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• 1. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah 

Resuloğlu'nun, siyasî af konusunda gündem 
dışı konuşması 382:383 

B) Tezkereler ve Önergeler 383 
'1. — Japonya'ya gidecek olan Başbakan 

Turgut Özal'ın 'dönüşüne 'kadar Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'ıin vekillik etmesine dair 
Ctunhurbaşkanlığı 'tezkeresi (3/795) 383 

2. — Japonya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli'nin dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım öksay' 
in vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
ıtezkeresi (3/796) 383 

3. — İBelçdka'ya gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Zeki Yavuztöürklün dönüşüne ka
dar Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Balkanı Sudi Türerin vekillik 
etmesine dair Cumhufbaşkanlığı tezkeresi 
(3/797) 383 

Sayfa 
4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta

kibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde 
İlavesiyle 1177 Sayılı Tültün ve Tütün Te
keli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesi
nin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanunu
nun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
3197 Sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üze
re geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/793) 383:386 

5. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygula
nacak Hükümlere Dair 3198 Sayılı Kanunun 
bir daha görüşülmek üzere geri .gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı 'tezkeresi (3/794) 386:387 

C) Çeşitli İşler ^ 3 8 7 
1. — Cenevre'de yapılacak Olan Uluslara

rası Çalışma Konferansına katılacak heyete, 
BMis Milletvekili Rafet İbrahimoğlu'nun da 
dahil edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(5/49) 387 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 387,419 
A) Sözlü Sorular ye Cevapları 387 
1. — Enzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu*nun, .bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkila
tına ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi 
(6/357) . . 387 
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Sayfa 
!2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibanlt-

oğlu'nun, Tüfkiye Klömlür 'îşlletmelerinin kö
mür üretim ve ısıtışlarına Miskin Enerji ve Ta- . 
biî Kaynaklar Balkanından sözlü soru öner-1 

gesi (6/358) 387 
3. — İstanbul Milletvekili Feridun ŞaMr 

öğünç'ün, işsM^k ısömnüna ilî Mn Çalışma 
ve 'Sosyal Güvenlik Bakanın'dan sözlü floru 
önergesi (6/308) 387 

4. — îstanbul M:illeitVdkiili Feridun Şakir 
öğünç'ün, m©mur ve işçi emeklilerinin maaş
larına il'işklin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanınldan sözlü soru önergesi (6/309) 388 

• 15. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, asgarî ücrete İlişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından 'sözlü sora öner
gesi (6/3112) 388 

6. — (Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
•oğlu'nun, Türkiye Klömlür İstetmelerine İlişkin 
Enerji ve Tabiî Kayna'klar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/359) 388 

7. — Istaribul MiMveki'foFeridun ŞiaMr 
öğlünç'ün, çarşı ve maihalle bekçilerine ilişkini 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 388 

8. — İçel Milletvekilli Ali İhsan Elıgin'in, 
ita'slfiye halindelki bazı bankaların ©ski yönetim 
'kurulu üyelerine Miskin ıBaışbakandan Sözlü sû
ru önergesi 1(6/325) 388 

9. — Ankara Milletvekili Seyffi Oktay'ın, 
sıkıyönetimce dişlerine son verilen 'kamu per
soneline ilişlkm Barbakandan sözlü soru öner-' 
gesti (6/3S6) 388 

10. — Sinop' Milletvekili Hilmi Biçerin, 
Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması proje
sine ortak olan bir firmaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü-soru önergesi (6/328) 388 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta aorunlu nakil yapıldığı iddi
alarına illişk'in Millî EgiıÖm Gençlik ve Spor 
Bakanından (sözlü «oru önergesi (6/3311) 388 

12. — Konya MlMetveklili Salim Brelin, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin 
Başbakandan 'sözlü soru önergesi (6/336) 388 

113.'— Adana MilleltJveMli Güneyt Gan-
ver'in, Çukurova Elektrik Anonim Şirke/cine 
ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanîridan 
sözlü soru önergesi (6/340) 388 
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Sayfa 
'.14. — Bursa Milldövekili Ahmet Safahat* 

'tin Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara uğra
yan çiftçilerin zararlarının 'tespitine ilişkin söz
lü sorusu ve Tarım ve Orman ve Köyisleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/341) 38.8:389 

15. — Adana MlilletvekÜi Cüneyt Can-
ver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçluları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342)- 389 

16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sır
rı Özbek'in, Atatürk Barajı ıgöl alanında ka
lacak olan Samsat İlçesine îlişkiin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/344) 389 

17. — Adıyaman Milletvekili Ahimet Sırrı 
özlbek'k, Adıyaman İli Güllbaşı İlçesinde 'ku
rulacağı iddia edilen termiik sarttrala ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
floru önergesi (6/345) x 389 

18. — Balıkesir Milletvekili CaMt Tutum' 
un, Anavatan Partisi büyük kongresinde bazı 
Devlet. Mamurlarının parti çalışmalarına alet 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/350) 390 

19. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozkurt'un, Katıma Değer Vergisinden.el
de edilen gelirlere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3'5H) 390 

20. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yülcel'in, Türkiye Sakatları Koruma 
Millî Koordinasyon Kuruluna ait paranın 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü so
ru önergesi ı(6/353) 390 

