanunun 16 nci maddesi 

I aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 16. — Bu kanun kapsamında yazılı ceza

larla ilgili maddeler, caydırıcı ve önleyici olup, Ka-
I nunun 2 nci maddesinde anılan tüzüklerle herhangi 
I bir hareket Ceza Kanununa göre daha ağır bir ceza-
I yi ve tazminatı gerektiriyorsa ait olduğu mahkeme-
I lerce gereği yapılmak üzere savcılığa bildirilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. 
I Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 1. — Halen liman reisliğinin ya

sak ettiği yerlerde denizi kirletme durumunda olan
lardan, 

a) Hareket halinde bulunanlar denizi kirletme 
durumlarına derhal son vereceklerdir. 

b) Kara tesisleri ve sabit olanlar ise azami iki 
yıl içinde gerekli sıhhi tesisleri kurmak suretiyle de
nizi kirletme durumlarına son vermeğe mecburdur
lar. 

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

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, oylama anlaşılamamıştır, tekrarlanmasını rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan rica ediyorum, oy
lamaya katılacak değerli üyeler lütfetsinler oylama
ya katılsınlar. 

Oylamada tereddüt hâsıl olmuştur. Geçici madde 
l'i onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde^ 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu Kanun hükümlerini Ticaret, 

Ulaştırma ve Adalet bakanları yürütür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabull etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
Değerli arkadaşlarım, kürsüde bulunan kupalara 

oy kuManmayan sayın üyeler lütfetsinler oylarını kul
lansınlar efendim. 

/ / . — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. Sayısı : 
330) (1) 

(1) 330 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemin 73 ncü sırasında bulu
nan 330 Sıra Sayılı Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda onayınızı alacağım : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

179 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
«Madde 179. — Bir kimse diğer bir 'kimseyi gay

ri meşru surette kişi hürriyetinden mahrum ederse bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan az ol
mamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer suçlu bu fiili işlemek için yahut işlediği za
manda tehdit veya Ikötü muamele eder veya hile kul
lanır yahut bu fiili öç alma 'kastıyla veya dini veya 
milli bir maksatla yahut 499 ncu maddedeki haller 
dışında maddi çıkar sağlama kastıyla veya siyasi ve
ya ideolojik veya sosyal görüş ayrılııklarından kay
naklanan herhangi bir amaçla işler yahut mağduru 
askerlikte kullanılmak .üzere yabancı bir ülkeye tes
lim ederse verilecek ceza üç yıldan sekiz yıla kadar 
ağır hapis ve onbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıdır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin silahla veya 
birden çok kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde 
ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.» 

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

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

188 nci maddesi aşağıdalki biçimde değiştirilmiştir : 
«Madde 188. — Bir kimse bir şeyi işlemek veya 

işlemesine müsaade etmek ya da o şeyi işlememeye 
mecbur etmek için diğer bir kimseye zor kullanır ve
ya onu tehdit eder veya yetkisi olmadan veya yasa
lara aykırı olarak bir konuda bilgi vermesini veya 
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inancını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklama
sını isterse altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin li
radan üç bin liraya 'kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. 

Bu kimse tasarladığı sonucu elde etmişse hapis 
cezası bir yıldan iki yıla ve ağır para cezası ikibin 
liradan beşbin liraya kadardır. 

Birinci fıkradaki eylemler silahla ya da kendini 
tanınmayacak bir hale koyarak ya da bir kaç kişi 
tarafından birlikte ya da imzasız bir metkup ya da 
özeil işaretlerle ya da var olan veya var sayılan gizli 
bazı örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünden yarar
lanarak işlenmiş ise üç yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Bu suretle İstenilen sonuç elde edilmişse beş yıl
dan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ay
rıca beş yıll genel güvenlik gözetimi altında bulun
dur ullabilir. 

Bir kimse, gayri meşru olarak kamu hizmetlerinin 
görülmesine ayrılan yapılara veya eklentilerine giril
mesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üze
rinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ederek 
engeli olursa, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Bir kimse, gayrii meşru olarak her türlü eğitim ve 
öğretim kurumlarına veya öğrencilerin toplu olarak 
oturdukları yurt veya benzeri yerlere veya bunların 
eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına ki
şiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başka
larını tehdit ederek engel olursa yukarıdaki fıkrada 
gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen hal dışında eğitim ve 
öğretim çalışmalarının kesilmesine veya ara verilme
sine haksız eylem ve davranışlarıyla neden olanlara 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki iki fıkrada gösterilen eylemler suçun 
işlendiği eğitim veya öğretim kurumlarının öğrencisi 
olmayan veya suçun işlendiği yurt veya benzeri yer
lere yetkili makamlarca kabul edilmiş bulunmayan 
ya da öğrenci olmadığı halde bu gibi yerlerde kalan 
kişiler tarafından işlenirse verilecek ceza, altıncı fık
radaki halde üç yıldan beş yıla, yedinci fıkradaki hal
de ise bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Yukarıdaki son dört fıkrada gösterilen eylemler; 
silahla veya kendini tanınmayacak hale koyarak ya 
da bir kaç kişi tarafından birlikte veya var olan ve
ya var sayılan bazı gizli örgütlerin oluşturdukları 
tehdit gücünden yararlanarak işlenmiş ise beş yıldan 
sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca 
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beş yıl genel güvenlik gözetimi altında bulunduru
lur.» 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, oylamasını sürdürdüğümüz 
açık oylamaya katılmayan, sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 

Madde 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
235 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«ıMadde 235. — Memurlardan biri görevini yap
tığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına ko
vuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de 
ilgjli daireye bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse 
dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandı
rılır. ve bu cezaya, öğrenilen suçun önemine göre ay
rıca süreli veya süresiz memuriyetten mahrumiyet 
cezası da eklenir. 

Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise ve
rilecek ceza bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve 
her halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası 
da hükmolunur.»! 

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

Onaya sunuyorum : Kabuil edenler... Kabul et
me yeni ar... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. .— 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

253 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir : 

«Her kimse bir rütbe veya memuriyet'in veya bir 
mesleğin resmi elbisesine yetkisi olmaksızın açıktan 
açığa giyer veya hakkı olmayan nişan veya madal
yaları takarsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve iki
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.. 
Böyle bir elbise giyerek elbisenin belirlediği meslek 
ve memuriyetle ilgili işler yapanlara altı aydan iki yı
la kadar hapis ve binbeşyüz liradan üçbin liraya ka
dar ağır para cezası verilir. Bu elbisenin sağlayacağı 
kolaylık ve olanaklardan yararlanacak bir cürüm iş
lenirse, yalnız bu eylemden ötürü yukarıdaki cezalar 
üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur.» 

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

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 noi maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

254 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki hiçimde 
değiştirilmiştir : 

«Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmiş ise iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin 
iki veya daha çok silahlı kişiler tarafından anlaşarak 
birlikte veya silahsız ve anlaşma olmasa bile toplan
mış beşten çolk kişiler tarafından işlenmesi halinde 
verilecek ceza beş yıldan az olamaz.» 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenfler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

258 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir : 

«Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmişse iki 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin iki 
veya daha çok silahlı kişiler tarafından veya silahsız 
olsa bitle toplanmış beşten çok kişiler tarafından iş
lenmesi halinde verilecek ceza üç yıldan beş yıla ka
dar hapis cezası'dır.»! 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

264 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
«Madde 264. — Her kim ait olduğu merciden 

ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya buna 
benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve ben
zeri ateşli ecza yapar veya bunları yabancı bir ülke
den Türkiye'ye sokar veya sokmaya aracı olur veya 
ülke içinde bir yerden diğer bir yere götürür veya 
yollar veya götürmeye bilerek aracılık ederse, beş 
yıldan sekiz yıla kadar hapsolunur ve kendisinden 
onbeşbin liradan altmışbin liraya kadar ağır para ce
zası alınır. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile te
şekkül vücuda getirenlerle yönetenler veya teşekküle 
mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı 
suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan on beş yı
la kadar ağır hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha çok 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçlan 
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işlemeleri halinde sekiz yıldan on iki yıla kadar ağır 
hapis ve yirm'ibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya ka-
dar ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı eylemleri işlemek amacıyla 
iki veya daha çok kimselerin önceden anlaşıp birleş
meleri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulun
duranlar veya satanlar veya satmaya çalışanlar veya 
alanlar üç yıldan beş yıla Ikadar ağır hapis, onbin li
radan yirmibin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Bu şeylerin cins ve miktar itibariyle va
hamet göstermesi halinde beş yıldan sekiz yıla kadar 
ağır hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmodunur. Mahkemece bun
ların cins ve miktarının önemsiz sayılması ve failin 
meslek, kişilik ve ahlaki eylemleri yönünden tehlike
siz sayılması halinde hükmolunacak ceza bir aydan 
bir yıla kadar hapis ve bin liradan üçbin liraya ka
dar ağır para cezasıdır. 

Birinci fıkrada yazıılı şeyleri, meslkûn yerde veya 
çevresinde ya da halkın gelip geçtiği bir yerde ateş
leyenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, eylemleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beş yıl
dan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve onbin li
radan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalan
dırılırlar. Suçun halkın toplu olarak bulunduğu yer
lerde veya kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış 
binalarda işlenmesi halinde, suç daha ağır bir cezayı 
gerektirse bile ayrıca bu eylemden dolayı aynı ceza
ya hükmolunur. 

Her kim korku, kaygı veya panik yaratabilecek 
biçimde her ne amaç ve nedenle olursa olsun, mes-
ikûn bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmi 
veya genel yapılara ya da her türlü taşıt araçlarına 
ya da halkın toplu olarak bulunduklaırı diğer yerle
re silahla ateş ederse, eylem başka bir suçu oluştur
sa bile. ayrıca iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis 
ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sıyla cezalandırılır. 

Yukarıdaki iki fıkrada yazılı eylemler, iki veya 
daha çok kişi tarafından birlikte veya taşıt aracı ve
ya suçun icrasını kolaylaştırıcı başkaca araçlar kul-
lanaraik işlenirse cezalar üçte birden yarıya kadar ar
tırılarak hükmolunur.»ı 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

5 nci babının 2 nci faslının başlığı ile 313 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
«Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler» 

«Madde 313. — Her ne surette olursa olsun cü
rüm işlemek için teşekkül meydana getirenlerden her 
biri yalnız teşekkülü meydana getirmekten dolayı iki 
yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandı
rılır. 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya pa
nik yaratmak ya da siyasi veya sosyal bir görüşten 
kaynaklanan amaçla ya da ammenin selameti aley
hine cürümlerle kasten adam öldürmeik veya yağma 
ve yol kesmek ve adam kaldırmak cürümlerini işle
mek için meydana getirilmişse verilecek ceza beş yıl
dan sekiz yıla kadar ağır hapistir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya 
genel yollarda veya mesikûn yerlerde içlerinden iki 
veya daha ziyadesi silahlı olarak dolaşır veya buluş
ma yerlerinde ya da emin bir yerde silah saklarsa bi
rinci fıkradaki halde üç yıldan altı yıla ikinci fakra-
daki halde yedi yıldan on yıla kadar ağır hapis ce
zası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fık
ralar uyarınca hükmedilecek ceza üçte birden yarıya 
kadar artırılır. 

Bu maddeye göre tayin olunan ceza sürelerine 
eşit bir süre ile genel güvenlik gözetimi altında bu
lundurmaya da ıkarar verilir. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla 
kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında bir
leşmesiyle oluşur. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hü
kümler saklıdır.» 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

314 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
«Madde 314. — Yukarıdaki madde uyarınca mey

dana getirilen teşekküllerin mensuplarına bilerek ve 
isteyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut 
silah ve cephane tedarik veya başka yollardan yar
dım edenlere, başka bir suçu oluştursa bile ayrıca 
bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 
Bu yardım dernek, siyasi parti, işçi ve meslek kuru

luşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, 
lokal, büro veya eklentilerinde ya da öğrenim kurum
larında veya öğrenci yurtlarında veya bunların ek
lentilerinde yapılırsa yukarıdaki cezanın iki katı hük
medilir. 

Bu suretle usul ve füruundan olan hısımlarından 
veya karı veya koca veya kardeşinden birine barına
cak yer gösteren veya yiyecek veya içecek sağlayan 
kişi hakkında bu cezalar yarısından üçte ikisine ka
dar azaltılır.»! 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

315 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
Madde 315. — 313 ncü maddede sözü edilen te

şekkül mensuplarının teşekkülün devamı süresince 
veya meydana geliş amaçları gereği olarak işledikle
ri cürümlerden dolayı 78 nci maddenin uygulanma
sından hâsıl olacak ceza üçte birinden yarıya kadar 
artırılır. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

384 ncü maddesinin I, II ve III sayılı bölümleri aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«1 - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle ve
ya hileyle kara ulaşım aracının hareket etmesini en
gelleyen, ettirmeyen veya hareket halinde bulunanla
rı durduran veya gitmekte olduğu yerden başka ye
re gönderten kimse bir yıldan üç yıla ikadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş kara 
ulaşım aracı hakkında işlenirse iki yıldan beş yıla ka
dar hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tara
fından birlikte işlen irse ceza yarı oranında artırı
lır.», 

«II - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle 
veya hileyle deniz ulaşım aracını hareket ettirmeyen 
veya hareket halinde bulunanları durduran veya git
mekte olduğu yerden başka bir yere götüren veya 
gönderten kimse ilk! yıldan beş yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 
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Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş deniz 
ulaşım aracı hakkında işlenirse üç yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tara
fından birlikte işlenirse ceza yarı oralında artırı-
l i i ' . » 

«İH - Her kim bir uçağı kaçırır veya hareket et
mesine engel olur veya bu eylemlere teşebbüs eder
se üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla ce
zalandırılır. 

Kaçırılan veya hareketi engellenen veya bu ey
lemlere teşebbüs edilen uçak halikın yararlanmasına 
arz edilmiş ise dört yıldan altı yıla kadar hapis ce
zası verilir. 

Kaçırma veya hareketi engelleme veya bunlara 
teşebbüs eylemleri zorla veya tehditle veya hileyle 
işlenirse birinci fıikrada yazılı durumda dört yıldan 
altı yıla, ikinci fıkrada yazılı durumda beş yıldan ye
di yıla kadar ağır hapis cezası verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerin'de söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

516 ncı maddesi aşağıdaki hiçimde değiştirilmiştir : 
«Madde 516. — Bir kimse her ne şekilde olursa 

olsun diğer bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malı
nı yıkar veya yok eder veya bozar ya da bunlara za
rar verirse zarar görenin şikâyeti üzerine bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve bin liradan üçbin liraya ka
dar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem : 
1. Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir me

murun zararına, 
2. Kişilere karşı şiddet kuillanaralk veya 493 ncü 

maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen 
araçlardan biri ile, 

3. Kamuya ait veya kamu hizmetine veya bir 
din ve mezhebin ibadetine ayrılmış yapılara veya 
bunların eklentilerine veya taşınır nitelikteki eşya ve
ya parçalarına ya da askeri yapılar, depolar, tersa
neler, fabrikalar, gemiler ya da anıtlar veya heykel
ler veya eski yapıtlar veya mezarlık ve eklentileri, 

4. Setler ya da felaketlere karşı kamunun ko
runması amacıyla yapılmış ikoruma araçları ve diğer 
yapı ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve 
işaretler, 

5. Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal ve
ya yapay su yatakları ve bu tür diğer yapılar, 

6. Dikilmiş bağ çubukları veya meyveli ağaç ve
ya fidanlar ile gezi yerleri veya alanlardaki ağaçlar, 

7. Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak 
motorlu taşıt araçları, 

Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza, eylemin 
özelliğine veya meydana gelen tehlikenin veya zara
rın ağırlığına veya yıkılan veya bozulan veya zarar 
verilen şeyin önemine veya değenine göre bir yıldan 
yedi yıla kadar hapis ve üçbin- liradan yirmibeşbin 
liraya kadar ağır para cezasıdır. Ancak, 7 nci bent
teki halde hapis cezası üç yıldan az olamaz. 

Bu eylemler hakkında (kovuşturma yapılması şi
kâyete bağlı değildir.»! 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Ydk. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

517 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 517. — Yukarıdaki maddede belirtilen 

eylemler Hükümete karşı şiddet veya karşı gelme 
amacı ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle iş
lenirse, eyleme katılanlar hakkında verilen ceza bi
rinci fıikradaki hallerde üçte bir ikinci fıkradaki hal
lerde ise yarı oranında artırılır. 

Bu hallerde kamu adına kovuşturma yapılır.» 
MEHMET .EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Buyurunuz 

Sayın Dalkıran. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
517 nci maddeyi tadil eden bu teklifte; «Hükü

mete karşı işlenen suçlar»! diye bahsediliyor. «Dev
lete karşı işlenen suçlar» şeklinde bu maddenin de
ğiştirilmesinde fayda mütalaa ederim. Çünkü, hükü
mete karşı bir taraftan yapılan hareket, nihayet siya
si kanaatin bir neticesidir; halbuki biz toplumsal me
seleleri, devletin ve milletin bütünlüğü için, Ceza Ka
nunundaki bu maddeleri değiştirmeyi düşüneretk 
Meclise getirdik. Hükümetler aleyhinde olunabilikılr; 
hükümet bir nevi devleti temsil ettiğine göre, elbet
te ki devlete karşı işlenmiş cezalar içerisinde müta
laa edilmesi daha doğru olur kanaatindeyim. 

Bu maddeye Komisyon tarafından eğer benimse
nirse, «Devlete karşı işlenmiş»! deyimini getirmekte 
fayda mütalaa ediyor, saygılar sunuyorum. 
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Kısa konuşacağım, üzerinde fazla duracak deği
lim. Halihazırda şiddet eylemlerinden hepimiz şikâ
yetçiyiz; millet huzur istiyor, korkusuz yaşamak isti
yor, bunun için de can ve mal emniyeti başta geli
yor. Zaten deivletin var oluş sebebi de, milletin can 
ve mal emniyetini sağlamaktır. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Başka görevleri de 
vat*; 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜ OĞLU (Devamla) — 
Başta bu gelir, diğer görevleri de ondan sonra gelir. 
Devletim'izin gücüne, kuvvetine inanıyoruz, güveni
yoruz. Tabii devletin güçlerinin harekete geçirilmesi 
de hükümetin vazifesidir, bunu hükümet yapacaktır. 
Bir avuç şiddet eylemcisinin hakkından bu devlet ge
lir, muktedirdir ve gelecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 14. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 <nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. . 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu yasa tasarısının İleninde son söz olarak Sayın 

Gültekin Kızılıştık. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Ben istemiştim ama... 
BAŞKAN — Affedersiniz efendim, bize gelmiş 

daha evvelce. 
Sayın Kızılışık, sizden özür dilerim; Sayın Köy-

lüoğlu daha evvelce söz istediler. Bağışlayınız bizi 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar;, 

Bugün 765 sayılı Ceza Kanununun bazı madde
lerini değiştirdik. Bu değiştirilen maddeler daha zi
yade şiddet eylemleriyle ilgili maddelerdir. Bu mad
delerde ceza miktarları artırıldı ve suç unsurlarına da 
açıklık getirildi. İşte bu maksatla sevk edilmiş bir 
tasarıdır. 

Komisyonumuzda bu tasarı üzerinde epeyce du
rulmuş ve görüşülmüştür, eksikler giderilmiştir ve 
bize göre mükemmel bir şekle getirilmiştir. Tabii bu 
değişiklik yapılırken, suçla ceza nispetleri de nazara 
alınmıştır. Biliyorsunuz suçla cezanın adil olması la
zımdır. Eğer suça verilen ceza ağırsa, fazlaysa o za
man suçluyu isyana sevk eder; hafifse, o zaman suç
luyu şımartır. 

Asıl mesele, zaten ceza kanunlarında biliyorsunuz, 
asgari ve azami bir had vardır. Bu, hâkimlere veril
miş takdir hakkıyla cezanın nispetinin bulunması ve 
adaletin tespiti bakımındandır. Bunu hâkim bulacak
tır, hâkim takdir edecektir; o suçlunun geçmişine, hal 
ve vaziyetine göre tespit edilecektir. 

Cemiyet değişiyor ve gelişiyor. Bu değişen ve ge
lişen cemiyetin ihtiyaçlarına cevap vermek için, ara 
sıra, ta evvelden tedvin edilmiş kanunların bazı un
surların da ve ceza miktarlarında da değişiklik yapıl
ması icabediyor. İşte bizim şimdi yaptığımız da bu
dur. 

Asıl mesele şu : Ben yukarıda da, burada da, bu 
hususlarda görüşmeler, müzakereler yapıldığı zaman 
bunun üzerinde ehemmiyetle durdum, arkadaşlarıma 
arz ettim. Bugün bütün işlenen suçların karşılığında, 
Ceza Kanununda ceza da vardır ve ceza maddesi de 
vardır. Asıl mesele, suçluların yakalanıp adalete tes
lim edilmesidir. Yani, asıl caydırıcılık buradadır. 
Suçlu şunu iyi bilmeli ki, suç işleyen cezasını göre
cektir, kurtulamayacaktır. İşte bunu yaygın hale ge
tirdiğimiz takdirde suçların önüne geçebiliriz. Bu ka
dar suç işlenmesine rağmen, eğer adam elini kolunu 
sallayarak geziyorsa, yakalanamıyorsa, mahkemeye 
sevk edilemiyorsa, istediğiniz kadar cezayı artırın, bu 
suçları önleyemezsiniz. Asıl mesele uygulamaktır, 
tatbik etmektir, suç işleyenin cezasını görmesidir. Bu
nu sağladığımız gün meseleyi hallederiz. Bunu Adalet 
Komisyonu sağlamaz. Devleti yöneten, devleti işleten 
hükümet sağlar. Zaten hükümetin marifeti, hüküme
tin kabiliyeti, hükümetin başarısı, şu Devleti ayakta 
tutan, devlet dediğimiz müesseseleri harekete getirmek
tir. Mesele bundan ibarettir. Bunu harekete geçirdiği 
takdirde, işlettiği takdirde, bu işler önlenir. Önlenme
yecek de bir şey yoktur. Benim söyleyeceklerim... 
(AP sıralarından «Hükümet var mı?» sesleri) onu 
artık sizler takdir edersiniz, Hükümetin var olup ol
madığını. 

Benim bu hususta söyleceklerim bundan ibarettir. 
Bence yapılan değişiklikler ihtiyaca cevap verecektir 
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ve bize göre bu ceza miktarları ve unsurları münasip 
şekle, biçime getirilmiştir. 

Lehe oy kullanacağımı arz eder, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

Tasarının tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Ülkemiz için hayırlı olsun efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, İran ve Pakistan 
arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzala
nan Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının açık oylamasına 167 sayın üye katılmış 
olup; 160 kabul, 1 ret, 3 çekinser oy kullanılmıştır ve 
bu açık oylama tekrarlanacaktır. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku
rumu (UNESCO)' nun 16 ncı Genel Kurulu Tarafın
dan, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan «Kül
tür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Tansferdriin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alına
cak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oyla-

#• 

1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, döviz 
tahsisi yapılan mallara ilişkin sorusu ve Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler'in yazdı cevabı. (4/478) 

1 . 3 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı Sayın Teoman 

Köprülüler tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

Nahit Menteşe 
Türkiye bugün büyük bir bunalım içindedir. Eko

nomik ve siyasi bunalım geniş halk kitlelerini fazla
sıyla etkilemektedir. 

İlaç sanayiine ve hayati maddelere döviz tahsisi 
yapılamadığı, petrolsüzlükten kamyon ve otobüslerin 
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masına 153 sayın üye katılmış olup; 145 kabul, 2 ret, 
4 çekinser oy kullanılmıştır. Bu açık oylama işlemi 
de tekrarlanacaktır. 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısının açık oylamasına 139 sayın üye 
katılmıştır; 133 kabul, 4 ret ve 2 çekinser oy kullanı
lan bu açık oylama işlemi de yinelenecektir. 

2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakındaki Kanun Tasa
rısının açık oylamasına 135 sayın üye katılmış olup 
127 kabul, 5 ret ve 2 çekinser oy kulanı'lmıştır. Bu 
açık oylama işlemi de yinelenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, açık oyla
malarda görüşmelere gerekli çoğunluğun kalmadığı 
anlaşılıyor. 

Bu nedenle, gruplarımızın da arzusuna uygun ola
rak, yarın, 25 . 4 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanılmak ve denetim konularını 
sırasıyla görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saatti : 17.30 

durduğu, fabrikaların hammadde ve ara malı yoklu
ğundan çalışamadığı, tersanelerde birkaç milyon dola
rın yokluğundan dolayı gemilerin yüzdürülemediği, 
yatırımların yavaşladığı herkesçe bilinmektedir. Çe
şitli malları piyasada bulmak, ya mümkün değil, ya 
da çok yüksek fiyatla temin etmek imkân dahilinde
dir. 

Adalet Partisi olarak ithalatı kısarak dış ticaret 
açığını azaltmanın sağlıklı bir yol olmadığını, çeşitli 
kereler belirtmemize rağmen Sayın Ticaret Bakanı 
ithalatın kısıtlanmış olmasından kendisine öğünç payı 
çıkartmaktadır. 

1978 başında pahalılık ve enflasyon c/c 20 civarın
da tutulacağı ifade edilmişken, enflasyon oranı % 70'e 
varmış bulunuyor. 1979 Ocak ayı endeksleri ise % 4,3 
olmuştur., 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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İç ve dış siyasette başarı kocaman bir sıfırdan 
ibaret iken, CHP Hükümetinin ülke meseleleri kar
şısında ne derece tutarsız olduğu bütçe müzakerele
rinde de görünmüş bulunmaktadır. 

Ne yaptığını bilmez; şaşkın ve kendinden geçmiş 
bu hükümetin çiklet sanayiine 11 milyon dolar tah
sis yaptığını gazetelerden ve bir televizyon yayının
dan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu, bulamadığı ilaçtan 
dolayı ıstırap çeken, hastalarının öldüğünden yakınan, 
kuyruklarda çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için çile 
çeken vatandaşla 'bir nevi alay etmek demektir. Tek
zip edilmeyen bu haber kamu vicdanında derin yara
lar açmaktadır. Karaborsa ve başdöndürücü fiyat ar
tışları devam ederken savurganlık ve lüksten başka 
bir tasarruf olmayan çiklet sanayiine 11 milyon do
lar tahsis edildiği doğru mudur? 

5 Ocak 1'978'den beri aylar itibariyle hangi mal- I 
lara ne miktarda döviz tahsisi yapılmıştır?. 

T C I 
Ticaret Bakanlığf 20 .4 .1979 

Dışt'icaret Genel Sekreterliği 
İthalat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 20.413.2/9929 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 

Müdürlüğünün 21 . 3 . 1979 tarih, 7/478 - 3141 - 18494 
sayılı yakıları. 

Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen çiklet sanayiine döviz j 
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tahsisi yapılıp yapılmadığı konusundaki yazılı soru 
önergesi ekte yanıtlanmıştır. 

Arz ederim; 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 
Çiklet Sanayii Hakkında Not : 
Çiklet sakızının imali iki ameliyeden ibaret bulun

maktadır. Birinci ameliyede, suni reçine, katı yağlar, 
lubrifian, suni mum, antioxydant maddeler, latex ve 
diğer maddeler kullanılarak sakız hamuru elde edil
mekte ve bu hamura gömme elastik, glikoz, boya, 
gom esansı ilave edilerek çiklet sakızı elde edilmek
tedir. Çiklet sakızı imalinde kullanılan maddelere 
1978 yılında verilen tahsislerin toplamı 341 053 dolar 
olup maddelere göre dağılımı şöyledir : 

Gom, gom esansı 32 966 

Latex 13-862 
Sentetik reçine 294 225 

1978 yılına ait yukarıda belirtilen tahsis, kurul
muş ve bir anlamda istihdam hacmi yaratmış fabrika
ların faaliyetlerini devam ettirmelerini teminen veril
miştir. Bu fabrikaların başhcaları 1973, 1975 ve 1977 
yıllarında kurulmuştur. 

1979 yılında, çiklet sakızı imalinde kullanılan mad
delerin ithalatı için döviz tahsisi yapılmamıştır. Diğer 
taraftan, çiklet sakızının esasını teşkil eden sentetik 
reçinenin bazı yerli firmalarımız tarafından üretildiği 
ve kısa süre sonunda ihracatının dahi imkân dahilin
de bulunduğu saptanmıştır. 

1978 yılında ithal edilen başlıca maddeler ekli lis
tede belirtilmiştir. 



M. Meclîsi B : 82 24 . 4 . 1979 O : 1 

TİCARET BAKANLIĞI 
DISTİCARET GENEL SEKRETERLİĞİ 

DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLIK DIŞALIM 

1978 

G. T. İ. P. Maddeler TON 1 000 $ 

09.01.11 
10.01.11-12 
10.06 
15.Î2 

15.07 
15.13.10 
17.01.20 
18.01.10 
25.10.12-21 

25.24 
26.01.12-19 
27.01.10 
27.04.10-21 

27.09 
27.10.-11-49 
27.10.50 
27.11.30 
28.08 
28.10 
28.16.10 
28.17.1? 
28.40.11 
28.42.13 
29.01 
29.02 

29.04 
29.15 
29.23 
29.25.21 
29.27 
29.35 
29.38 
29.39 
29.44 
31 
32.05 
37 
38.11 
39.01-39.06 
40.01 
40.02 

Kahve - Çiğ 
Buğday 
Pirinç (Çeltik Dahi!) 
İçyağı 

Bitkisel yağla 
Margarin 
Şeker 
Kakao (Tane) 
Tabii kalsiyum fosfat 

Amyant (Asbestos) 
Demir cevheri 
Taşkömürü 
Kok ve*sömikok 
Hampetrol 
Akaryakıt 
Makine yağlan 
Sıv*ı petrol gaz: 
Sülfirik asit 
Fosforik asit 

Sıvı amonyak 
Sodyum hidroksit - kostik soda 
Sodyum fosfat 
Sodyum karbonat - kalsine 
Hidrokarbürler 
Hidrokarbürlerin halojenli Tür. 
Asitlik alkoller ve türevleri 
Ftalatlar, oksalatlar v. b. 
Oksijen fonksiyonlu bileşikler 
Üre 
Nitril fonksiyonlu bileşikler 
Hetorosiklik bileşikler 
Vitaminler 
Hormonlar 
Antibiyotikler 
Gübreler 
Santetik organik boyayıcı Mad. 
Fotoğraf, röntgen ve sinema Mak. 
Dezenfekte edici, haşarat öldürücü 
Suni plastik hammaddeler 
Tabii ham kauçuk. 
Sentetik ham kauçuk 

1 019 
— 

37 321 
3 606 

39 548 
— 
65 

1 279 
541 432 

17 105 
172 816 
636 453 

7 853 

10 762 108 
2 431 106 

25 318 
358 225 
244 466 
108 385 
127 831 

10 978 
12 409 
16 287 
58 499 
15 674 

52 690 
17 142 
1 364 

114 042 
26 372 
2 449 

462 
2 

172 
1 755 765 

4 363 
2 492 
7 576 

102 348 
25 669 
15 241 

3 337 
— 

13 087 
1 540 

29 970 
' — 

36 
4 222 

22 336 

9 471 
4 552 

41 310 
891 

1 043 515 
280 930 

8 472 
55 758 

7 870 
16 568 
18 450 

1 498 
6 895 
1 150 

16 473 
8 870 

16 868 
9 722 
6 601 

16 800 
13 902 
21 462 

7 046 
9 072 

18 999 
283 267 

40 756 

11 533 
39 013 
80 863 
24 788 
15 789 
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1978 

G. T. İ. P. Maddeler TON 1 000 $ 

40.11.11-13 
40.11.21-22 
41.01.11 
47.03 
48.01 
48.07 

51.01 
51.04 
53.01.10 
56.01 
57.10.10 
69.02 

73.01* 
73.02 
73.03 
73.07 
7.08 
73.10 
73.11 
73.1.3 
73.15 
73.18-73.19 

73.21 
73.32 
74.03 
76.01.10 
79.01 
80.01.10 
84.01 
84.06 
84.10 
84.11 
84.14 
84.17 
84.22 
84.23 

84.36-84.40 
84.45 
84.62 
85.01.30-40 
85.01.51-60 
85.13 
85.15 
85.19 
85.21 

Oto dış lastikleri 
Oto iç lastikleri 
Öküz, inek derileri (Yaş) 

Kâğıt hamuru (Odun hamuru, selüloz) 
Kâğıt mukavva (Rulo, tabaka) 
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş kâğıt ve mukavva 

Sentetik, suni iplikler 
Sentetik, suni iplikten dokuma 
Merinos yünü (Kirli) 
Sentetik, suni devamsız lifler 
Kanaviçe (Sargılık kaba bez) 
Ateşe dayanıklı tuğlalar 

Dökme demirler 
Ferro alyajlar 
Demir - Çelik döküntü, hurdaları 
Demir - Çelik blum, kütük, levha 
Demir - Çelik Rulo, saçlar 
Demir - Çelik çubuklar 
Demir - Çelik profiller 
Demir - Çelik saçlar 
Hantalı, yüksek karbonlu çelik. 
Demir - Çelik borular 

Demir - Çelik inşaat 
Demir - Çelik civata, somun 
Bakırdan içi dolu çubuklar 
Alüminyum (Ham) 
Çinko (Ham) 
Kalay (Ham) 
Buhar üreten jeneratörler 
Patlamalı motörler ve Parç. 
Sıvılar için tulumba, elevatör 
Hava ve vakum tulumba, jeneratör 
Sanayi ve laboratuvar fırınları 
Sühunet değişikliği için cihaz. 
Kaldırma yükleme makineleri 
Toprak makineleri 
Dokumacılıkta kullanılan makineler 
Maden işleme makineleri 
Rulmanlar 
Elektrik jeneratörleri 

Elektrik motorları 
Telli telefon, telgraf cihaz aksamları 
Radyo, telefon, televizyon cihazları ve aksamı 
Elektrik devresi teçhizatı 
Elektronik teçhizat 

12 751 
329 

2 128 

27 613 
25 154 

8 589 
8 518 

88 
5 128 
1 711 

13 415 
16 718 

5 416 
28 593 

322 900 
299 937 
233 562 
185 052 
54 380 

250 888 
54 201 
15 806 

13 361 
1 570 
2 431 

11 245 
1 633 
, 744 

19 702 
12 361 
2 906 

5 188 
792 

1 217 
8 417 

15 933 
14 058 
13 931 
3 900 
4 418 
2 100 
1 176 

381: 
3 805 
8 117 

24 050 
1 049 
3 858 

9 626 
11 556 
6 864 

22 175 
611 

16 656 
2 325 

10 203 
8 917 

767 
11 114 
37 326 
54 131 
50 689 
43 251 
13 792 
74 442 
46 724 
14 760 

25 040 
8 802 
4 282 

12 901 
1 059 
8 489 

84 766 
83 941 
25 496 

26 819 
4 827 

10 501 
36 314 
67 162 
99 181 
56 248 
23 542 
23 228 

9 255 
22 402 
13 934 
51 709 
24 828 
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1978 

G. T. İ. P. 

87.01 
87.02. 
87.06 
88.02 
89.07-89.03 
90.28 

Maddeler 

Traktörler 
Motorlu kara ulaştırma araçları. 
Motorlu araçlara ait aksam parçalan 
Uçaklar (Adet) 
Gemiler (Adet) 
Ölçü düzenleme için elektrikli cihazlar 

Liste Toplamı 
Genel Toplam 
(Liste/Genel) 1% 

TON 

38 201 
20 901 
26 095 

(3) 
(14) 
482 

19 565 874.. 
20 115 611 

97,3 

1 000 $ 

104 698 
89 986 

155 021 
204 

78 
12 214 

3 765 555 
4 599 024 

81,9 

2. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun - Tirebolu - Kovanpınar köyünde jandar
ma karakolu açılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazdı cevabı. (7/506) 

6 . 4 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Giresun İlinin Tirebolu ilçesine bağlı Kovanpı
nar Köyünde jandarma karakolu açılmasının düşünü
lüp düşünülmediği konusunda aşağıda sıralanan so
ruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Giresun Milletvekili 
Şükrü Abbasoğlu 

lı Giresun İlinin Tirebolu İlçesine bağlı Kovan
pınar Köyünde jandarma karakolu açılması düşünül
mekte midir? Bu konuda herhangi bir inceleme ve 
araştırma yapılmış mıdır? 

2. İlçe merkezinden 20 Km. kadar uzakta bu
lunan bu yörede halen asayiş ve huzur ne şekilde sağ
lanmaktadır? "Yörede huzursuzluk ve telâş yaratacak 
şekilde kendini gösteren çeşitli olaylara ve gelişme
lere ilçe merkezinde bulunan jandarmanın zamanın
da müdahalesi mümkün olabilmekte midir? 