•21'. • — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozikurt'un, millî gelir 'dağılımını gösteren 
isbaitisltikî verilere ilişiklin Başbakandan sözlü 
soru önergösii (6/354) 390 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 419 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmli Nalbant-

oğlu'nun, triptik ve gümrük geçiş belgesi ve
ren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna 
lilişk'in Başbakandan sorusu ve 'Küldür ve Tu
rizm Bakanı Mehmet MÜkerrem TaşçıoığTu' 
nun yazılı cevabı (7/485) 419:421 

2. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay' 
m," Erzurum deprem konutları için tahisis ed'i-
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Sayfa 
ten keresteye dlişlkin ©ayıridırlık ve Mân Ba-
'kanı ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu ve Bayındırlık ve tsMn Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/509) 421:423 

3. — Erzurum Milletvekili Hülmi Nalbarit-
oğlu'nun, götürü vergiye talbi esnaflardan alı
nan lalturalara ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrtülk Bakanı Ahmet Kurtfcebe Alptemoçin' 
Sn yazdı cevabı (7/S18) 423:425 

4. — Erzincan MilBötvdkli'li Veysel Varol' 
un, mulh'tar maaşlarının ödenmeme nedenine 
ilişkin sorusu ve İçlişleri Bakanı Yıldırım Alk-
bulut'un yazılı cevalbı (7/536) , 425 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
iErzurum Millötveîkili Hilmi Nalbaritoğlu, ülke

mizin şu andaki görüntüsü, realite ve hükümetin tu
tumu 'konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

»stanbul Milletvekili Sabit Batumlu, 12 Eylülü 
müteakip kurulan siyasî partilerin 2 nci kuruluş yıl-
dönümüeri, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar 
ve Başkanlığın icraatı konularında gündem dışı bir 
konuşma yaptı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli de bu konuşmaya cevap verdi. 

i$anlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, «Polis 
Görev ve Yetki Kanunu Teklifini» (2/89) geri çek
tiğine dair önergesi okundu; Adalet Komisyonunda 
(bulunan teklifin geri verildiği açıklandı. 

Cumhurbaşkanlığının 1984 Yılı Kesinhesap Cet
velinin Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/768) 
(S. Sayısı : 286) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

(Bazı milletvekillerine, Bas/kanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, pre
fabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin sözlü soru 
önergesine (6/349) Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray cevap verdi; soru sahibi de cevaba 
karşı görüşlerini açıkladı. 

Sayfa 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 390 

4. .— Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inici Maddelerinin DeğaşÜrilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci 
ek) 390 

2. — M 2 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarıısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/676) (S. Sayısı : 312) 390 

Erzurum Milleîtvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
(6/357), (6/358), (6/359), 

Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, (6/326), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/340), 
(6/342), 

İBursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Özbek'in 
(6/3411), 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/350) ve 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un 
(6/351), 

ISözKi soru önergeleri, iligili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

dkaribul Milletvekili Feridun' Şafcir Öğunç'ün, 
(6/308), (6/309), (6/3H2), (6/3U7), . 

İçel Milletvekili Ali fiı'san Bigin'in (6/325) ve 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/353), 
.iSözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından, 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328> ve 
İçel Mflletvek'ili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/33.1), 
İSözlü soru önergeleri, soru sahipleri görevli ol

duklarından, 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336) ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 

{,6/344), (6/345), . 

I. —.GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standart

ları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı (1/517) 
(S. Sayısı : 311), görüşmeleri tamamlanarak kabul 
edildi ve kanunlaştı. 

Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 

Tasarı 
1. — Tanıtana Fonu Teşikili Hakkında Kanun 

Tasarısı (1/697) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa ge% tarihi : 17.5.1985) 

Teklif 
1. — Şanlıurfa Miîletıvekili Osman Doğan ve 10 

Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ba
zı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tekili 
(2/240) (Sağlılk ve Sosyal İşler ve Plan ve Büttçe Kk> 
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1985) 

Tezkereler 
1. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında, 
Başbakanlık Teskeresi (3/792) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
na) (Başkanlığa gel'iş tarihi : 16.5J1985) ' 

2. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1984 Yılı Ça
lışma Raporu ile Bilançosunun sunulduğuna ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi (3/790) (Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.5.1985) 

Raporlar 
. 1 . — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İn

tikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma Tarihi : 
17.5.1985) (GÜNDEME) 

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 
17.5,1985) (GÜNDEME) 

175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82*ye 1 inci ek) komisyondan gelmediğinden, görüş
meleri ertelendi. 