3. Etrafta bulunan birçok köyün merkezi du
rumunda olan, ticari ve sosyal yönlerden devamlı ha
reketlilik gösteren ve her hafta büyük çapta pazar 
kurulan Kovanpınar'da güveni ve asayişi sağlama ve 
olaylara anında müdahale etme yönünden bir jandar
ma karakolu açılması yararlı olmayacak mıdır? 

4. Kovanpınar'da bir jandarma karakolu açılması 
uygun görülür ve bu konuda bir karar alınırsa, bu 
kararın uygulanmasına ne zaman başlanacak ve ka
rakol ne zaman faaliyete geçmiş olacaktır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 18 , 4 . 1979 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK. : 0961-72-79/TŞK.KDR. 

Konu : Giresun Milletvekili Sayın 
Şükrü Abbasoğlu'nun soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 11 Nisan 1979 

gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/506, 3287/19526 sayılı 
yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun 
Eynı il Tirebolu ilçesi Kovanpınar köyünde bir Jan
darma Karakolu açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ği hususunda verdiği ilgiye ekli soru önergesine ait 
yanıtlar aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Giresun ili Tirebolu ilçesine bağlı Kovanpı
nar köyünde bir Jandarma Karakolu açılması husu
sunda gerek vatandaşlar, gerekse il dahilinde emni
yet ve asayişi sağlamaktan sorumlu valilikçe bir tek
lif yapılmayışı; asayiş yönünden hassasiyet arz etti
ğini gösterir olayların Bakanlığa intikal etmeyişi ne
deniyle bir Jandarma Karakolu açılması düşünülme
miş ve bu konuda herhangi bir inceleme ve araştır
ma yapılmamıştır. 

2. Bahse konu köy adli, askeri ve mülki hizmet
lerinin ifası yönünden halen ilçe merkez Jandarma 
Karakol Komutanlığına bağlı olup emniyet ve asa
yiş bu karakolca çıkarılan motorlu ve yaya jandar
ma devriyelerince sağlanmaktadır. Yörede huzursuz
luk ve telâş yaratıcı mahiyette olup Bakanlığımıza 
intikal eden herhangi bir olay yoktur. 

3. Konu Giresun Valiliğine inceletilecek ve lü
zumu halinde en kısa zamanda gereği yapılacaktır. 

Arz ederim. Hasan Fehmi Güneş 
İçişleri Bakanı 
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Türkiye, Iran ve Pakistan Arasında 27 Nitem 1977 Tarihinde Tahran'-da İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği SözleşmesinOri Onaylanmasının Uygula Bulunduğuna Daıir Kanun Tasarısına Verilen Oyların 

Sionucu 
(Çoğunluk Yoktur.) 

450 
167 
160 

1 
3 
3 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeikıinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

279 
4 

ADANA 
Hasan Aksay 
Hasan Cerit 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHtSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
Kenan Durukan 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
îsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Altan Öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İrfan, Özaydınh 

(Kabul Edenler) 

Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BOLU 
Avni Akyol 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 

| Yılmaz Ergenekon 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan B'inay 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Şükrü Bütün 
Aslan Topçübaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 

DİYARBAKIR 
Haldi Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
tsmet Angı 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 

HAKKÂRt 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Sabrı Öztürk 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Ayhan Altuğ 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 

Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 

İZMİR 

Kaya Bengisu 
Adil Demir 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Ali Nihat Karol 

KAYSER t 
l A. Gani Âşık 
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Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Gümüşçü 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 

MALATYA 
Turan Fırat 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şen'türk 

ADANA 

Cevdet Akçalı 
Meforrtet Can (B.) 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete ] 
İsmail Hakkı Öztorun i 
Nedim Tarhan S 
Ahmet Topaloğlu 1 
Alparslan Türkeş 1 
Oğuz Yazıcıoğlu 1 

MANİSA 
Faik Türün 
Halil Yurtsevejn 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Kasım Emre 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Âkçal 
Sami Kumbasar 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHISAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt (B.) 
Mehmet Özutku 

l Mdte Taı> (B.) 

İ AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 

İ Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

I SAKARYA 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mustafa Yılankıran 

!

TEKİRDAĞ 

. Nihan llgün 
I Ömer Kahraman 

TOKAT 
i Ömer Dedeoğlu 
( Ali Şevki Erek 
[ Ali Kurt 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 

I Orhan Alp (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
A. tsmet Çanakçı 

I Ahmıet Hamdlj Çelebi (1.) 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 

ı 
: Mustafa Kemal Erkovan 
I 

I TRABZON 
Kemal Cevher 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
Muslih Görenitaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç (B) 
Teoman Köprülüler (B.) 
Selâhattin Öcal 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal (B.) 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

(Reddeden) 

MARDİN 
Abdürtkadir Ti'murağaoğlu 

(Çekinserler) 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

MARDİN 
Fehim Adak 

(Geçersiz Oylar) 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

KARS 
Bahri Dağdaş 

(Oya Katılmayanlar) 
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ARTVİN 
Mehmet Balta 
Mustafa Rona 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Nuri Bozyel 
Cemalettin İn kaya 
Hünsü Yıînıaz 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
M elim et Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmal: 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karahörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaath 
Saffet Ural 

ÇANKİRİ 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çirnbek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
Bahattün Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Saibrii Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Aıli Rıza Septioğlu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün (B.) 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(İ. Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Ali Ak 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Y. Ziya Ural 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 

I 
s Sadettin Bilgiç 
i Ekrem Ceyhun 

Hikmet Çetin (B.) 
' Çağlayan Ege 
; Süleyman Arif Emre 

A. Bahir. Ersıoy (B.) 
\ Ferit Gündoğan 

Nilüfer Gürsoy 
! Kemal Kaçar 
| Nihat Kaya 
; Turan Kocal 
i Doğan Onur 
; Recep Özel 
: Osman Özer 

"[ İsmail Hakkı Tekinel 
I İhsan Toksan 
[ Ali Topuz (B.) 
I Necdet Uğur (B.) 
! Numan Uzun 
[ Halûk Ulman 
t 

| Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

i 

j İZMİR 
'< Ferhat A.rslantaş 
i Talât Asal 
i Yüksel' Çakmur (B.) 
| A!l!ev Coşkun (B.) 
i Zeki Efeoğlu 
e Ali Naıili Erdem 
| Ahmet Taner Kışlalı {B.) 

Şinasi Osma 
Neccar Türkcan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpmar 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Yusuf Öztuş 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
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KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan (B.) 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mehmet Doğan 

ı Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

I KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşref oğlu 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
• Kenan" Akman 
f 

• Turan Güneş 
[ Adem Ali Sarıoğlu 
! KONYA 
• M. Yücel Akıncı 
I M. Oğuz Atalay 
! Şener Battal 
; Durmuş Ali Çalık 
• Necmettin Erbakan 
[ Agâh Oktay Güner 
; Mustafa Güzelkılınç 
; M. Kutoılay Imer 
i İhsan Kabadayı 
\ Necati Kahycıoğlu 
[ Aydın Menderes 
1 Faruk Sükan (B.) 
I Mustafa Üstündağ 

j KÜTAHYA 
\ Ahmet Mahir Abtlum 
\ Nizamettin Çoban 
I İlhan Ersoy 
j Ali İrfan Haznedar 

I MALATYA 
I Lütfi Doğan (B.) 
I Ahmet Karaalslan (B.) 
\ Ali Kırca 
] MANİSA 

Hasan AH Dağüı 
Zeki KaıragözOü 
Sümer Oral 
Önol Şalkar 
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Eıicin Topkaıya 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Şerafeıttin Elçi (B.) 
Metin Musaoğhı 
Ahmet Türüc 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldatılı 
Zeyyat Mand'aü'noi 

MUŞ 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelilk 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Sadi Somuncuoğlü 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ertuğrul Günay 
Hamdıi Mağden (1. Ü.) 

Kemal Şensoy 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Tuncay Ma,tara,cı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama. 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SÜRT 
1 Zeki Çelilker (İ.Ü.) 

Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 

1 Abdülkerim Zilan 

(Açık Ü: 

Aydın 
Edirne 
Manisa-
Muğla 

StNOP 
Hilmi İşgüzar (B.) 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Enver Aıkpva (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Maihmut Özdıemir (B.) 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
1 

Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Faruk Dem'irtola 
Sermet Durmuşoğlu 

TRABZON 
i İbrahim Vecdi Aksakal 

Adil Ali Cinel 
, Ömer Çakıroğlu 

Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 

; Ertöz Vahit Suiçmez 

•elikler) 

1 
1 
1 
1 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

UR FA 
M. Saibri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk. V.) 
ZONGULDAK 

K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit (Başibakaın) 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 

Yekûn 

»>-•<! 
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Birleşmiş ML'Eetler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nuln XVI KCI Genel Kuruı'u Tarafından, 
14 Kasım, 1970 Tarinde Kalbul Olunan «Kültür Vaı.Jk'arının Kanunsuz tthaî, thraç ve Mülkiyet Transferîe-
rinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alanlaok TedıKr^nfe Ifeili Sözleşme» ye Katılmamızın Uygun Bulun

duğuna DaJr Kanun Tasarı;:a*a Verilen Oyların Scinlucu 
(Çoğunluk Yoktur.) 

ADANA t 
Haisarı Aksaıy , 
Hasan Ceriit | 

ADIYAMAN \ 
Halil Ağar { 

AFYONKARAHİSAR [ 
I'Strrvaıiıl Akın \ 
Ali İhsan Uluibahşi i 

ANKARA 
Sebaıti Ataman | 
Mustafa Başoğlu ı 
Aişati) Canpolat ! 
Keınıan Durulkan ; 
Kemal Kayacan i 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurraihiman Oğuîtürk 
A t a n Öylmen ! 
Ö!nder Sav 
Cengiz Şenıses ; 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Mehmet Çelilk 
Mdharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Oilhat Bilgefoan 
Necatöi Celbe 
İrfan Özayıdınlı 
Emlin Eniğin Tanrıverdi 
Sadlullah Usumi 

BİLECİK 
Cemallerin Köklü 
Orhan Yağcı 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 153 

Kabul edenler : 145 
Reddedenler : 

ÇeJkiinserlör : 

Geçersiz oylar : 

2 

4 

2 

Oya katılmayanlar : 293 

Açik üyelikler : 

(Kabul l. 

BURDUR j 
Ahmet Sayım 

BURSA 
Mehmet Emin Daldıran 
Ali Elverdi 
Mehmet Emıdkli 
Yılllmaz Ergenökon 
Cemal Külahlı 
Özler Yılmaz 

ÇANAKKALE | 
Ahmet Niıhat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çanetfi 
Attan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biıberoğlu 
Şükrü Bütün 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 

ERZİNCAN 
Lütfi Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 

- 3 

4 

denler) 

İsmail Özen 1 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Sahri Ö7tiirk 
o a u ı ı v/^ıuı iv. 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 

Ayhan Altuğ 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
Orhan Eyüboğlı 

1 Doğan Güneş 
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Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlı 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Adil Demir 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
i Hal it Evliya 

KARS 
I Hidayet Çelebi 
I M. Kemal Güven 

Hasan Yıldırım 
' KASTAMONU 

Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
j A. Gani Âşık 

Mahmut Şevket Doğan 
I Mehmet Gümüşçü 

KIRKLARELİ 
s Mehmet Dedeoğlu 
! KIRŞEHİR 
| Doğan Güneşli 
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KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdem ir 

MALATYA 
Turan Fırat 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Faik Türün 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

ADIYAMAN 
Abdurraihman Unsal 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hün 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kılıç 
I. Etem Kılıçoğlu 

j SİNOP 
j Tevfik Fikret Övet 
I SİVAS 
{ Orhan Akbulut 
ğ Tevfik Koraltan 
| Azimet Köylüoğlu 
i ıMalhmut özdömdo 
İ Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
t Nihan İlgün 
I Ömer Kahraman 
I TOKAT 

Ömer Dedeoğlu 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Ahmet Şener 

(Reddedenler) 

MARDİN 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

(Çekimerler) 

DİYARBAKIR 
M Yaşar Göçmen 

| KARS 
l Abdülkerim Doğru 

(Geçersiz Oylar) 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

KARS 
Bahri Dağdaş 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Can (B.) 
Mehmet Haiilt Dağlı 
Haısan Gürsoy 
SefâhalCt'in Kılıç 
M. Kemal Küçüıktepepınar 
Mu'sMhitötin Yılmaz Mete 
İsmail Halklkı Öztorun 
Nedim Tarhsın 
Ahmet Topaloğlu 
Alparisilan Türkeş 
Oğuz Yaızıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Taıbaik 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Hasan Aiklkuş 
Güneş Öngüt (B.) 
Mehmet Özutiku 
Mete Tan (B.) 

AĞRI 
M'ilkâ'i'l Aydemir 
Rıza PöM 
Kerem Şahin 
Ahmet Haımdi Şam 

AMASYA 
Btem Naci Afltumay 
Erol Çevlilkçe 
M'Uiharnmet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bdfcir Adılbeli 
Orhan Alp (B.) 
Oğuzhan Asiıltüıik 
Oğuz Aygün 
Yaşar Ceyhan 
A. Istnuet Çanaıkçı 
Ahmıet Hamdi Çeûeıbi 
A. Hayri FJçfoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Etfkovan 
H. Semüıh EryJdız 
Necati Güllıtekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç (B.) 
Teoman Köprülüler (B.) 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 

Mevlüt Güngör Erdinç 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

MARDİN 
Fehim Adak 

Sefâıhattliin ÖcaJl 
Fileni Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayretin Turgut Tolker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Demiz Baykall (B.) 
Kaya Çaıkımakçı 
Sadıik Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
MehmetC Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 
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AYDIN 
A. SölâjTLİ Gürgüç 
Na'hit Menteşe 
îsmıeft) Sezjgin 
Bebiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
lılhan Ayttöktitı 
Nuni Boziyel 
Cematetin tokaya 
Hüsnü Yılmaz 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sa'îlt Götkter 

BİTLİS 
Aıbi'din İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avmi Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çalkımaik 
Bayram Turam Çetin 
Halûk Karalböıtkiü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Hasan Banıt Işık 
Haili Karaatüı 
Kasıım Önadımı 
Saffet Ura* 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyaboğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimbek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Ömer ihsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

I Süleyman Sabri Öznal 
I Cavittin Yenal 
I ELAZIĞ 
I Celâl Ertuğ 
I Rasim Küçükel 
I Faik Öztürk 
I Ali Rıza S'eptiıoğlu (B.) 
I Mehmet Tahir Şaşmaz 
I ERZİNCAN 
I Nurettin Karsu 
I Timuçin Turan 
I ERZURUM 
I Rıfkı Danışman 
I Gıyasettin Karaca 
I Nevzat Kösoğlu 
I Korkut Özal 
I ismail Hakkı Yıldırım 
I ESKİŞEHİR 
I Gündüz Ökçün (B.) 
I Seyfi Öztürk 

I GAZİANTEP 
I Emin Altınbaş 
I Cengiz Gökçek 
I imam Hüseyin tncioğlu 
J Ahmet Karahan 
j Mehmet Atillâ Ocak 
I Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
I Mustafa Kemal Çilesiz 

(İ- Ü.) 
I Nizamettin Erkmen 
i Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
I Turgut Yücel 

I HATAY 
I Öner Miski 
I Mevlüt Önal 
I M. Sait Reşa 
I Malik Yılman 
I AH Yılmaz 

İSPARTA 
8 Süleyman Demirel 
I İÇEL 
I Ali Ak 
I Fevzi Arıcı 
[ Nazım Baş 
| Ramazan Çalışkan 
[ Y. Ziya Ural 

| İSTANBUL 
I Muammer Aksoy 
I Sabit Osman Avcı 
j İlhan Biber 
] Sadettin Bilgiç 
i Ekrem Ceyhun 
I Hikmet Çetin (B.) 
! Çağlayan Ege 
j Süleyman Arif Emre 
I A. Bahir Etfsoy (B.) 
j Ferit Gündoğan 
j Nilüfer Gürsoy 
! Kemal Kaçar 
I Nihat Kaya 
j Turan Kocal ' 
I Doğan Onur 
I Recep özel 
] Osman* Öze» 
I İsmail Hakkı Tekinel 
| Hüsamettin Tiyanşan 
j İhsan Toksan 

Ali Topuz (B.) 
Necdet Uğur (B.) 

I Numan Uzun 
j Halûk Ülman 
I Celâl Yardımcı 

Ertuğ rul Yolsal 

İZMİR 
I Ferhat Arslantaş 

Talât Asal 
Alev Coşkun (B.) 
Yüksel Çalkmur (B.) 
Zeki Efeoğlu 
AH Naili Erdem 
Ahmet Taner Kışlalı (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şeref oğlu 

KARS 
Doğan Arash 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi îlhan (fi.) 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mehmet • Doğan 
Turhan Feyzioğjlu 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necatı Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 
Faruk Sü'kan (fi.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Nizamettin Çoban 
İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Lültfi Doğan (fi.) 
Ahmdt Karaaslan (B.) 
Ali Kırca 
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MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Erkin Topkaya 
Yahya Uslu 
Halil Yurtseven 

MARDİN 
^erafettin Elçi (B.) 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldarilı 
Zeyyat Manıdalfaıci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
Hüseyin Avni Kavurmacı-
oğkı 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi (Bşjk. V.) 
Ertuğrul Günay 
Hamidi Mağdert (t. Ü.) 
Kemal Şensby 
Günay Yalın 

RÎZE 
Yılmaz; (Baflta 
Tuncay Maltaracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çetiker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 

M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
HMmi İşgüzar (B.) 
Alâettin Şahin 

SIVAŞ 
Eruven! Akıova (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
FeyzuUah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lüttfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 

(Açık Üyelikler) 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Saliih Yılldız (B.) 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk.V.) 

ZONGULDAK 
K, Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Eceviit (Başbakan) 
Adulmuttalip Gül 
CaMt Karajkaş (Başkan) 
Koksal Toptan 

Aydın 
Edirne 
Manlisa 
Muğla 

Yökûn 
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M. Meclisi B : 82 24 . 4 . 1979 0 : 1 

Göçmen tşçMn Hukuki Statüsüne İTşkln Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DaCr 
Yasa Tasarısına Veirlilen QyQmp Sonucu 

(Çoğunluk Yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Hasan Cerit 

ADIYAMAN 
Halü Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Kenan Durukan 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Altan Öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Muharrem Sökeli 

BALIKESÎR 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınh 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ati Elverdi 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 139 

Kalbul edenler : 133 
Reddedenler : 4 

Çökjteerler : 2 
Geçersiz oylar : — 

Oya katılmayanlar : 307 
Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Emekli 
Yılmaz Ergenekon 
Cemal Külahlı 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Büberoğlu 
Şükrü Bütün 
Aslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azu'zoğlu 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Sabri Öztürk 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Ayhan Altuğ 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Tarhan Erdem 
Zeki Er oğlu 
Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Süleyman Genç 

Coşkun Karagözoğlu 
Mahmut Türkmenoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Mehmet Gümüşçü 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Ahmet Çobanoğlu 
HJüfseyliıı Kaleli 

KÜTAHYA 
Hülseyfe Cavit Endlemir 

MALATYA 
Turan Fırat 
Mehimet Recai Kutan 
Musitaıfa Şentürk 

MANİSA 
Faik Türün 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 
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NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

RİZE 
İzzet Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Can (B.) 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Günsş Ömgüt (BJ 
Mehmet Özutku 
Mete Tan (B.) 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Kemal Cevher 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
Muslin Gören/taş 

(Reddedenler) 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

MARDİN 
AbdiMlkadir Tirnıurağaoğlu 

YOZGAT 

Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 

Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 

\ Burhan KaraçeMk 
[ Ahmet Gültekin Kızıl şık 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

(Çekinserler) 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 

MARDİN 
Fehim Adak 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 

Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Bekir Adıbelli 
Orhan Alp (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Yaşar Ceyhan 
A. ismet Çanakçı 
Ahmie* Hamdü Çelebi 
A. Hayri Elçioğlu 

\ Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
H. Semih Eryüdız 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Kemal Kayacan 
Müısitafa Kılıç (B.) 
Teıomaın Köprülüler (B.) 
Selâhattin. Öcal 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal (B.) 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
A. Selami Gürgüç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Nuri Bozyel 
Cemalettin tnkaya 
Hüsnü Yılmaz 

\ BİNGÖL 
i Hasan Celâlettin Ezman 
jj Mehmet Sait Göker 
j BİTLİS 
] Abidin inan Gaydalı 
\ Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Bayram Turan Ç#tin 
Halûk Karabörklü 

BURDUR 
1 Cemal Aktaş 

BURSA 
\ Nail Atlı 

Hasan Esat Işık 
Halil Karaath 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimıbek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 
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DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
Bahattıin Karakoç 
Mahmuıt Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Salbri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
'Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün (B.) 
Seyfi Oztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Cengiz Gökçek 
îmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Y. Ziya Ura! 
v%li Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Sabit Osman Avcı 
ilhan Biber 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Hikmet Çetin (B.) 
Çağlayan Ege 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy (B.) 
Ferit Gündoğan 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz (B.) 
Necdet Uğur (B.) 
Numan Uzun 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR • 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Alev Coşkun (B.) 
Yüksel Çalkrnur (B.) * 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Ahmet Taner Kışlalı (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyötıhaınoğliu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
Bahri Dağdaş 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan (B.) 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 

i 

j Mahmut Şevket Doğan 
1 (Bşjk. V.) 
j Mehmet Doğan 
• Turhan Feyzk)ğlu 
•' Mehmet Zeki Okur 
t Mehmet Yüceler (B.) 
' KIRKLARELİ 

Hasan Korkut 
KIRŞEHİR 

Mustafa Eşrefoğlıı 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sârıoğlu 

KONYA . 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuihilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
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Aydın Menderes 
Faruk Sükan (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abdum 
Nizamettin Çoban 
İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Lültfi Doğan (B.) 
Aihmeit Karaaıalıan (B.) 
Ali Kırca 

MANİSA 
Hasan AH Dağlı 
Zefki Karagözlü 
Sümer Oral 
önol Şaikar 
Eriklin Topkaya 
Yahya Uslu 
Halil Yurtseveıı 

MARDİN 
Şerafettin Elçi (B.) 
Metin Musaoğhı 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
Zeyyat Mandaliinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahito Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avnıi Kavunmasıoğlu 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Temel Ateş 
Memdüh E'kşi (Bşk. V.) 
Ertuğrul Gikmy 
Hamdfi Mağden (İÜ.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

HİZE 
Yılmaz Balta 

. Tuncay Mataracı (B.) 



SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Buskıtoğlü (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
î. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Mahmut Özdeımir (B.) 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SÜRT 
Zeki ÇeBker (î. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

M. Meclisi B : 82 

SİNOP I 
HMmi İşgüzar (B.) 
Alâetttin Şahin 

p T i / i r i 

SİVAS 
Braver Aikova (B.) j 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu ! 

Mahmut Özdemir (B) 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 

(Açık Ü) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

24 . 4 . 1979 O 

Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğhı 
Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 

i Ahmet Şener (B.) 

TUNCELİ 
j Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

ÜRFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
M. Salbri Kılıç 

tetikler) 

1 
1 
1 
1 

Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
M'etai'et SaHı Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüiboğlu 
(Bşk, V.) 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit (Başbakan) 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Koksal Toptan 

Yekûn 
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2143 Say ıh 1978 Yılı Bütçe Kanunumun 43 tecü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısına Ve
rilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk Yoktur.) 
450 
135 
127 

5 
2 
1 

311 
4 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekkıserler 

Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Hasan Cerk 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHlSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Mustafa Başoğlu 
Alışan Canpolat 
Kenan Durukan 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Altan öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınü 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Alıl Elverdli 
Mehmet Emekli 

Yılmaz Ergenekon 
Cemal Külahlı 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bi'beroğlu 
Şükrü Bütün 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azdzoğlu 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdî 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Sabri Öztürk 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Ayhan Altuğ 
Orhan Birgit 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
Orh^n Byüfooğlu 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Mahmut Türkmenoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Abdülkerim Doğru 

M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Ali Nihat Karol 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
ibrahim Topuz 

KONYA 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyfin Kaleli 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavüt Erdemir 

MALATYA 
Turan Fırat 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Faik Türün 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MU$ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğhı 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 

ORDU 
Bilâl Taranoğlu 
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RİZE 
İzzet Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Kemal Cevher 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
Muslii'h Görenıtaş 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelıik 
Ahmet Gültekin Kızıhşjk 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 

MARDİN 
Abdül'kadir Tinıuırağaoğlu 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 

(Çekinserler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Möhmet Can (B.) 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt (B.) 
Mehmet özutku 
Mete Tan <B.) 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 

MARDİN 
Fehim Adak 

(Geçersiz Oy) 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet HaarDdli Çelelhi 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
H. Semih Eryıldız 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 

Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç (B.) 
Teoman Köprülüler (B.) 
Selâhattin Öcal 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baylkal (B.) 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Cemalettin Inkaya 
Hüsnü Yılmaz 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Haısam Esat Işılk -
Halil Karaatlı 
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I Halûk Ülman 
I Celâl Yardımcı 
I Ertuğrul Yolsal 
I tZMlR 
I Ferhat Arslantaş 
E Talât Asal 
j Alöv Coşkun (B.) 
j Yüksel Çakmur (B.) 
1 Adil Demir 
S Zeki Efeoğlu 
I Ali Naili Erdem 
E Ahmet Taner Kışlalı (B.) 
I Şinasi Osma 
I Mustafa Öztin-
S Akın Simav 
I Cemal Tercan 
1 Neccar Türkcan 
f Aysel Uğural 
I Erol H. Yeşilpınar 
I KAHRAMANMARAŞ 
I Hüseyin Doğan 
I Halit Evliya 
I Mehmet Yusuf Özbaş 
I Hasan Seyithanoğlu 
I Orhan Sezai 
I Oğuz Söptlü 
I Mehmet Şerefoğlu 
I KARS 
I Doğan Araslı 
I Turgut Artaç 
I tsmet Atalay 
I Bahri Dağdaş 

Kasım Önadım 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimfbek 
Etem Eken 
Mehmeıt Irmak 

DENÎZLt 
Musltafa Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Ömer îhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğ]u 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
A'bdüllatif Ensarioğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmuit Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Sa'brli Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Aflü Rıza Septiıoğiu (IB.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Günıdlüz Ökçün (B.) 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Cengiz Gökçek 
îmam Hüseyin Incioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

I GİRESUN 
I Mustafa Kemal Çilesiz 

(İ. Ü.) 
i Nizamettin Erkmen 
i AH Köymen 
I Hasan Vamık Tekin 
I GÜMÜŞHANE 
I Turgut Yücel 
I HATAY 
I Öner Miski 
I Mevlüt önal 
I M. Sait Reşa 
i Malik Yılman 
I Ali Yılmaz 

1 İSPARTA 
J Süleyman Demirel 
2 Yakup Üstün 
I İÇEL 
I Ali Ak 
I Nazım Baş 
I Ramazan Çalışkan 
[ Y. Ziya Ural 
I Veli Yıldız 

I İSTANBUL 
I Muammer Aksoy 
I Sabit Osman Avcı 
I İlhan Biber 
I Sadettin Bilgiç 
I Ekrem Ceyhun 
I Fehmi Cumalıoğlu 
I Hikmet Çdtin (B.) 
I Çağlayan Ege 
I A. Balhir Ersoy (©.) 
I Ferit Gündoğan 
I Nilüfer Gürsoy 
I Kemal Kaçar 
I Nihat Kaya 
I Osman Kaya 
E Turan Kocal 
I Doğan Onur 
1 Ali Nejat Ölçen 
i Recep Özel 
I Osman Özer 
I İsmail Hakkı Tekinel 
I Hüsamettin Tiyanşan 
I İhsan Toksan 
I Ali Toıpuz (B.) 
I Necdet Uğur (B.) 
I Numan Uzun 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan (B.) 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bş!k.V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuibilaj" t*w«r 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycuoğlu 
Aydın Menderes 
Faruik Sükan (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Atolüm 
Nizamettin Çoban 
İlhan Ersoy 
Al İrfan Haznedar 

MALATYA 
Lüfcfi Doğan (B.) 
Ahmet Karaasiian (B.; 
A l Kırca 

MANİSA 
Hasan AH Dağlı 
Zelai Karagözlü 
Sümer Oral 
Önoi Şaıkar 
Erkin Topfcaya 
Yahya Usiu 
Hail Yurfcsevera 

MARDİN 
Şerafeütin Elçi (B.) 
Metin Musaoğhı 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmöt BuldanH 
Zeyyat Mandalüncâ 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin SeydagU 
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NEVŞEHİR 
İbrabjiim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseıykı Çelik 
Burhan Ecemiş 
H. Avrai Kavunmacıoğlu 
Sadi Somuncucğlü 

ORDU 

Temel Ateş 
Memdulh Ek^i (Bşk. V.) 
Ertuğrul Güoay 
Hamdıi Mağden (1. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 

Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Muzaifer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki ÇeMker (İ. Ü.) 
\bdiilkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerinı Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar (B.) 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Enıver Alkioiva <]B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

Mahmut Özıdemir (B.) 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Alı Kurt 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfli Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin ErkanU 
Ali Haydar Veziroğlu | 

elikler) 

1 
ı T 

1 
1 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
M. Saibri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk. V) 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit (Başbakan) 
Cahiıt Karakaş (Başkan) 
Koksal Toptan 

Yekûn 

—<.. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 4 . 1979 Salı 

Saat : 13.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/27) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

3. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumaboğîu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'tn 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

5. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

6. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

7. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

9. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

10. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/11) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad-



deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

13. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

14. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

15. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

16. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerindee yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

17. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

18. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

19. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
,-oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde ba
zı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonul

duğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 

21. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

23. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

25. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

26. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu ko
nuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

27. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin Önergesi. (8/14) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Balkanının, Ana-



dolu Ajansı esıki Genel Müdürü hakkındaki bîr ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet MeclM İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

30. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilşMn önergesii 
(10/54) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

32. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınlan konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasıma ilişkin önergesi. (10/55) 

33. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 10.1 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalmalar-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet MeclM İçtüzüğünün 102 
103 ncü maddeleri uyarınca bâr Meclis Araştaması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

36. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının: Diyanet İşleri Başkanlığına özerk

lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

37. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

38. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstlitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 



7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğiu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net Işterii Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
Silkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Suvas Miillebvefcffi Ati Günbüz'ün, «Kurta-
rıimijş Böîge» deyimim» ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğhı'nun, Hükü
mettin dış poUtüftoasına 'ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

19. — îstanibul MiHetvekii İhsan Toksan'nın, 
Ağra Eğittim EnıstıJtüM Müdürüne ilişkin MİM Eğitim 
Baklanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK.% yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözMi soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) <*) 

22. — Diyarbaikiir MiMetvekİii M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine 'ilişlkin Başibakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekandk Sanayi Anonimi ŞJrkeüme 
ilişkin İşletmeler Ba'kanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Baka
mımdan sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözKi so
ru önergesi (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanirnın, 
Türküye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerimin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekilli Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 racü Gübre Kompleksinin ihalesine Mş-
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanımdan sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sağlık Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayısta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri medeniyi» yaptığı açıklamaya 
ilişıkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerimden emekliye ayrılan iş
çilerin kadem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Möhmet Doğan'ın, 
Kubrıs Türk Federe Devletimin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



35. — îzm&r Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba-
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Bufldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin Istasyonunua hizmete açılışına 
Mşflflin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet BuManlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yıilmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarıma ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bar 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
derece! okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü so
su önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kaıbadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözÜü soru önergesi. (6/85) 

43* — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner-
fiesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id-
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

47 — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi

lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi» 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanmdan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına 
üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun, 
abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir,. 



61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi, (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işksnce 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — îstabul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyamna ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65 — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapılflUğı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 , 7 . 1978 tarihleri arasında yapı

lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alman kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 



88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 , 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 , 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94.j — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkiır 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/126) 

103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi, (6/173) (*) 

105. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/127) 

106. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nm, 
toplu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/184) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi, (6/185) (*) 

108. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

109. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

110. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

111. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan tözlü 
soru önergesi, (6/139) 

112. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/225) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.^ 



. - 8 -

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200i) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. _ Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — îstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*). 

128. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

129. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

130. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktardın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

134. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

135. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, is
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

136. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

137. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

138. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

139. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

140. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz 
lü soru önergesi. (6/168) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/175) 

143. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 



144. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — tzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

146. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

147. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

148. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık VG 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

149. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin MiMi Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

150. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, Halk
evleri Genel Kurul toplantısınla ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğfitim Müdürlüğüne yapılan ta-
ıyine ilişkin Milli Eğnim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

152. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik teslislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

153. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakam Horst Ehmlke'niin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

155. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek hüddnilerindn Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

156. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

157. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan .işçilerimlize ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

158. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

159. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservaruvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

161. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
Fransa gezisine katılan heyete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/256) (*) 

162. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkmpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

163. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

164. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsü ndeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

165. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil^ 
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

166. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan 'bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

167. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevi öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Milli Eğitm Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

168. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/242) •(*) 

169. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş'm Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

171. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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172. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, 
MTA kampımda olay çıkaran işçilere Şişkin Enjerji ve 
Taibliii Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/2Ûİ5) 

173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik oteytoıa liışkıiın tçaşkoii Batoanaodan sözlü so
ru önergesi. (6/2016) 

174. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı-
kııyönıeıtimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan,-
matsma ilşlkün fBaşIbakandan sötatü soru önergesi. 
(6/207) 

175. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anıklara, Korunımaıya Muhtaç Çocuklar 'Biriliğinin f aaü-
yatlerine ilişkin îçü l̂erti Bakanından sözlü sonu ön*a> 
gesıi, (6/243) (*) 

176. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/245) (*) 

178. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

179. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

180. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

181. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

182. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

183. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir 

184. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

185. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Keçiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/221) 

186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

188. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

189. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
dış temsilciliklerimizde görevli personele ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

190. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

191. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

192. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

193. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

194. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu önergesi. (6/257) (*) 

195. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

196. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'-
nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/259) {*) 

197. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

198. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ-
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rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri Bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

199. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'm, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmenlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/247) 

200. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

201. — İstanbul Milletvekili Turan KoçaTın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

202. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/250) 

203. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

204. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Kas
tamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

205. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

206. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/261) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

X 2. — Bazı Vergi Kanunlarında; Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1978) 

3. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Güt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

4. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 'de nüfusa kayıttı Ramazan oğlu, Erndne'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14. 2.1978) 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetliye Mahallesii 
Hane 122/94, Gilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca Köyü, Hane 132 

Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 .10.1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1978) 

7. — Dursunibey İlçesi, Naipler Köyü, hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1978) 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

9. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının af-. 
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 .1978) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-; 
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne-

(X) Açık oylamaya tabi islen 
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risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesıi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesıi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uztımerlin, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayüı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. — Maıliıye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 .1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 .1978) 

22. — Milli Savunma esfci Bakanı Ilhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 .6 .1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekilli Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
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tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 .1978) 

24. — 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. Mec
lisi S. Sayısı : 6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
767) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 .1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Meıhmet Ali 
Ankan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 .1978) 

26. — Nuri Sayın'm, Özel Affına Dalir Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz BaJlta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı : 
97) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 .5 .1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 .2 .1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18.5 .1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18.5.1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

32. — Tokat - Merkez ilçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 . 1978) 

33. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

34. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
m, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 .1978) 

35. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 6 . 1978) 

36. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çaiık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — tsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

38. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — Kütahya Milletveikıili Nizamettin Çoban ve 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15.6.1978) 
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40. — Bursa Milletvekili Kasım Önadüm'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
işleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

'41. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Raıgıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

42.; — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

43. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğiu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında Kanun 
Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6.1978) 

44. — Balıkesir Milletvekilli Sadullah Usuml ite 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

45. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğiu'nun, 
20.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

46. — Urfa Milletvekili Necmettin Cövheri'ııin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 .1978) 

47. — Konya Milletvekili ihsan Kabaıdayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve içişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

48. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve istanbul 

Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğiu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

49. — Kütahya Milletvekilli İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

5Q. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istanbul 
Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

51. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adla-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

52.: — İzmit - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den 
olma 2 ı 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 53. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S, Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

54. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
Ili,~Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

(X) Açık oylamaya tabi işler, 
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Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 55. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 56t — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/40-1) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

57. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

58̂  — Ankara Milletvekili Kenan Duruikan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

59. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu*nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S, Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10u 1,1979) 

60̂  — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Fğitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. SeuMosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu S, Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

61. — Türkiye'de Tüketilen SMl Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

62. — Konya MtÜletvefciI Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve Isportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi, (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

X 63. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 
Nisan 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1979) 

X 64. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 65. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. 
Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 66. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığh'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
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Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
tzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

67. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

68. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

X 69. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisj'onu Başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27.2.1979) 

70, — 6132 sayılı Yasanın 7 ndi Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324.) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

71. — Bolu M'illetvelkıili Halûk Karabörklü ve 2 
Arkadaşının, 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşmin; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi-

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoglu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

72. — Kocaeli MilletvdkiM İbrahim Topuz'un 618 
sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine tlüfkin 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528) 
(S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

73. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. 
Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979) 

74. — Mardin Mülletvekıilİ Nurettin Yümaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 nçü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1979) 

75. — Bursa Milletvekili Eski Miilii Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1977 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayası : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1979) 

76. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş 
v? Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 336) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1979) 

77. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı madd'eılieriniin değiştirilmesi, bazı 
maddelerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde ek
lenmesi; 10i86 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 427 nci maddesıinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi; 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin ve 5435 sayılı 



Kanunun 2 nci maddesinin değişitirlilmesi; 1918 sa
yılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, 
bazı maddelerinin değiştirilmesi, 33 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi ve 58 nci maddesinin 2 nci fık
rasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısına ilişkin C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişilklkler hakkında Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. Mec
lisi : 1/130; C. Senatosu : 1/615) (M. Meclisi S. Sâ  
yısı : 114'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 911) 
(Dağıtma tarihi: 20 ,4 .1979) 
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78. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, 492 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/111) (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 339) (Da
ğıtma tarihi : 20.4.1979) 

X 79. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, 
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen 1.7.1948 gün ve 5237 numaralı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına iliş
kin 2216 numaralı Kanun ile geri gönderme tezke
resi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/271) (S. Sayı
sı: 341) (Dağıtma tarihi : 20.4.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

(Millet Meclisi 82 nci Birleşim) 





» * - ! s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 81 
Toplantı : 1 

C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan'm, 5434 Sayılı 
TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2 /106) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/229 esas numaralı kanun teklifimi, İçtüzüğün 78 nci maddesi gereğin
ce yeniliyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

C. S. Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5.6. 1974 

' Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2135-3814 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim, 
Saygılarımla, 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle 
birlikte ilişikte sunulmuştur. i 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 29.5.1974 

Mardin Senatörü 
Mehmet Ali Arıkan 
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G E R E K Ç E 

Milletvekillerinin milletvekilliğinde geçen hizmetlerinin terfi ve emekliliklerinden sayılması hakkında, ge* 
rek 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesi, gerekse 5951 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiy
le hükümler konmuş, ancak emekli iken milletvekilliğine seçilenlere bu hak tanınmamıştır... 