21 Mayıs 1985 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.00*de son verildi., 

Başkan 
Başlkanvekili 

Turgut HaJit Kunter 
Kâtip Üye Kâtip Üye • 

Kayseri Samsun 
Muzaffer Yıldırım Süleyman Yağcıoğlu 

. Sözlü Soru önergeleri 
II. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa alı

nan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü Soru öner
gesi (6/368) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1985) 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri personellinin ikrarriiyelerine ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1985) 

3. — Balıkesir Mliiletvdkili Davut Abaeıgirin, 
Balıkesir îli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) (Başkanlığa geliş tarihli : 16.5,1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay MilleSüyekili Mustafa Murat Söklmen-

oğlu'nun, Suudî Arabistan Devletinin, «Hatay» Mn-'" 
den pasaport alan vatandaşlarımıza vize vermediğ1! 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/547) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1985) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut- AlbacıgÜl'in, Ba
lıkesir M Gölkçeyazı Bucağı okulunun öğretmen ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/'54<8) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.5.1985) 

3. — Erzurum Miilleifevekili Hilmi Nalbanitoğlu' 
nun, Erzurum İli Hıfzııssıhha Enstitüsü Müdürlüğüne 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/549) (Başkanlığa gel'iş tarihi: 16.5.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı ilçe ve köylerin okul 
İhtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençtik ve Spor Ba-

H. — GELEN KÂĞITLAR 
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kanından yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 16.5.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hülm'i Naîbantoğlu' 
nun, Erzurum İli Ilıca İlçesindeki meslek okullarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/551) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.5.1985) 

6. — Erzurum Milletvekilii Hilmi Naîbantiöğlu'nun, 
Erzurum İli çiftçilerine verilen damızlık hayvanlara 
Miskin Tarım ve Orman ve Köyişleri Bakanından, ya-

Cumhurbaşkanmca Geri Gönderilen Kanunlar 
1. — 1918 Sayın Kaçakçılığın Men ve Takibine 

Dair Kanunun Baızı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Aynı Kanuna Bir Elk Maddle İlavesiyle 1177 Sayılı 
TüSüün ve Tültlün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 ün
cü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Ka
nununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
7.5.1985 Tarih ve 3197 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
(1/698, 3/793) (Adalet Komıteyonuna) (Başkanüiiğa ge
liş tarlifei s 21.5.1985) . 

2; — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair 7.54985 Tarih ve 3198 Sayılı Ka
nun ye Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cum* 
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derme tezkeresi (1/699, 3/794) (Adalet Komisyonu-
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1985) 

Teklif 
1. — Muş MMetivekM AtöHa Sın'in, 765 Sayılı 

Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci Madde
lerinin Degıştirilmıestine Dair Kanun Teklifi (2/241) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihli : 
20.SÜ985). 

zili soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1Ö.5.1985) 

7. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner*in, Kay
seri İlindeki baraj ve sulama çalışmalarına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/553) (Başkanlığa geliş taıiıi : 16.5.1985) 

8. — tstanlbul Milletvekili Reşlit Ülker'in, sakat
lar ve eski hükümlülerin çalışma şartlarını düzenle
yen tüzüğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/554) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.5Jİ985) 

Raporlar 

1.••— 29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Ver-
gijsi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Cl/693) {S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 21.5.1985) 
(GÜNDEME) 

2. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir 
Fricra Eklenmesine. Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/686) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 21.5.1985) (GÜNDEME) 

3. —4.1,1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) 
(& Sayısı : 324) (Dağıltima tarihi : 21.5-1985) (GÜN
DEME) 

4. — 2977 Sayılı îdarî Usul ve İşlemlerin Yenli
den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresi
nin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anaya
sa Komisyonu Raporu (1/695) (S. Sayısı : 325) (Da-
gıitma tarihi : 21.5.1985) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ ©TURUM 
Açılma Sar ti : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekİli Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbiten (K rklareli), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 101 indi Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DI$I KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun, siyasî af konusunda gündem dışı konuşma-

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce bir arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Siyasî af konusu üzerinde 'konuşmak üzere An
kara Milletvekili Sayın Nejat Abdullah Resuloğlu; 
buyurun efendim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Büyük Ata
türk'ün en 'büyük eseri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kuruluşunun 65 inci yıldönümünü kutladığımız 
şu günlerde, o eserin en mühim unsurunu teşkil eden, 
hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız Türk Milletine ait ol
duğu prensibi ile yapılan bazı münakaşalar üzerinde 
durmak istiyorum. 

Şahsî kanaatime göre, ömürlerini 'büyük Türk 
Milletinin refah ve saadeti, muasır medeniyet seviye
sine erişmesi, millî iradenin bütün iradelerin üzerinde 
tutulması uğrunda harcamış ve 'birlikte politika yap
manın şerefini birçoklarımızın ömürlerimizin «onuna 
kadar gururla taşıyacağımıza inandığımız bazı eski 
politikacılar hakkında, Anayasamıza milletin hür ira
desi ile konulan siyaset yasağının konuşularak nihaî 
'bir karara bağlanması zamanının geldiği inancında
yım. 

ömürleri boyunca millî irade prensiplerini savun
muş, daima hür, demokratik adaletin ve hukukun hâ
kim olduğu müreffeh, mamur, birlik ve beraberlik 
içinde, millî ve manevî değerlere sahip, güçlü ve kud
retli büyük Türkiye'ye ulaşmak için Atatürk milli
yetçiliğini kendilerine rehber saymış insanları, kin ve 
intikam peşinde koşan insanlar olarak görmeye ve bir 
taraftan da, bütün siyasî ve hukukî soruımluluklan 
üstlendikleri ekonomik kararları aynen tatbik eder
ken, öte yandan onların durumlarını son günlerde 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

gazetelerde güncel hale getirip, birtakım yalan yan
lış polemiklere konu yapmaya hiçbirimizin hakkı yok
tur. 

Şahsî kanaatim odur ki; kendilerini zaman zaman 
iktidar ve zaman zaman da muhalefet yapan millî 
iradenin kararlarını daima baş tacı yapan ve bunu bü
zük bir açık yüreklilikle her zaman ifadeden kaçın-
nayan eski siyasîlerin, 7 Kasım 1982 günü yapılan 
'ıalk oylaması sonunda kendileri için getirilen siyasî 
vasaklamaları da aynı açık yüreklilikle kabullendik-
'eri ve bu suretle millî iradeye olan saygılarını bir 
iefa daha ispatladıkları da açıkça ortadadır. Gerek" 
çte ve gerekse dışta birtakım bunalımlarla karşı kar
şıya olan Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanma
sında bugün için sayılamayacak kadar yarar bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, büyük Türk Milletinin ve 
onun her gücün üstünde saydığımız hür iradesinin 
vekili olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ko
nuya el koymasının zamanı çoktan gelmiştir. Yüce 
Mecliste temsil olunan siyasî partilerimizin temsilci
leri ile bağımsız arkadaşlarımızın temsilcilerinin der
hal bir araya gelerek, polemik ve dedikodulara se
bep olmayacak ve hiç kimseyi incitip, rencide etme
den bu konuya kesin ve net bir hal tarzı bulması 
ve 1982 Anayasamızla getirilen yasaklamalar 3 yıl tat
bik olunduğuna 'göre, Anayasamızın geçici 4 üncü 
maddesinin toptan kaldırılması hususunda bir muta
bakata varılması gerektiğine inanıyorum. 

Anayasamızdaki yasak hükmü bir yargı kararı de
ğildir, siyasî bir karakter taşımaktadır. Hükümetçe 
hazırlanan Af Yasa Tasarısı ise, ceza kanunlarımıza 
göre hüküm giyenlerin cezalarının bir kısmının veya 
tamamının affı istikametinde olacaktır. Bu husus da 
dikkate alındığında, eski parti yöneticilerine bir süre 
siyaset yasağı getiren geçici maddenin tümü ile Ana
yasamızdan çıkarılmasında, hiç olmazsa bu konudaki 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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polemik, tenkit ve dedikodulara son vermesi 'bakı
mından büyük yarar vardır. 

Güçlü bir Türkiye için 'birlik, beraberlik ve kar
deştik için hepimize düşen bu görevi yapmaya bütün 
arkadaşlarımın katılacağı ve kanıyan bu yaraya mer
hem olacakları inancı ile yüce heyetinize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Resuloğlu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Japonya'ya gidecek olan Başbakan Turgut 

Özd'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı tsmet Kaya Erdem'm ve
killik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/795) 

BAŞKAN — Değerli rnlilletvefcilleri, gündeme 
geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan
lığının tezkereleri vardır, önce 3 adet vekâlet tezke
resini okutup, ayrı ayrı bilgÜerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
18 -24 1985 tarihleri arasında Japonya'ya gide

cek olan Baş/bakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar; 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı tsmet Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ah

met Karaevli'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (31796) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 8 - 2 4 Mayıs 1985 tarihleri arasında Japonya'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Oımhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. —• Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savun
ma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan-' 
lığı tezkeresi (3/797) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Grubu ve Savunma Planlama Komitesi 
İlkbahar Balkanlar Toplantısına katılmak üzere 19 -
24 Mayıs 1985 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dö
nüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Aynı Kanuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 Sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 ün
cü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Ka
nununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
1197 Sayılı Kanunun bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/793) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Cumhurbaş
kanlığının ayrıca, 3197 ve 3198 sayılı kanunların bir 
daha görüşülmek üzere, Anayasanın 89 uncu mad
desine göre geri gönderildiğine dair 2 tezkeresi var
dır, bunları da ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunaca
ğım. 

1 indisini okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet MecM Başkanhğıına 
İlgi : 9 Mayıs 1985 tarih ve 3416-13537 sayılı 

yazınız. 
7 Mayıs 1985 tarihinde TüfMıye Büyük Millet 

Meclisi tavafımdan kabul edilen ve yayımlanmak 
üzere ilgideki yazınıza eki cfenak gönderilen 3197 
sayılı «1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Aynt Kamuma Bir Ek Madde îlıaıvesliyle 1177 sayık 
Tütün ve Tütün Tekeli (Hakkındaki' 'Kanonun 44 
üncü Maddesinin (a) Bendimiim ve 3078 sayılı Tuz 
Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun» İncelendi. 

1. 191'8 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca; ithal veya 
(ihracı yasak olian veya yürürlükteki ithalat ve ihra
cat rejimlerime göre ithal veya ihracı mümkün olma
yanı veya belirli kayıt ve şariHlara bağlı bulunan eş
ya ve maddeler arasımda herhangi bir ayının yapıl
maksızın 'tümü kanun kapsamına aüımıaırak bunların 
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kaçakçılığının yapıtaası halinde; hapis cezası, para 
cezası, müsadere, mal ve eşyanın müsadere edileme
mesi halinde muayyen meblağın tahsili şeklinde yap
tırımlar öngörülmüştür. 