Kendi istekleri veya sicilleri dolayısıyla emekliye ayrılmış olanların dışmda harp, vazife veya adi malullük 
gibi sun'u taksiri olmadan, genç yaşta emekliye ayrıldıktan sonra milletvekili seçilrniişf olanMr nazara akn* 
mamıştır. 

Bilahara 1327 sayılı Kanunla emekli olarak Parlamento üyeliğine seçilmiş bulunanlara bu hak tanınmış, 
ne varki bu Kanunun neşri tarihinde milletvekili olmayanlar yine bu haktan istifade ettirilmemiştir. 

Aynı hizmeti yapmış bulunan ve halen milletvekili olmayan şahıslara bu hakkın tanınmaması adalet ve 
eşitlik prensiplerine aykırıdır. 

1327 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde emekli iken milletvekilliğine seçilenlere tamnan hakların halen 
Parlamentoda bulunmayanlara teşmili ve milleivekilliğindegeçen hizmetlerinin terfi ve emeMüikkrmde sayıl
ması bu adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. 

Meclis arşivlerine göre sayıları 2 şahsı tecavüz etmeyen bu milletvekillerinin, milletvekillikleri süresince 
aldıkları emekli maaşlarını ve bu müddet zarfındaki emekli keseneklerini ya defaten veya borçlandırıteak 
suretiyle iade etmek suretiyle kendilerine bu hakkın tanınması Yüce Meclisin daima öngördüğü eşitliği te
min edecektir. 

Bu maksatla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mdade eklenmesi teklif olunmuştur. 

29.5.1974 
Mardin Senatörü 

Mehmet Ati Ankan 

Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Plan Komisyonu 20.4,197$ 
Esas No. : 2/106 
Karar No. : 14 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan'ın, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi «TC Emekli 
Sandığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bu görevlerde geçen hizmet sürelerinin değerlendi
rilmesi açısından, gerek 5434 ve gerekse; 5951 saydı kanunlarla gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak,, adı 
geçen kanunlarda kendi istekleri veya sicilleri nedeniyle emekliye ayrılmış olanlar dışında vazife, adi malullük. 
gibi sebeplerle genç yaşta emekliye ayrılanlardan milletvekili seçilmiş olanlar dikkate alınmamıştır. 

Daha sonra kabul edilen 1327 sayılı Yasa ile bir düzeltme yapılmış ise de, Yasanın yayımı tarihinde mil
letvekili olmayanlar bu haktan istifade edememişlerdir. Teklif 1327 sayılı Yasamn 92 nci maddesi ile, emekli 
liken parlamento üyeliğine seçilenlerin durumlarım düzenlerken bu kapsamın dışında kalan ve halen Parle-
mentoda bulunmayanlara da sözü edilen hakkın tanınması gayesiyle düzenlenmiştir. 

Bu haksızlığı gidereceği düşüncesiyle hazırlanan Yasa teklifi Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin çerçeve birinci maddeye bağlı, geçici maddede üyelerin görüşü ve ilgililerin verdiği bilgi doğrul
tusunda madde yeniden düzenlenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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TefcMfm yüriMt& ve yürötrae âtesl^ti ,2 ile, * ncü mideleri aynen kabul e<iilmiştir. 
Genel Kurulun olurlannın sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunular, 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Al postun 

Kâtip 
Trateoa 

Ert&z Vahit Suiçmez 

Arterin, 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Kars 
Doğan Araslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Siîrt 
Nebit Oktay 

Bftşkanvekili 
Aydın; 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal KMçüktepepmar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

İstanbul 
Âlî Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 
İmzada bulunamadı. 

Sivas 
Ali Gürbüz 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil "Korum 

Ankara 
Schati Ataman» 

İmzada bukmamsukL 

Bola 
Halûk KarabörMü 

ıMMtf 

Süleyman Gmç 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Samsan 
ÎJ Etem Kûıçoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Mille* Metgtt- (S. Sagaa.: 8İ) 



Q SENATOSU MARDİN ÜYESİ MEHMET 
ALİ ARIKANTN TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı T C Emekli Sandığı 
Kanununa aşağııdalki geçici madde eklenmiştir., 

GEÇİCİ MADDE — Smhi sebebe emekliye ay
rıldıktan sonra Türküye (Büyük Millet Meclisi Üyeli" 
ğinıe seçilenlerden halen üyelik sıfatı devam etmeyen
lerin; Meclis üyeliği sırasında aldıkları emekli maaş
ları ve Ibu müddet içerisinde ödemeleri gerekli emekli 
kesenekleri adlarına borç kaydedilmek şartıyla bu sü
reler terfi >ve emekliliklerimde sayılır. Aynı süreye ait 
emekli keseneği kurum karşılıkları Millet Meclisi 
(Bütçesinden ödenir, 

Bunların, adi malullük aylıkları bu Kanunun yü
rürlüğe {girdiği tarihten itibaren yeni durumlarına 
göre düzeltilerek ödenir. 

Bu değişiklikten dolayı geriye doğru aylık farkı 
ödenmez. Barçlandırıldıklan paralar, ilgililerin ay
lıklarından % 10 oranında kesinti yapılarak tahsil edi
lir. 

MADDE İi — Bu Kanun yayımı tarihini takip 
eden ay başından itibaren yürürlüğe girer,, 

MADDE 3. 
rütür, 

(Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı T C Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici madde elenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Emekliliğe tabi bir görevden 
malulen emekliye ayrıldıktan sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeliğine seçilenlerden, halen üyelikleri 
devam etmeyenlerin, üyelik süresi içinde aldıkları 
malullük aylıkları adlarına Iborç kaydedilir. 

(Üyelikte geçmiş süneleri, üyeliğe başladıkları ta
rihte emekli aylığı bağlanmasına esas tutulan derece
leri esas alınarak 13.6.1968 gün ve 1046 sayılı Kanun 
esaslarına göre intibakları yapılarak, üyeliklerinin 
Sona erdiği «tarihe kadar emeklilik 'kesenekleri adla
rına borç kaydedilir. Kurum karşılıkları Türlüye 
(Büyük Millet Meclisi Bütçesinden toptan ödenir. 

Malullük aylığı bağlanmadan önce emekliliğe tabî 
olarak geçen süreleri ile, bu kanun uyarınca kesenek 
karşılığı alınmak suretiyle geçen süreleri toplamı ve 
yapılan intibak sonucu tespit edilen derece ve kademe 
üzerinden aylıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği tav 
rihii takip eden aybaşından itibaren yeniden bağlana
rak ödenir. Geçmiş süreye ait aylık farkı ive ikramiye 
ödenmez^ 

Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanıp âlâlarına borç 
kaydedilen malullük aylıkları üe, emeklilik keseneği 
emekli aylığından ayrı ayn % 10 kesilmek suretiyle 
tahsil edilirt 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştin 

MADDE 3. 
bu] edilmiştir* 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka-

\>0<i ...... 

Millet Meclisi' (S. Sayısı : 81) 



" — ! S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 114'e 1 nci Ek 
Toplantı : 2 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
ve 4535 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 
Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişikliğe 
Dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

1/130; C. Senatosu : 1/615) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 911) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.4.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/615 

7082 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 29.1.1979 gün ve 1(690 saydı yazınız : 

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 ndi 
Maddesinlin 2 ndi Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine B.'r Fıkra Eklenmelisi; 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında 'Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Saydı Türk Ceza Kanununun 'Bazı Maddele
rinin ve 5435 Sayılı Kanunun 2 noi Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçrtığın Men ve Taklibine Dair 
Kanunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bîr Fıkra Eklenmesi ve 58 ndi Maddesinin 2 
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nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısının Miiet Meclisince kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5.4.İ979 tarîhli 54 ncÜ Birleşiminde değiştirilerek ve işarı oyla kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değiştirilen Maddeler : 
Kanun Metninin Başlığı, 
MADDE 2. — GEÇİCİ MADDE 1. — 
MADDE 5. - (Madde 305) GEÇİCİ MADDE 2. — 
MADDE 18. — (Madde 230) GEÇİCİ MADDE 3. — 
MADDE 21. — (Madde 526) 
MADDE 22. — (Madde 536) 
MADDE 23. — (Madde 2) 
MADDE 24. — 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18.4.1979 
Esas No. : 1/130 
Karar No. : 97 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18.1.1979 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, 1412 sayılı Ceza Muhake
meleri 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 Ba
zı Maddelerinin 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 Maddeleri
nin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5.4.1979 Tarihli 54 ncü Bir
leşiminde değiştirilerek kabul edildiğinden bu konudaki dosya yeniden Komisyonumuza havale olunmuştur. 

Komisyonumuz, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisince 
kabul edilen metinleri incelemiştir. 

1. Tasarımn 2 nci maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesine bir 
fıkra eklenmektedir. 

Millet Meclisince kabul edilen metinde bu fıkra ile kefaletin takdirinde sadece para gözönünde bulun
durulmaktadır. Cumhuriyet Senatosu metninde ise kefaletin miktar ve nevinin tayini hâkimin takdirine bıra
kılmaktadır. 

Komisyonumuz Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesine daha uygun olan Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemiştir. 

2. Tasarının 5 nci maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 ncü kitabının 3 ncü 
faslının başlığı ve bu fasılda yer alan 305 nci maddesi değiştirilmektedir. 

Millet Meclisince kabul edilen metinde Sulh Ceza Mahkemelerinden verilen bazı hükümler ile icra tet
kik mercilerinden verilen ceza hükümlerinin hükmü veren yargı çevreleri ağır ceza mahkemelerince ince
lenerek sonuçlandırılması uygun görülmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 114'e 1 nci Ek) 
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Cumhuriyet Senatosu metninde, bu hüküm çıkarılmış, temyiz olunamayan para cezalarına ilişkin hüküm
ler ise yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz, üst mahkeme niteliğini taşımayan ağır ceza mahkemelerinin diğer mahkemelerin karar
larını sonuçlandırmasını ve Sulh Ceza ile icra tetkik hâkimlerine not vermesini mahzurlu gördüğünden 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikleri benimsemiştir. 

3. Tasarının 18 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi değiştirilmektedir. 

Millet Meclisince kabul edilen metinde ceza süreleri artırılmaktadır. Bu cezaları alan memurların 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesine göre memuriyetten çıkarılması gerekecektir. 

Cumhuriyet Senatosu metninde ise, ceza sürelerinin aşağı haddi birinci fıkrada altı aydan üç aya, ikinci 
fıkrada ise bir yıldan altı aya indirilmektedir. 

Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metnini hak ve adalet ölçülerine daha uygun bularak benimsemiş
tir. 

4. Tasarının 21 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Millet Meclisi metninde «kamu güvenliği ve kamu düzeni» deyimlerinin suçu oluşturmada birlikte bulun

maları öngörülmektedir. 
Cumhuriyet Senatosu metninde ise bu unsurlardan yalnızca birinin bulunması halinde suçun cezalandırıl

ması yoluna gidilmekte, ayrıca para cezası verilmesi halinde hâkime takdir hakkı tanınmakta, maddenin 
ikinci fıkrası da değiştirilerek Devrim Kanunlarının korunması sağlanmaktadır. 

Komisyonumuz Millet Meclisi metninin sanıklar lehine bir durum yarattığını, 526 nci maddenin ikinci fık
rasının düzenlenmemiş olmasının kanun tekniği yönünden sakıncalı olduğunu gözönüne alarak bu maddede 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 

5. Tasarının 22 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Cumhuriyet Senatosunca maddenin fıkralarının sıralanmasında yapılan düzenleme ve hafif hapis cezaları

nın üst sınırının Türk Ceza Kanununun 21 nci maddesine uygun olarak iki yıl şeklinde sınırlanması Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

6. Tasarının 23 ncü maddesiyle 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi değiştirilmektedir, 

Millet Meclisi metninde bu maddeye göre verilecek para cezalarının kabahatlerde 300 ve cürümlerde 600 
liradan aşağı olamayacağı hükme bağlanırken, Cumhuriyet Senatosunca kabul olunan metinde bu hadler 500 
ve 1 000 lira olarak tespit edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu metni tasarının 14 ve 15 nci maddeleriyle uyum sağladığından, Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

7. Tasarının 24 ncü maddesiyle Ceza Kanununun mevkii meriyete vazma müteallik 825 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu metni yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde kaleme alındığından Komis
yonumuzca benimsenmiştir. 

8. Millet Meclisince kabul edilen geçici 1 nci madde Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılmıştır. 
Bu madde Millet Meclisi metninin 5 nci maddesiyle ilgili olduğundan ve 5 nci maddede, Komisyonumuz, 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsediğinden, Cumhuriyet Senatosunun ret kararını da benim
semiştir. 

9. Millet Meclisince geçici 2, 3 ve 4 ncü maddeler olarak kabul edilen maddeler, Cumhuriyet Senatosun
ca geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeler olarak ve değişik biçimde kabul edilmiştir. 

Bu maddelerde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler tasarının tümüyle uyum sağlayıcı bulundu
ğundan, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

10. Komisyonumuz, maddelerde Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinleri benimsediğinden tasarı 
başlığı olarak da Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen başlığın benimsenmesine karar vermiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 114'e 1 nci Ek) 
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11. Tasarının 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 ncu maddeleri 
kesinleşmiş bulunduğundan üzerlerinde herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

21 nci maddede C. Senatosu metninin 
benimsenmesine muhalifim 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Antalya 

18 ve 21 nci maddelere muhalifim 
Galip Kaya 

Sözcü 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf Özbaş 

îçel 
21 nci maddeye muhalifim 

Ramazan Çalışkan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Nevşehir 
21 nci maddede C. Senatosu metninin 

benimsenmesine muhalifim 
İbrahim Ethem Boz 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Uşak 
M. Selahattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 
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MİLLET MECLÎStNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

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 Maddele
rinin 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 Eklen
mesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürür

lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Kefaletin para olarak takdirinde hâkim; suçun 
niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı merciin
ce yapılacak işlemlere uyup uymayacağını gözönünde 
tutarak takdir eder. 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun üçüncü kitabının, üçüncü faslının 
başlığı 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 mahkemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm ce
zalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi 
olmaksızın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

Sulh ceza mahkemelerinden verilen; beraata, da
vanın reddine veya düşmesine yahut muhakemenin 
durmasına dair hükümlerle kısa süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalara ve bunlarla birlikte veya müstakilen 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
Fıkra Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fık
rasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 
5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si; 825 Sayılı Ceza Kanununun Mevkii Meriyete 
Vaz'ına Müteallik Kanunun 29 ncu Maddesinin İkin
ci ve Son Fıkrasının Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkra-

'sının Yürürlükten Kaldırılması ile Bu Kanuna 3 Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Hâkim, kefaletin miktar ve nevinin takdirinde; 
suçun niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı 
organlarınca yapılacak işlemlere uyup uymayacağı
nı gözönünde bulundurur. 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Temyiz 

Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hükümler : 

Madde 305. — Ceza mahkemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm ce
zalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi 
olmaksızın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para 
cezalarına dair olan hükümler. 
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hükmolunan para cezalarına, fer'i ve mütemmim ce
zalara, emniyet tedbirlerine ve müsadereye ilişkin 
hükümler ile icra tetkik merciinden verilen ceza hü
kümleri temyiz olunamaz. Bunlara karşı, hükmü ve
ren mahkemenin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır 
ceza mahkemesi nezdinde inceleme isteğinde buluna
bilir. Temyize ve incelemeye tabi hükümlerin birlik
te verilmesi halinde tetkik mercii Yargıtaydır. 

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

inceleme sonucu ağır ceza mahkemesince verilen 
kararlar kesindir. Ancak, hükmün bozulması üzerine 
eski kararda ısrar olunması halinde, dosya Yargıta-
yın yetkili dairesince tetkik olunur. Dairenin kararı
na 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 belirlenir. 

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

Aşağıdaki bentlerde yazılı hükümler temyiz olu
namaz, incelenemez ve tekerrüre esas olmaz. Ancak, 
haklarında 343 ncü madde hükümleri dairesinde 
Yargıtaya başvurulabilir : 

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 
hükümleri, 

3. Bu kanun ile sair kanunlafda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler, 

MADDE 18. — 765 sayıü Türk Ceza Kanunu
nun 230 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu sekide 
değiştirilmiştir^ 

Madde 230. — Hangi nedenle olursa olsun me
muriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gös
teren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları 
geçerli blir neden olmadan yapmayan memur altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

(Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal 
buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse, derecesine göre bir yıldan üç 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

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

3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler, 
temyiz olunamaz. 

Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 
Ancak haklarında 343 ncü madde hükümleri daire
sinde Yargıtaya başvurulabilir. 

MADDE 18, — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 230 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilrniştirii 

Madde 230, — Hangi nedenle olursa olsun me
muriyet görevini yapmakta, savsama ve gedikme gös
teren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları 
geçerli bir neden olmadan yapmayan memur üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal 
buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç 
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yıla kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli 
olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hük-
molunur. 

Her iki durumda memurun görevini geciktirme
sinden veya verilen buyruğu yapmamasından, kişiler 
herhangi.bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıcaT>det-
tirilir^ 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 526 ncı maddesinin birindi fıkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından 
adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve 
kamu düzeni veya genel sağlığın korunması düşünce
siyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen 
bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir 
önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluştur
madığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif ha
pis ve bin liradan üçbin liraya kadar hafif para ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihtiyar 
kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer ma
kamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler 
dışında, o yerin en büyük mülkiye aminine yapılacak 
bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın 
veya verilen izne aykırı biçimde, basılı olan veya 
olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü re
sim, yazı ve İşaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

yıla kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli 
olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hük-
molunur. 

Her iki durumda memurun vazifesini geciıktirme-
sinden veya verilen buyruğu yapmamasından, kişiler 
herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödet
tirilir.; 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Kabahatler 

BİRİNCİ BAB 

Ammenin Nizamına Müteallik Kabahatler 

Bininci Fasrf 

Salahiyettar Mercilerin Emirlerine İtaatsizlik : 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 526 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından 
adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği veya 
kamu düzeni veya genel sağlığın korunması düşünce
siyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen 
bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir 
önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluştur
madığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif ha
pis veya ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Şapka İktisası hakkında 671 sayılı Kanunla, 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair 1353 sa
yılı Kanunun koyduğu yasaklama veya yükümlülük
lere aykırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar 
hafiif hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya 
kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihtiyar 
kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer ma
kamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler 
dışında, o yerin en büyük mülkiye amirine yapılacak 
bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın 
veya verilen izne aykırı biçimde, basılı olan veya 
olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü re
sim, yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, 
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pankart, bant ya da benzerlerini asar veya yapıştı-
rırsa veya izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya 
bu yerlere yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, 
eylem başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan 
bir yıla kadar hafif hapis ve bin liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her 
türlü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait ileti
şim araçları veya kamu hizmetlerine ayriilmış veya 
özel kişi ve kuruluşlara ait işaret ve levhalar üzerin
de işlenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ay
rıca bir yıldan ilki yıla kadar hafif hapis ve ikibin 
liradan az olmamak üzere hafif para cezasına çarp
tırılır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit oldu
ğu takdirde suçu işleyen veya suça bu suretle katı
lan dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fık
ralardaki cezalar iki katı olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artı
rılır. 

Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralardaki 
suçlardan dolayı hükrnolunacak cezalar ertelenemez 
ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza 
ve tedbirler uygulanamaz. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ayrıca 
hükrnölunur. 

Örf ve âdete göre asılacak kâğıt, pano, pankart, 
bant ya da benzerleri bu madde hükümleri dışında
dır. 

| (Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

pankart, bant ya da benzerlerini asar veya yapıştı-
rırsa veya izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya 

t bu yerlere yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, 
eylem başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan 

I bir yıla kadar hafif hapüs ve bin liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kaimuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her 

I türlü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait ileti
şim araçları veya kamu hizmetlerine ayrılmış veya 
özel kişi ve kuruluşlara ait işaret veya levhalar üzerin
de işlenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ay
rıca bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve ikilbin 
liradan az olmamak üzere hafif para cezasına çarp-

I tırılır. 
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der

neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit oldu-

I ğu takdirde suçu işleyen veya suça bu suretle katı-
I lan dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıık-
I rai ardaki cezalar ilki katı olarak hükmedilir, Şu ka-
T dar ki hafif hapis cezası iki yılı aşamaz. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyetli olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artı
rılır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardakli 
suçlardan dolayı hükmıolünacak cezalar ertelenemez 
ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza 
ve tedbirler uygulanamaz. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
I dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ayrıca 

hükrnölunur. 

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, 
pankart, bant ya da benzerleri bu madde hükümleri 
dışındadır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 
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MADDE 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri için
de ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi 
ve resıim cezaları iile tazminat kabilinden olup müteza-
yit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak 
üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarih
ten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tü
züklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Bü
yük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan 
para cezalan elli misline, Büyük Millet Meclisi tara
fından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yü
rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ceza
ları 30 misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para 
cezaları yirmi misline, 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 
tanihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezaları 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 cezaları üç misline 
çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen
miş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezamn ar
tırılmasına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedi
lecek para cezaları, kabahatlerde üç yüz ve cürüm
lerde altı yüz liradan aşağı olamaz, 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza 
Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen 

• cezanın yukarı haddini aşamaz. 

MADDE 24. — Ceza Kanununun Uygulanması
na Dair 825 sayılı Yasanın 29 ncu maddesinin; «Sa
niyen» sözcüğüyle başlayan fıkrası ve 1696 sayılı 
Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda yazılı olduğu 

. şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci Olarak : Anılan kitapta yazılı kabahatler, 
içinde yalnız belediye bulunan yerlerde uygulanmak 
üzere belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu 538, 
557, 559, 577 nci maddelerle 553 ncü maddenin bi
rinci fıkrası dışındaki hususları, 

Özel yasalarda yazılı olan kabahat eylemlerine 
ait davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylem
lere ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

Millet Meclisi (S. 
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I (Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri için
de ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi 
ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup müteza-
yit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak 
üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarih
ten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tü
züklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Bü
yük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan 
para cezaları elli mdsline, Büyük Millet Meclisi tara
fından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yü-

I rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ceza
ları 30 misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para 
cezaları yirmi misline, 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 

I tariihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezalan on misline, 1.1.1960 tarihinden 

I 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 cezaları üç misline 

i çıkarılmıştır. 
I Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen-
I miş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın ar-
I tırılmasına engel olmaz. 
I Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedi-
I lecek para cezaları, kabahatlerde beş yüz ve cürüm-
I lerde bin liradan aşağı olamaz. 
I Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza 

Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen 
I cezanın yukarı haddini aşamaz. 

I MADDE 24. — Ceza Kanununun Mevkii Meri-
I yete Vazına Müteallik 825 sayılı Kanunun 29 ncu 
I maddesinin «Saniyen» sözcüğü ile başlayan fıkrası 
I ve 1696 sayılı Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda 
I yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci olarak; anılan kitapta yazılı kabahatler 
I içinde belediye bulunan yerlerde uygulanmak üzere 
I belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu 538, 557, 559, 
I 577 nci maddelerle 553 ncü maddenin birinci fıkrası 
I dışındaki hususları, 

Özel yasalarda yazılı olan kabahat eylemlerine 
I ait davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylem-
I lere ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür; 

Sayısı : 114'e 1 nci Ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe 
girmesinden önce ceza mahkemelerinden verilen hü
kümlerin temyiz mercii Yargıtaydır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce asliye ceza ve ağır ceza mah
kemelerine intikal etmiş bulunan kamu davalarını, 
bu Kanunun 7, 22 ve 26 ncı madde hükümleri gö
rev yönünden etkilemez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, otuz güne kadar (otuz gün da
hil) hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilenler 
hakkında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren 
mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılmak sure-* 
tiyle 647 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce mahkûm edilip de 30 ncu madde
siyle yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun 58 nci maddesinin 
ikinci fıkrası sebebiyle, tecilden yararlanamayanlar, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay için
de hükmü veren mahkemeye müracaat edebilirler. 
Bu takdirde hükmü veren mahkeme, durumu 647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 6 ncı mad
desindeki şartlara uyduğu takdirde, hükümlünün ce
zasını tecil edebilir. 

Hükümlünün müracaatı üzerine gerektiğinde in
fazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 7, 20 ve 
24 ncü maddeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den önce asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde 
açılmış bulunan kamu davalarına uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkındaki Kanunun, bu Kanunun 10 ncu mad
desi ile değiştirilen 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, otuz 
güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm edilenler hakkında da isteme bağlı ol
maksızın hükmü veren mahkemece evrak üzerinde 
inceleme yapılmak suretiyle uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce mahkûm edilip de 28 nci madde
siyle yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun 58 nci maddesinin 
ikinci fıkrası nedeniyle, tecilden yararlanamayanlar, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay için
de hükmü veren mahkemeye başvurabilirler. Bu tak
dirde hükmü veren mahkeme, durumu 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde
ki koşullara uyduğu takdirde, hükümlünün cezasını 
tecil edebilir. Hükümlünün başvurusu üzerine gerek
tiğinde infazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 1.14'e 1 nci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERt 

Cumhuriyet Senatosunun Kabul Ettiği Metnin Baslığı Benimsenmiştir 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunun kaj?ul ettiği metin benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 18. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 21. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
MADDE 22. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
MADDE 23. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
MADDE 24. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 26. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 27. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen Geçici 1 nci Madde hakkında Cumhuriyet Senatosunca verilen ret kararı 
benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
MADDE 29. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 30. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 114'e İnc i Ek) 
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Dönem : s M İ L L E T M E C L t 5 İ S. Sayısı : 277 
Toplantı : 2 

Türkiye, Iran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 Tarihinde 
Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleş
mesinin Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. (1 /171) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 3 . 8 . 1978 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-300/06767 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyüt Mflfct Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
11 . 7 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye - İran ve Pakistan arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da 
İmzalanan Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uysun Buhmduğuna Dafr Ka
nun Tasarısı» ve gerekçesi de eki sözleşme Bitikte gönderihutfllr. 

Gereğinin yapılmasını iztaterhte saygıyla smtaraı. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

«Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulması öngörülen Güney ve Batı Asya Posta Birliği» üç ülkenin böl
gede çeşitli alanlarda yürütmekte olduğu işbirliğine yeni bir halka ilavesi suretiyle: 

— Bölgedeki ülkeler arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve geliştirilmesi, 
— Bölge posta idarelerinin karşılaştığı ortak sorunların birlikte çözümlenmesi, 
— Posta hizmetlerinin bölge halkının yararına geliştirilmesi, 

— Bu işbirliğine bölgedeki diğer ülkelerin de katılmalarının teşvik edilmesi, 
-.amacıyla ve posta idarelerinin sınırlı birlikler kurması ile ilgili Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 8 nci 
maddesi hükmü doğrultusunda olarak üç ülke temsilcileri tarafından 27 Nisan 1977 tarihinde imzalanmış bu
lunmaktadır. 

Birliğin kuruluş sahasında bölgedeki diğer ülkelerin yanında toprakların da birliğe katılabilecekleri hük
mü getirilerek Kıbrıs Türk Federe Devletinin katılabilmesine olanak sağlanmıştır. 

Bahis konusu Birlik bölgede birçok alanda önderlik etmiş olan ülkemizin ülkeler arasında posta hizmet
lerinin düzene sokulmasına yapacağı katkı ile insanların ve ulusların yakınlaşmasına hizmette bulunmasını 
sağlayacak ve Asya ile Avrupa arasında köprü olma niteliğini bir kere daha vurgulayacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında «Güney ve Batı Asya Posta Birliği» ne ilişkin Anlaşmanın onaylan
ması uygun olacaktır, 
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Bayındırlık, tnıar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : .1/171 
Karar No. : 12 

28 . 12 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığımız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan «Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 Nisan 
1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Türkiye, îran ve Pakistan arasında böyle bir Anlaşmanın, memleketimiz açısından çok yararlı olduğu ka
naatine varan Komisyonumuz tasarının aynen kabulüne oybirliği ile karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Trabzon 

Kemal Cevher 

Kâtip 
Kastamonu 
Fethi Açar 

Üye 
Nevşehir: . 

İbrahim Ethem Boz 

Üye 
îçel 

Veli Yıldız 

Başkanvekili 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

„•••"...• Ü y e 

Kocaeli •'. 
İbrahim Topuz 

Üye 
Giresun 

Şükrü Abbasoğlu 

Üye 
İsparta 

H. Şükrü Özsu t 

Sözcü 
İstanbul 

Turan Kocal 

Üye 
Manisa 

Hasan Zengin 

Üye 
Sivas 

Mustafa Ydankıran 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 277)' 



Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/171 
Karar No. : 23 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

24 . 1 . 1979 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Dışişleri ve Ulaş
tırma Bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuz toplantısında görüşüldü. 

Gerek tasarının gerekçesinde açıklanan hususları ve gerekse temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgileri 
uygun ve yerinde gören Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak benimsedikten sonra maddelerin mü
zakeresine geçmiştir. 

Türkiye, Iran ve Pakistan, kalkınma için bölgesel işbirliği çerçevesi içinde ve onun bir halkasını teşkil 
etmek üzere, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 8 nci maddesi doğrultusunda, bölgedeki ülkeler arasın
da kültür ve ekonomik ilişkileri bölge halkının yararına geliştirmek ve posta hizmetlerini daha iyiye götür
mek amacıyla 27.4.1977 tarihinde Tahran'da bu teknik Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Sözleşmeye; bölgedeki diğer ülkeler de istedikleri takdirde katılabileceklerdir. Bir tek posta ülkesi sayıla
cak, resmi dili İngilizce ve merkezi Tahran'da olan Birlik, üye devletlerin halklarına Dünya Posta Birliğince 
sağlanan imkânlardan daha uygun şartlar altında posta servislerinde indirimli ücret tarifeleri uygulayacaklar 
ve aralarında teknik yardım ve bilgi alışverişi içinde bulunabileceklerdir. 

Birliğe giriş başlığı altında Sözleşmenin 5 nci maddesindeki ( bölgedeki herhangi bir ülke veya top
raklar ...) ibaresinden anlaşılacağı üzere Kıbrıs Türk Federe Devleti de bu Birliğe üye olabilecektir. 

Bilindiği gibi, Dünya pul piyasasında koleksiyon ve philatelist değer bakımından rağbet gören ve yeri 
olan pullarını bastırabilmesine rağmen, diğer ülkelere dağıtamayan KTFD'ni, Dünya Posta Birliği, bütün baş
vurulara rağmen üye olarak kabul etmemektedir. Anlaşma bu bakımdan da ileriye dönük bir yaklaşım ola
rak görülmektedir. 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız nedenler dolayısıyla Sözleşmenin onaylanmasını ülke yararına 
gören Komisyonumuz, tasarının 1, 2 ve 3 ncü madde'~rini uygun görerek aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük ek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Muğla 
Zeyyat Mandal ine i 

Çankırı 
Nurettin Ok 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Kâtip 
İzmir 

Şinasi Osma 

Edirne 
Cavittia Yenal 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

Kayseri 
fifehmet Zeki Okur 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 277) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasın
da 27 Nisan 1977 Tarihinde Tah
ran'da İmzalanan Güney ve Batı 
Asya Posta Birliği Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye, İran ve 
Pakistan arasında 27 Nisan 1977 ta
rihinde Tahran'da imzalanan Güney 
ve Batı Asya Posta Birliği Sözleş
mesinin onaylanması uygun bulun
muştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞ
TIRMA VE TURİZM KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METlN 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasın
da 27 Nisan 1977 Tarihinde Tah
ran'da İmzalanan Güney ve Batı 
Asya Posta Birliği Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE .2. — Tasarının .2 nci 
Maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 neti 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasın
da 27 Nisan 1977 Tarihinde Tah
ran'da İmzalanan Güney ve Batı 
Asya Posta Birliği Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakam 

M. Kılıç 
Milli Savunma Bakanı 

H. E. İşık 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Ticaret Bakam 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O, Alp 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür 
Doç. Dr. A 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
JV. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakam 
Prof. Drr K. Bulutoğlu 
İmar ve İskân Bakam 

A. Karaaslan 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 
Bakanı 
. T. Kışlalı 

11 . 7 . 1978 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Dışişleri Bakanı 

Prof. G, Ökçün 
Bayındırlık Bakam 

S. Elçi 
Güm. ve Tekel Bakanı 

T. Mataracı 
Çalışma Bakanı 

A. B. Ersoy 
En. ve Tabii Kay. Bakanı 

Doç. Dr. D, Baykal 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

A. Topuz 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. İşgüzar 
Yerel Yönetim Bakanı 

M. Özdemir 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLİĞİ 

SÖZLEŞME 

İçindekiler 

KISIM - I 

Kuruluş ve Temel Hükümler 

Maddeler 
1. Birliğin kuruluşu ve amacı 
2. Birliğin üyeleri 
3. Birlik makam 
4. Resmi dil 
5. Birliğe giriş 
6. Birlikten ayrılma 

KISIM - II 

Birlik Ülkeleri Arasındaki İlişkiler ve İşbirliği 

Maddeler 
7. Özel anlaşmalar 
8. Birlik üye ülkelerinin uluslararası alanda işbirliği 
9. Teknik yardım ve bilgi alışverişi 

10. Karşılıklı ziyaretlerin hazırlanması 
11. Yorum 

KISIM - III 

Birliğin Organizasyonu 

Maddeler 
12. Birliğin organları 
13. Kongre 
14. Usulle ilgili şartlar 
15. Olağanüstü kongre 
16. Kongreye teklif sunulması 
17. Kongre kararlarının kabulü ve uygulanması 
18. Yürütme Kurulu 
19. Genel Sekreter 
20. Merkez büro 
21. Birliğin giderleri 

KISIM - IV 

Posta Hizmetlerine İlişkin Kurallar 

Maddeler 
22. Tercihli ücretler 
23. Posta ücretlerinden bağışık resmi yazışma 
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KISIM - V 

Bu Sözleşmenin Uygulanmasma İlişkin Hükümler 

Maddeler 
24. Dünya Posta Sözleşmesinin uygulanması 
25. Bu Sözleşmenin değiştirilmesi 
26. Sözleşmenin yürürlük tarihi ve süresi 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLİĞİ 
SÖZLEŞME 

Başlangıç 

Aşağıda imzası bulunan İran, Pakistan ve Türkiye hükümetlerince görevlendirilmiş tam yetkili temsilci
leri : 

— Bölgedeki ülkeler arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve geliştirilmesinde halkın 
isteklerini gözönüne alarak; 

— Bölge posta idarelerinin karşılaştığı ortak sorunların önemini dikkate alarak; 
— Posta hizmetlerinin bölge halkının yararına geliştirilmesinde birçok imkân bulunduğuna inanarak; 
— Bu işbirliğine bölgedeki diğer ülkelerin de alınmaları imkânım gözöriünde tutarak; 
— Posta idarelerinin sınırlı birlikler kurması ile ilgili Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 8 nci mad

desindeki hükümler doğrultusunda çalışarak; 
Kendi hükümetlerinin kabul ve onayı saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki Sözleşme üzerine oybirliğiyle an

laşmışlardır. 