3197 sayılı Kanun ile 1918 sayılı Kanunun bu te
mel ilke ve esprisi özel kanunlarla veya ithalat ve 
ihracat rejimine göre yasaklanmış mallar için mu
hafaza edilmekte, ancak ihracı ve ithali yasak olma
yan mallar ile ithal ve ihracı izne veya lisansa bağ
lı mallar için tamamen terkedilmekte ve buna bağ
lı olarak en önemli konu olan hürriyeti bağlayıcı ce
zalar da kaJjdırıtaaıktadır. 

Anayasa ile halen yürürlülkte olan ceza kanun
larının ruh ve esprisi benzer eylem ve faaliyetlerin 
suç oluşturanları hallinde bu suçlara benzer nitelikte 
cezalar tayin etmesidir. 

Bu nedenle Türk Ceza Kanunu kendi içinde, ben
zer suçları belli kitap ve baiblarda toplayarak ceza
larını da bu ilke çerçevesinde göstermiş bulunmak
tadır. örneğin ikinci Kitap Üçüncü Bab Devlet İda
resi Aleyhine İşlenen Cürümler adı altında; zim
mete para geçirme (202-208), İrtikap (209-210), Rüş
vet (211-227) gibi 

özel ceza kanunları da, Türk Ceza Kanununun 
bu temel sistemini benimseyip, ceza 'adaleti ve siya
seti göz önüne alınarak düzenlenmiştir. 

Devlet, kaçakçılık eylem ve suçlarını yurt efoo-
nom'ista'3 Devletin iç ve dış emniyetine ülke çıkarla
rına zarar verecek nitelikte görerek bir bütünlük 
içerisinde, suçun yoğunluğuna göre kademeli şekilde 
hürriyeti bağlayıcı cezalarla cezalandırmıştır. 

Yukarıda da açıklandığı gibi bu sistem değiştiri
lerek kaçakçılık eylemleri özel kanunla yasaklanmış 
veya merii ithalat ve 'ihracat rejimine göre ithal ve 
ihracı mümkün olmayan veya belirli kayıt ve şart
lara bağlı bulunan mal ve eşyaya göre değerfendiril-
mekti ve sadece özel kanunla veya ithal ve ihra
cat rejimine göre yasaklanmış mail ve eşyaların ka
çakçılığında hapis cezasını öngörmektedir. 

Gerek ithal veya İhracı yasak olsun, gerekse be
lirti kayıt ve şartlara tabii olsun bu malların ithal ve
ya ihracının gizlice yapıilması veya şartlara uyulma
ması halinde, Devletin disipline edici kural ve ted
birlerine karşı gelinmekte ve hatta Devlete karşı hile 
ve sahtekârMc yapılmaktadır. 

Bu bakımdan yoğunluğu çok olan ve içeriği mil
yarlarca Ikıayı bulan bir toplu veya teşekkül halinde 
•işlenen ancak özel kanunla veya ithalat veya ihracat 
rejimiyle yasaklanmamış mail ve eşya kaçakçılığında 
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hürriyeti (bağlayıcı ceza tayin edilmemesi düşünüle
mez. Bu nedenle bu tür kaçakçılığa ekonomik suç ni
teliği de vermek mümkün değildir. Kaldı ki, mevzuatı
mızda ekonomik suç kavramı da yoktur. Bu ve buna 
benzer suçların ekonomiilk suç sayılması halinde TCK' 
nıun Onuncu Babında yer alan Mal Aleyhine işlenen 
Cürümleri de ekonomik suç olarak kabul etmek gere
kecektir, Böyle bir düşünce ise tüm ceza adalet ve 
siyaseti ile bağdaşır nitelikte değildir. 

Diğer taraftan Kanunun gerekçesiınde de belirtil
diği üzere, bu suçlar, Devletin ithalat ve ihracatta 
alacağı vergi ve resimleri hiç ödememek, noksan 
ödemek gibi amaçlarla mıal ve eşyayı başka türlü 
beyan etmek veya muafmış gibi göstermek veya it
hal ettiği eşyayı gümrük muamelesine arz etmemek 
şeklinde istenmektedir, denilmektedir. Burada sade
ce gümrükten geçen malardan söz edilmektedir. Oy
sa hiç gümrüğe girmeksizin çok büyük miktarlarda
ki malların yurt içine gizlice sokuluşu göz ardı 
edilmektedir. Durum bu şekilde kabul edildiğinde 
Devlete karşı hile ve sahtekârlık yapan kişi ile, bu 
yollara başvurarak kaçakçılık yapan kişiler arasında 
herhangi bir ayrım yapıimaması zorunluluğu kendi
liğinden ortaya çıkmaktadır. Bu balkımdan benzer 
suçlara değişlik ceza verilmesi suç ve ceza adaleti, 
genelliği ve eşitliği ilkesi yönünden saırsılmış olacak
tır. 

Bu konuya örnek olarak Türk Ceza Kanununda 
yer alan 'evrakta sahtekârlık (339 - 349), hüviyet cüz
danı ve nüfus cüzdanı, pasaport, ruhsatname ve be
yannamelerde sahtekârlık suçları (350 - 357) ile «Çek
le Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun» hükümlerine göre kar
şılıksız çek verme suçu gösterilebilir. 

I 2. Ceza Hukukunun karakteri itibariyle en önem-
I li özelliıklerindien bini, ceza kuralılarının ancak yasa-
I ma organı tarafından konabilir ve düzenlenebilir ol-
I maşıdır. Toplum içinde diğer organların ceza hu-
I kuku yaratmak hususunda herhangi oir yetkisi yok-
I tur. 
I Ceza hukukunun anailke ve özeliklertinden başta 
I geleni suçluların kanun tarafından tayini «suçta fca-
I nündük», cezaların da kanun tarafından belirienme-
I si «cezada kanunilik» ilkesidir. 
I En büyük değer ve nimetin hürriyet olarak ka-
I bul olunduğu toplumsal hayatla hürriyetleırin sınır-
I landınlmasınin zorunlu olduğu hallilerin, toplumu tem-
I. sil eden «Yasama Organı» tarafından gerçekleştiril-
| mesi zorunludur. Zira, hürriyetlerin sınırlandınılma-
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sı ancak zorunlu olan balende kabul edilebilir ve 
bu zorunluluğu takdir yetkisi de, ancak «egemenliği» 
temsil eden «kanun koyucuya'» aittir. Kaildi ki, böy
le bir yetkimin «yürütme organına» tanınması, çeşit
li mahzurlar yaratacak mahiyettedir. 

«Kanunilik» prensibine riayet edilmediği takdir
de, pahsın fiili ve hareketlerine hâkim olabilmek ik
tidarı, tamamen yok edilmiş olur. Hangi hareketle
rinden dolayı ne zatman ve ne suretle cezaya uğra-
yacağıını kestirmek imkânından yoksun duruma dü
şecek olan kişi, çök kere hıaıreket yerline hareketsiz
liği tercih edecek veya en kötüsü, yürütmenin hir ko
nuyu zaman süreci içinde suç olmaktan çıkaracağı
nı düşünerek rahatlıkla suç işleyecektir. 

1918 sayılı Kanunun sistemi değiştirilerek ithalat 
ve ihracat rejimine bağımlı hale getirildiği takdirde 
beynelmilel bir kunall olan "ve bütün devletler tara
fından kabul edilen «Suç ve cezalardaki kanunilik 
prensibi» ortadan kaldırılmış, olacaktır. 

3. Diğer taraftan kanun düzenlemesi bakımın
dan da birtakım çelişkiler meydana gelmiştir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun yürürlüklte olan ve 3197 sayılı Kanunla de
ğiştirilmeyen 26 ncı maddesinde; 

«Kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getiren
ler ile idare edenler 'beş seneden yedi seneye kadar 
hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırla^ 

Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılan
lar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve 
elibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

KaçakçıMc l e iştigal etmek maksadıyla ilki veya 
daha fazla kimselerin evvelden anlaşıp 'birleşmeleri 
kaçakçılık için teşekkül sayılır.» 

Hükmü mevcuttur. Bu hüküm 19T8 sayılı Kanu
nun genel esprisini ortaya koymaktadır. 

Bu hale göre, kanunun yürürlüğe girdiği takdir
de, kaçakçılık amacı ile teşekkül vücuda getirenler 
hiçbir eylemde bulunmasıaHar 'dahi 26 ncı maddede 
yazılı miktarda hapis ve para cezalarına mahkûm 
edilecekler, buna karşılık bu teşekkül, memlekete 
ithalli ve ihracı yasak lolmayan veya ithal ve ihracı 
izne veya lisansa bağlı malları mevzuata aykırı şe
kilde kaçak olarak getirdiği takdirde sadece para 
cezasına mahkûm edilecek ve daha önce olduğu gibi 
kaçak mal veya eşya müsadere edilecektir. 

Yürürlükteki Kanunda ve 27 nci nüaddede; ka
çakçılık suçunun teşekküle mensup olanlar tarafın

dan işlenmesi hailinde failler hakkında on seneden on-
ıbeş seneye kadar ağır hapis, toplu olarak yapılması 
halinde ise faillere sekiz seneden oniki seneye kadar 
ağır hapis cezası verilmektedir. Görülüyor ki, bu-
kadar ağır hapis cezası basit bir para cezasına dö
nüştürülmektedir. 

Buna göre, kaçakçılık maksadıyla teşekkül mey
dana getirenlere en az beş sene hapis cezası verilir
ken, bu teşekkül mensuplarının kaçakçılık yapmaları 
halinde ise sadece para cezası ile yetinilmesi, bu iki 
madde arasında çelişki meydana getirecektir. 

4. Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesin
de «ÖNÖDEME» müessesesi kalbul edilmiştir. Bu
na göre; 

Yalnız para cezasını 'gerektiren bir suçtan hak
kında tahkikat yapılan bir kişi para cezası rnakdu 
ise bu miktarı, aşağı yukarı hadleri gösterilmiş ilse 
aşağı haddini; soruşlturma giderleriyle birlikte, Cum
huriyet Savcılığınca kendisine yapılacak tebliğden 
itibaren on gün içinde merciine ödediği takdirde hak
kında kamu davas* açılmayacaktır. 

Türk Ceza Kanununda yer ailah bu madde kar
şısında 3197 sayılı Kanunda ve muhtelif maddelerde 
para cezası yüzbin liradan onmiılyon lira olarak be
lirlenmesine rağmen fail yukarıdaki .maddeden isti
fade edecek ve yüzbin lira ödeyerek takibattan kur
tulacaktır. 