KISIM - I 

Kuruluş ve Genel Hükümler 

Madde : 1 

Birliğin Kuruluş ve Amacı : 
1. Bundan böyle «Birlik» olarak anılacak olan «Güney ve Batı Asya Posta Birliği» adı altındaki bu Söz

leşmede imzası bulunan ülkeler, posta gönderilerinin ılınıp verilmesi ve diğer posta hizmetleri yönünden bir 
tek posta ülkesi sayılır. 

2. Birliğin amacı, posta hizmetleri alanında işbirliğini ve dayanışmayı artırmak; üyeleri arasındaki pos
ta ilişkilerini kolaylaştırmak ve geliştirmek, Dünya Pos:a Birliğince sağlanan şartlardan daha uygun olarak 
halka posta servislerinde indirilmiş ücret tarifeleri uygulamak, Dünya Posta Birliğinden daha uygun şartlar 
altında halka hizmet amacı ile posta hizmetleri için asgari tarifeler tespit etmek ve Dünya Posta Birliğinin çe
şitli organlarınca alınacak karardaki ortak yaklaşımı mümkün olduğu kadar geliştirmektir. , 

Madde : 2 

Birliğin üyeleri : 
a) İran, Pakistan ve Türkiye kurucu üye; ve 
b) 5 nci madde uyarınca üye olmuş bulunan ülkelerdir. 

Madde : 3 

Birlik Makam : 
Birliğin ve daimi organlarının makarrı Tahran'dır. 

Madde : 4 

Resmi Dil : 
Birliğin resmi dili İngilizcedir. Diğer herhangi bir dil kullanmak, isteyen üye ülkeler, çeviri giderlerini kar

şılar. 
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Madde : 5 

Birliğe Giriş : 
1. Birliğe katılmaya davet edilmiş bulunan bölgedeki herhangi bir ülke veya topraklar Birliğe üye ola

bilir. 
2. Birliğin kurucu üyeleri karşılıklı görüşme ve oybirliği ile anlaşmadan sonra, bölgedeki ülkeleri üye 

olmaya davet edebilir. 
3. Birliğe kabul Genel Sekreterlikçe Birliğe üye tüm ülkelerin hükümetlerine bildirilir. 

Madde : 6 

Birlikten Ayrılma : 
Bir üye ülke, Sözleşmeden çekilme isteğini, bunu üye ülkeler hükümetlerine duyuracak olan Genel Sek

retere diplomatik kanaldan bildirmek suretiyle Birlikten çıkjtbjLUr. 
Birlikten çekilme, çekilme yazısının Genel Sekreterlikçe alındığı günden bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

KISIM - II 

Birlik Ülkeleri Arasındaki İlişkiler ve İşbirliği 

Mad îe : 7 

Özel Anlaşmalar : 
Birliğin üye ülkeleri veya bu ülkelerin posta idareleri, kendi mevzuatları müsaade ettiği takdirde, bu 

Birliğin kurallarına aykırı düşmemek ve halka bu Kuruluş Yasasındakinden daha az elverişli şartlar getirme
mek üzere aralarında özel po$ta an^aşmidarı yapabilir. 

Bu özel arılaşmalar Genel Sekreterlik aracılığı ile ,üye ülkelere veya onların posta idarelerine bildirilir. 

Madde : 8 

Birlik ülkelerinin Uluslararası alanda işbirliği 
Birlik üyesi ülkeler, önemli sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunur ve uluslararası posta konferans

larında mümkün olduğunca birlikte hareket ederler. 

Madde : 9 

Teknik Yardım ve Bilgi Alışverişi ; 
Birlik üyesi ülkeler, teknik yardım ve bügi alışverişi hususunda, yazışma yoluyla, karşılıklı uzman göndere

rek, eğitim kolaylıkları sağlayarak ve seminerler düzenleyerek veya başka yollardan birbirlerine yardımcı olur. 

Madde : 10 

Karşılıklı ziyaretlerin hazırlanması 
Birlik üyesi ülkeler, üye ülkelerde kullanılmakta olan çalışma sistem ve usullerinin incelenmesi için karşılık

lılık esasına göre, resmi ziyaretler düzenler. 

Madde : 11 

Yorum : 
Üye ülkeler posta idareleri arasında, Birliğin Sözleşme ve Yürütme Tüzüğünün uygulanması veya yorum

lanmasından dolayı anlaşmazlık meydana gelmesi halinde, anlaşmazlık konusu Yürütme Kuruluna sunulur. 
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HISIM -m 
Birliğin Organizasyonu 

Madde : A2 

Birliğin Organları : 
Birliğin organları; Kongre, Yürütme Kurulu, Merkez Büro ve .kurulabilecek benzer organlardır. 

Madde : 13 

Kongre : 
Kongre, Birliğin en yüksek organıdır. Bütün üye ülkelerin temsilcilerinden oluşur. 
Birlik üyesi ülkelerin delegeleri; normal olarak en az $her boş yılda bir, ©ünya «Posta Birliği kongresinden 

önce, Birliğin çalışmalarını gözden geçirmek, Dünya Posta ıBirliğtne sunulacak ortak ilgi duyulan teklifleri 
ve aynı zamanda bölgeyi ilgilendiren po^ta sorunlarım inçele^nek ü^ere toplanır. 

Her üye ülke, kendi posta idaresinin görevlendirdiği bir veya daha fazla delege İle temsU edilir. Temsilci
nin, posta idaresinin, gerekli nitelikleri taşıyan bir memur ojması jejskir, 

Her üye ülkenin yalnız bir oyu vardır. 
Kongre, oy kullanma hakkı olmaksızın, Birleşmiş Milletler veya «nun ihtisas kuruluşlanndan veya Dünya 

Posta Birliğine üye posta idarejerinden danışman gözlemciler ;davet edebitir. Davet; Kongre veya Yürütme 
Kurulunun isteği üzerine Genel Sekreter Merkez Bürosu tarafından kongrenin, toplanacağı tarihten üç ay 
önce yapılır. 

Resmi olmayan (non - governnıentaj) ku r^u^^ 
renin özel kararına konu olur. 

Her Kongre, gelecek Kongrenin yapılacağı yer ve zaşaan tespit eder. Kongrenin yapılacağı ülke, üye ül
keleri diplomatik kanaldan, toplantı tarihinden en az altı ay önce davet eder. Eğer bu ülke davette bulun
mazsa, toplantı tarihinden üç ay önce Genel Sekreter davette bulunur ve bu durumda toplantı Merkez Büro 
binasında yapılır. 

Madde : 14 

Usulle ilgili şartlar : 
Usulle ilgili şartları, Kongre kendisi saptar. 

Madde : Î5 

Olağanüstü Kongre : 
Olağanüstü Kongre, Birliğe üye idarelerin çoğunluğunun isteği veya tasvibi ile toplanabilir. Olağanüstü 

kongrenin tarih ve yeri, Birlik Genel Sekreterine danışılarak Yürütme Kurulu tarafından saptanır. 
Bu kongrelerde temsil, oy verme ve usulle ilgili şartları belirleyeja. l i ye 14 nçü maddelerin hükümleri uy

gulanır. 

Madde : 16 

Kongreye teklif sunulması : 
Her üye ülkenin kongreye teklif sunmak hakkı vardır. 

Madde : Î7 

Kongre kararlarının onaylanması ve uygulanması: 
Kongre tarafından kabul edilmiş Sözleşme, Yürütme Tüzüğü ve diğer senetler, mümkün olan en kısa za

manda imza koyan ülkelerce onaylanmalıdır. Bu onay, üye ülkelere bildirilecek olan Genel Sekretere diploma
tik kanaldan ulaştırılır. 
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Yürü tme Kurulu : , • *.. i, , v.-\ 
Yürütme Kurulu, Birliğe üye ülkelerin tamamından oluşur. Bu Kurul yılda bir defa toplanır. 
Toplantı, Birlik makam olan, yerde veya tercihan alfabetik sırayla üye ülkelerde yapılabilir. Her Yü

rütme Kurulu toplantısı gelecek toplantının yer ve tarihimi kararlaştırır. Toplantıya davet en az üç ay önce 
Genel Sekreter tarafından yapılır. 

Üye ülkelerin temsilcileri, posta idarelerinin gerekli nitelikleri taşıyan memurları olmalıdır. 
Toplantı başkanı ev sahibi ülke temsilcisidir. 
Kongre sırasında veya sonra, Kongrenin toplandığı yerde yapılacak ilk Yürütme Kurulu toplantısını 

Kongre Başkanı açar. 
Bu toplantı Kongre Başkanı Genel Sekreterinin adını açıklar. 
Genel Sekreter, Yürütme Kurulunun Sekreterliğini yapar. 
Temsilcilerin yol' ve ikamet giderleri kendi ülkelerince karşılamf. 
Yürütme Kurulunun çalışma giderleri, Birlik tarafından karşılanır* 
Yürütme Kurulunun görevleri •: ^ , 
a) Sözleşme, Yürütme Tüzüğü, Kongre karar ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini; Kongreler arasında 

kalan sürede Birlik çalışmalarının devamlılığını sağlamak; 
b) Posta hizmetlerini geliştirmek için Birlik? üyesi ülkeler posta idareleri ile ilişki kurmak; 
c) Merkez Büro tarafından hazırlanmış Bdrlik hesaplarını ve yıllık bütçeyi gözden geçirmek ve onay

lamak; ::->.•..•:.•-.•: 
d) Dünya Posta Birliği veya Birleşmiş Milletlerin diğer, ihtisas kuruluşları ile yararlı ilişkiler kurmak; 
e) Genel Sekreter dışındaki Merkez Büro göre vh terktin atanmalarını onaylamak. 

•"••'•'•'• M a d d e : Î 9 ''' : x ••"• 

.. Genel Sekreter.:. . . ,' _ 
Genel Sekreter, üye ülkelerden birinin gerekli nitelikleri taşıyan bir memuru olmalıdır. Büro ülke isim

lerinin alfabetik sırasına göre sırayla posta idarelerinin atadığı kişiler tarafından yönetilir. 
Büro, iki kongre arasında kalan beş yıllık bir süre ile Genel Sekreterin uhdesine verilir. Kongre tarafından 

saptanacak bir tarihten itibaren Büro, yeni Genel Sekreterce devralınır. Büronun, Genel Sekreterce devralın
ma tarihi Kongrenin sona ermesinden 3 ay sonra ve 6 ay önceki süre içinde olur. 

Kongre aksine bir karar almadıkça, iki yıllık dönem için Büronun yönetimini üzerine alacak olan ilk Ge
nel Sekreter, îran Posta İdaresinden seçilir. 

İran Posta İdaresi kendi memurlarından birini esas görevine ek olarak ilk Genel Sekreter atayabilir. 

Madde : 20) 

Merkez Büro : 
1. Birliğin Merkez Bürosu Tahran'dadır. 
2. Merkez Büro, doğrudan doğruya Genel Sekreterin gözetimi altında çalışır. 
3. Merkez Büro, Birlik posta idareleri için irtibat, bilgi ve danışma merkezi durumundadır. 

Madde : 21 

Birliğin giderleri : 
Birliğin yıllık giderlerinin sınırı, Kongre tarafından saptanır. Bunun için gerekli olan hesap ve dokümanlar 

Genel Sekreter tarafından hazırlanıp Kongreye sunulur. 
Birliğin giderleri, Birlik üyesi tüm ülkelerce eşit oranda karşılanır. 
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KISIM - IV. 

Posta Hizmetlerine İlişkin Kurallar 

Madde : 22 

Tercihli Ücretler : 
Üye ülkeler, posta ve koli servislerinde, ekli Yürütme Tüzüğünde belirtilen esaslara göre ve karşılıklı ola

rak tercihli ücretler uygularlar. 

Madde : 23 

Posta ücretlerinden bağışık resmi yazışma : 
Birlik üyesi ülkeler posta idarelerinin kendi aralarında ve Merkez Büro ile yaptıkları resmi yazışmalar 

tüm posta ücretlerinden bağışıktır. 

KISIM - V 

Bu Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hükümler 

Madde : 24 

Dünya Posta Sözleşmesinin uygulanması : 
Birliğin bu Sözleşmesi ve Yürütme Tüzüğünde belirtilmeyen tüm konulara ve hizmetlere Dünya Posta 

Birliği senetleri hükümleri uygulanır. 

Madde : 25 

Bu Sözleşmenin değiştirilmesi : 
Bu Sözleşme, yalnız Kongre tarafından değiştirilebilir. 

Madde : 26 

Sözleşmenin yürürlük tarihi ve süresi 
Bu sözleşme hükümleri 27 . 4 . 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Aşağıda belirtilmiş ülkeler tam yetkili temsilcileri sözleşme metninin Merkez Büroda kalan aslını imzalamış

lardır. Sözleşme aslının bir örneği her delegasyona verilir. 

Genel Sekreter, bu sözleşmeyi Birlik ülkelerine diplomatik kanaldan bildirir. 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanmıştır. 

İran adına 
Amir Zia-ed-din Taba-Tabai 
PTT Bakanlığı 
Uluslararası Posta Servisleri 
Genel Müdürü 

Pakistan adına 
S. Athar Mahmud 
Posta Genel Müdürü 

Türkiye adına 
Naci Ünver 
PTT Genel Müdürü 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLİĞİ 
YÜRÜTME TÜZÜĞÜ 

İÇİNDEKİLER 

KISIM — I 

Genel Hükümler 

Maddeler 
101. Toplantı görüşmelerinde, dokümanların yayımında ve resmi yazışmada kullanılacak dil 
102. Kongre karar, önerge ve tavsiyelerinin yerine getirilmesi 
103. Yürütme Kurulu 
104. Merkez Büro Teşkilâtı ve personeli 
105. Merkez Bürosunun görevlen 
106. Merkez Büroya gönderilecek Dokümanlar ve bilgi 
107. Yayınların Dağıtımı 
108. Posta Pullarının Mübadelesi 
109. Birliğin Bütçesi ve Hesaplan 

KISIM — II 

Mektup Postasına İlişkin Hükümler 

110. Boş çantalar 
111. İç uçak taşıması 
112. Mektup postası gönderileri ücretleri 

KISIM — III 

Koli Postasına İlişkin Hükümler 

Maddeler 
113. Yüzey transit ücretleri 
114. Çıkış ve varış yüzey hisseleri 

KISIM — IV 

Son Hükümler 

115. Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihi ve süresi 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLİĞİ 
YÜRÜTME TÜZÜĞÜ 

Aşağıda imzası bulunan-üye ülkeler tam. yetkili Temsilcileri Güney: ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin 
17 nci maddesini esas alarak Tahran'da 27 Nisan 1977 tarihinde, Birliğin yönetimi için aşağıdaki kararları tem-

, sil ettikleri idareleri adına oybirliğiyle kabul etmişlerdir. 

KISIM — I 

Genel Hükümler 

Madde : 101 

Toplantı görüşmelerinde, dokümanların yayımında resmi yazışmada kullanılacak dil: 
Birlik Organları topjantılarındaki görüşmelerde dökümanlamn yayımında ve resmi yazışmalarda İngilizce 

kullanılır. 
Ancak, diğer dillerin İngilizceye çevrilmesi olanağı da vardır. Bu tür sözlü ve yazılı çeviri ücreti, başka dil 

kullanan delegasyonca ödenir. 

Madde : 102 

Kongre karar, önerge ve tavsiyelerinin yerine getirilmesi. 
Üye ülkeler Posta İdareleri, Birlik Merkez BüNisuna^ Kongre karar, önerge ve tavsiyelerinin yerine getirilme

sinde aldıkları tedbirleri bildirirler. 

Madde : 103 

Yürütme Kurulu 
i) Yürütme Kurulu, Merkez Büronun yönetimine ilişkin kuralları saptar. 
ii) Yürütme Kurulu, üye ülkeler arasında, onların teknik ve diğer sorunlarını çözümlemek için ilişki kurar. 
iii) Yürütme Kurulu, gerektiğinde sözleşmenin 9 ncu ve 10 ncu maddelerine- göre etüt ve eğitim programlan 

hazırlar. 
iv) Kurul her toplantı sonunda özet bir rapor hazırlar ve bunu bilgileri için Birlik üyesi ülkeler posta 

idarelerine gönderir. 
v) Kurul ayrıca her kongreye tüm çalışmalarını içeren bir rapor sunar. 

Madde : 104 

Merkez Büro Teşkilâtı ve personeli. 
i) Merkez Büro personeli, posta servislerinde en az beş yıl çalışmış gerekli nitelikleri taşıyan posta memu

ru olmalıdır. 
ii) Prensip olarak, bu görevlere yapdan atamalarda, Birliğe üye ülkelerin temsili gözönünde tutulur. 
iii) Büronun Yönetim Amiri Genel Sekreterdir. 

Madde : 105 

Merkez Büronun görevleri. 
Merkez Büro, çalışma programını bir yıl için hazırlar. 
Bu Büro geçici gündemi saptar ve Birlik toplantıları için gerekli, hazırlıkları yapar. 

Merkez Büro, Birliğin program ve faaliyetlerine göre, yıllık bütçeyi Altın Frank olarak düzenler. Bu bütçe 
onaylanmak üzere Genel Sekreter tarafından Yürütme Kuruluna sunulur. 
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Birliğin yıllık hesapları, Iran Posta İdaresince aday gösterilecek uzman bir otorite tarafından incelenir. 
Birliğin çalışmaları konusundaki yıllık rapor Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Bu raporun bir örneği 

Birlik üyesi idarelere dağıtılır. 
Merkez Büro, Birlik üyesi ülkelerce çıkarılan pulların koleksiyonunu muhafaza eder. 

Madde: 106 

Merkez Büroya gönderilecek dokümanlar ve bilgi 
Üye ülkeler idareleri devamlı olarak ve zamanında Merkez Büroya : 
a) Merkez Büronun isteyebileceği her türlü bilgiyi; 
b) Posta Kanunu ve Mevzuatı ile bunlarla ilgili olarak yapılan değişiklikleri; 
c) Posta rehberini (yeni nüshası); 
d) Çıkarmış oldukları posta pullarından üçer seriyi; 
e) Dünya Posta Kongrelerine sunulacak tekliflerin metnini gösterir. 

Madde : 107 

Yayınların Dağıtımı. 
Merkez Büro, üye ülkelerle Dünya Posta Birliği Uluslararası Bürosuna bütün yayımlarından bir adet üc

retsiz olarak gönderir. Fazla nüshalar ücreti karşılığında temin edilebilir. 

Madde î 108 

Posta Pullarının Mübadelesi. 
Birliğin üye ülkeleri çıkardıkları pullardan 30 serisini ilgili yüksek dereceli memurlara dağıtılmak üzere bir

birlerine gönderirler. 

Madde : 109 

Birliğin Bütçesi ve Hesapları 
Birlik giderleri, Kongrenin onayladığı sının aşamaz. Yıllık hesap özetleri, yıllık rapora eklenir. 
Her üye ülke masraf payını peşin olarak İran Posta İdaresindeki depozite hesabına yatırılmak üzere Genel 

Sekretere öder. 

Birlik görevlerini yerine getiren Merkez Büronun bulunduğu ülke olan İran Posta İdaresi, saptanan ve 
onanan bütçe sınırları içindeki tutarı Genel Sekretere öder. 

Aynı şekilde bu idare, üye idarelerden alındığında mahsup edilmek üzere Genel Sekretere istediği tutarı 
avans olarak verir. 

KISIM — II 

Mektup Postastna ilişkin Hükümler 

Madde : 110 

Boş çantalar 
Üye ülkeler Posta İdareleri boş çantaları ilk posta ile geri gönderir. Ancak, bir başka üye ülkeye ait boş çan

ta, karşılıklı olarak posta; için kullanılabilir. Bu çantalar bir üçüncü ülkeye posta seMkİnde kullanılmaz. 

Madde. : 111 

İç uçak taşıması : 
Üye ülkeler Posta İdareleri karşılıklılık ©sasına dayanarak, dağıtılmak üzere diğer idarelerden aldıkları uçak 

postalarının yurt içi hatlardaki taşımalarında iç uçak ücret bağışıklığı sağlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 277)' 
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Madde : 112 

Mektup Postası gönderileri ücretleri : 
Üye ülkeler, Birlik toprakları varışlı tüm mektup postası gönderilerine uçak ek ücreti dışındaki kendi yurt 

içi posta ücretlerini uygular. Yurt içi tarife aynı zamanda; mektup postası gönderilerinin taahhüt, değer konul
muş, reklamasyon ücreti, alma haberi veya geri alma yahut adres değiştirme ücretlerinde de uygulanır. 

KISIM — III 

Koli Postasına İlişkin Hükümler : 

Madde : 113 

Yüzey Transit ücretleri 
Üye ülkeler arasında alınıp verilen kolilere Dünya Posta Birliği Posta Kolileri anlaşmasında öngörülen en 

az yüzey Transit ücretleri karşılıklı olarak uygulanır. 

Madde : 114 

Çıkış ve varış yüzey Hisseleri 
Üye ülkeler arasında alınıp verilen koliler, Dünya Posta Birliği Posta Kolileri Anlaşmasında belirtilen çı

kış ve varış yüzey hisselerine tabidir. 

KISIM — IV 

Son Hüküm 

Madde : 115 

Tüzüğün Yürürlüğe Giriş Tarihi ve Süresi : 
îşbu tüzük, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girer ve aynı süre yürürlükte kalır. 
Hükümetlerin yetkili temsilcileri, içinde yazılı olanları kabul ederek bu Yürütme Tüzüğünü imzalamıştır. 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanmıştır. 

İran Adına 
Amir Zia-ed-din Taba-Tabai 
PTT Bakanlığı 
Uluslararası Posta Servisleri 
Genel Müdürü 

Pakistan Adına 
S. Athar Mahmud 
Posta Genel Müdürü 

Türkiye Adına 
Naci Ünver 
PTT Genel Müdürü 
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Dönem : S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 278 
Toplantı : 2 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ' 
nun XVI ncı Genel Kurulu Tarafından 14 Kasım 1970 Tarihinde 
Kabul Olunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve 
Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak 
Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. (1 /150) 

TC 
Başbakanlık 7 . 6 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101/275/05353 

MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
10.5.1978 tarihimde kararlaştırılan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun 
XVI ncı Genel Kurul tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz, tthal, 
İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurunu (UNESCO)'nun 12 Ekim - 14 Kasım 1970 tarihleri 
arasında Paris'te yapılan XVI ncı dönem toplantısında müzakere edilen «Kültür Varlıklarının Kanunsuz, İthal, 
İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme», 
14 Kasım 1970 tarihinde UNESCO Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

Asya ile Avrupa'nın kavuştuğu noktada asırlar boyu birçok medeniyet akımına sahne teşkil etmiş olan ül
kemizin toprak altı ve toprak üstü kültür zenginliklerinin mevcudiyetini ve bu servetin uluslararası alanda 
topladığı ilgi sonunda çoğu zaman gayri meşru yollarla yitirilmesi tehlikesini gözönünde tutan Hükümetimiz, 
yukarıda sözü edilen «Sözleşme» ye katılmayı yararlı mütalaa etmiştir. 

Sözleşme, kültür varlıklarının bilimsel, kültürel ve eğitsel amaçlarla uluslararasında mübadelesinin insan
lık uygarlığı bilgisini derinleştirdiğini kendi topraklarındaki kültür değerlerinden oluşan varlığı hırsızlık, kaçak 
kazı, kanunsuz ithal ve ihraç tehlikelerine karşı korumanın her Devlet için bir görev olduğunu, her Devletin, 
bu tehlikeleri önlemede kendi kültür varlıklarına olduğu kadar bütün ulusların kültür varlıklarına karşı da say
gılı olma bakımından manevi sorumlulukları bulunduğunu belirttikten sonra hangi varlıkların kültür varlık
ları sayılacağını, bunlardan hangilerinin devletlerin kendi öz kültür varlığı olduğunu, devletlerin kendi kültür 
varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferini önlemek amacıyla almaları gereken tedbirlerle ay
nı amaca yönelik olarak yüklenecekleri sorumluluk ve mükellefiyetleri, bu sorumluluk ve yükümlülükler kar-
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şısında devletlerin 'iç hukukta sağlamaları gereken mevzuat düzenlemelerini ve alınması zorunlu mali tedbirleri 
açıklamakta, devletlerin eğitim yolu ile halkta kültür varlıklarının değeri, hırsızlıkların, kaçak kazıların ve 
kanunsuz ihraçların bu varlıklar için nasıl bir tehlike yarattığı hakkında duygu uyandırmalarına zaruret gös 
termekte, devletlerin, enformasyon ve eğitim, danışma ve ekspertiz ve düzenleştirme ve uzlaştırma konuların
da teknik yardım isteği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna (UNESCO) başvurabilme
lerine imkân sağlamakta, anılan örgütün kültür varaklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin 
önlenmesi ve yasaklanması için yapacağı çalışmaları ve işbirliğini ihtiva etmektedir. 

Kültür varlıklarının korunması çerçevesinde, bunların kanunsuz yer ve el değiştirmelerini önlemek ama
cıyla Hükümetimizce yürütülen çalışmaların, bu konuda uluslararası işbirliğinin desteğini sağlayacak böyle 
bir «Sözleşme» ile daha etkin ve yararlı bir şekilde sürdüriiieceği mütalaa olunmaktadır. 

Söz konusu «Sözleşme» nin, Türkiye Cumhuriyetinin anılan Sözleşmeye katılmasının onaylanması için 
Büyük Millet Meclisine gönderilmesi Bakanlar Kurulunun yüksek takdirine sunulur. 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 8.1. 1979 

Esas No. : 1/150 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

Bakanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi bııyurulan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kültür Var
lıklarının Kanunsuz ithal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbir
lerle İlgili Sözleşme» ye katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili hüküme't temsilcilerinin iş
tirakleriyle tetkik edilmiştir. 

Memleketimiz, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ve asırlar boyu bir çok medeniyet akınına sahne 
olan bir ülkedir. Gerek toprak altı ve gerekse toprak üntü kültür zenginliklerinin dünyaca bilindiği bir yer
dir. Bu büyük servetimizi zaman zaman gayrimeşru yc'larla yitirilmesi tehlikesini gözönünde tutan ve söz
leşmeye katılmamızı öngören bu tasarıyı Komisyonumuz oy birliği ile aynen kabulüne karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna gönderil PIL k üzere Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Üye 
Kırşehir Elazığ Adana 

Mustafa Eşrefoğlu M. 'Tahir Şaşmaz Hasan Gürsoy 

Üye Üye Üye 
Amasya Balıkesir Hatay 

Muhammet Kelleci İlhan Aytekin Haydar Demirtaş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye Üye 
İsparta Muğla Zonguldak 

Yakup Üstün Sami Gökmen Abdulmuttalip Gül 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 24 . 1 . 1979 

Esas No. : 1/150 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI. Genel Kurulu tarafından 
14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferleri
nin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşme»ye katılmamızın uygun bulunduğu
na dair kamun tasarısı ilgili Dışişleri ve Kültür bakanlık İr: rı temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuz toplan
tısında görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de açıklandığı üzere, dinsel n'telikte olsun olmasın, her devlet tarafından arkeoloji, 
tarih öncesi, tarih, edebiyat veya bilim için önemli olarak gösterilen ve sanat değeri bulunan taşınır ve ta
şınmaz malları ifade eden değerler «Kültür varlığı» sayılmakta olup bunların kanunsuz ithal, ihraç ve mülki
yet transferlerinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme, UNESCO Genel Ku
rulu tarafnıdan 14 Kasım 1970 tarihinde kabul edilmiş ve bu Sözleşme bugüne kadar 20 ülke tarafından im
zalanmıştır. (Kıbrıs Türk Federe Devleti dahil) 

Kültür varlıklarının bilimsel, kültürel ve eğitsel amaçlarla uluslararasında mübadelesinin insanlık uygar
lığı bilgisini derinleştirdiğini, tüm ulusların kültürel yaşrmmı zenginleştirdiğini ve uluslararasında karşılıklı 
saygı ve itibar yarattığı gözönüne alınmıştır. 

Kültür varlıkları, halkların kültür ve uygarlıklarının temel öğelerinden biri olup hırsızlık, kaçak kazı, ka
nunsuz ithal ve ihraç tedbirlerine karşı korumak her d r/l etin görevi olduğu kadar uluslararası düzeyde de ge
rekli önlemler alınmalıdır. 

25 . 4 . 1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kari'munun. 22 nci maddesine göre «Yurt içindeki eski 
eklerle müze ve resmi kolleksiyonlarda bulunan eseri./, değiştirme suretiyle dahi olsa hiçbir suretle yurt 
dışına çıkarılamamakta yasağa uymayanlar hapis ve ağ r para cezasıyla cezalandırılmaktadır.»1 

Bu sözleşmeye katıldığımız takdirde UNESCO'ya başvurarak enformasyon ve eğitim, danışım ve eksper
tiz, konularında teknik yardım isteminde bulunabilecek m iz gibi kültür varlıklarını koruma servisi ihdas edil
mesi, ülkedeki tüm kültür varlıklarının envanterinin yakılması, hassas bölgelerde (Efes, Bergama, Bodrum, 
Marmaris, Side v.b.) etkin emniyet tedbirleri alınması jibi yükümlülükler altına gireceğiz. 

Bilindiği üzere eski eserler 1710 sayılı Kanunun yap mıııdan evvel yurt dışına kanuni ve kanunsuz yollar
dan olmak üzere iki türlü çıkarılmakta idi. Zaman olarrk da Cumhuriyetten evvel ve sonra olmak üzere ikiye 
ayırabilmemiz mümkündür. 

Bu Sözleşmeye katıldığımız takdirde kanunsuz yer ve el değiştirmeleri önlemek amacıyla uluslararası iş
birliğimizin etkin ve yararlı bir şekilde desteğini de s adayabileceğiz. 

Yukarda açıklanan nedenlerle Sözleşmeye katılmamız, ülkemize büyük yararlar sağlayacağı düşüncesinde 
olan Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Muğla 
Zeyyat Mandalinci 

Çankırı 
Nurettin Ok 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Kâtip 
İzmir 

Şinasi Osma 

Edirne 
Cavittin Yenal 

(tmzada bulunamadı) 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

Kayseri 
Mehmet Zeki Okur 

Miüet Meclisi (S. Sayışı : 278) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) 
nun XVI ncı Genel Kurulu Tara
fından 14 Kasım 1970 Tarihinde 
Kabul Olunan «Kültür Varlıkla
rının Kanunsuz İthal, İhraç ve 
Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Ted
birlerle İlgili Sözleşme» ye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Millet
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuru
mu (UNESCO) nun XVI ncı Genel 
Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 
tarihinde kabul edilmiş bulunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz 
İthal, İhraç ve Mülkiyet Transfe
rinin Önlenmesi ve Yasaklanması 
İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili 
Sözleşme» ye katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevil 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 
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MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) 
nun XVI. Genel Kurulu Tara
fından 14 Kasım 1970 Tarihinde 
Kabul Olunan «Kültür Varlıkla
rının Kanunsuz İthal, İhraç ve 
Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Ted
birlerle İlgili Sözleşme» ye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakam 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakam 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) 
nun XVI. Genel Kurulu Tara
fından 14 Kasım 1970 Tarihinde 
Kabul Olunan «Kültür Varlıkla
rının Kanunsuz İthal, İhraç ve 
Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Ted
birlerle İlgili Sözleşme» ye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarımn 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

10 . 5 . 1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Dışişleri Bakanı V. 
H. E. Işık 

Bayındırlık Bakanı 
S. Elçi 
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Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

imar ve İskân Bakam 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y. Çakmur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Çalışma Bakam 
A. B. Ersoy 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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KÜLTÜR VARLIKLARININ KANUNSUZ İTHAL, İHRAÇ VE MÜLKİYET TRANSFERİNİN ÖNLEN
MESİ VE YASAKLANMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ SÖZLEŞME 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 12 Ekim - 14 Kasım 1970 tarihleri 
arasında, Paris'te yaptığı XVI. Dönem toplantısında, 
Genel Konferans'ın XIV. Dönem toplantısında kabul edilen Uluslararası Kültür İşbirliği İlkeleri Bildirisi hü
kümlerinin önemini hatırlatarak, 
Kültür varlıklarının bilimsel, kültürel ve eğitsel amaçlarla uluslar arasında mübadelesinin insanlık uygarlığı 
bilgisini derinleştirdiğini, tüm ulusların kültürel yaşamını zenginleştirdiğini ve uluslar arasında karşılıklı saygı 
ve itibar yarattığını gözönunde bulundurarak, 
Kültür varlıklarının halkların kültür ve uygarlıklarının temel öğelerinden biri olduğunu, bunların gerçek değer
lerine ancak kökenlerinin, tarih ve çevrelerinin en büyük belginlikle bilinmesi halinde kavuşacaklarını gözönttn-
de bulundurarak, 

Kendi topraklarındaki kültür değerlerinden oluşan varlığı hırsızlık, kaçak kazı, kanunsuz ithal ve ihraç tehli
kelerine karşı korumanın her Devlet için bir görev olduğunu gözönunde bulundurarak, 
Her Devletin, bu tehlikeleri önlemede kendi kültür vardıklarına olduğu kadar, bütün ulusların kültür varlıkla
rına karşı da saygılı olma bakımından manevi sorumlu'uklan bulunduğu bilincine varmasının kaçınılmazlığını 
gözönihıde bulundurarak, 

Müze, kütüphane ve arşivlerin birer kültür kurumu ola ak kendi koleksiyonlarını derlemede dünyaca benim
senmiş törel ilkelere bağlı kalmayı gözetmekle görevli olduklarını gözönunde bulundurarak, 
Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin, UNESCO'nun, ayrıca uluslararası sözleş
melerde öğütleyerek kolaylaştırmakla görevli bulunduğu, uluslar arasında karşılıklı anlayışı engelleyeceğini göz
önünde bulundurarak, 

Etkili olabilmesi için, kültür varlıkları korunmasının ulu >al düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de ör
gütlenmesi gerektiğini ve bunun Devletler arasında yakın işbirliğini zorunlu kıldığını gözönünde bulundura
rak, 
UNESCO Genel Konferansı'nın bu amaçla daha önce 1964 de bir örgütlenme kabul etmiş bulunduğunu göz
önünde bulundurarak, 

Gündemin 19 ncu maddesinde yer alan Kültür varlıkla inin kanunsuz yollardan ithal, ihraç ve mülkiyet trans
ferinin önlenmesi ve yasaklanması ile ilgili olarak ileri sürülen yeni önerilerden de yararlanarak, 
XV nci Dönem toplantısı sırasında bu sorunun uluslararası bir Sözleşmeye konu teşkil edeceğini kararlaştır
dıktan sonra, 
İşbu Sözleşmeyi, bugün, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul etmiştir. 

Madde 1 

Bu Sözleşme hükümlerine göre, dinsel nitelikte ol un olmasın, her Devlet tarafından arkeoloji, tarih ön
cesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli olarak gösterilen ve aşağıdaki kategorilere giren de
ğerler küttür varlığı sayılırlar : 

a) Az bulunur zooloji, botanik, mineraloji ve anatomi örnekleri ile koleksiyonlar, paleontoloji bakımın
dan değer taşıyan nesneler; 

b) Bilim ve teknik tarihi ile askeri ve sosyal tari a de kapsayan tarihe, ulusların idare adamlarının, bil
ginlerinin, düşünür ve sanatçılarının hayatlarına ve önemli olaylara değgin varlıklar; 

c.) Kanuna uygun veya aykırı olarak yapılan ka~ı ve arkeolojik bulgu ürünleri; 
d) Tarih ve sanat değeri taşıyan anıtlar ile arkeolojik şiflerden artakalmış kırık, dağınık parçalar; 
e) Yüz yıldan daha eskiye ait sikke, hakkedilmiş mühür, kitabe ve benzeri şeyler; 
f) Etnolojik gereçler; 
g) Sanat değeri bulunan aşağıda gösterilmiş varlıklar : 
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i) Her türlü satıh üzerine, her türlü malzeme ile ve elle yapılmış tablolar, resimler, desenler (Elle 
süslenmiş imalât ürünleri ile sanayie değgin desenler bunların dışındadır); 

ii) Her türlü malzemeden yapılmış orijinal heykeller, heykelcilik sanatına değgin ürünler; 
iii) Orijinal gravürler, baskılar ve taşbasmalar; 
iv) Her türlü malzemeden meydana getirilmiş sanat değeri bulunan montajlar ve asamblajlar; 

h) Az bulunur el yazmaları, 1500 yıllarından ön-,s yapılmış baskılar, tarih, edebiyat ve bilim yönünden 
özel önem taşıyan eski kitaplar, yayınlar, belge1 ̂ r (tek veya koleksiyon halinde), 

i) Posta ve damga pulları ile benzeri pullar (tek "eva koleksiyon halinde); 
j) Arşivler (plak, fotoğraf ve sinema arşivleri dahil); 
k) Yüz yılı aşkın döşeme eşyaları ve eski müzik aletleri. 

Madde 2 

1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve 
mülkiyet transferinin, ülkelerin bu varlıklarındın yoksullaşmalarının başlıca nedenlerinden biri olduğu
nu ve bir uluslararası işbirliğinin bu davranışlar ian doğacak tehlikelere karşı korunmada en etkili yol
lardan biri olduğunu kabul ederler. 

2. Taraf Devletler, bu amaçla, ellerindeki olanak1ar ölçüsünde, bu davranışlara karşı özellikle nedenleri 
ortadan kaldırmak, sürüp gitmeleri önlemek ve zararların telafisine yardım etmek yoluyla mücade
leyi taahhüt ederler. 

Madde 3 
Bu Sözleşme gereğince taraf Devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı olarak yapılan kültür varlıkları 
ithali, ihraç ve mülkiyet transferi kanunsuzdur. 

Madde 4 

Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Dev^tler, aşağıdaki kategorilerde yer alan kültür varlıkla
rının, bu Sözleşme gereğince her Devletin kendi öz kültür varlığı olduğunu kabul ederler : 
a) 'tlgili Devletin vatandaşlarının tek veya kollektif dehasından doğmuş kültür varlıkları ile o Devletin 

topraklarında, yabancı uyruklu veya vatansız olarak ikamet eden kimselerin yarattıkları, o Devletçe 
önemli sayılan kültür varlıkları; 

b) Ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları; 
c) Arkeoloji, etnoloji ve tabii bilim misyonlarının, varlıkların'esas sahibi olan ülkenin yetkili mercilerinin 

muvafakati ile edindikleri kültür varlıkları; 
d) Serbestçe kabul edilmiş mübadelelere konu teşkil etmiş kültür varlıkları; 
e) Varlıkların esas sahibi olan ülkenin yetkili mercilerinin muvafakati ile parasız edinilmiş veya kanun 

yollarından satın alınmış kültür varlıkları. 

Mattyte S • 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Develer kendi kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve 
mülkiyet transferlerine karcı korunmasını sağlamak amacı ile ve aşağıda sıralanmış görevleri etkili olacak 
şekilde yerine getirmek üzzre ülkelerinde, şayet mevcut değilse, kendilerine uygun düşen koşullar içerisinde 
ve yeter sayıda kalifiye personelden oluşan bir veya bir kaç «kültür varlıklarını koruma servisi», meydana 
getirmeyi taahhüt ederler : 
a) 'Kültür varlıklarının korunmasını, özellikle önîmli sayılan kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve 

mülkiyet transferinin önlenmesini sağlayacak kanun ve tüzük tasarıları metinlerinin hazırlanmasına 
katkıda bulunmak; 

b) thraç edilmesi, ulusal kültür varlıklarında hissedilir bir yoksullaşmanın nedeni olacak kamu veya kişi 
malı, önemli kültür varlıklarının, ulusal düzeyde korunması esasına uygun bir envantere göre üstesi
ni yapmak ve bunu günü gününe işlemek; 
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c) Kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için gerekli (müzeler, kütüphaneler, arşivler, iaibo-
ratuvarlar, atölyeler v.b.) gibi teknik ve bilimsel kuruluşların gelişmelerini veya meydana getirilme
lerini teşvik etmek; 

d) Arkeolojik kazıların kontrolü işini düzenlemek, belirli kültür varlıklarının «yerinde», muhafazasını sağ
lamak ve ileride yapılacak kazılara tahsis edilmiş belirli bölgeleri korumak; 

e) Koleksiyoncu, muhafız, antikacı v.b. gibi kimseler için, işbu Sözleşmede belirtilmiş ahlâkçı ilkelere 
uygun kurallar koymak ve bunlara uyulmasını gözetmek; 

f) Bütün Devletlerin kültür varlıklarına karşı saygı duygusu uyandırmak ve geliştirmek için eğitici çaba
lar harcamak ve bu Sözleşme hükümleri hakkında geniş ölçüde bilgi yaymak; 

g) Her Kültür varlığı kayboluşu karşısında, bunun en uygun ilan yolu ile duyurulmasına titizlik gös
termek., 

Madde 6 

Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Kültür varlığı veya varaklarının -ihracında bunun veya bunılarin, ihraç eden Devletin izni ile yapıl

dığını belgeleyecek ve usulleri içerisinde ihraç edilecek -olan kültür varlığı veya varlıklarının berabe
rinde bulundurulması gerekli kılınacak bir ihraç sertifikası ihdas etmek; 

b) Beraberlerinde, yukarıda belirtilen ihraç vesikası bulunmayan kültür varlıklarının üJkelerirtden dışarı 
çıkarılmasını yasaklamak; 

c) Bu yasağı uygun yollardan halka ve özellikle kültür varlıkları ithal ve ihraç edebilecek kiıssefea» 
duyurmak; 

Madde 7 

»Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Bu Sözleşmede taraf olan başka bir Devlete ait ölüp da bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden son

ra, kanunsuz ihraç edilmiş kültür varlıklarının kendi ülkelerinin müzeleri veya benzeri kuruluşları ta
rafından edinilmesini önlemek için ulusal yasalar çerçevesi içerisinde gerekli bütün tedbirleri almak; 
bu Sözleşmede taraf olan bir Devlete ait olup da işbu Sözleşmenin ilgili iki taraf için yürüdüğe gir
mesinden sonra o Devletin topraklarından kanunsuz çıkarılıp, kendisine teklif edilmiş kültür varlık
ları hakkında, bunların sahibi Devlete, olanaklar ölçüsünde bilgi vermek; 

b) i) 'Bu Sözleşmede taraf olan başka 'bir Devîein topraklarındaki bir müzeden, dinsel nitelikte olsun 
olmasın kamuya ait bir anıttan veya benleri kuruluşlardan işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesin
den sonra çalınmış kültür varlıklarının, yukarıda anılan kuruluşların envanterlerinde kayıtlı bulun
duklarının belgelenmeleri kaydı ile, ithatini yasaklamak; 

ii) Bu Sözleşmenin ilgili Devletler için yürürlüğe girmesinden sonra çalınıp ithal edilmiş kültür var
lıklarına, ilgili taraf Devletin başvurması üzerine el koymak ve bu varlıkları iyiniyetli alıcı sıfatı 
ile edinmiş olan sahibine, hakça bir giderim ödenmesi kaydı ile geri vermek. Elkoyma ve geri 
verme için başvurmalar diplomatik yoldan yapılmalıdır. Başvurmayı yapan Devlet elkoyma ve 
geri verme isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun gerektirdiği masrafları kar
şılamakla yükümlüdür. Taraf Devletler bu madde uyarınca geri verilecek kültür varlığı veya var
lıkları için gümrük resmi veya başka bir resim isteğinde bulunmaktan sakınırlar. Kültür varlığı 
veya varlıklarının geri verilmesinin gerektirdiği harcamalar başvuran Devlet tarafından yapılır. 

Madde 8 

Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler yukarıdaki 6 ncı maddenin (b) ve 7 noi maddenin 
'(b) fıkralarında öngörülen yasaklara uymazlıktan sorumlu olanları ceza ve idare müeyyidelerine çarptır^ 
mayı taahhüt ederler. 
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Madde 9 

Kültür varlıkları, bazı arkeolojik ve etnolojik yağmalar tehlikesine açık bulunan, bu Sözleşmeye taraf olarak 
katılmış her Devlet, ilgili Devletlere başvurabilir. Bu gibi durumlarda taraf Devletler, söz konusu kültür var
lıkları türlerinin ithal, ihraç ve ticaretinin kontrolü dahil gerekli somut tedbirleri saptayacak ve uygulaya
cak birlikte tasarlanmış uluslararası bir eyleme katılmayı taahhüt ederler. Bir uzlaşmaya varılıncaya kadar 
her ilgili Devlet, başvuracak Devletin kültür varlıklarında telafi edilemeyecek zararlara uğramasını önle
mek için, olanakları ölçüsünde geçici tertipler alacaktır. 

Madde 10 

Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Eğitme, bilgilendirme ve uyanık davranma yollarından, bu Sözleşmede taraf Devletlerin kanunsuz ola

rak kaçırılmış kültür varlıklarının transferini önlemek amacı ile kendi özel koşullarına göre ceza ve 
idare tedbirleri alarak antikacıları, edindikleri her kültür varlığı için, bunun nereden edinildiğini, alı
nış fiyatını, satıcısının kimliğini gösteren bir kütük defteri tutmaya zorlamak ve kültür varlıkları alıcı
sına satınaldığı malın ihracı yasaklanmış kültür varlıklarından olabileceğini duyurmak; 

b) Eğitim yolu ile halkta kültür varlıklarının deŞeri, hırsızlıkların, kaçak kazıların, kanunsuz ihraçların 
bu varlıklar için nasıl bir tehlike teşkil ettiği hakkında duygu uyandırmaya ve bunu geliştirmeye gay
ret göstermek, 

Madde 11 —r»-,-... 

• Yabancı bir Devlet tarafından işgal edilmiş bir ülkenin kültür varlıklarının, zorla veya dolaylı yollardan, 
ihracı ve mülkiyetlerinin transferi kanunsuz sayılır. 

Madde 12 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler uluslararası ilişkilerini sağladıkları ülkelerdeki kül
tür varıklarına karşı saygılı olacaklar, bunların kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferlerinin önlenme
si için uygun düşen tedbirleri alacaklardır. 

Madde 15 

'Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler ayrıca (Her Devletin kendi mevzuatı çerçevesi 
içinde) aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Kültür varlıklarının kanunsuz ithal ve ihracını kolaylaştırır nitelikte görülen mülkiyet transferlerini 

uygun tedbirlerle önlemek; 
b) Kanunsuz ihraç edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini kolay* 

laştırmak amacı ile ilgili servislerin işbirliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri almak; 
c) Kaybolmuş veya çalınmış kültür varlıklarının gerçek sahiplerinin veya vekillerinin ileri sürecekleri hak 

iddialarını işleme koymak; 
d) Bu Sözleşmede taraf olan her Devlete belirli bazı kültür varlıkları hakkında zamanaşımına uğra-

mazlık hakkı tanımanın dışında; bunları sınıflandırmak ve bunların başkalarına çevrilmezlikleri bu
lunduğunu ilan ederek ihraç edilmiş bulunmaları halinde ilgili Devletler tarafından geri alınmasını ko
laylaştırmak, 

Madde 14 

Kanunsuz ihraçları önlemek ve işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak veoibeleri karşı
lamak üzere Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan her Devlet, kültür varlıklarını korumakla görevli 
ulusal servislerine, olanakları ölçüsünde, yeterli bir bütçe tahsis edecek ve bu amaçla gerektiğinde bir fon 
ıtesis edebilecektir. 
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Madde 15 
Bu Sözleşme, taraf Devletler için yürürlüğe girmesinden önce ait oldukları ülkelerden her ne sebeple olur
sa olsun çıkmış bulunan kültür varlıklarının geri verilmesini sağlamak üzere, aralarında yaptıkları an
laşmaların yürürlüğe konmasını veya yürütülmesini engellemez. 

Madde 16 

Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
Genel Konferansına, bu Konferansın belirteceği tarih ve şekillerde verecekleri süreli raporlarda, işbu Söz
leşmenin uygulanması amacı ile kabul edecekleri kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat ile alacakları ted
birler ve bu alanda edinecekleri tecrübeler hakkında bügi vereceklerdir. 

Madde 17 

1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki konularla ilgili olarak teknik yardım 
isteği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna başvurabilirler : 
a) Enformasyon ve eğitim; 
b) Danışım ve ekspertiz; 
c) Düzenleştirme ve uzlaştırma. 

2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu kendi öz girişimi ile kültür varlıklarının kanunsuz 
dolaşımına ilişkin sorunlar üzerinde araştırmalar yapabilir ve incelemeler yayınlayabilir. 

3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu bu amaçla, yetkili bütün hükümet - drşı kuruluş
lara başvurabilir. 

4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu bu Sözleşmenin yürütülmesi amacı ile ve kendi öz 
girişimi ile taraf Devletlere önerilerde bulunmaya yetkili kılınmıştır. 

5. UNESCO, işbu Sözleşmenin uygulanmasında en az iki taraf Devletin uyuşmazlığa düşmesi halinde ve 
bunların istekleri üzerine uzlaştıncılıkta bulunabilir., 

Madde 18 

Bu Sözleşme İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Ruspa olarak düzenlenmiştir ve her dört metin eşit değerde 
sayılacaktır. 

Madde 19 

1. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu üyesi bütün Devletlerin onama ve 
onaylamasına, kendi anayasal usulleri uyarınca sunulacaktır. 

2. Onama ve onaylama ile ilgili belgeler Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Di
rektörüne tevdi olunur. 

Madde 20 

1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna üye olmadıktan halde Kurumun 
icra Konseyi tarafından katılmaya davet edilen Devletlerin de katılmalarına açıktır. 

2. Katılma, katılma belgelerinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü
ne tevdi edilmesi ile olur. 

Madde 21 

Bu Sözleşme, üçüncü onama, onaylama veya katılma belgelerinin tevdi edilişi tarihinden üç ay sonra ve 
ancak onama, onaylama veya katılma belgelerini tevdi etmiş bulunan Devletler için yürürlüğe girer, öteki 
Devletler için ise onama, onaylama veya katılma belgelerini tevdi ediş tarihinden üç ay sonra yürürlüğe 
girer* 
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Madde 22 

Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Sözleşmenin yalnız kendi anayurt topraklarında 
değM, uluslararası ilişkilerini sağladıkları ülkelerde de uygulanacağını kabul ederler. İşbu Sözleşmenin bu 
ülkelerde uygulanmasını sağlamak amacı ite, gerektiğinde onama, onaylama veya katılma sırasında ve
ya daha önce, buralardaki Hükümetlerin ya da başka yetkili mercilerin mütalaalarını almayı ve Sözleşme
nin uygulanacağı ülkeleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörüne bildir
meyi taahhüt ederler. Bu onaylama, belgelerin alındığı tarihten üç ay sonra geçerlilik kazanır. 

Madde 23 

1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletlerden her biri gerek kendi adına, gerekse ilişkile
rini sağladığı ülke adına işbu Sözleşmeyi hükümsüz ilan etme hakkına sahiptir. 

2. Hükümsüz ilan etme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörüne yazılı 
bir belge tevdi yolu ile olur. 

3. Hükümsüzlük, ilgili belgenin alınışından oniki ay sonra geçerlilik kazanır. 

Madde 24 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü, Kuruma üye Devletlere, 20 nci mad
dede, üye olmamış Devletlere, Birleşmiş Milletler Kurumuna, 19 ncu ve 20 nci maddelerde anılan onama, 
onaylama ve katılma belgeleri ile 22 nci ve 23 ncü maddelerde ayrı ayrı belirtilen bildirilerden ve hüküm
süz ilan etmelerden bilgi verecektir. 

Madde '25 

1. 'Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı tarafından göz
den geçirilebilir. Bu suretle gözden geçirilmiş olan Sözleşme ancak buna taraf olarak katılacak Dev
letleri bağlar. 

2. Genel Konferansın işbu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını değiştiren bir Sözleşmeyi kabul et
mesi halinde, bu yeni Sözleşmede, başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde yenisinin yürürlüğe gir
diği ıtarihten başlamak üzere, işbu Sözleşmenin onuma, onaylama ve katılmaya sunuluşa açıklığı sona 
erecektir. 

Madde 26 
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi
lim ve Kültür Kurumu Genel Direktörünün müracaatı üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tes
cil edilecektir. 

• « mm\m >• 
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Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 279 
Toplantı : 2 

Göçmen tşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık 

ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /201) 

TC 
Başbakanlık 2 . 11 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Say.:101-322/0S185 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
30 . 9 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Göçmen tşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı» ve gerekçesi ile eki sözleşme ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Avrupa Konseyi çerçevesinde Göçmen İşçinin Yasal Statüsü ile ilgili bir sözleşmenin hazırlanması. Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesince, 1966 Avrupa Konseyi Çalışma programına alınmış ve oluşturulan bir karma 
komiteye bir tasan hazırlanması görevi verilmiştir. Karma komite çalışmaları sırasında işçi meseleleriyle 
uğraşan çeşitli milletlerarası örgüt ve meslek kuruluşunun görüşlerinden faydalanılmıştır. 

Karma komite 10 Temmuz 1967 ile 17 Mart 1971 tarihleri arasında 11 toplantı yapmış ve tasarı, danış
ma meclisinin önerileri istikametinde yapılan değişikliklerle beraber Mayıs 1971'de Bakanlar Komitesine ha
vale edilmiştir. Sözleşme tasarısı üzerinde komitedeki gerekli çalışmaların bitiminden sonra, Mayıs 1977 ta
rihinde kabul olunarak, 24 Kasım 1977 tarihinde üye ülkelerin imzasına açılması kararlaştırılmıştır. 

Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen insan hakları ve temel hürriyetlerini korumak 
ve geliştirmek hususundaki Avrupa Konseyi amaçlarına hizmet etmekte, sözkonusu teşkilatın sosyal alanlar
da gerçekleştirdiği diğer sözleşmelerle, Avrupa Sosyal Şartına da uygunluk göstermektedir. 

Sözleşmenin anagayesi Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin diğer üye ülkelerde çalışan işçilerinin, bulunduk
ları ülkenin işçileriyle, yaşama ve çalışma şartlan bakımından mümkün olduğu oranda eşit muameleye tabi 
tutulmaları ve kendilerinin ve ailelerinin sosyal alanda ilerlemelerini sağlayacak şekilde, göçmen işçinin yasal 
statüsünü tanzim etmektir. 

Sözleşmenin hükümleri, göçmen işçilerin yasal durumunun anakonuları ve özellikle işe alma, tıbbi mua
yene ve mesleki sınav, seyahat, oturma ve çalışma izni, aile fertlerinin bir araya getirilmesi, çalışma koşulları, 
tasarruflarının transferi ve sosyal güvenlik, sosyal ve tıbbi yardım, çalışma mukavelesinin süresinin sona 
ermesi, işten çıkartma, yeniden işe alma ile ilgilidir. 

Sözleşmenin en fazla dikkati çeken hükümleri arasında, iradesi dışındaki sebeplerle işsiz kalan bir göç
men işçiye işçi kabul eden devletin topraklan üzerinde, diğer bir iş arayabilmek için, en az 5 ay müddetle 
oturma hakkının tanınması gösterilebilir. 
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Aynı şekilde, oturma izni, Sözleşmede sınırlı olarak belirtilmiş bulunan bir sebeple, geri alınacak olan bir 
göçmen işçiye işçi kabul eden devletin adli veya idari bir makamına etkin başvurma hakkının tanınması ön
görülmüştür. 

Sözleşmeye göre aile fertlerinin bir araya getirilmesi, belli sayıdaki koşullar tamamlandığı takdirde on 
iki aylık bir süre içinde sağlanacaktır. Bununla beraber işçi kabul etme kapasitesi konusunda istisnai güçlük
lerle karşılaşan bir devlet, on iki aylık süreye geçici olarak uymayabilir; bu, Sözleşmeye aykırı hareket 
etmek imkânı bir seri kesin koşula bağlıdır. 

Bu suretle Sözleşme, Göçmen İşçinin Yasal Statüsüyle ilgili meseleleri düzenleyen genel bir çerçeve 
oluşturmaktadır. Bu nedenle de, Sözleşme, iç mevzuat hükümlerine ve Âkit ülkeler arasında akitedilmiş veya 
milletlerarası Anlaşmalara da atıfta bulunmaktadır. 

Sözleşmenin, Avrupa'dakı ekonomik ve sosyal durumda meydana gelebilecek gelişimlere uyumunu sağ
layabilmek için, 33 ncü madde ile, bir Danışma Komitesinin kurulması öngörülmüş olup, oluşumu ve işleyişi 
hükme bağlanmıştır. 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesinin Avrupa'da işçilere ait ilk yazılı belgeyi oluşturması 
ve sanayileşmiş, diğer bir deyimle, işçi kabul eden ülkelerin verdiği ilke ödünleri kapsayan prensiplerden mey
dana geldiği gözönünde tutulursa, işçi hakları konusundaki değeri anlaşılabilecektir. 

Bu Anlaşma ayrıca, Türkiye'nin, daima ikili planda temin etmeye çalıştığı bazı hakların Avrupa çerçeve
sinde belgelenmesine imkân vermiştir. 

Netice olarak, 24 Kasım 1977 tarihinde imzaya açılan ve tarafımızdan imzalanmış olan sözkonusu Sözleş
menin onaylanmasının uygun ve faydalı olacağı düşünülmektedir. 

h ağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi l 

Sağlık ve Sosyal işler 12 . 12 . 1978 
Komisyonu 

Esas No. : 1/201 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
olan yasa tasarısı Komisyonumuzun, 7 . 12 . 1978 günlü toplantısında ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de ka-
tümasıyla gerekli görüşmeler yapıldı. 

Anılan yasa önerisinin gerekçesinin incelendiğinde, göçmen işçilerin Hukuki Statüsü hakkındaki Avrupa 
Sözleşmesinin onaylınmasma ilişkin yasa önerisinin tümü üzerinde Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde, 
Sözleşmenin Avrupa însan Hakları Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, insan hakları ve temel hürriyetlerini 
korumak, göçmen işçilerin yasal statüsünü tanzim etmek ve özellikle işe alma tıbbi muayene ve mesleki 
sınav, seyahat, oturma ve çalışma iznini içeren, sözleşmede en belirgin dikkati çeken maddeleri arasında bu
lunan aile bireylerini bir araya getirmek bu sözleşmeyle sağlanmış bulunmaktadıt. 

Bu sözleşme göçmen işçilerin hukuki statüsünü düzenleyen Avrupa Sözleşmesini Avrupa'daki işçilere ait 
ilk yazılı belgeyi oluşturması ve işçi kabul eden ülkelerin verdiği ilk ödün olması bakımından Komisyonu
muzca açıklanmaya değer görülmüştür. 
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Yukarıda açıklanan görüşlerin ışığı altında sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Hükü
metçe hazırlanarak Yüce Meclislerin onayına sunulmuş bulunan yasa önerisi Komisyonumuzca yerinde görü
lerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Öner Miski 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Tokat 

Sözcü 
Mardin 

Metin Musaoğlu 

Ankara 
Kenan Durukan 

îçel 
Nazım Baş 

Kütahya 
Ahmet Mahir Ablum 

Tunceli 
Sermet Durmuşoğlu Ali Haydar 

Kâtip 
Van 

'İhsan Bedirhanoğlu 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

İstanbul 
Cengiz Özyalçın 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Veziroğlu 

Dışişleri Komisyona Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/201 
Karar No. : 22 

24 . 1 . 1979 

Yüksek Başkanlığa 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair yasa tasarısı, ilgili Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle Komis
yonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

«Göçmen İşçi» terimi, Akit taraflardan biri tarafından, ülkesinde ücretli bir iş görmek üzere yerleşmesine 
izin verilmiş olan diğer bir Akit ülkenin yurttaşlarını anlatır. 

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen insan hakları ve temel hürriyetleri göz-
önünde tutarak, üyesi ülkelerin vatandaşı olan göçmen işçilerin hukuki statülerinin, tüm yaşama ve çalışma 
koşullan açısından işçi alan ülkelerin vatandaşlarının tabi tutuldukları statü düzeyinden daha düşük düzey
de olmayacak şekilde kendilerinin ve ailelerinin sosyal alanda ilerlemelerini sağlayacak şekilde göçmen işçi
nin yasal statüsünü 1977 yılı Mayıs ayında bir statü ile tespit etmiş olup, sözleşmeyi 1977 Kasım ayından iti
baren üye ülkelerin imzasına sunmuştur. 

Sözleşme anahatları itibariyle Avrupa'da bulunan yabancı işçilerin işe alınması, tıbbi muayene, mesleki 
sınav, seyahat, oturma ve çalışma izni, aile fertlerinin bir araya getirilmesi, çalışma koşulları, sosyal güven
likleri, tasarruflarının kendi ülkelerine transferlen, işten çıkarma halinde o ülkede en az 5 ay oturma izni, adli 
ve idari makamlarına başvurabilme hakkı, yeniden işe alma koşullarını tanzim etmekte ve ilk yazılı belgeyi 
oluşturmaktadır. 

Yabancı işçi kabul eden üye ülkelerin verdikleri ilke ödünlerini kapsayan prensiplerden meydana gelen 
Sözleşme, işçi hakları konusunda büyük değer arz etmektedir. 
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Türkiye'nin; Almanya, Hollanda, Belçika, îsveç ve Fransa gibi işçi bulundurduğu ülkelerle ikili anlaşma
larla ve bir çok zorluklarla temin etmeye çalıştığı bazı haklar biraz daha geniş olarak bu Sözleşme ile Av
rupa çerçevesinde belgelenmiş olması da önemli bir olaydır. 

Yukarıda kısaca arz- etmeye çalıştığımız nedenlerle ve ülke yararına olacağına inandığımız, «Göçmen işçi
nin Hukuki Statüsüne lüşkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Yasa Tasa
rısı» nm tümü Komisyonumuzca prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri yerinde görülerek aynen kabul^edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Muğla 
Zeyyat Mandalinci 

Kâtip 
izmir 

Şinasi Osma 
Bingöl 

H. Celalettin Ezman 

Çankırı 
Nurettin Ok 

Edirne 
Cavittin Yen al 

Kazada bulunamadı. 
Elazığ 

Celâl Ertuğ 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

izmir 
Kaya Bengisu 

Kayseri 
Mehmet Zeki Okur 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — Göçmen İşçinin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

Dr. Mete Tan 
Devlet Bakanı 

S. Yıldız 
Devlet Bakam 

A. Şener 

İçişleri Bakanı 
/. Özoydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

İmar ve İskân Bakam 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne 
İlişkin A vrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakam 
E. Akova 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Elçi 

Güm. ve Tekel Bakam 
T. Mataracı 

Çalışma Bakam 
A. B. Er soy 

En. ve Tabii Kay. Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Özdemir 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarımn 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

30 . 9 . 1978 
Devlet Bakam 

Başbakan Yardımcısı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tan. Bakam 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 
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GÖÇMEN İŞÇİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ HAKKINDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Bu belgeye imza koymuş olan Avrupa Konseyi üyesi devletler; 
Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha geniş bir birlik oluşturmak, bunu yaparken de or

tak îıedefleri olan ülkü ve ilkelerin korunmasını sağlamak, insan haklanna ve temel özgürlüklere saygı du
yarak ekonomik ve toplumsal gelişimlerini sağlamak gereğini gözönünde tutarak, 

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşları olan göçmen işçilerin hukuki statülerinin, tüm yaşama ve çalış
ma koşulları açısından, işçi alan ülkelerin vatandaşlarının tabi tutuldukları statü düzeyinden daha düşük dü
zeyde olmayacak biçimde düzenlenmesinin sağlanması gereğini dikkate alarak, 

Göçmen işçilerin ve aileleri bireylerinin sosyal ilerlemesini kolaylaştırmayı çözümlemek için, 

Üye ülkelerin birbirlerinin uyruklarına, Avrupa Konseyi Statüsü aracılığıyla üye ülkeler arasında sağlanan sıkı 
işbirliği ilkeleri ışığında verilen haklar ve öncelikleri onaylayarak aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlar
dır. 

BÖLÜM , I 

Madde. : 1 

Tanım 

1. Bu sözleşmede kullanılan «Göçmen İşçi» terimi. Âkit taraflardan biri tarafından, ülkesinde, ücretli 
bir iş görmek üzere yerleşmesine izin verilmiş olan diğer bir Âkit ülkenin yurttaşlarım anlatır. 

2.- Bu sözleşme aşağıdaki kişileri kapsamına almaz: 
a) Sınır işçileri, 
b) Sanatçılar, kısa süreler için tutulmuş diğer gösteri elemanları ve sporcular ile serbest meslek sahipleri, 
c) Deniz adamları, 
d) Staj yapanlar, 
e) Mevsimlik işçiler, (Mevsimlik işçiler, bir Âkit taraf ülkesinde mevsim özellikleri dolayısıyla istihdam 

edilmiş belli bir süre veya belli bir iş için yapılmış sözleşme esaslarına göre iş verilmiş diğer bir Akit taraf 
vatandaşlarıdır.) 

f) Bir Âkit tarafın kendi ülkesi dışında üstlendiği ve tescil ettirdiği merkezden yürüttüğü belli bir iş için 
istihdam ettiği diğer Âkit taraflar vatandaşları olan işçiler. 

BÖLÜM - Tl 

Madde : 2 

İşe Alma Biçimleri 

1. İşe alınmak için göçmen işçi istekleri isim vererek veya isimsiz olarak yapılabilir. İsimsiz istekler var
sa, gönderen ülkede resmi işçi bulma makamlarına, olanak bulunuyorsa alan ülkedeki resmi makamlar aracılı
ğıyla yapılacaktır. 

2. İşe alınmada, bu işlemler resmi makamlarca yürütülüyorsa idari giderler, tanıtma ve yerleştirme har
camaları göçmen işçi adayına yüklenmeyecektir. 

Madde : 3 

Sağlık Muayenesi ve Meslek Testi 

1. Göçmen işçi adayları işe alınma için sağlık muayenesi ve meslek testinden geçirilebilir. 
2. Sağlık muayenesi ve meslek testi, göçmen işçi adayının beden ve zihin yönünden işe elverişli olup ol

madığım, önerilen işe teknik açıdan yetenekli bulunup bulunmadığını saptamak ve sağlık durumunun kamu 
sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmak amacıyla yapılır. 
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3. Sağlık muayenesi ve meslek testine ilişkin harcamaların geri ödenmesi düzenlemeleri, olanak bulun
duğunda ikili anlaşmalar kapsamına alınmakla, bu tür harcamaların göçmen 'işçi adayına yüklenmemesi sağlan
malıdır. 

4. İşvereninin istemesi halinin dışında, kişisel bir iş önerisi almış göçmen işçi, sahtecilik durumu ortaya 
çıkmadıkça, meslek testine tabi tutulmayacaktır. 

Madde : 4 

Çıkış Hakkı - Giriş Hakkı. idari Formaliteler 

1. Her Âkit taraf, göçmen işçiler için aşağıdaki hak lan sağlamaya güvence verecektir : 
a) Uyruğu olduğu Âkit taraf ülkesinden çıkış hakkı. 
b) Çalışmasına izin verildikten ve gerekli belgelerini aldıktan sonra, ücretli iş aldığı Akit taraf ülkesine 

giriş hakkı, 
2. 'Bu haklar, mevzuat gereğince yapılmış, ulusal güvenlik kamu düzeni, kamu sağlığı ve ahlâkı açısın

dan gerekli kısıtlamalara bağlı tutulabilir. 
3. Göçmen işçi ve göç için gerekli belgeler, olabildiği ölçüde ücretten bağışık olacak, ya da idari giderler 

toplamını aşmayan bir miktar ödemeyle verilecektir. 

Madde : 5 

i'ş Sözleşmesine İlişkin Yöntem ve Formaliteler 

îşe alınması kabul edilen her göçmen işçiye, gideceği ülkeye hareketinden önce, iş sözleşmesi veya kesin iş 
önerisini içeren bir belge verilecektir. Bunlar, gönderen ve kabul eden ülkelerde geçerli dil veya dillerde yazılmış 
olmalıdır. 

tşe alınma işlemi resmi bir makamca veya resmen tanınmış bir istihdam kurumunca yapılıyorsa, belgenin 
hem gönderen hem de kabul eden ülkelerin en az bir resmi dilinde yazılmış olması zorunludur. 

Madde : 6 

Bilgi Verme 

1. Âkit Taraflar göçmen işçi adayları için şu bilgileri sağlayacak ve birbirlerine vereceklerdir. ; 
Konutlar, aile birleşimlerinin ne zamanlar, hangi koşullarda yapılabileceği, işin yapısı, ilk iş sözleşmesinin 

sofisinin bitiminde yeni sözleşme olanakları, çalışma ve yaşama koşulları (hayat pahalılığı dahil), tazminatlar, 
sosyal güvenlik, barınma beslenme, tasarrufların gönderilmesi, yolculuk ve ücretlerden yapılan sosyal bakım, 
sosyal* güvenlik, vergiler ve diğer kesintiler için işçilerin katkıları, ayrıca, kabul eden ülkedeki kültürel ve dini 
koşullar hakkında da bilgi sağlanabilir. 

2. işçi alımı, kabul eden devletin resmi kanalıyla yapılıyorsa yukarıda sözü edilen bilgiler, işçinin ülke
sinden hareketinden önce, onun anladığı bir dilde kendisine verilmeli ve gerçekler olduğu gibi anlatılarak bir 
karara varmasına olanak hazırlanmalıdır. Bu bilgilerin işçinin anlayacağı dile çevirisi yapılması gerekiyorsa, 
genel kural olarak, bunu gönderen ülke yapacaktır. 

3. Her Âkit Taraf, göçmen alma ve gönderme işlerinde yanıltıcı propagandayı önlemek için gerekli ted
birleri almayı üstlenir. 

Madde : 7 

Yolculuk 

1. Her Âkit Taraf, toplu resmi işçi almalarda, kabul eden ülkeye yapılan yolculuk giderlerinin göçmen 
işçiye verdirilmemesini sağlamayı üstlenir. Ödemelerin nasıl yapılacağı ikili anlaşmalarla öngörülecektir. An
laşmalardaki önlemler, aileler ve bireysel gidişleri de kapsayacak genişlikte tutulabilir. 

2. Göçmen işçiler ve aileleri, işçi alan bir ülkeye giderken veya dönüşte, yolda akit taraflardan bir baş
ka ülkenin topraklarından transit geçmek durumunda iseler, toprağından geçilen devlet makamları yolculu-
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ğun kolaylaştırılması ve idari gecikme ve güçlüklerin önlenmesi için,gerekli önlemleri alacaklardır. 
3. Akit Taraflar, işçi alan ülkeye girişte, gönderen ülkeye kesin dönüşte ve transitle, aşağıdaki husus

larda ithalat vergi ve resimlerinden bağışıklık sağlayacaklardır. 
a) Göçmen işçilerin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin kişisel eşyaları ve taşınabilir malları. 
b) Mesleğinin icrası için gerekli, makûl miktarda, el aletleri ve taşınabilir cihazlar. 
Sözü geçen bağışıklıklar, ilgili devletin yasa ve tüzük hükümleri uyarınca tanınacaktır. 

BÖLÜM : III 

Madde : 8 

Çalışma îzni 
1. Her Âkit ülke, bu Sözleşmede öngörülen koşullarla, ücretli bir işte çalışmak için topraklarına girme

sine izin verdiği göçmen işçi için (bu belgeye gerek görülmediği haller hariç) çalışma izni verecek veya eski 
izninin süresini uzatacaktır. 

2. Ancak, ilk kez verilen bir çalışma izniyle, kural olarak, aynı işçiyi aynı işveren veya aynı işyerine 
bir yıldan fazla süre için bağlanmış sayılmaz. 

3. Çalışma izninin uzatılması o günkü istihdam durumunun elverdiği ölçüde, en az bir yıllık olarak ya
pılması kural olarak kabul edilmelidir. 

Madde : 9 

Oturma îznıii 
1. Ulusal mevzuat hüiklüımîıejjnce gerıciküüyse her Âkit taraf, bu sözleşmede belirtilen koşullarla ülkesin

de üerütlli (işe glirmeyıe ıhalk tanımam göçmem işçlere oturma liznli vereceMir. 
2. Oturma 'izmıi ulusal mevzuat -hülküımleııi uyarınca verilecâk ve uzatma gereMıiyse, kural olarak, çalışma 

İzMiniin süresi iklaidair uaaltılacalkiüır. Çalışıma izni süreyle bağlı değilse, ve oturtma izinli gerekliyse teurail olarak 
veııleüdk ve en az ıbir yıl süneyle yenlileneceikıtıir. Bu iz inlim. verilmesii ücrötsüız ölaoalk, veya ancak idari giderleri 
Ikiaıpsiaıyam ibıir tmükıöara tabii olacaktır. 

3. Bu mıaidde 'hükümleri, işlbu ısözleşmeniin 12 nıoi maddesi uyarınca göçmem lişçtiniim yamınıda olması Ikabul 
ödiiHam alile (bireyleri iiçlinlde uygulanır. 