5w Gözden uzak tutulmaması gereken bir konu 
da yine Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinde 
yer alan ibir hüküm ile bu Kanunla 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve TafciMme Dair Kanuna ilave edilen 
Ek 7 nci ma'ddededirH 

Her iki maddede de; «'Bir cürrnün veya kabaha
tin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşrolu
nan kanunun hükümleri birbirinden farklı ise faikı 
lehine otlan kanun tatbik ve infaz olunur.» Hükmü 
yer almaktadır. 

Bu maddelerim; sonucu olarak, bugün çok ağır 
hapis ve milyarlara varan ve geçen para cezalarına 
mahkûm hükümlüler ağır hapis cezasından tama
men kurtulacakları gibi kanunun geçici maddesinde 
aynen infazı kararlaştırılan para cezalarının da bu 
miktarda tahsil kalbi olmayacaktır. 

6. Bu nedenlerle Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince 7.5.1985 tarih ve 3197 sayılı «1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek 
Madde İlavesiyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ben-
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dlkıin ve 3078 sayılı Tuz 'Kanununun 27 inci Madde
sinin Oeğişttrüıtoîiesiin© Dair Kamun» blir defa daha 
görüşülmek üzere lialdie edinmiştir; 

Arz ofaııur, 
Kenan EVREN. 
iGumJhurlbaşıkaını 

BAŞKAN — ©Bgilertaıize sunulmuştur. 
5. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 

Hükümlere Dair 3198 sayılı Kanunun bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (31794) 

BAŞKAN — Diiğer tezkereyi okutuyorum: . 

Türkiye Büyük Millet Mecl'is'i Başkanlığına 
İlgi.: 9 Mayıs 1985 tarih ve 3205-12663 sayılı ya

zınız.-
7 Mayıs 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec

l'is'i tarafından kalbul edilen ve yayımlanmak üzere 
ilgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 3198 sayılı 
«(Bazı Suç Failleri Hakında Uygulanacak Hükümlere 
Dair Kanun» incelendi. 

Devletin şahsiyetine karşı cürümlerin, devletin var
lığı yönünden taşıdığı önem ve bu fiillerin tamamlan
ması durumunda yaratabileceği zararın ağırlığı, göz 
önüne alınarak günün koşullarına göre, geçici de olsa 
mevzuatımızda yeniden düzenlemelerin yapılmasını 
zorunlu kılmıştır. 

'Bununla birlikle kanunun ikinci defa görüşülme
sini gerektiren hususlar aşağıda belirtilmiş bulunmak
tadır 9 

1. Türkiye Oumhuriyelti Anayasasının 14 üncü 
maddesinde, 

«Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü
ğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin var
lığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri 
yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre, tarafından 
yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, 
din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi 
bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir dev
let düzenini kurmak amacı ile kullanılamazlar.» 

(Hükmü yer almakta ve Anayasanın 87 nci mad
desinde de 14 üncü maddedeki fiillerden dolayı hü
küm giyenlerin genel veya özel olarak aff edilemeye
ceği vurgulanmaktadır. 

Anayasanın bu amir hükmüne karşılık kalbul edi
len Kanunda; teşekkül, çete veya cemiyet tarafından 
işlenen suçlara iştirak etmiş veya etmemiş olan örgüt 

üyelerinin tamamen cezadan kurtulmalarını sağlaya
cak biçimde düzenleme yapıldığı görülmektedir. 

Bu nedenle, Türk Ceza Kanununun (Devletin Şah
siyetine Karşı Cürümler) başlığı altında yer alan 125 
ila 173 üncü maddelerindeki suçları işleyenler hak
kında hiç ceza verilmemesi gibi bir hükmün getiril
mesine ve bu yolda düzenleme yapılmasına imkân 
görülmemektedir. 

Kaldıki, Türk Ceza Kanununun 141/7 ve 142/7 nci 
maddelerinde cezadan belli oranlarda indirilme hali 
kalbul edillmesine rağmen, bütünü ile cezadan kurtul
ma gibi bir husus söz konusu değildir. 

ÛBu balkımdan, incelenen Kanunun 1 inci ve Geçici 
Maddesinde Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde olduğu gibi, kademeli bir ceza indiri
mini öngören düzenlemenin yapılması uygun ola
caktır. 

2. Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasın
da teşekkül, çete ve cemiyet tarafından işlenen suçlara 
iştirak etmeyen mensupları ile iştirak etmiş olan men
suplarının aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutul
duğu1 görülmektedir.! 