4. Bir göçmemi 'işçi, hasıtalılk, kıaza veyıa (iradesi dışımda 'bür (niddenle çalışmaz durumldaysa ve fbu durum 
ydüklilli mıalkamlarca onaylanımışsa, kendisimin 'bu sözleşmenlin 25 ncu malddesüınlin uygulanıması amacıyla, kabul 
©den ülkede 5 aydan az olmayan Har süre .kalması için Mn. veıijlecelkıtii'r. 

Ancak, hiç bir Âkit taraf, yukardaki fıkrada söz korjalsu lizrii bir göçmen üşçilye veriirlkan, oma lişsM'ifk parası 
(aldığı süreyi aşan bir süre tanımakla yükümlü değilıdijr. 

5. lYfulkıaırdıakıi 1 ve 3 müü paragraiflar uyarınca veriilmüş olan oturma lizJmi, aşağıdaki haillerde geri alıma-
bliÛJr •:• 

a) Ulusıal güvemilli'k, karmu düzenli ve ahlak sebepleri,, 
ıb) tKaımu sağlığınım taıırması iliç'im resmi sağkik yetikililerimoe alması gerektiği söylemen ödemleri, sonucun 

ne olacağı kendisime «bildiırildiği halde aknamaikta dıirenüros, 
c) İzinlim geçerli olması 'içlim yer'inıe gâüiırilimıesi gereikli bir temel koşulu yerime gdtü'rmezise, 

her Aklüt Taraf, oturma fanimin, gerli alınması hallimde, göçmen işçin'im, o üiîltoe'nlim usulüme ve yasalarına uygun 
olarak yargı organlarıma veya ildar'i malkamîarıma 'başvurma hakiki tanımayı sağlamayı üsüenıir. 

Madde ': 1Q 
Kaibul 

1. Kabul «den ülkeye varıştan sonra, yerleşmeleri ve alışmaları içim, göçmen işçilere ve alelferinıa her 
ıtüırlü blilgi ve öğüt verOlendk, geraldli yardım yapılacaktır. 

2. (Bu amaçla, göçmem dişçiler ve aile bireyleri kabul edeta ülkemlim sosyal hizmet kurumlarınıdan, kamu 
yaranıma çalışiam öaigiütlerinden ve kendi ülkelerimin ikonsoliösluMarınım yardım ve desteHeromden yararlanaıcalk-
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landur, Ayrıçta, göçmen işçite:, o üflkenliın dşçilarinin aynı koşullarıyla İş ve tşçi Bylma Kurumu hizmetlerinden 
de yatfadianacakllaııldır. 

Kaibul e t e ülke, durum gereMrarse, göçmen işçiler ve aülelteninün uyumiunu koliaylaştıranıalk için özel 
sosyal Mzımeıtileıı sağlamaya çaba 'harcayacaktıır. 

3. Âkit taraflar, göçmen işçiler ve ailelerinin, inançları uyarınca ibadet özgiirfliüklerin'i sağlamakla yüküm
lüdürler, Âkit taraflar, mümkün olan ölçüde, ibadeti kolayte'şitıracaklıaıridır. 

Madde : 11 

Bakılmakla Yükümlü Kimselerin Nafaka Haklan 

1. Göçmen İşçilerini Hukuku Statüsü, gönderen ülkede alile iişlkiienindelnı ana - baibahlkitan, evlilik ve nıi-
şanMıiktan, evlilik dışı doğan çoculkliarıinlki de dahil olmak üzere, balkımla yükümlü olan kimseler için mev-
cult nafaka keislinltlitoin'iin ödenmıesıine engel olmamalıdır. 

2. Âkit taraflar, yukarıda sözü geçen bakım paralarının ödenmesini sağlamak için gereki önlemleri ala
caklar ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince kabul edilen, yöntemi mümkün olduğu kadar uygulaya
caklardır. 

3. 1 nci fıkrada sözü geçen bakım paralarının hak sahiplerine ödenmesi, bu konuda doldurulacak başvuru 
formlarını vermek ve toplamak için her Âkit devlet, mümkün olduğu kadar ülke çapında tek bir resmi ma
kamı veya bölgesel bir makamı görevli ve yetkili kılacaktır. 

4. Bu madde hükümleri, mevcut olan veya ileride yapılacak ikili veya çok taraflı anlaşmaları etkilemez. 

Madde : 12 

Aile Birleşimleri 

1. Bir Âkit taraf ülkesinde usulüne uygun olarak iş bulmuş ve çalışan göçmen işçinin eşi ve kabul eden 
devlet mevzuatı uyarınca reşit olmayan evlenmemiş çocukları, göçmen işçinin bakmakta olduğu aile bireyleri 
olarak bu sözleşmenin uygulanmasıyla göçmen işçinin kendisine tanındığı şekilde, kabul eden devlet ülkesin
de, ilgili yasalar ve uluslararası anlaşmalarda öngörüldüğü üzere göçmen işçinin yanına gelme hakkına sahip
tirler. Ancak, bu, göçmen işçinin ailesi için, çalıştığı bölgedeki yerli işçilerin oturdukları gibi, normal bir konutu 
bulunmasına bağlıdır. Âkit taraflar, aile bireyleri iznini, 12 ayı geçmeyen bir süre içinde verebilirler. 

2. Herhangi bir devlet, herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle bu 
tarihten bir ay sonra geçerli olmak üzere, yukarda 1 nci fıkrada belirtilen aile birleşimlerini, göçmen işçinin, 
ailesinin gereksinmelerini karşılayabilecek yeterli ve sürekli kaynakları olması ek koşuluna bağlayabilir. 

3. Herhangi bir devlet, herhangi bir zaman, Avrupa, Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle, bu 
tarihten bir ay sonra geçerli olmak üzere, yukarda i "nci fıkrada belirtilen izin verme yükümlülüğünü geçici ola
rak kaldırabilir. 

Bu tek yanlı kaldırma (ilga) kararı, bildiride belirtileceği üzere ülkenin bir veya daha fazla kesimleri için 
olabilir. Ancak alınan önlemler başka uluslararası yüklemlerle çelişik olmama koşuluna bağlıdır. Bildiride, ka
bul eden devlet açısından, bu yükümlülüğü kaldırmak için geçerli özel nedenler belirtilmelidir. 

Bu tek yanlı yükümlülükten sıyrılma durumunu ortaya çıkaran her devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekre
terine aldığı önlemler hakkında tam bilgi verecek ve bu önlemlerin en kısa zamanda yayınlanmasını sağla
yacaktır. Bu devlet Avrupa Konseyi Genel Sekreterine önlemlerin ne zaman sona ereceği ve Sözleşme hüküm
lerinin ne zaman yeniden tam olarak uygulanmaya başlanacağını da bildirecektir. 

Bu geçici yükümlülükten sıyrılma durumu, kural olarak, bildirinin Genel Sekretere verilmesinden önce, o 
ülkenin söz konusu bölgesinde yerleşmiş göçmen işçilerce yetkili makamlara yapılmış aile birleşimi isteklerini 
etkilemeyecektir. 
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Madde : 13 

Konut 

1. Her Âkit taraf, konut ve kiralama konularında,göçmen işçilere, yasa, ve tüzüklerde öngörülmüş haklar
da, kendi yurttaşlarından farksız biçimde davranacaktır. 

2. Her Âkit taraf, yetkili ulusal makamlarının, ilgili konsolosluklarla da işbirliği yaparak, araştırmalar 
yürütmeyi ve kendi yurttaşlarına olduğu gibi göçmen işçilere de yerleşme bakımından uygun barındırma 
standarttan oluşturmayı üstlenir. 

3. Her Âkit taraf, göçmen işçilerin verecekleri kiralar bakımından kötüye kullanılmasına bu alandaki 
yasa ve tüzükler uyarınca engel olmayı üstlenir. 

4. Her Âkit taraf, yetkili ulusal makamlarının olanakları çerçevesinde göçmen .işçilerin konutlarının el
verişli olmasını sağlayacaktır. 

Madde : 14 

Öneğitim - Okul Eğitimi - Dil Eğitimi 

Meslek Eğitimi ve Yeniden Eğitim 

1. Bir Âkit tarafın topraklanna resmen kabul edilmiş olan göçmen işçiler ve aile bireyleri, o ülkenin iş
çileri ile aym ilkeler ve aynı koşullarla, genel eğitim, mesleki eğitim ve yeniden eğitim olanaklarına ve ilgili 
kurumların genel yönetim ve giriş kurallarına bağlı olarak yüksek eğitim yapmaya hak sahibi olacaklardır. 

2. Meslek okullarına ve meslek eğitimi merkezlerine giriş sağlayabilmek için, kabul eden devlet, dilini, 
ya da birden çoksa dillerinden birini öğretmeye yardımcı olacaktır. 

3. Yukardaki 1 ve 2 nci fıkralarının uygulanması amacıyla burslar verilmesi olanağının aranması, bu Söz
leşmenin 12 nci maddesindeki hükümler uyarınca kabul eden devlet ülkesinde, aileleriyle birlikte oturan ço
cuklar için kendi yurttaşlarına tanınan kolaylıklardan yararlandırılması Âkit ülkelerin değerlendirilmesine 
bırakılmıştır. 

4. işçilerin gönderen ülkede edindiği daha önceki dereceleri, diplomaları ve meslek başarı belgeleri, ikili 
ve çok taraflı anlaşmalardaki düzenlemeler uyarınca, her Âkit ülke tarafından tanınacaktır. 

5. İlgili Akitler, meslek eğitimi ve staj programlarını, bu madde anlamı içinde, işçilerin kendi kaynak 
ülkelerine dönüşteki gereksinmeleri karşılayabilecek biçimde düzenlemeye çaba harcayacaklardır. 

Madde : 15 

Göçmen İşçinin Anadili Öğretimi 
Âkit taraflar, yapılacak ortak bir anlaşma ile, göçmen işçilerin çocuklarına, başka öğretiler arasında, 

anadil öğretilmesi için özel kurslar düzenlenmesi konusunda harekete geçeceklerdir. 

Madde : 16 

Çalışma Koşulları 

1. Çalışma koşulları konusunda işe girmesine izin verilmiş göçmen işçiler, yerel işçilere uygulanan yasa 
ve yönetim kuralları, toplu iş sözleşmeleri ve görenekler bakımından onlar kadar esirgeneceklerdir. 

2. Bireysel sözleşmelerle, yukardaki paragrafta belirtilen eşitlik ilkesini kaldırmak olanağı yoktur. 

Madde : 17 

Tasarrufların Gönderilmesi 

1, Âkit Taraflar, mevzuatta belirtilen düzenlemelere, göçmen işçilerin kazandıklarının ve biriktirdik
lerinin tamamını veya bir kısmını göndermek istediğinde transfer izni vereceklerdir.! 

Bu hüküm, göçmen işçilere ödenen bakım paralarını da kapsar. Bakım paralarının gönderilmesi de engellen
meyecek, zorluk çıkarılmayacaktır. 
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Her Âkit Taraf, ikili anlaşmalar veya. başka yollarla, göçmen işçilere, kabul eden ülkeden ayrıldıklarında, 
birikmiş paralarını transfer etmeleri için izin verecektir. 

Madde : 18 

Sosyal Güvenlik 

1. Her Âkit Tarafı, topraklarındaki göçmen işçilere ve aile bireylerine, sosyal güvenlik alanında ulusal 
yasalar ve Âkit Taraflar arasında yapılmış veya yapılacak ikili ya da çok yanlı anlaşmalar koşullarına bağlı 
olarak, kendi yurttaşları ile eşit muamele yapmayı üstlenir. 

2. Âkit Taraflar, ikili ya da çok yanlı anlaşmalarla göçmen işçilerin ve aile bireylerinin, daha önce başka 
ülkelerde edinilmiş haklarının ve kazanılmış istihkaklarının korunmasını güvence altına almaya da çaba harca
yacaklardır. 

Madde : 19 

Sosyal ve Tıbbi Yardım 

Her Âkit Taraf topraklarında hukuki olarak bulunan göçmen işçilere ve aileleri bireylerine, uluslararası 
anlaşmalar, özellikle 1953 yılında yapılmış Sosyal ve Tıbbi Yardım Hakkında Avrupa Sözleşmesi yükümlü
lükleri uyarınca, kendi yurttaşlarına yapmakta olduğu esaslar üzerinden, sosyal ve tıbbi yardım yapmayı üst
lenir. 

Madde : 20 

tş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Sanayi Hijyeni 

1; İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma ve sanayi hijyeni hususlarında, göçmen işçiler, bu
lundukları ülkenin yurttaşları ile eşit olarak, yasaların uygulanmasında, toplu sözleşmelerde ve kendilerine öz
gü durumlarda aynı hak ve korunmaya sahip olacaklardır. 

2. Kabul eden ülkede 'bir iş kazasında sakatlanan veya meslek hastalığına yakalanan göçmen işçi, o ülke 
yurttaşlarının yararlandığı ilkelerle eşit olarak mesleki tedaviden yararlanacaktır. 

Madde : 21 

Çalışma Koşullarının Denetlenmesi 

Her Âkit Taraf, göçmen işçilerin çalışma koşullarını, kendi yurtaşı işçilerininkine eş olarak denetleyecektir. 
Bu denetimler, kabul eden ülkenin yetkili • organ veya kurumlarınca veya yetkili kılınmış makamlarca yapıla
caktır. 

Madde : 22 

ölüm 
Her Âkit Taraf, öz yasaları veya gereğinde ikili anlaşmalar çerçevesinde, iş kazaları sonucunda ölen göç

men işçinin cenazesinin kendi ülkesine taşınması için gerekli tüm yardımları sağlayacaktır. 

Madde : 23 

Gelirlerin Vergilendirilmesi 

1. Âkit Taraflar arasında, daha önceden yapılmış veya ilerde yapılacak Çifte Vergilendirmeyi önleme an
laşmalarını etkilemeksizin, göçmen işçilerin gelirleri, vergi, harç, rüsum, katkı gibi ne isim ve ne biçimde olur
sa olsun, o ülkenin benzer işlerdeki yurttaşlarının gelirlerinden daha fazla miktarda kesintiye konu olmama
lıdır. Özellikle diğerlerine uygulanan vergi ve harçlardan indirimler ve bağışıklıklar varsa göçmen işçiler de 
bunlardan yararlanacaklar; çocuk paraları dahil olmak üzere bütün ödeneklere de hak kazanacaklardır. 

2. Âkit Taraflar, ikili veya çok yanlış anlaşmalarla, göçmen işçilerin gelirlerinden çifte vergi alınmasını 
önlemek için alınabilecek önlemleri de kendi aralarında kararlaştıracaklardır. 
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Madde : 24 

Sözleşmenin Bitimi ve İşe Son Verme 

1J Belli bir süre için yapılmış iş sözleşmesinde bu sürenin bitiminde, bir iptal durumunda, belli süre içm 
yapılmayan sözleşmelerin iptali isteminde, göçmen işçiler, yasalar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerinden o 
ülkenin yurtaşı işçilerden daha az olmaksızın yararlanacaklardır. 

2. 'Bireysel veya toplu işten çıkarma halinde, göçmen işçilere o ülkenin yurtaşı işçilere yasalar ve toplu 
sözleşmeler hükümlerince yapılan, özellikle, ihbar süre ve biçimleri, itibarsız yapılan fesihlerde tazminat iste
yebilirle gibi işlemler aynen yapılacaktır. 

Madde : 25 

Yeniden îş Verme 

1. Bir göçmen işçi, genel işsizlik veya uzun süren hastalık gibi kendi elinde olmayan sebeblerle işini kay
bederse, kabul eden devlet, yasa ve tüzükleri hükümlerine bağlı olarak, onun yeniden işe girmesini kolaylaş
tıracaktır. 

2. Bu durumlarda, kabul eden devlet, sözkonusu göçmen işçinin yeniden meslek eğitimi ve mesleki rehabili
tasyonu için mümkün olan önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 

Madde : 26 

Kabul Eden Devlette Mahkemeye ve Yönetici Makamlara Başvurma Hakkı 

1. Âkit Taraflar, hukuk usulleri bakımından, göçmen işçilere, kendi yurttaşlarına tanıdıklarından daha 
az olmayan haklar tanıyacaklardır. Göçmen işçilerin, o ülkenin yurttaşlarıyla eşit olarak kişileri, malları, hak
ları ve çıkarları hukuki ve kazai bakımlardan korunacaktır. 

Özellikle, kabul eden devletin yurttaşları gibi, hukuk usullerine uygun olarak, yetkili mahkemelere ve ida
ri makamlara başvurma hakkına sahip olacaklar, işverenlerle, aile bireyleriyle veya üçüncü kişüerle düştük 
leri uzlaşmazlıklarda, kanunla yetkili kılınmış kimselerin yardımlarından da yararlanabileceklerdir. Kabul 
eden devletin uluslararası özel hukuk kuralları bu madde hükmü kapsamına girmez. 

2. Her Âkit Taraf, hukuk ve ceza davalarında göçmen işçilere, kendi yurttaşlarına uygulanan usule eşit 
olarak adli yardım sağlayacak, dili anlamama veya konuşamama durumlarında tercüman bulundurulacaktır. 

Madde : 27 

İstihdam Hizmetlerinin Kullanılışı 

Her Âkit Taraf, ülkesine resmen kabul ettiği göçmen işçiler ve aile bireylerinin, kendi yurttaşlarının yarar
landığı İş Bulma Kurumlarından, yasalar ve tüzükler hükümleri ve uygulama esaslarına bağlı olmak üzere, 
aynı koşullarla yararlanmaları hakkını tanırlar. 

Madde : 28 

Sendikalar Haklar 

Her Âkit Taraf, kendi yurttaşlarına yasalarla verdiği ekonomik ve sosyal çıkarlarım korumaya ilişkin 
sendikal hakları, göçmen işçilere de verecektir. 

Madde : 29 

İşletmeciliğe Katılma 

Her Âkit Taraf,' kendi yurttaşı işçilerin bağlı olduğu koşullarla, göçmen işçilerin de işletmeciliğe katılma
sını mümkün olduğu kadar kolaylaştıracaktır. 
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BÖLÜM - IV 

Madde : 30 

Yurda Dönüş 

1. Her Âkit Taraf, göçmen işçiler ve ailelerinin anayurtlarına kesin dönüşlerinde yardımcı olmak için özel
likle 7 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında belirtilen hususlar gözönünde tutularak, mümkün olan gerekli 
önlemleri alacaktır. Mali yardım hususu, Âkit Tarafların takdirine bırakılacaktır. 

2. Göçmen işçilerin anayurtlarına dönmelerinden önce, kabul eden ülke, onlara, gidecekleri ülke ile te
masta bulunarak yeniden yerleşme koşullarına ilişkin bilgileri vermeye çalışacak, özellikle aşağıdaki husus
larda bilgileri alabilmelerine yardımcı olacaktır. 

— Anayurtlarındaki çalışma koşulları ve olanakları, 
— Ekonomik yeniden uyum için mali yardım, 
— Yurt dışında kazanılmış sosyal güvenlik haklarının devamı, 
— Konut bulmak için kolaylıklar, 
Yurt dışında edinilmiş mesleki unvanların denkliği ve resmen belgelendirilmesi için geçilmesi gerekli sı

navlar, 
— Denklik için gerekli eğitim belgeleri, böylece göçmen işçi çocuklarının yıl kaybetmeksizin okula devam 

edebilmeleri. 

BÖLÜM - V 

Madde : 31 

Kazanılmış Hakların Korunması 

Bu sözleşmenin hiç bir hükmü, göçmen işçilerin, kabul eden ülkenin ulusal mevzuatı veya taraf olduğu 
ikili ve çok yanlı anlaşmaların uygulanması bakımından, o ülke yurttaşlarından farklı, daha az kayrılan kişiler 
olmasına yol açacak biçimde yorumlanamaz. 

Madde : 32 

Bu Sözleşme ile Âkit Tarafların Yasaları ve Uluslararası Anlaşmalar Arasındaki ilintiler 

Bu sözleşmeyle korunan kişilere, Âkit Tarafların yasalarınca, ikili ve çok yanlı antlaşmalar, sözleşmeler, 
anlaşmalar ve bunların uygulama usulleriyle esasen daha avantajlı durumlar verilmişse veya verilecekse, bu 
sözleşme hükümleri bunları olumsuz olarak etkilemeyecektir. 

Madde : 33 

Sözleşmenin Uygulanması 

1. Bu sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren bir yıl içinde bir «Danışma Komitesi» kurulacaktır. 
2. Her Âkit Taraf, Danışma Komitesine bir temsilci atayacaktır. Avrupa Konseyinin bütün diğer üyeleri 

Komitede konuşma hakkı olan gözlemciler bulundurabilir. 
3. Danışma Komitesi, sözleşmenin uygulamasını geliştirmek ve kolaylaştırmak, ayrıca sözleşmeyi değiştir

mek için Âkit Taraflarca yapılacak önerileri inceleyecektir. 
4. Danışma Komitesinin düşünce ve tavsiye kararlan Komite üyelerinin çoğunluğunca alınır. Ancak, Söz

leşmeyi değiştirme kararları oybirliğiyle kabul edilmelidir. 
5. Yukarda sözügeçen Danışma Komitesinin düşünce, tavsiye ve değişiklik kararlan Avrupa Konseyi Ba

kanlar Komitesine sunulacak, Hakanlar, yapılması gereken üzerinde yargıya varacaklardır. 
6. Danışma Komitesi en az iki yılda bir olmak üzere, Konsey Genel Sekreterinin çağrısı üzerine top

lanacaktır. Buna ek olarak, Âkit Taraflardan ikisinin isteği üzerine ve ayrıca da, bir Âkit Tarafça 12 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanması istemiyle toplanabilir. 
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7. Danışma Komitesi, belli aralıklarla, bu sözleşmenin kapsadığı konularda, Âkit Tarafların ülkelerinde 
geçerli yasalar ve tüzüklere ilişkin bilgileri içeren raporlar yayınlayacak ve Bakanlar Komitesine sunacaktır. 

BÖLÜM - VI 

Madde : 34 ,, 

İmza, Onaylanma, Yürürlüğe Giriş 

' 1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açık solacaktır. Onay, kabul veya teyit bel
geleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecektir. 

2. Bu Sözleşme beşinci onay kabul veya teyit belgesinin verilmesi tarihini izleyen üçüncü ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

3. Onaylayan, kabul veya teyit eden devlet açısından, Sözleşme, kendi belgesinin veriliş tarihini izleyen 
üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde : 35 

Ülkeler için Geçerlilik 

1. Başka ülkelerin Uluslararası ilişkilerini yürütmekle sorumlu ve onların adına yükümlülüğe girme yet
kisiyle donatılmış her devlet, imza sırasında veya onay, kabul ya da teyit belgelerini verdiğinde, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle, bu Sözleşmenin o ülkelerin hepsi veya bir bölümü için de geçerli ol
duğunu belirtebilir. 

2. Yukardaki fıkrada sözü edilen bildiride yapılan beyan sonradan geri alınabilir. Geri alınma, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine bildiriyle duyuruluşu tarihinden altı ay sonra geçerli olur. 

Madde : 36 

Saklı Oylar 

1. Herhangi bir Âkit Taraf, imza sırasında veya onay, kabul ya da teyit ettiği zaman aşağıdaki dokuz 
madde dışında II ve IV ncü bölümlerdeki bir veya bir kaç maddeyi, hakkını sakh tutarak kabul etmeyebilir. 
4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25 ve 26 ncı maddeler mutlaka kabul edilmesi gerekli maddelerdir. 

2; Herhangi bir Âkit Taraf, herhangi bir zaman, yukardaki fıkrada sözü geçen bir saklı oy hakkını 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yaptığı bir bildiriyle kaldırabilir. Bu kaldırma, bildirinin alındığı 
gün geçerlik kazanır. 

Madde : 37 

Sözleşmenin Geçersizliği 

1. Her Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiriyle Sözleşmenin kendisi için 
geçersizliğini belirtebilir. Geçersizlik beyanı, bildirinin alınışı, tarihinden altı ay sonra etkili olacaktır. 

2. Âkit Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girişinden başlayarak ilk beş yıl içinde geçersizlik bildirisi yapa
mazlar. 

3. Avrupa Konseyi üyeliği kalkan bir ülke Sözleşme için de Âkit Taraf olmaktan çıkar. Bu, Konsey üye
liğini kaybediş tarihinden altı ay sonra geçerli olur. 
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Madde : 38 

Bildiriler 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aşağıdaki durumları, üye ülkelere bildirecektir : 
a) îmza, 
b) Onay, kabul veya teyit belgesi verilmesi, 
c) 12 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında sözü geçen bildiri verilmesi hali, 
d) 34 ncü maddede sözü edilen sözleşmenin yürürlüğe giriş hali, 
e) 35 nci madde hükümlerince yapılan bildiri, 
f) 36 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmüne uygun yapılmış olan saklı oy durumu, 
g) 36 nci. maddenin 2 nci fıkrası hükmünce saklı oy hakkının kaldırılması hali, 
h) 37 nci madde hükmüne uygun yapılmış olan bildiri ve geçersizlik durumunun ortaya çıktığı tarih. 

Aşağıda imzası bulunanlar ve imzaya tam yetkili olarak, tanık önünde bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Kasım 1977'de Strazburg'da, iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca 
olarak düzenlenmiştir, tmzalı tek metin Avrupa Konseyi arşivine konacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekrete
ri, onayh örnekleri, imzacı devletlere verecektir. 

• « • « • 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ısı : 325 
Toplantı : 2 

2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 1/627) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 887) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7108-1/627 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 5 . 2 . 1979 gün ve 1/197-68 sayılı yazınız: 
2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1979 tarih
li 42 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 104 

Kabul : 104 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 21 . 2 * 1979 

Esas No : 1/197.C.S. 1/627 
No : 73 

Millet Meclisi Başkalığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1979 tarihli, 42 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanununun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





DöMm : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 327 
Toplantı : 2 

Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un 618 Sayılı Limanlar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (2 /528) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24.2. 1978 

618 sayılı Limanlar Kanununun bazı maddelerinin tadiline daür haaarliamış 'bulunduğum, Kaamn Teklifi 
eMüoö sıi!nıuin|uştu!r. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

GEREKÇE 

20 Nisan 1341 Tarihinde 95 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 618 sayılı Li
manlar Kanunu 53 yıl öncesinin şartlarını en iyi şekilde kapsamaktadır. 

Ancak : 1925 yılından bu yana dünyanın değişen şartları, sanayiin aşırı şekilde gelişmesi, ticarette, nüfus ar
tışında, şehircilikte, turizmin dünya insanlarına cevap verdiği bir devirde, deniz ürünlerinden daha fazla fay
dalanma ihtiyacı ve insan sağlığı yönünden denize duyulan aşırı ihtiyaç nedenleri ile meydana gelen zorlayı
cı değişiklik, 

1925 Yılından bu yana para değerinde meydana gelen aleyhteki değişiklik (cezalar bakımından) 
Denizlerin her türlü kamu görevlilerinin iyi niyetli çabalarına rağmen sorumsuzca kirletilmesi, doldurul

ması, deniz ürünlerinin neslinin tüketilmesine yönelik davranışlar işbu kanun teklifini gerektirmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ, 

618 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair gerekçe: 
Maddenin aslında mevcut bulunan limanlarda umumi inzibat ve nizamın teminine ait tedbirleri gösteren hü

kümetçe tanzim ve yayınlanan nizamnamenin günün şartlarına uygun bir hale getirilerek uygulanması deniz
lerimizin ve denizciliğimizin geleceği bakımından daha yararlı olacağı düşüncesinden hareket edilerek sadece 
mevcut nizamnamelerin Hükümetçe yeniden hazırlanıp ilan edilmek suretiyle yürürlüğe konması düşünülmüş
tür. 

618 sayılı Kanunun dördüncü maddesi aynen sıralandıktan sonra sahillerimizin elden çıkmasına denizlerimi
zin kirlenmesine başlıca sebep olan «Fabrika artıkları, atılmaz, lağımlar bağlanmaz, gemi sintineleri boşaltıl
maz» ibaresi açıklıkla eklenmiştir. 

618 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 
Gerekçe 

Bu Kanunun maddelerine ve mevcut nizamnamelerin maddelerine uygun hareket etmeyenler hakkında uy
gulanan 5 ila 200 lira para cezası 53 yıl öncesinin şartlarına belki uygun düşmekle beraber anagerekçede de 
arz edildiği üzere günün şartlarının tamamen değişmiş olması denizlere zarar veren müessese ve şahısların ço
ğalması ve zarar miktarının büyük ölçüde artması, para değerinin 53 yıl Öncesine nazaran çok düşmesi, kanuna 



ve bu kanuna göre tanzim edilmiş bulunan nizamlara uymayanları caydırıcı nitelik kazandırılması bakımın
dan para cezalarının, artırılmasını ve hapis cezalarının konmasını zaruri hale getirmiştir. 

Bu maddedeki cezalar artırılmış ve hapis cezası konması teklif edilmiştir. 
618 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 

Gerekçe : 
Bu maddeye dördüncü madde kelimesi ilave edilmiştir. Maddenin çalışmasını sağlamak amacını güt

mektedir. 
618 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine ait değişiklik gerekçesi; Yürürlük maddesi olduğundan. 
618 sayılı Kanunun 20 nci maddesine ait değişiklik gerekçesi; Yürürlük maddesi olduğundan, konmuştur. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/528 29 . 12 . 1978 
Karar No. : 75 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme

si ve Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip 
görüşüldü. 

Halen yürürlükte bulunan 618 sayılı Limanlar Kanunu, yürürlüğe girdiği tarih olan 1925 yılından bugüne 
kadar geçen sürede meydana gelen sosyal, ekonomik ve hukuki değişiklikler nedeniyle bazı yönlerden günü
müzün ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. 

Komisyonumuz, kanunu günün şartlarına uygun hale getirecek değişiklik teklifini uygun görmüş ve madde 
metnini redaksiyona tabi tutmak amacıyla bir altkomisyona havale etmiştir. Altkomisyonca hazırlanan metin 
de gözönüne alınarak incelemeler yapılmıştır. 

1 nci çerçeve madde ile 618 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklik uygun görülmüştür. 
Çerçeve 2 nci madde ile değiştirilmesi önerilen 618 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde, yasaklar ve liman 

reisliğinden izinsiz yapılamayacak işler sayılmaktadır Liman reisliği olmayan yerlerde yasakları düzenleyecek 
ve gerekirse izin verecek makamları belirtmek amacıyla maddenin her iki fıkrasına da gerekli eklemeler yapıl
mıştır. 

3 ncü çerçeve madde ile 618 sayılı Kanunun 11 nci maddesi değiştirilerek para cezalarının artırılması ve 
hapis cezaları konması önerilmektedir. Komisyonumuz, (hak ve adalet ölçülerine göre) münferit olarak ve de
vamlılık göstermeden bu suçu işleyen şahısların durumunu, müessese veya mal sahibi olarak bu suçu işleyen
lerden hem para, hem de hapis cezası yönünden ayrı ayrı düzenlemiştir. Eylemin tekrarı halinde cezaların üç 
katına kadar artırılması kabul edilmiş, cezaların hangi makam tarafından verileceği ve suçun sübut bulmaması 
halinde para cezalarının ne şekilde geri alınacağı, uygulamada güçlük çıkmaması amacıyla açıkça belirtilmiş, 
3005 sayılı Yasaya göre cumhuriyet savcılarının resen takibat yapabileceği kabul edilmiştir. Ülkemize döviz 
kazandırmak amacıyla, yabancı gemilerin para cezaların döviz olarak ödemeleri esası getirilmiştir. Madde tüm 
bu değişiklikleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Teklifin çerçeve 4 ncü maddesi geçici 1 nci maddesi ve yürürlük tarihini belirleyen 5 nci ve yürütme yet
kisini açıklayan 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Bayındırlık, îmar, ulaştırma ve Turizm Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve Kâtip Afyonkarahisar 
Bu Rapor Sözcüsü Denizli Hasan Akkuş 

Ankara Mustafa Kemal Ay kurt 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
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Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

tmzada bulunamadı 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Bayındırlık, İmar, Ulaştulraa ve Turizm 
Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 2/528 

Karar No, : 19 

26. 2 . 1979 

Yiüktseik Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi bu vurulan, Kocaeli Milleetvekili İbrahim Topuz'un, 618 
sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi, ile Adalet Komisyonu Raporu, teklif sahibi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerden sonra, teklif metninin incelenmesine geçilmiştir. 
Teklifin 1 nci maddesi ile değiştirilmesi istenen 618 sayılı Kanunun 2 nci maddesine teklif yeni bir hüküm 

getirmediğinden, maddenin eskisi gibi kalması daha uygun olacağı düşüncesiyle, bu değişikliğin tekliften çı
karılması ve madde numaralarının buna göre düzenlenmesine, 

Teklifin eski 2, yeni 1 nci maddesi ile değiştirilmesi istenen 618 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, Adalet Ko
misyonunun değiştiriş şekline uyulmuş, yalnız (gazino) kelimesinden sonra her türlü yiyeceği de içine alan bir 
ibarenin tırnak içinde gösterilmesine, 

Teklifin eski 3, yeni 2 nci maddesi, Adalet Komisyonunun değiştirmiş olduğu maddenin aynen kabul edil
mesine, 

Teklifin 4 ncü maddesi, yeni 3 ncü madde olarak aynen kabulüne, 
Teklifin geçici 1 nci maddesindeki hükümlerin açıklığa kavuşturulması nedeniyle yeniden kaleme alınmasına 

ve diğer maddelerin aynen kalmasına, 
Komisyonumuz oybirliği ile karar vermiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Trabzon 

Kemal Cevher 

Üye 
Ağrı 

Mikâil Aydemir 
Üye 

İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 
İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

Üye 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Üye 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Üye 
Sivas 

Mustafa Yılankıran 

Kâtip ve Bu Rapor 
Sözcüsü 

Kastamonu 
Fethi Acar 

Üye 
İçel 

Veli Yıldız 
Üye 

Nevşehir 
İbrahim Etem Boz 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM TOPUZ'UN TEKLİFİ 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye limanlarına girip çıkan bütün gemiler bu kanun hükümleri ile beraber her limanın 
icabına ve tahakkuk edecek fenni lüzuma göre demir mevkilerini, rıhtımlara yanaşma, ticaret eşyasımn, bo
şaltma ve yükleme usullerini, yanıcı, patlayıcı maddelerin çıkarılacağı ve yükletileceği yerler ve zamanları, 
gemilerin limanlarda kalabilecekleri müddetler ile limanlarda umumi emniyet ve inzibatın teminine ait tedbir
leri kapsayan tüzükler, günün şartlarına uygun olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay 
içerisinde yeniden düzenlenir. 

MADDE 2. — 618 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Liman reisliğinden resmi izin almadıkça deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, 
tamirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza, ve umumi deniz hamamları yapılamaz. 

Liman reisliğinin yasak ettiği yerlerde pasekül, moloz, safra, fabrika artıkları, süprüntü ve benzeri şeyler 
atılamaz. 

Lağımlar bağlanamaz. Gemiler sintine sularını boşaltamaz. 

MADDE 3. — 618 sayılı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunun 2 nci maddesinde adı geçen tüzüklere aykırı hareketi sabit olanlar ile 4 ncü 
maddede yazılı hususlara aykırı hareketi sabit olanlar yüz bin liradan on milyon liraya kadar para, üç ay
dan, üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. 

Tekrar aynı suçu işleyenlere işbu cezalar iki misli uygulanır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine ilişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 618 sayılı Kanunun 4 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Liman başkanlığına yapılacak mü
racaat üzerine Ulaştırma Bakanlığından izin almadık
ça, deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, 
tamirhane, fabrika, gemi söküm yeri, gazino, depo, 
mağaza, deniz hamamı ve plaj tesisleri yapılamaz. 

Liman başkanlığının yasak ettiği yerlerde pasakül, 
moloz, safra, süprüntü ve fabrika sıvı ve katı artıkları 
ile benzeri şeyler atılamaz. Lağım ve kanalizasyon bağ
lanamaz. Gemiler sintine sularını boşaltamaz.» 

MADDE 3. — 618 sayılı Kanunun 11 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Bu Kanupnun 2 nci maddesinde 
adı geçen tüzüklerde sayılan yasaklarla bu Yasanın 4 
ncü maddesinde sayılan yasaklara uymayanlar hak
kında: 

a) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara mün
feriden bir tek insan gücüyle ve devamlılık gösterme
yecek şekilde uymayanlara, fiilin ağırlığına göre 500 
liradan 10 000 liraya kadar para cezası, eylemin tek
rarı halinde para cezası 3 katına çıkarıldığı gibi 3 ay
dan 1 yıla kadar da hapis cezası tertip olunur. 

b) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara deniz 
kıyılarında iskele, rıhtım.kızak, kayıkhane, tamirhane, 
fabrika, gazono, depo, mağaza, umumi deniz hamam
ları ve benzeri kıyılan, denizi ve çevreyi kirletici tesis
ler yapmak, pasakül, moloz, safra, fabrika artıkları, 
süprüntü ve benzeri her türlü kirletici şeyler atmak, 
lağım bağlamak, gemilerin sintine sularını boşaltmak, 
suretiyle uymayanlar hakkında meydana getirilen kir-

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 618 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Liman başkanlığına yapılacak mü
racaat üzerine Ulaştırma Bakanlığından izin alınma
dıkça, deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkha
ne, tamirhane, fabrika, gemi söküm yeri, gazino (bilu
mum lokanta ve yiyecek maddesi satanlar), depo, ma
ğaza, deniz hamamı ve plaj tesisleri yapılamaz. 

Liman başkanlığının yasak ettiği yerlerde pasekül, 
moloz, safra, süprüntü ve fabrika sıvı ve katı artıkları 
ile benzeri şeyler atılamaz. Lağım ve kanalizasyon 
bağlanamaz. Gemiler sintine sularını boşaltamaz.» 

MADDE 2. — 618 sayılı Kanunun 11 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde adı 
geçen tüzüklefde sayılan yasaklarla bu Yasanın 4 ncü 
maddesinde sayılan yasaklara uymayanlar hakkında; 

a) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara mün
feriden bir tek insan gücüyle ve devamlılık gösterme
yecek şekilde uymayanlara, fiilin ağırlığına göre 500 
liradan 10 000 liraya kadar para cezası, eylemin tek
rarı halinde para cezası 3 katına çıkarıldığı gibi 3 aydan 
1 yıla kadar da hapis cezası tertip olunur. 

b) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara deniz 
kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, tamirha
ne, fabrika, gezino, depo, mağaza, umumi deniz ha-
mamaları ve benzeri kıyıları, denizi ve çevreyi kirletici 
tesisler yapmak, pasekül, moloz, safra, fabrika artık
ları, süprüntü ve benzeri her türlü kirletici şeyler at
mak, lağım bağlamak, gemilerin sintine sularını bo
şaltmak suretiyle uymayanlar hakkında meydana ge^ 
tirilen kirletmeye*, çevrenin durumunun, icabında mey-
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MADDE 4, — 618 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 16. — Bu kanun kapsamında yazılı cezalarla ilgili maddeler, caydırıcı ve önleyici olup, Kanunun 

2 nci maddesinde anılan tüzüklerle herhangi bir hareket Ceza Kanununa göre daha ağır bir cezayı ve tazmi
natı gerektiriyorsa ait olduğu mahkemelerce gereği yapılmak üzere savcılığa bildirilir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen liman reisliğinin yasak ettiği yerlerde denizi kirletici faaliyette bulunan
lar, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren faaliyetlerini durdururlar ve azami bir yıl içinde gerekli sıhhi 
tesisleri kurup liman reisliğinden izin almak mecburiyetindedirler. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ticaret, Ulaştırma ve Adalet bakanları yürütür. 
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(A<lal©t Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

letmeye; çevrenin durumunun, icabında meydana ge
len zararın miktarına da bakılmak suretiyle 20 000 li
radan 500 000 liraya kadar para cezasına hükmolu-
nur. Eylemin tekrarı halinde para cezaları 3 katına çı
karıldığı gibi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ter
tip olunur. 

c) Eylemin tekrarı halinde para cezası Liman 
başkanlığınca ve hapis cezası mahkemece hükmolu-
nur. 

Suçun subut bulmaması halinde başka bir hükme 
hacet kalmaksızın kesinleşmiş ilam ibrazı suretiyle alı
nan para cezası iade edilir. 

Yabancı gemilerin para cezaları döviz olarak tah
sil edilir. 
. Karşı gelinmesi halinde adı geçenler müzekkere ile 

başvurmak suretiyle mahalli cumhuriyet savcıları 
delaletiyle mahalli icra memurluğu eliyle kirletme 
vasıtalarına tahsilata kadar olmak üzere haciz vazet-
tirebilir. 

İlgililere karşı gelinmesi, görevi başında zabıtaya 
karşı gelme suçunun tekevvününe sebep olur. 

Hakkında takibat yapılanlar, mahalli sulh ceza 
hâkimliğine itiraz edebilirler. Hâkim itirazı derhal ka
rara bağlar. 

Diğer cezalar bakımından 3005 sayılı Yasaya göre 
cumhuriyet savcılığı resen takibat yapabileceği gi
bi yasak koyan mercilerin veya semt sakinlerinin şi
kâyet ve ihbarı üzerine de takibat yapabilir.» 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunum kabul «ttiği metin) 

dana gelen zararın miktarına da bakılmak suretiyle 
20 000 liradan 500 000 liraya kadar para cezasına 
hükmolunur. Eylemin tekrarı halinde para cezaları 3 
katına çıkarıldığı gibi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ce
zası tertip olunur. 

c) Eylemin tekrarı halinde para cezası liman baş
kanlığınca ve hapis cezası mahkemece hükmolunur. 

Suçun sûbut bulmaması halinde başka bir hükme 
hacet kalmaksızın kesinleşmiş ilam ibrazı suretiyle alı
nan para cezası iade edilir. 

Yabancı gemilerin para cezaları döviz olarak tah
sil edilir. 

Karşı gelinmesi halinde adı geçenler müzekkere 
ile başvurmak suretiyle mahalli cumhuriyet savcılık
ları delaletiyle mahalli icra memurluğu eliyle kirlet
me vasıtalarına tahsilata kadar olmak üzere haciz 
vazettirilebilir. 

İlgililere karşı gelinmesi, görevi başında zabıtaya 
karşı gelme suçunun tekevvününe sebep olur. 

Hakkında takibat yapılanlar, mahalli sulh ceza hâ
kimliğine itiraz edilebilirler. Hâkim itirazı derhal 
karara bağlar. 

Diğer cezalar bakımından 3005 sayılı Yasaya göre 
cumhuriyet savcıbğı resen takibat yapabileceği gibi 
yasak koyan mercilerin veya semt sakinlerinin şikâyet 
ve ihbarı üzerine de takibat yapabilir.» 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü maddesi 3 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen liman reisliğinin 
yasak ettiği yerlerde denizi kirletme durumunda olan
lardan, 

a) Hareket halinde bulunanlar denizi kirletme du
rumlarına derhal son vereceklerdir. 

b) Kara tesisleri ve sabit olanlar ise azami iki yıl 
içinde gerekli sıhhi tesisleri kurmak suretiyle denizi 
kirletme durumlarına son vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 4. — Teklifin 5 nci maddesi 4 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 6 nci maddesi 5 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 330 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(1 /246) 

TC 
Başbakanlık 4.1. 1979 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101 - 394/10814 

MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adalet IBakanhğmca (hazırlanan /ve Türkiye jBüyük Millet Meclisine sunulması İBakanlar Kurutunca 
29 . 12 . 1978 tanih'nde katfarîaşitırrîan «765 sayılı Türk Ceza (Kanununun (Bazı Maddelerinde Değişiklik Yaprf-
masına (Dâir (Kamın Tasarısı» (ve |gerekçesi (ilişik olarak göndeıilm!i#r. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunanın, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Toplum içinde yaşamak insanlar için doğal bir olgu ve kaçınılmaz bir zorunluluktur. Toplumsal huzuru ve 
bireylerin güven içinde yaşamalarını sağlamak da, Devletin en başta gelen ödevlerinden birisidir. Devlet bu 
ödevini yerine getirmek üzere çeşitli kurallar koyma yetkisine sahiptir. Konulan statik kurallar, geçen zaman 
süresi içinde, niteliği gereği dinamik bir yapıya sahip olan toplumun, duyduğu gereksinmeleri karşılayamaz 
hale gelmektedir. Bu nedenledir ki, Devletin zaman zaman daha önce koymuş olduğu kuralları gözden geçir
mesi ve yeni düzenlemeler yapması gerekmektedir. 

Çeşitli toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da görülen sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerle, 
hızlı nüfus artışı ve kentleşme süreci, suç ve suçluların artmasının başlıca etmenlerindendir. 

Doğal olan toplumsal yapı değişikliği ve gelişmeyi önleyecek ya da geriletecek şiddet eylemlerine karşı 
zamanında ve etkili biçimde önlemler almak, bugün için kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Duyulan bu zorunluluk gereği, toplumun içinde huzur, barış ve güvenliği sağlamak üzere şimdiye kadar 
alınan ve alınmakta olan önlemlerle birlikte, Türk Ceza Kanununun özellikle şiddet eylemlerine ilişkin yaptı
rımları öngören maddeleri, bilimsel bir komisyonca yeniden gözden geçirilerek, söz konusu maddeler gerek 
ceza süreleri, gerekse suç öğeleri yönünden günümüz koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının içeriğinden de anlaşılacağı üzere, sadece cezaların artırılması ile yetinilmemiş, fakat bundan da
ha önemlisi bugüne kadar uygulamada görülen birçok 'boşluklar doldurulduğu gibi, suç öğeleri de açık ve 
seçik bir biçimde belirtilmiştir. 

Tasarının asıl amacı, cezaların etkinliğini ve caydırıcılığını sağlamak yanında, suç işleyen herkesin cezaya 
çarptırılacağı ve bundan kurtulamayacağı inancının toplumda yaratılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle Türk Ceza Kanununun 179 ncu maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 179. — Anayasamızda güvence altına alınmış olan kişi özgürlüğünün her türlü saldırıdan korun

masına yönelik önlemler alınması Devlete düşen ödevlerin başında gelmektedir. Kuşkusuz özgürlük, başkası* 
nın özgürlüğünü yok etme ya da kısıtlama özgürlüğü değildir. Tüm ülke yasalarında olduğu gibi Ceza Yasa-



mızın 179 ncu maddesi de, kişi özgürlüğüne yapılan saldırıları yaptırıma bağlamıştır. Ancak, toplumların 
dinamik yapısı gereği değişen ve gelişen sosyo - ekonomik koşullar karşısında, statik bir niteliğe sahip olan 
normlar, zamanla toplum gereksinmelerini karşılayamaz hale gelmektedir. 

'Bu gereksinmenin sonucu olarak, 179 ncu maddenin günümüz koşullarına yanıt verecek ve kötü amaçlı 
kişiler karşısında bireylerin en doğal hakkı olan kişi özgürlüklerini korumada etkinliği sağlayacak biçimde 
değiştirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. 

179 ncu maddenin ibirimeıi miaddestode yapılan değişiklik, suçun •öğelerimde yiapıılan bir dıeğişlikliik değildir. 
Sadece cezanın alt surun bir yıl olarak saptanmış, etkinliği sağlamak üzere para cezası öngörülmüş ve fıkra 
metni dil yönünden yalınlaştırılmıştır. 

Suçun ağırlaştırıcı nedenlerini kapsayan ikinci fıkrada yapılan değişiklikle, ağır hapis cezası süresiz saklı 
tutulmakla birlikte, cezanın etkinliğini sağlamak üzere para cezası öngörüldüğü gibi, ağırlaştırıcı nedenlere 
bazı yeni öğeler de elklerumıiştiir. 

Özgürlükçü demokraside bireylerin değişik siyasal veya sosyal görüşlere sahip olmaları, demokratik reji
min en doğal gereğidir. Ancak, doğal olan bu görüş ayrılıklarından ötürü başkalarının özgürlüklerini kısıtla
maya ikalkışıaniların da, daha .ağır ibir vapurumla cezsalandiirıknıaları, 'kişi özgünlüğünü korumaik ve demıoıkra-
tik rejimin daha sağlıklı biçimde işlerliğini sağlamak bakımından gereklidir. Demokrasi hiçbir zaman kendi
sini, ya da kurum ve kurallarını yönetmeye yönelik eylemleri hoşgörü ile karşılayan bir rejim değildir. 

Günümüzde kişi özgürlüğüne yönelik saldırıların büyük bir çoğunluğunun, siyasal veya sosyal görüş ayrı
lıklarından kaynaklandığı, bilinen bir gerçektir. 

Bu nedenlerle, 2 nci fıkraya, söz konusu yeni öğeler getirilmesi ve özel amaçlı adam kaçırma ya da 
hapsetme suçu ile, bu maddede öngörülen ağırlaştırıcı nederiin karıştırılmaması için tasan metnine 499 ncu 
maddedeki durumlar dışında tümcesinin eklenmesi uygun, görülmüştür. 

Madde 2. — Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Madde 188. — 179 ncu madde gibi, kişi özgürlüğüne karşı işlenen cürümler faslında yer alan 188 nci 
maddede, yapılan değişiklikle, yaptırımların etkinliğini sağlamak üzere cezalar artırıldığı gibi, anılan madde
de öngörülen suçlar için yeni öğeler de getirilmiş ve madde dil yönünden yalınlaştırılmıştır. 

1 nci fıkraya getirilen yeni öğeler, «Yetkisi olmadan veya yasalara aykırı olarak bir konuda bilgi vermeye 
veya inancını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklamaya zorlarsa» tümcesi ile ifade edilmiştir. 

Anayasanın 19/3 ve 20/2 nci maddelerine göre kimse dini inancını, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

Günümüzde toplum huzurunun bozulmasında yarar gören bazı aşırı akımlara mensup kişilerin, özel bir 
amaçla ve yetkileri olmadığı halde yurttaşları kimliklerini bildirmeye, siyasi ve sosyal görüşlerini açıklama
ya zorladıkları, sorulan soruya yanıt vermeme ya da yanıt verilse bile yanıtın o kişi üzerinde olumsuz etki 
yaratması halinde masum kişilerin ağır ve tehlikeli sonuçlarla karşılaştıkları herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Anayasanın anılan buyruğuna işlerlik kazandırmak ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına 
almak bakımından, 1 nci fıkraya sözü edilen yeni öğelerin eklenmesi uygun görülmüştür. 

îkinci fıkrada sadece cezalar artırılmış ve fıkra metni yalınlaştırılmıştır. 
Üçüncü fıkrada da önemli bir değişiklik yapılmamış, yalnız cezaların artırılması, dilin yalınlaştırılması 

ve «Birkaç kişi» deyiminin uygulamada birliği sağlamak karışıklığı önlemek için, «tki veya daha çok kişi» 
şeklinde değiştirilmesi ile yetinilmiştir. 

Dördüncü fıkrada cezalar artırılmış ve dil yalınlaştırılmıştır. 
'Beşinci fıkrada, dil yalınlaşünimış ve ceza artırılmıştın 
Uygulamada eğitim özgürlüğünü engelleme suçu olarak tanımlanan altıncı fıkra hükmü, bu fıkrada sa

yılan yerlere girilmesine veya oralarda kalınmasına zor ya da tehdit kullanılarak engel olanların eylemlerini 
yaptırıma bağlamakladır. Fıkra hükmü, eğitim ve öğretim, kurumlarına girildikten sonra çeşitli eylem ve 
davranışlarla buralarda, eğitim ve öğretim çalışmalarının kesilmesine neden olanların eylemlerini kapsama
makta idi. Getirilen, «ya da eğitim ve öğretim çalışmalarının kesilmesine veya ara verilmesine neden olursa» 
tümcesi ile, eğihim ve öğretim faaliyetlerinin aksamasına neden olan kötü niyetli kişilerin eylemleri etkin 
yaptırıma bağlanmak suretiyle, eğitim ve öğretimin kesintisiz sürdürülmesi sağlanmak istenmiştir. 
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Yeni getirilen yedinci fıkra ile de, maddenin öteki fıkralarında öngörülen eylemlerin, öğrenci olmayanlar 
ya da suçun işlendiği kurumun öğrencisi bulunmayanlar tarafından işlenmesi, etkinliği sağlamak bakımından 
artırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

Son fıkrada öğelerde bir değişiklik yapılmamış ancak cezaların artırılması dil yönünden metnin yalınlaş-
tırılması, uygulamada birliği sağlamak ve karışıklığı önlemek üzere «birkaç kişi» deyimi yerine «iki veya daha 
çok kişi»' deyiminin kullanılması ve ihtiyari olan genel güvenlik gözetimi önleminin zorunlu hale getirilmesi 
ile yetinilmiştir. 

Madde 3. — Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Madde 235. — Bu maddede yapılan değişiklikle suçun öğelerine dokunulmamış, ancak bugünkü koşullar
da son derece etkisiz kalan, «5 - 100» liralık para cezası yerine, özgürlüğü bağlayıcı cezalar öngörülmek 
suretiyle, yaptırımın etkinliği sağlanmak istenmiştir. Ayrıca madde dil yönünden yalınlaştırılmıştır. 

Madde 4. — Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 253/1. — Bu maddede yapılan değişiklikle madde metni dil yönünden yalınlaştırılmış, etkinliği 
sağlamak üzere cezalar artırılmış ve son cümlede getirilen yeni öge ile de elbisenin sağladığı kolaylıktan ya
rarlanarak cürüm işlenmesi hali, haksız olarak elbise giyme suçunun ağırlaştırıcı nedeni olarak kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesinin 2 nci fıkrası bu madde ile değiştirilmiş bulunmak
tadır, 

Madde 254/2. — Hükümete karşı şiddet veya direnme ve yasalara aykırı davranış başlıklı 254 ncü mad
denin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle, eylemin, silahlı bir kişi veya silahsız toplanmış beşten çok kimse 
tarafından işlenmesi eşdeğerde tutulmuş, iki veya daha çok kişilerin silahlı olarak aynı işlemi işlemesi ağır
laştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca metin, dil yönünden yalınlaştırılmış ve «on» kişilik topluluk «beşe» indirilmiştir. 

Madde 6. — Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmiştir. 
Madde 258/2. — Bu maddede yapılan değişiklikle 254/2 nci maddede yapılan değişiklik arasında koşut 

sağlanmıştır. 
Madde 7. — Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi değiştirilmiş ve maddeye yeni fıkra eklenmiştir. 

Madde 264. — Altı fıkradan oluşan 264 ncü maddenin, ilk beş fıkrasında yapılan değişikliklerle, suçun 
Öğelerine ve ağırlaştırıcı nedenlerine dokunulmamış sadece etkinliği sağlanmak üzere cezaların artırılması ve 
dilin yalınlaştırılması ile yetinilmiştir. 

Altıncı fıkraya eklenen yeni hükümlerle, yasaklanan şeylerin nitelik ve niceliğine göre cezaların artırıl
ması veya eksiltilmesine olanak sağlanmış ve bu suretle eylemle yaptırım arasında adaletli bir denge kurul
muştur. 

Maddeye eklenen 7 nci fıkra ile, günümüzde en çok başvurulan ve yasal boşluklar nedeniyle faillerinin et
kin bir biçimde yaptırıma tabi tutulamadığı eylemler düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi, meskûn veya halkın toplu olarak bulunduğu yerlere patlayıcı madde atanlar, 6 nci fıkra ile 
etkin bir biçimde cezalandırıldıkları halde, aynı nitelikteki yerlere ve taşıtlara, en az patlayıcı maddeler ka
dar ve hatta ondan daha ağır sonuçlar doğurabilecek silahla ateş etme eylemleri, çok etkisiz yaptırımlara 
tabi tutulmuştur. 

Atılan silahın türünün saptanamaması halinde eylemTCK nun 551 nci madde kapsamı içinde ele alınarak 
50 liraya kadar hafif para cezası ve bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Yeni getirilen düzenleme ile, fıkrada belirtilen yerlere, korku, kaygı ve panik yaratacak biçimde silahla 
ateş edenler, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirse bile, yalnız bu eylemlerinden dolayı ayrıca, etkin bir 
ceza ile cezalandırılacaklardır. Terörist eylemlerin bir bölümünü oluşturan bu tür eylemlerin, toplum huzuru
nun sağlanması bakımından etkin ceza yaptırımına bağlanması, bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Maddeye eklenen son fıkra ile de yukarıdaki iki fıkrada öngörülen eylemlerin, suçun işlenmesini kolaylaş
tırıcı ve, faillerinin yakalanmasını güçleştirici her türlü teknik ve mekanik araçlardan yararlanılması ağırlaş
tırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 8. — Türk Ceza Kanununun 313 ncü maddesi değiştirilmiştir. 
•Madde 313. — Birinci fıkrada adliye Veya âmmenin itimadı veya adabı umumiye ve nizamı aile veya 

şahıs veya mal aleyhine cürüm işlemek için cemiyet teşkil etmek kaydı mevcut iken, yukarıdaki suçlarla 
sınırlama kaldırılmış ve cemiyet yerine teşekkül meydajnja getirtne deyimü kullanılmış ve cezainin altsıımrı 
belirtilmiştir. 

2. Maddeye eklenen ikinci fıkra ile teşekkülün halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak ya da 
siyasi veya sosyal bir görüşten kaynaklanan amaçla ya da 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 
381, 382, 384, 385, 387, 388, 390, 394, 401, 402, 448, 449, 450, 451, 452, 464, 495, 496, 497, 498, 499 ve 
500 ncü maddelerinde öngörülen ve kişi ve toplum için ağır sonuçlar yaratacak olan suçları işlemek üzere ku
rulması hali, ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

3. Yürürlükteki 2 nci fıkraya «meskûn mahal», «buluşma» yerleri deyimleri eklendiği gibi, «iki veya daha 
fazla» deyimi yerine «içlerinden velev biri» deyimi kullanılmak suretiyle maddeye açıklık ve işlerlik kazandı
rılmıştır. 

4< Yürürlükteki metnin 3 ncü fıkrasındaki «cemiyetin muharrik veya reisleri» deyimi yerine «yönetici
leri»: deyimi getirilmek suretiyle teşekkülü yönetenlerin daha kolay belirlenmesi sağlanmak istenmiştir. 

5. Yürürlükteki metnin birinci fıkrasındaki beş kişi veya daha ziyade kimsenin belli suçları işlemek üzere 
cemiyet teşkili öngörülmekte iken eklenen bu fıkra ile uygulamada gerek «cemiyet» deyimini yanlış yorum
lara neden olması ve gerekse sayısal sınırın tam olarak olaylarda saptanamaması nedeniyle! bu maddenin uy
gulamasında güçlükler ortaya çıkmış olduğundan anılan maddeye işlerlik sağlanmak üzere beş kişilik bir
leşme sınırı ikiye indirilmiş ve «cemiyet» deyimi yerine de «teşekkül» deyimi kullanılmak ve teşekkülün açık 
tanımı yapılmak suretiyle, uygulamadaki yanlış yorum ve duraksamaların giderilmesine çalışılmıştır. 

6. Yürürlükteki metnin son fıkrasında yer alan «emniyeti umumiye nezareti altına alınmak» önlemi 
aynen tasarıda da kabul edilmiş yalnız, dil yönünden deyimler yalınlaştırılmîştır. 

7. 'Bilindiği üzere gerek TCK unca, gerekse özel kanunlarda bazı suçların işlenmesi amacıyla «teşekkül» 
meydana getirme, ceza yaptırımına bağlanmış olduğundan, yasalarda teşekkül için özel cezaların öngörüldüğü 
durumlarda* bu maddede öngörülen teşekkül hükmünün uygulanmayacağı belirtilmek suretiyle, uygulamada 
yanlış anlamaların ortaya çıkması önlenmek istenilmişti!'; 

Madde 9. — Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 314. — Maddenin 1 nci fıknasmdıalki öğeter saklı tutulmuş, ancak teşekkül mensuplarına veya onlar

dan bazısına yapılacak yardımlar bu gibi teşekküllerin varlığını sürdürmesini sağlayacağı gibi, bunların orta
ya çıkmasını da güçleştireceğinden, alt sınırı yedi gün olan hapis cezası, bir yıldan beş yıla kadar artırılmış; 
ayrıca bu tür yardımların maddede öngörülen kuruluşlarca Ve bunların belli yerlerinde yapılması, artırıcı 
neden kabul edilmiştir. 

îkinci fıkra dil yönünden yalınlaştırılmîştır. 
Madde 10. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 315 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 315. — Bu maddede önemli bir değişiklik yapılmamış, sadece dil yönünden maddenin yalınlaştı-

rılması ile yetinilmiştir. 
Madde 11. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 384 ncü madesi değiştirilmiştir. 
Madde 384. — Bu madıdeıniin bıirinci fıkrasmida'k'i suç öğeleri saklı tutulmuş, ancak etkinliğli sağlamak bakı

mından cezanın alt ve üst sınırları artırılmış ve fıkra dil yönünden de yalınlaştırılmîştır. 
Maddeye eklenen ikinci fıkra ile eylemin ister kamuya ait olsun, isterse Özel kişilere ait olsun halkın 

yararlanmasına ayrılmış olan kara ulaşım araçları hakkında işlenilmiş olması, cezaların etkinliğinin ve halkın 
seyahat güvenliğinin sağlanması bakımından uygun görülmüştür. 

Tasarı metnindi üçüncü fıkrasını oluşturan yürürlükteki metninin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
«'birkaç kişi» deyimi yerine, uygulamada birlik ve kolaylık sağlamak üzere «iki veya daha çok kişi» deyimi
nin kullanılması ve dilin yalınlaştırılması ile yetinilmiştir. 

Tasarının dördüncü, yürürlükteki metnin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, yetersiz olan ceza süre
leri etkinliği sağlamak üzere artırılmış ve dil yalınlaştırılmîştır. Tasarı metnine eklenen 5 nci fıkra ile, eylemin 
halkın yararlanmasına ayrılmış deniz ulaşımı aracı hakkında işlenmesi* kara ulaşım araçlarında olduğu gibi, 
ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür. 
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Tasarının 6 ncı fıkrasını oluşturan yürürlükteki metnin 4 ncü fıkrasında yapılan değişiklikle de, dil yalın^ 
laştınldıği gibi, uygulamada birlik ve kolaylığın sağlanması amacıyla «birkaç kişi» deyimi yerine «iki veya 
daha çok kişi»' deyiminin kullanılması uygun görülmüştür, 

Uçak kaçırmaya ilişkin fıkrada yapılan değişiklikle de suç öğelerine açıklık getirilmiş ve etkinliği sağlamak 
üzere ceza süreleri artırılmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile Tüfk Ceza Kanununun 516 ncı maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 516. — Bu madde tümüyle gözden geçirilmiş ve dil yönünde sadeleştirildiği gibi ceza süreleri de 

artırılmıştır. Ayrıca birinci fıkranın üçüncü bendine «eski yapıtlar» deyimi eklendiği gibi, motorlu taşıt 
araçlarının yakılması veya diğer patlayıcı maddelerle tahrip edilmesi hali 7 nci bent olarak etkin ceza, yaptı
rımı ile birlikte, birinci fıkraya yeni bir bent olarak eklenmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 517 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 517. — 516 ncı maddede Öngörülen suçların özel ağırlaştırıcı nedenlerinin öngörüldüğü 517 nci 

maddede yapılan değişiklikle, «on ve daha ziyade kimseler» deyimi, yerine suçun kanıtlanmasında kolaylık 
sağlamak bakımından «beş ve daha çok kişi» deyiminin kullanılması ve 516 ncı maddede saptanan cezaların, 
belli bir orana göre artırılması, etkinliğin sağlanması bakımından uygun görülmüştür. 

Madde 14. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 15. — Yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 8 . 3 . 1979 
Esas No. : 1/246 
Karar No. : 89 

Millet Meclisi Başkanlığına 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile Türk Ceza Kanununun genellikle anarşik eylemleri müeyyide altına alan 179, 188, 235, 253, 254, 
258, 264, 313, 314, 315, 384, 516 ve 517 nci maddelerinde değişiklik önerilmektedir. 

Tasarı, kanunlaştığı takdirde; açık kalan ve bazı hallerde suç işleyenin cezalandırılamamasıyla sonuçla
nan unsur eksiklikleri giderilmiş, anarşik nitelikteki eylemlerin cezaları suçun ağırlığıyla orantılı hale getiril
miş olacağı gibi, memura mukavemet, tehdit, öğrenim özgürlüğünü engelleme, suç işlemek için teşekkül mey
dana getirme ve bu gi'bi kimselere yardım etme, kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını kaçırma, yolundan çe
virme ve hareketlerine engel olma fiilleri de caydırıcı nitelikleri ağır cezalarla etkili müeyyideler altına alın
mış; olacaktır. 

'Bu nedenlerle tasarının tümü kabul edilerek maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 
Madde metinleri dildeki sadeleşme akımına uyularak düzenlenmiştir. Ancak, yeni terimlerin çoğu hukuk 

dilinde kesin bir mana taşımadığından, uygulamada karışıklığa yol açmamak amacıyla, bu terimlerin halen 
kullanılagelen karşılıkları ile değiştirilmesi ilke olarak kabul edilmiş ve maddelerde bu ilkeye göre gerekli 
düzenlemenin yapılması uygun görülmüştür. 

I - Kişi özgürlüğüne yapılan saldırıları müeyyide altına alan Türk Ceza Kanununun 179 ncu maddesi 
dil yönünden düzeltilerek kabul edilmiştir. Madde böylece günün koşullarına uygun hale getirilmektedir. 

II - Yine kişi özgürlüğüne karşı işlenen cürümler faslında yer alan 188 nci maddede yapılan değişiklik 
ilke olarak yerinde mütalâa edilmiş ve madde dil yönünden düzeltilmiştir. Ayrıca, eğitim özgürlüğünü engelle
me suçunu müeyyide altına alan 6 ncı fıkra değiştirilerek her türlü eğitim ve öğretim kurumlarına yurt ve 
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benzeri yerlere ve bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına zor kullanarak engel olanların 
(5 nci fıkrada belirtilen) iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması kabul edilmiştir. Bu 
haller dışında eğitim ve öğretim çalışmalarının kesilmesine veya ara verilmesine haksız eylem ve davranışla
rıyla neden olanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesi ise 7 nci fıkrada öngörülmüştür. 

Maddenin 7 nci ve 8 nci fıkraları 8 ve 9 ncu fıkralar olarak kabul edilmiştir. Böylece kanunun bütünlüğünü 
bozmayacak bir düzenlemeye gidilmiştir. 

III - Görevi sırasında, kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de bunu ilgili daireye bildir
mede ihmal veya gecikme gösteren memurun cezasını artıran 235 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

IV -i Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında yapılan değişiklikle, her hangi bir res
mi elbiseyi yetkisi olmadan giyenlerin cezaları artırılmakta ve resmi elbisenin sağladığı kolaylıktan yarar
lanarak cürüm işlenmesi suçun ağırlaştırıcı nedeni haline getirilmektedir. 

Komisyonumuz, halen Parlamentoda bulunan bir tasarı ile para cezalarının asgari sınırlarının değiştiril
mekte olduğunu göz önüne alarak bir çelişkiye yol açmamak amacıyla para cezasının asgari haddini kaldır
mış, 'azaımi haddinli ise iki bin İraya çıkarmıştır. 

V - Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle Hükümete karşı 
şiddet veya direnme ve yasalara aykırı davranışlarda bulunma ekleminin silahlı bir kişi veya silahsız toplan
mış beşten çok kimse tarafından işlenmesi hali eşdeğerde tutulmakta ve iki veya daha çok kişilerin silahlı 
eylemi işlemesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmektedir. 

Komisyonumuz, bu fıkrada değişiklik yapılmasını uygun mütalaa etmiş ve maddeyi kanun tekniğine göre 
d'ülzellterâk kabul etmiştir. 

VI - Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle paralellik sağlan
maktadır. Bu madde de düzeltilerek kabul edilmiştir. 

VII - Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi değiştirilmekte ve bu maddeye yeni fıkralar eklenmekte 
dir. Böylece patlayıcı, yıkıcı ve öldürücü alet ve ateşli ecza yapanların, Türkiye'ye sokanların, sokmaya çalı
şanların veya ülke içinde bir yerden bir yere götürenlerin veya bunlara aracılık edenlerin suçlarının ceza
ları artırılmakta, meskûn yerler ile halkın toplu olarak bulunduğu yerlere ve taşıtlara silahla ateş etme eylem
leri etkin cezai müeyyideler altına alınmaktadır. 

Komisyonumuz, maddenin 6 nci fıkrasını ikiye ayırmış, maddenin birinci fıkrasında yazılı şeyleri mes
kûn yerde Veya çevresinde ya da halkın geçtiği bir yerde ateşleyenler veya patlatanların yahut bırakanların 
eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bu madde hükmüne göre beş yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis cezası ve on bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılması kabul edilirken; 
suçun halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde veya kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış binalarda iş
lenmesi halinde, suç daha ağır bir cezayı gerektirse bile ayrıca bu eylemden dolayı aynı cezaya hükmolun-
ması uygun görülmüştür. Son fıkradaki suçu ağırlaştırıcı unsurlar arasına «taşıt aracı» da eklenmiştir. 

VIII - Türk Ceza Kanununun 313 ncü maddesi değiştirilerek, halen adliye veya âmmenin itimadı veya 
adabı umumiye ve nizamı aile veya şahıs veya mal aleyhine cürüm işlemek için cemiyet teşkil kaydı mev
cut iken bu sınırlama kaldırılarak teşekkül meydana getirme suçun unsuru haline getirilmektedir. 

Komisyonumuz, bu madde ile birlikte Türk Ceza Kanununun 5 nci babının ikinci faslının başlığının da 
değiştirilmesini kanunun sistematiği bakımından zorunlu görmüştür. İkinci fıkrada ağırlaştırıcı neden gös
terilirken, kanunun ilgili madde numaralarının sayılması yerine, genel ifadeler kullanılması yerinde görül
müştür. Üçüncü fıkrada teşekkül mensuplarından en az birinin dağlarda, kırlarda ve genel yerlerde silahlı 
dolaşması hali ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmekte iken Komisyonumuz, «iki veya daha ziyadesinin» 
bu halini ağırlaştırıcı neden olarak düzenlemiştir. 5 ve 6 nci fıkraların yerleri değiştirilmiştir. 

IX - Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesinde yapılan değişiklikle, teşekkül mensuplarına yardım 
edenlerin cezaları artırılmakta, bu yardımın birinci fıkrada yazılı belli yerlerde ve 2 nci fıkrada belli ak
rabalık bağını haiz kişiler arasında yapılması halleri, ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmektedir. 

Komisyonumuz, 1 nci fıkradaki yerler arasına «öğretim kurumlarını» da almıştır. 
X - Türk Ceza Kanununun 315 nci maddesinde sadece dil yönünden yapılan değişiklik uygun görüle

rek madde aynen kabul edilmiştir. 
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XI - Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesinde yapılan değişiklikle, kara ulaşım araçlarını, deniz ula
şım araçlarım hareket ettirmeyen, durduran, gitmekte oldukları yerlerden başka yerlere gönderten kimse
lerle, uçak kaçıranların cezalan artırılmaktadır. 

Komisyonumuz, maddenin üç bölüm halinde düzenlenmesinin varılmak istenen gayeyi daha iyi sağla
yacağı kanaatine varmış ve IV ncü bölümü madde metninden çıkarmıştır. 

Kara ulaşım aracının hareket etmesini zor veya nüfuz kullanarak veya tehdit veya hile ile «engelleyen
ler» I nci bölümün, deniz ulaşım aracım aynı şekilde «götüren» 1er II nci bölümün, bir uçağın («hareket 
etmesine engel olanlar»' III ncü bölümün kapsamına alınmış ve böylece maddeye açıklık getirilmiştir. 

XII - Türk Geza Kanununun 516 nci maddesinde yapılan değişiklikle bir kimsenin taşınır veya taşınmaz 
malını yıkan, yok eden veya. zarar verenlerin, zarar görenin şikayeti halinde, hapis cezaları altı aydan bir 
yıla, para cezalan da bin liradan üç bin liraya çıkarılmaktadır. 

Komisyonumuz, günün koşullarını göz önüne alarak hapis cezalarını bir yıldan üç yıla çıkarmıştır. Mad
denin ağırlaştırıcı unsurları ayrı ayrı yedi bent halinde sayılmaktadır. Üçüncü bende «din» ve «eşya», 6 nci 
bende ise gezi kelimesinden sonra «yerleri» kelimeleri eklenerek bu bentler daha kolay anlaşılır hale ge
tirilmiştir. Sondan bir önceki fıkraya yapılan ekleme ile (7 nci bentte belirtilen) yakıcı veya patlayıcı mad
deler kullanarak motorlu taşıt araçları üzerinde işlenecek suçlarda (Bu suçların günümüzde çok artmış ol
ması göz önüne alınarak verilecek cezanın asgari had dinin üç yıldan az olmaması öngörülmüştür. 

XIII - 516 nci maddede öngörülen suçların özel ağırlaştırıcı nedenlerinin öngörüldüğü 517 nci madde
de yapılan değişjÜklıMe «on ve daha ziyade ki/ms-eler» deyimii 'yerin© «beş ve daha çok kişi» deyimi ikullanı-
larak maddenin etkinliği artırılmaktadır. Komisyonumuz maddedeki «veya» sözcüğü «ceza» şeklinde dü* 
zeltmiştir. 

XIV - 14 ve 15 nci maddeler, yürürlük ve yürütme maddeleri olup aynen kabul edilmişlerdir. 
Raporumuz, Gene) Kurulun onayına arz edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü Gaziantep 

Ankara Çorum 516 nci maddeye muhalifim. 
I. Hakkı Köylüoğîu M. Kemal Biberoğlu Ahmet Karahan 

Hatay İçel - Kahramanmaraş 
Mevlüt Önal 516 nci maddenin 6 ncı'bendinin Hüseyin Doğan 

cezanın 3 yıldan aşağı olmasının 
karşısındayım. 

Ramazan Çalışkan 

Kastamonu Kırşehir Nevşdhir 
/. Hilmi Dura Doğan Güneşli İ. Etem Boz 

Sivas Uşak Zonguldak 
Tevfik Koral t an M. Selâhattin Yüksel Koksal Toptan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 179. — Bir kimse diğer bir kimseyi yasalara aykırı olarak kişi özgürlüğünden yoksun kılarsa 
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.. 

Fiil cebir veya şiddet veya hile kullanarak veya öç alma veya maddi çıkar sağlama kastı ile ya da din
sel veya ulusal bir nedenle ya da 499 ncu maddedeki durumlar dışında, siyasal veya sosyal görüş ayrılık
larından kaynaklanan her hangi bir amaçla işlenir veya suçun mağduru askerlikte kullanılmak üzere ya
bancı bir ülkeye teslim edilirse verilecek ceza üç yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve on bin liradan az 
olmamak üzere ağır para cezasıdır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı eylemlerin silahla veya birden çok kişi tarafından birlikte işlenmesi ha
linde, ceza yarı oranında artırılır,» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.: 

«Madde 188. — Bir kimse bir şeyi işlemek veya işlemesine izin vermek ya da o şeyi işlememeye mec
bur etmek için diğer bir kimseye zor kullanır veya onu tehdit eder veya yetkisi olmadan veya yasalara 
aykırı olarak bir konuda bilgi vermeye veya inancını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklamaya zorlarsa 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu kimse tasarladığı amaca ulaşmışsa hapis cezası bir yıldan iki yıla ve ağır para cezası iki bin liradan 
beş bin liraya kadardır. 

Zor kullanma veya tehdit eylemleri silahla ya da kendini tanınmayacak bir hale koyarak ya da iki veya 
daha çok kişi tarafından birlikte ya da imzasız bir mektup ya da özel işaretlerle ya da var olan veya var 
sayılan gizli bazı örgültlerin oluşturdukları tehdit gücünden yararlanarak işlenmiş ise^ üç yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Bu suretle istenilen amaca ulaşılmışsa beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca beş 
yıl genel güvenlik gözetimi altında bulundurulur. 

Bir kimse, yasalara aykırı olarak, kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılan yapılara veya eklentilerine 
girilmesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ede
rek engel olursa, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bir kimse, yasalara aykırı olarak, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarına veya öğrencilerin toplu ola
rak oturdukları yurt veya benzeri yerleri veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına 
kişiler ve eşya üzerinde zor kullanarak veya: başkalarını tehdit ederek engel olur ya da eğitim ve öğretim 
çalışmalarının kesilmesine veya ara verilmesine neden olursa yukarıdaki fıkrada gösterilen ceza ile cezalan
dırılır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen eylemler suçun işlendiği eğitim veya öğretim kurumlarının öğrencisi olma
yan veya suçun işlendiği yurt veya benzeri yerlere yetkili makamlarca kabul edilmiş olmayan ya da öğrenci 
olmadığı halde bu gibi yerlerde kalan kişiler tarafından işlenirse verilecek ceza üç yıldan beş yıla kadar 
hapistir. 

Yukarıdaki son üç fıkrada gösterilen eylemler; silahla veya kendini tanınmayacak hale koyarak ya da 
iki veya daha çok kişi tarafından birlikte veya var olan veya var sayılan bazı gizli örgütlerin oluşturduk
ları tehdit gücünden yararlanarak işlenmiş ise beş! yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ay
rıca beş yıl genel güvenlik gözetarni altında bulundurulur,»' 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 235. — Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına kovuştur
mayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse dört 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı Türk Cezck Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 179. — Bir kimse diğer bir kimseyi gayrimeşru surette kişi hürriyetinden mahrum ederse bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer suçlu bu fiili işlemek için yahut işlediği zamanda tehdit veya kötü muamele eder veya hile kulla
nır yalhult !bu fiili öç lataıa 'kastıyla veya dini veya rnûlli bir mıaıksıatla yahut 499 'ncu mıadldedeki haller dışın
da maddi çıkar sağlama kastıyla veya siyasi veya ideolojik veya sosyal görüş ayrılıklarından kaynaklanan 
her hangi bir amaçla işler yahut mağduru askerlikte kullanılmak üzere yabancı bir ülkeye teslim ederse ve
rilecek ceza üç yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve on bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıdır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin silahla veya birden çok kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde 
ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir ; 

«Madde 188. — Bir kimse bir şeyi işlemek veya işlemesine müsaade etmek ya da o şeyi işlememeye mec
bur etmek için diğer bir kimseye zor kullanır veya onu tehdit eder veya yetkisi olmadan veya yasalara 
aykırı olarak bir konuda bilgi vermesini veya inancını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklamasını isterse 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu kimse tasarladığı sonucu elde etmişse hapis cezası bir yıldan iki yıla ve ağır para cezası iki bin lira
dan beş bin liraya kadardır. 

Birinci fıkradaki eylemler silahla ya da kendini tanınmayacak bir hale koyarak ya da bir kaç kişi tara
fından birlikte ya da imzasız bir mektup ya da özel işaretlerle ya da var olan veya var sayılan gizli bazı 
örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünden yararlanarak işlenmiş ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Bu suretle istenilen sonuç elde edilmişse beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca 
beş yıl genel güvenlik gözetimi altında bulundurulabilir.; 

Bir kimse, gayrimeşru olarak kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılan yapılara veya eklentilerine giril
mesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ederek 
engel olursa, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak her türlü eğitim ve öğretim kurumlarına veya öğrencilerin toplu olarak 
oturdukları yurt veya benzeri yerlere veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına kişiler 
veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ederek engel olursa yukarıdaki fıkrada gösteri
len ceza ile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen hal dışında eğitim ve öğretim çalışmalarının kesilmesine veya ara verilmesi
ne haksız eylem ve davranışlarıyla neden olanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki iki fıkrada gösterilen eylemler suçun işlendiği eğitim veya öğretim kurumlarının öğrencisi 
olmayan veya suçun işlendiği yurt veya benzeri yerlere yetkili makamlarca kabul edilmiş bulunmayan ya da 
öğrenci olmadığı halde bu gibi yerlerde kalan kişiler tarafından dşlenirse verilecek ceza, altıncı fıkradaki 
halde üç yıldan beş yıla, yedinci fıkradaki halde ise bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Yukarıdaki son dört fıkrada gösterilen eylemler; silahla veya kendini tanınmayacak hale koyarak ya 
da bir kaç kişi tarafından birlikte veya var olan veya var sayılan bazı gizli örgütlerin oluşturdukları tehdit 
gücünden yararlanarak işlenmiş ise beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca beş yıl 
genel güvenlik gözetimi altında bulundurulur.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen suçun önemine göre ayrıca süreli 
veya süresiz memuriyetten mahrumiyet cezası da eklenir. 

Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise verilecek ceza bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve her 
halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası da hükmolunur.»' 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 523 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir : 

1. «Her kimse bir rütbe veya memuriyetin veya bir mesleğin resmi elbisesine yetkisi olmaksızın açık
tan açığa giyer veya hakkı olmayan nişan ve madalyaları itakarsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş yüz 
liradan bin beş yüz liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Böyle bir elbise giyerek elbisenin belir
lediği meslek ve memuriyetle ilgili işler yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin beş yüz liradan üç 
bin liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak 
bir cürüm işlenirse, yalnız bu eylemden Ötürü yukarıdaki cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak 
hükmolunur.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir : 

2. «Eylem silahla bir kişi veya silahsız ve birleşme olmasa 'bile toplanmış beşten çok kimse tarafından 
işlenirse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir, tki ve daha çok silahlı kişiler tarafından işlenirse veri
lecek. ceza beş yıldan az olamaz.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir : 

«Eylem silahla bir kişi veya silahsız olsalar bile beşten çok kimse tarafından birlikte işlenmiş ise üç yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası verilir. Eylem iki veya daha çok silahlı kişiler tarafından işlenirse verilecek ceza 
beş yıldan az olamaz.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 264. — Her kim ait olduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya buna benzer 
yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli ecza yapar veya bunları yabancı bir ülkeden Türki
ye'ye sokar veya sokmaya aracı olur veya ülke içinde bir yerden diğer bir yere götürür veya yollar veya 
götürmeye bilerek aracılık ederse, beş yıldan sekiz yıla kadar hapsolunur ve kendisinden on beş bin liradan 
altmış bin liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül vücuda getirenlerle yönetenler veya teşekküle men
sup olanlar tarafından sözü. geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha çok kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçlan işle
meleri halinde sekiz yıldan on iki yıla kadar ağır hapis ve yirmi beş bin liradan yetmiş beş bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı eylemleri işlemek amacıyla iki veya daha çok kimselerin önceden anlaşıp birleş
meleri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya satmaya çalışanlar veya alan
lar üç yıldan beş yıla kadar hapis, on bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu 
şeylerin cins ve miktar itibariyle vahamet göstermesi halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeş 
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Mahkemece bunların cins ve miktarının 
önemsiz sayılması ve failin meslek, kişilik ve ahlaki eylemleri yönünden tehlikesiz sayılması halinde hükmo-
lunacak ceza bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıdır, 
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MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. : 

«Her kimse bir rütbe veya memuriyetin veya bir mesleğin resmi elbisesine yetkisi olmaksızın açıktan 
açığa giyer veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takarsa, üç aydan bir yıla kadar hapis ve iki bin li
raya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Böyle bir elbise giyerek elbisenin belirlediği meslek ve memu
riyetle ilgili işler yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin beş yüz liradan üç bin liraya kadar ağır para 
cezası verilir. Bu elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir cürüm işlenirse, yalnız 
bu eylemden ötürü yukarıdaki cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. : 

«Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmiş ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin iki 
veya daha çok silahlı kişiler tarafından anlaşarak birlikte veya silahsız ve anlaşma olmasa bile toplanmış 
beşten çok kişiler tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza beş yıldan az olamaz.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. : 

ı«Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmişse iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin iki 
veya daha çok silahlı kişiler tarafından veya silahsız olsa bile toplanmış beşten çok kişiler tarafından 'işlen
mesi halinde verilecek ceza üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.»' 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. : 

«Madde 264. — Her kim ait olduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya buna benzer 
yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli ecza yapar veya bunları yabancı bir ülkeden Türki
ye'ye sokar veya sokmaya aracı olur veya ülke içinde bir yerden diğer bir yere götürür veya yollar veya 
götürmeye bilerek aracılık ederse, beş yıldan sekiz yıla kadar hapsolunur ve kendisinden on beş bin liradan 
altmış bin liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül vücuda getirenlerle yönetenler veya teşekküle men
sup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan on beş yıla ka
dar ağır hapis ve elft bin liradan yüz bin ilraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha çok kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işle
meleri halinde sekiz yıldan on iki yıla kadar ağır hapis ve yirmi beş bin liradan yetmiş beş bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı eylemleri işlemek amacıyla iki veya daha çok kimselerin önceden anlaşıp birleşme
leri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya satmaya çalışanlar veya 
alanlar üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis, on bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. Bu şeylerin cins ve miktar itibariyle vahamet göstermesi halinde beş yıldan sekiz yıla kadar ağır ha
pis ve yirmi beş bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Mahkemece bunların cins 
ve miktarının önemsiz sayılması ve failin meslek, kişilik ve ahlaki eylemleri yönünden tehlikesiz sayılması 
halimde hülkmolunaeaik ceza bir aydian bir yıla 'kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya (kadar ağır para 
cezasıdır. 
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Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn yerde veya çevresinde ya da halkın gelip geçtiği bir yerde ateşle-
yenller veya paıtlaitaınHaır yalhuıt bırataanilar, suçun: işlenidiiği yerim ınıiıteiğioe ive önemlin© göne dlaiha ağır bir ce
zayı gerektirse bile, ayrıca beş yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve on bin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Her kim korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde her ne amaç ve nedenle olursa olsun, meskûn 
bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmi veya genel yapılara ya da her türlü taşıt araçlarına ya da 
halkın toplu olarak bulundukları diğer yerlere silahla ateş ederse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca, 
iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

Yukarıdaki iki fıkradaki yazılı eylemler iki veya daha çok kişi tarafından birlikte veya suçun icrasını 
kolaylaştırıcı araçlar kullanarak işlenirse cezalar üçte !birden yarıya kadar artırılarak hükhıolunur.» 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Küınıunuınun 313 ney maddesi aşağıdaki biçimide değiştidlımiştir: 

Madde 313. — Her ne surette olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül meydana getirenlerden her bir 
yalnız .'teşekkül meydana getirenlerden her biri yalnız teşekkülü meydana getirmekten dolayı iki yıldan beş 
yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak ya da siyasi veya sosyal bir görüşten kay
naklanan amaçla ya da Türk Ceza Kanununun 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
384, 385, 386, 387, 388, 390, 394, 401, 402, 448, 449, 450, 451, 452, 464, 495, 496, 497, 498, 499 ve 500 ncü 
maddelerinde belirtilen cürümleri işlemek için meydana getirilmişse verilecek ceza beş yıldan sekiz yıla kadar 
ağır hapistir 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya genel yollarda veya meskûn yerlerde içlerinden en az biri 
silahlı olarak dolaşır veya buluşma yerlerinde ya da emin bir yerde silah saklarsa birinci fıkradaki halde üç 
yıldan altı yıla, ikinci fıkradaki halde yedi yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca hükmedilecek ceza üçte birden yarıya kadar 
artırılır. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin sürekli olarak ve birlikte cürüm işlemek amacı 
etrafında birleşmesi ile oluşur. 

Bu maddede tayin olunan ceza sürelerine eşit bir süre ile genel .güvenlik gözetimi altında bulundurmaya 
da karar verilir. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 314. — Yukarıdaki madde uyarınca meydana getirilen teşekküllerin mensuplarına bilerek ve is
teyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve cephane tedarik veya başka yollardan yardım 
edenlere, başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Bu yar
dım dernek, siyasi parti, İşçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro 
veya eklentilerinde ya da öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa yukarıdaki cezanın iki 
katı hükmedilir. 

Bu suretle usul ve füruundan olan hısımlarından veya karı veya koca veya kardeşinden birine barına
cak yer gösteren veya yiyecek veya içecek sağlayan kişi hakkında bu cezalar yarısından üçte ikisine kadar 
azaltılır. 
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Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn yerde veya çevresinde ya da halkın gelip geçtiği bir yerde ateşle
yenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beş yıl
dan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve on bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırı
lırlar, Suçun halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde veya kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış binalar
da işlenmesi halinde, suç daha ağır bir cezayı gerektirse bile ayrıca bu eylemden dolayı aynı cezaya hükmo-
lunur. 

Her kim korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde her ne amaç ve nedenle olursa olsun, meskûn 
bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmi veya genel yapılara ya da her türlü taşıt araçlarına ya da 
halkın toplu olarak bulundukları diğer yerlere silahla ateş ederse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca 
iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıdaki iki fıkrada yazılı eylemler, iki veya daha çok kiş'i tarafından birlikte veya taşıt aracı veya 
suçun icrasını kolaylaştırıcı başkaca araçlar kullanarak işlenirse cezalar üçte birden yarıya kadar artırıla
rak hükm olunur.» 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 5 nci babının 2 nci faslının başlığı ile 313 ncü maddesi 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. : 

«Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler» 

«Madde 313. — Her ne surette olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül meydana getirenlerden her biri 
yalnız teşekkülü meydana getirmekten dolayı iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak ya da siyasi veya sosyal bir görüşten 
kaynaklanan amaçla ya da ammenin selameti aleyhine cürümlerle kasten adam öldürmek veya yağma ve yol 
kesmek ve adam kaldırmak cürümlerini işlemek için meydana getirilmişse verilecek ceza beş yıldan sekiz 
yıla kadar ağır hapistir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya genel yollarda veya meskûn yerlerde içlerinden iki veya 
daha ziyadesi silahlı olarak dolaşır veya buluşma yerlerinde ya da emin bir yerde silah saklarsa birinci fık
radaki halde üç yıldan altı yıla ikinci fıkradaki halde yedi yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca hükmedilecek ceza üçte birden yarıya ka
dar artırılır. 

Bu maddeye göre tayin olunan ceza sürelerine eşit bir süre ile genel güvenlik gözetimi altında bulundur
maya da karar verilir. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleş
mesiyle oluşur. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.» 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. : 

;«Madde 314. — Yukarıdaki madde uyarınca meydana getirilen teşekküllerin mensuplarına bilerek ve 
isteyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve cephane tedarik veya başka yollardan yardım 
edenlere, başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Bu yar
dım dernek, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro 
veya eklentilerinde ya da öğrenim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapı
lırsa yukarıdaki cezanın iki katı hükmedilir. 

Bu suretle usul ve füruundan olan hısımlarından veya karı veya koca veya kardeşinden birine barınacak 
yer gösteren veya yiyecek veya içecek sağlayan kişi hakkında bu cezalar yarısından üçte ilrîsine kadar azal
tılır.» 
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MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 315 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. : 

Madde 315. — 313 ncü maddede sözü edilen teşekkül mensuplarının teşekkülün devamı süresince veya 
meydana geliş amaçlan gereği olarak işledikleri cürümlerden dolayı 78 nci maddenin uygulanmasından hâsıl 
olacak ceza üçte birinden yarıya kadar artırılır. 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesinin I, II, III ve IV sayılı bölümleri 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«I - Zor ve nüfuz kullanarak veya tehdide veya aldatarak kara ulaşım aracını hareket ettirmeye veya 
hareket halinde bulunanları durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere gönderten kimse bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına ayrılmış kara ulaşım hakkında işlenirse iki yıldan beş yıla kadar hapis ce
zası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.»' 
«II - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya aldatarak deniz ulaşım aracını hareket ettirmeyen 

veya hareket halinde bulunanları durduran veya gi'tmekte olduğu yerden başka bir yere gönderten kimse 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına ayrılmış deniz ulaşım aracı hakkında işlenirse üç yıldan altı yıla kadar ha
pis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.» 
ı«III - Her kim bir uçağı kaçırır veya kaçırmaya teşebbüs ederse üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis 

cezasıyla cezalandırılır. 
Kaçırılan veya kaçırılmaya teşebbüs edilen uçak halkın yararlanmasına ayrılmış ise dört yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası verilir. 
Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs eylemi zorla veya tehditle veya aldatarak işlenirse birinci fıkrada ya

zılı durumda dört yıldan altı yıla, ikinci fıkrada yazılı durumda beş yıldan yedi yıla kadar ağır hapis cezası 
verilir.» 

«IV - Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile bir uçağı gitmekte olduğu yerden başka bir 
yere sevk ettirir veya sevk eder veya uçağın hareketini engeller veya bu fiillerden birine teşebbüs ederse on 
seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 516 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 516. — Bir kimse her ne şekilde olursa olsun diğer bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malını 
yıkar veya yokeder veya bozar ya da bunlara zarar verirse zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan bir 
yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem : 
1. Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir memurun zararına, 
2. Kişilere karşı şiddet kullanarak veya 493 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen araç

lardan biri ile, 
3. Kamuya ait veya kamu hizmetine veya bir mezhebin ayin ve ibadetine ayrılmış yapılara veya 

bunların eklentilerine veya taşınır nitelikteki parçalarına ya da askeri yapılar, depolar, tersaneler, fabrika
lar, gemiler ya da anıtlar veya heykeller veya eski yapıtlar veya mezarlık ve eklentileri, 

4. Setler ya da felâketlere karşı kamunun korunması amacı ile yapılmış koruma araçları ve diğer yapı 
ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve işaretler, 

5. Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal veya yapay su yatakları ve bu tür diğer yapılar, 
6. Dikilmiş bağ çubukları veya meyvalı ağaç veya fidanlar ile gezi veya alanlardaki ağaçlar, 
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MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 384 neü maddesinin I, II ve IH sayılı bölümleri aşağı
daki biçimde değiştirilmiştir : 

ı«I - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya hileyle kara ulaşım aracının hareket etmesini engel
leyen, ettirmeyen veya hareket halinde bulunanları durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere gön-
derten kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş kara ulaşım aracı hakkında işlenirse iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.»ı 
«II - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya hileyle deniz ulaşım aracını hareket ettirmeyen ve

ya hareket halinde bulunanları durduran veya gitmekte olduğu yerden başka bir yere götüren veya gönder-
ten kimse iki yıldan beş yıla xkadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş den'iz ulaşım aracı hakkında işlenirse üç yıldan altı yıla ka
dar hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.» 
i«HI - Her kim bir uçağı kaçırır veya hareket etmesine engel olur veya bu eylemlere teşebbüs ederse 

üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Kaçırılan veya hareketi engellenen veya bu eylemlere teşebbüs edilen uçak halkın yararlanmasına arz 

edilmiş ise dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 
Kaçırma veya hareketi engelleme veya bunlara teşebbüs eylemleri zorla veya tehditle veya hileyle işle

nirse birinci fıkrada yazılı durumda dört yıldan altı yıla, ikinci fıkrada yazılı durumda beş yıldan yedi yıla 
kadar ağır hapis cezası verilir.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. : 

«Madde 516. — Bir kimse her ne şekilde olursa olsun diğer bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malını 
yıkar veya yok eder veya bozar ya da bunlara zarar verirse zarar görenin şikâyeti üzerine bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

lEytem : 
1. Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir memurun zararına, 
2. Kişilere karşı şiddet kullanarak veya 493 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen araç

lardan biri ile, 
3. Kamuya ait veya kamu hizmetine veya bir din ve mezhebin ibadetine ayrılmış yapılara veya bunla

rın eklentilerine veya taşınır nitelikteki eşya veya parçalarına ya da askeri yapılar, depolar, tersaneler, fab
rikalar, gemiler ya da anıtlar veya heykeller veya eski yapıtlar veya mezarlık ve eklentileri, 

4. Setler ya da felaketlere karşı kanunun korunması amacıyla yapılmış koruma araçları ve diğer yapı 
ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve işaretler, 

5. Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal veya yapay su yaltakları ve bu tür diğer yapılar, 
6. Dikilmiş bağ çiibuikjan veya ımeyivel ağaç veya fidanlar ile gezi yerleri veya alanlardaki "ağaçlar, 
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(H'üiKümıötJinı teklifi) 

7. Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak motorlu taşıt araçları üzerinde işlenirse failin göreceği 
ceza eylemin özelliğine veya meydana gelen tehlikenin veya zararın ağırlığına veya yıkılan veya bozulan veya 
zarar verilen şeyin önemine veya değerine göre bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin liradan yirmi beş 
bin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu eylemler hakkında kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir,» 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 517 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 517. — Yukarıdaki maddede belirtilen eylemler Hükümete karşı şiddet veya karşı gelme amacı 
ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse, eyleme katılanlar hakkında verilen ceza birinci fıkra 
dakiı hallerde üçte bir, ikinci fıkradaki hallerde ise yarı oranında artırılır. 

Bu hallerde kamu adına kovuşturma yapılır.»» 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

29 . 12 . 1978 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

içişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
K. Bulut oğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Devlet Bak. Başbakan Yard. 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Bakanı 
A. T. Kışlalı 

Devlet Bak. Başbakan Yar. 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Ödemir 

Devlet Bak. Başbakan Yar. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 
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(Adalet Komisyonunun fcalbul «ttiigi m«<tin) 

7. Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak motorlu taşıt araçları, 
Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza, eylemin özelliğine veya meydana gelen tehlikenin veya zararın 

ağırlığına veya yıkılan veya bozulan veya zarar verilen şeyin önemine veya değerine göre bir yıldan yedi 
yıla kadar hapis ve üç Mn liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezasıdır. Ancak, 7 nci bentteki halde 
hapis cezası üç yıldan az olamaz. 

Bu eylemler hakkında kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir.» 

MADDE 13, — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 517 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. : 

«Madde 517. — Yukarıdaki maddede belirtilen eylemler Hükümete karşı şiddet veya karşı gelme amacı 
ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse, eyleme kaitianflar halklkımdia verilen ceza birinci fıkra
daki hallerde üçte bir ikinci fıkradaki hallerde ise yarı oranında artırılır. 

Bu hallerde kamu adına kovuşturma yapılır.» 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir^ 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmi§tir5 >. 
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Dön«n :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 336 
Toplantı : 2 

1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1 /270) 

TC 
Başbakanlık 19 . 3 . 1979 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-16/01520 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Milli Savunma Bakanhğınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulun
ca 7 . 3 . 1979 (tarihinde kararlaştırılan «1612 sayılı Yülkselk Askeri Şûranın Kuruhiş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun TaSsarrsı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygılarımla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TASARININ GEREKÇESİ 

1972 yılında kabul olunan 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Yasanın 
altı yıla yaklaşan uygulama süresi içinde günün koşullarına ve bunun ortaya çıkardığı gereksinimlere göre 
bazı maddelerinin yeniden düzenlenerek yasanın işlerliğini sağlamak ve uygulamada görülen bazı aksaklıkları 
ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısında özellikle Yüksek Askeri Şûranın üyelerini belirleyen 
2 nci maddesinde getirilen yeni düzenleme ile Silahlı Kuvvetlerde görevli tüm orgeneral ve oramirallerin gö
rev yerleri neresi olursa olsun Şûranın tabii üyesi olarak kabul olunmuşlardır. Böylelikle evvelce tek, tek sa
yılan üyelik sıfat ve makam yerleri yerine daha pratik ve yasa tekniğine uygun bir sistem kabul edilmiş ol
maktadır. Diğer taraftan Jandarma Genel Komutanının ise ancak Jandarma Genel Komutanlığı ve bu komu
tanlığın terfi ile ilgili konularında Yükseik Askeri Şûranın toplantılarına üye olarak katılabileceği hükmü ge
tirilmiştir. Bunun yamsıra yine aynı maddenin son fıkrasına geitirilen bir hükümle Yükseik Askeri Şûranın tüm 
üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konularda eşit oy hakkına sahip oldukları ve değerlendirme notunun belirlen
mesinde de eşdeğer oy kullanacakları kabul edilmiş olmaktadır. 

Yasanın 4 ncü maddesi üzerinde bu tasarıyla yapılan değişiklikte ise Şûranın olağan toplantılarından biri
nin Şubat yerine Kasım ayında yapılarak yasalaşması istenilen bazı tasarı ve önerilerin yasama yılının hemen ba
şında Meclislere sevk edilebilme imkânı doğmuş olacaktır. Bu ise Silahlı Kuvvetlerin bazı ihtiyaçlarının karşı
lanmasında gerekli olan tasarıların Kasım ayında yapılacak olan olağan toplantıda görüşülerek sonuca bağ
lanmasını sağlamış olacaktır. 

Değişiklik tasarısının 2 nci maddesinde Silahlı Kuvvetlerde görevli orgeneral ve oramirallerin Şûranın tabii 
üyesi oldukları kabul edildiğinden Genelkurmay 11 nci Başkanı da rütbesinin orgeneral ve oramiral olması ha
linde Şûra üyesi olmaktadır. Ancak aynı zamanda Şûranın genel sekreterlik görevini de yürütmekte olan Genel
kurmay II nei Başkanının bu durumunu vurgulamak amacıyla Yasanın 6 ncı maddesi de diğer maddelerle 
olan paralelliği ve uyumu sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/270 
Karar No. : 27 

10.4. 1979 

Yüksek Başkanlığa 

1612 sayılı Yüksek Askeri Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun kimi maddelerinin Değişti
rilmesine ilişkin kanun tasarısı ilgili Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere uygulamadaki aksaklıkları gidermek, ezcümle 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 54 ncü maddesine göre 
Şûra üyeleri, albaylarla general ve amirallerin sicil belgelerini inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde göste
rilen esaslara göre 100, 125 ve 150 gibi farklı notlar/vermekte idiler. Bu durum karışıklığa sebebiyet verdi
ğinden sakıncalı görülmüş ve Şûra üyelerine eşit oy ilkesi getirilmiştir. 

İkinci bir hususda bütün orgeneral ve oramiraller Yüksek Askeri Şûra'nın tabii üyesi olarak kabul edil
mekte, Jandarma Genel Komutanı meri kanunda olduğu gibi Komutanlığın terfi ile ilgili konularında Şû
ra toplantılarına katılabilmektedir. 

Üçüncü bir değişiklikde Yüksek Askeri Şûra'nın Şubat ve Ağustos olağan toplantısı Ağustos ve Kasım ola
rak düzeltilmiş, böylece yasalaşması istenilen tasarı ve önerilerin yasama yılının hemen başında TBM Meclisi
ne sevkedilebilme imkânı doğmuş olmaktadır. 

Yukarıda kısaca belirtildiği üzere Tasarının tümü Komisyonumuzca uygun görülerek prensip olarak ka
bul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle 1612 sayılı Kanunun 2, 4 ve 6 ncı maddelerinde yapılması istenilen 
değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülerek çerçeve madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Kemal Kavacan 

Bursa 
Ali Elverdi 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Başkanvekili 
Edirne 

Süleyman Sabri Öznal 
imzada bulunamadı 

Bursa 
Mehmet Emekli 

İstanbul 
Eehmi Cumalıoğlu 

Sözcü 
Sivas 

Orhan Akbulut 

Bursa 
Saffet Ural 

İmzada bulunamadı 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 336) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûrdnın Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin Değiş

tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1972 tarihli ve 1612 sayılı Yük
sek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 2, 4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

Başkan ve Üyeler : 

«Madde 2. — Yüksek Askeri Şûra'nın üyeleri; 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Ba
kanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jan
darma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile 
Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve 
oramirallerdir. 

Şu kadarki Jandarma Genel Komutanı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve bu Komutanlığın terfi ile ilgili 
konularında Yüksek Askeri Şûra toplantılarına üye 
olarak katılır. 

Yüksek Askeri Şûra'nın Başkam Başbakandır. Baş
bakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek 
Askeri Şûraya Başkanlık eder. 

Yüksek Askeri Şûra üyelerinin terfi işlemleri ile il
gili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş 
değerdedir.» 

Toplantı Zamanı ve Yeri: 

«Madde 4. — Yüksek Askeri Şûra her yılın Ağus
tos ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Yük
sek Askeri Şûra Başbakan, Genelkurmay Başkanı ya 
da Milli Savunma Bakanının istemi üzerine de ayrıca 
toplanabilir. 

Yüksek Askeri Şûra toplantısının zamanı, yeri ve 
gündemi, Başbakanın görüşü alınarak, Genelkurmay 
Başkanı tarafından belirlenir.» 

Genel Sekreterlik : 

«Madde 6. — Genelkurmay İkinci Başkanı aynı 
zamanda Yüksek Askeri Şûra'nın Genel Sekreteridir.» 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin De

ğiştirilmesine Miskin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1972 tarliMi ve 1612 sayılı 
Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 2, 4, ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki 
biçimde değiştinilimiştir. 

Başkan ve Üyeler : 

Madde 2. — 2 nci madde aynen kabul edilmiştir^ 

Toplantı Zamanı ve Yeri : 

Madde 4. — 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterlik : 

Madde 6. — 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S._ Sayısı : 336) 
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(Hükümetin tekidi) 

MADDE 2. — BıTKanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanun hükümlerinıi Bakanlar MADDE 3. 
Kurulu yüıiütür. 

(Milli Savunma K^misyenuraıin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul ed!M§tir, 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

7 . 3 , 1979 

Başbakan 
B. Ecevit 

De*tet öak. Başbakan ¥ar Devlet Bak. Başbakan Yar. Devlet Bak. Barbakan Yar. 
O. Eyüboğlu F. Sükan H. Çetin 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
H. F. Güneş 

Devlet Bakanı 
L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A, Şener 

Dışişleri Bakanı 
G. ökçün 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
N. Akmandor 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
d Öngüt 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakan» 
M. Yüceler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Tan T. Mataracı 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

llsteltmek* Bafldanı Y, Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve İskân Bakanı 
N. Uğur D. Baykal A. Coşkun A. Karaaslan 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
V. İlhan Y. Çakmur H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Öde mir 

»Vâ*-« 
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»taem :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Saywı: 243 
Toplantı : 1 

Baha Altuğ Altmay'm Özel Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1 /155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 949/949 
9.6. 1978 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumu* Gtftel Kurutanca tomrUman Baba Afcıığ AUmpy'a git M gf kmm temim WW U# su
nulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu BaşfeaiU 
tf#I MİU«tveliÜi 

Süleyman Şimşek 

G E R E K Ç E 

Lise sen sınıf öğrencisi olan Melda Çolak gayrirneşrü münasebet sonucu hamile kalması üzerine, çocuğu
nu aldırmak için annesiyle beraber nisaiye mütehassısı olan Doktor Baha Altuğ Altınay'a başvurmuştur. 
Doktor bu işi önce ilaçla halletmeye çalışmışsa da sonuç alamayınca, ertesi günü izinde bulunan bir arkada
şının muayenehanesinde operasyona başlamıştır. 

Operasyon esnasında hastanın hastaneye kaldırılması gerektiğinden, hastayı Sosyal Sigortalar Doğume-
vine kaldırıp operasyon hastanede tamamlanmıştır. 

Mahkeme çocuğunu aldıran Melda Çolak hakkında aile şeref ve haysiyetini korumak amacıyla bu suçu 
işlediğini (kabul ederek cezasını azaltmış ve kalan cezayı da tecil etmiştir. 

Komisyonumuz Genel Kurulu 1 . 6 . 1978 günlü toplantısında, yukarıda açıklanan şartlar içinde çocuk 
düşürtme suçunu işlemiş olan Baha Altuğ AJtın&y'm çekmekte $a*üğ« eeaafinin, bütün sönuffârjyla birlikle 
affedilmesi uygun görülmüştür. 

Başkan 
İçel 

Süleyman Şimşek 

Üye 
Balıkesir 

Hüsnü Yılmaz 

Üye 
İstanbul 

Ayhan Altuğ 

Sözcü 
Ankara 

Abdurrahman Oğuliürk 

Üye 
Gaziantep 

Celâl Doğan 

Üye 
İstanbul 

Osman Kaya 

Üye 
Malatya 

Muhalifim 
Turan Fırat 

ı Kâtip 
İçel 

Yusuf Ziya Ural 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Sait Göker 

Üye 
İstanbul 

A bdurrahman Köksaloğlu 
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Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/155 

Karar No. : 65 

Adıaîet Komisyonu Raporu 

29 .6, 1978 

\rüksek Başkanlığa 

TBMM Dilekçe Kapma Komisyonunca verileni, Ankara, 4 npü Ağır Ceza, Mahkemesinin 9.7,1976 günlü, 
Esas 1974/160, Karar 1976/228 saydı hükmü ile çocuk düşürmseik suçundan, Türk Ceza, Kanununun 468/2-son, 
472/2, 59 ncu maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis ceza sına, mahkûm edilen, 've* hakkındaki bu hüküm Yargıtay 
8 nöi Ceza, Da r̂eslinin; 26.11.'1976 günlü, 1976/7457-8260sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesinleşen Baha Altuğ 
Altınay'ın özel affına iüişlkin, Kanun tasarısı Komisyonu muzda, incelen|ip görüşüldü. 

Komisyonumuz, çocuğunu aldıktan kadının cezasının mahkemece azaltılıp kabanının tecil edilimıiş olmasını 
ve hükümlü doktorun] filimi gizlemeyerek, hastasını has taneye kald^rmasıın gözüönjünje alarak ıtasaırı metninü ay^ 
nerı kaJbul etmlilştir. 

Raporumuz Genel Kurulun; onayına, arz edşilmök üzere saygıyla, sunulur. 
Komisyon Başkanı ve Çorum 

Bu rapor Sözcüsü Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ankara 

tçel 
Ramazan Çalışkan 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Kahramanmaraş 

Çekimserim 
Hüseyin Doğan 

Kırşehir 
Muhalifim 

Doğan Güneşli 

Ankara 
Orhan Eren 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Uşak 
Muhalifim 

M, Selâhattin Yüksel 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına Dair Kanun 
Tasarısı. 

MADDE 1. — Çocuk düşürtmek suçundan üç yıl 
dört ay hapis cezasına çarptırılmış bulunan, Mehmet 
Ali oğlu Fikriye'den ©ima 1934 doğumlu, Ankara ıraer-
fcez Atıituran Mahallesi nüfusunda kayıtlı, Baha Al
tuğ Altınay'ın çekmekte olduğu cezası bütün sonuçla
rıyla birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı He yürürlüğe gi» 
rer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına Dair Kanun 
Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir^ 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.: 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 243) 