Ceza, fiilin yarattığı «tehlikenin» veya «zararın» 
karşılığı olarak verildiğine göre bu iki hali birikirin
den ayırmak ve cezayı buna göre kademeli olarak 
'belirlemek gerekmektedir.: 

iBöylece örgüt elemanlarının suç işleyip işlemedik
lerine bakılarak, ayrıma tabi tutulmak suretiyle dü
zenleme yapılması kanunların «genellik» ve «eşitlik» 
ilkesine uygun düşecektir^ 

3; Kanunun Geçici Maddesinin (JBfb) bendinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ortada hiç
bir indirim ümidi olmadan ve takibata başlamadan ön
ce vermiş olduğu bilgilerle teşekkül, çete veya cemi
yetin dağılmasına neden olanlar, teşekül, çete veya 
cemiyetin meydana çıkmasına se'bep olanlar, ̂ teşekkül, 
çete veya cemiyet üyelerinin mukavemet göstennek-ı 
sizjn kendiliklerinden çekilerek güvenlik kuvvetlerine 
silah ve malzemelerini teslim edenler veya bilgi ve 
'belgelerle veya gösterdikleri çabalarla teşekkül, çete 
veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel 
olanlar hakkında ölüm cezası yerine 15 yıldan, müeb-
'bet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilecek diğer cezalar dörtte 
bire kadar indirilerek hükmolunacaktır.. 
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Görüldüğü üzere bu biçimdeki kademeli ceza in
dirimi yapılması, Anayasa ve mevzuata uygun bir 
düzenlemedir.. 

Bu bakımdan Kanunun tümünde Geçici Madde
nin (B/b) bendindeki sistemin benimsenerek düzen
lemenin yapılması uygun olacaktır. 

4, 3198 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, 
Haklarında Türk Ceza Kanununun 141 inci madde
sinin 7 numaralı fıkrası, 142 nci maddenin 7 numa
ralı fıkrası, 171 inci maddenin son fıkrası, 404 üncü 
maddenin 3 numaralı bendi ile son fıkrası ve bu Ka
nun hükümleri uygulananlar için, ilgilinin isteği ha
linde Devlet tarafından hüviyet değiştirme dahil ge
reken her türlü koruma tedlbM alınacaktır. Türk Ce
za Kanununun 170 inci maddesinde de aynı niteMkte 
hüküm bulunduğundan, maddeye dah'ü edilmesi ya
rarlı olacaktır./ 

ı5. Kanundan yararlananların daha sonra, Kanun 
kapsamına giren yeni bir suç işlemeleri halinde, bu 

, Kanun hükümlerinden tekrar faydalandınlmamaları 
konusunda ve işledikleri suç nedeniyle haklarında 
ceza tayin edilirken bir artırıma gidilip gidilemeye
ceği hususunda bir düzenleme yapılmadığı anlaşıl
maktadır. 

Ceza hukuku prensipleri göz önüne alınarak bu 
konularda da bir düzenleme yapılmasının yerinde 
olacağı düşünülmektedir. 

Yukarıda açıklanan farklı uygulamanın giderilme
si ve kalbul buyurulan Kanun sistematiğinin daha. iyi 
'belirlenmesi ve uygulamada doğacak tereddütlerin gi
derilmesi için, 7.5.1985 tarih ve 3(198 sayılı «Bazı Suç 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 
«Sözlü Sorular kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır; görüş
mesine başlıyoruz. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 

Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Ka
nun» Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir da
ha görüşülmek üzere ilişikte iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur sayın,mil

letvekilleri. 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Cenevre'de yapılacak olan Uluslararası Ça

lışma Konferansına katılacak heyete, Bitlis Milletve
kili Raf et İbrahimoğlu'nun da dahil edilmesine dair 
Başbakanılk tezkeresi (5/49) 

BAŞKAN — Şimdi, Başbakanlığın, Anayasanın 
82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, 
okutup onaylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 - 27 Haziran 1985 tarihleri arasında Cenevre'de 

yapılacak olan Uluslararası Çalışma Konferansına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doç. Dr. Mus
tafa Kalemli'nin başkanlığında katılacak heyete Bit
lis Milletvekili Rafet ibrahimoğlu'nun da dahil edil
mesi düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
ve 3069 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre alına
cak kararın gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 2 nci soruya geçiyoruz. 
Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

BAŞKAN — 3 üncü soruya geçiyoruz. 
Sayın öğünç?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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4 .— İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/309) 

BAŞKAN — 4 üncü soruya geçiyoruz. 
Sayın öğünç?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6J312) 

BAŞKAN — 5 inci soruya geçiyoruz. 
Sayın öğünç?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanioğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(613-59) 

BAŞKAN — 6 ncı soruya geçiyoruz. 
Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 7 nci soruya geçiyoruz. 
Sayın öğünç?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 

halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 8 inci soru, soru sahibi görevli ol
duğu için ertelenmiştir. 

9. — Ankara Milletvekili S ey fi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 9 uncu soru, soru sahibi izinli ol
duğu için ertelenmiştir. 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçenin, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya iilşkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — 10 uncu soru da, soru sahibi görev
li olduğu için ertelenmiştir. 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 11 inci soruya geçiyoruz. 
Sayın Sağlar?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst dü

zey yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 12 nci soruya geçiyoruz. 
Sayın Erel?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver7in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

BAŞKAN — 13 üncü soruya geçiyoruz. 
Sayın Canver?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz

bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

BAŞKAN — 14 üncü soruya geçiyorum. 
Sayın Özbek?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Bu

rada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
A. Sabahattin Özbek 

Bursa 

Soru 1. Bu yıl ülkemizin birçok yerlerinde kış 
soğukları normallerinin çok altına düşmüş ve Özel
likle zeytin, turunçgiller, muz ve seralarda büyük za
rarlar yaptığı öğrenilmiştir. Durumun tüm açıklığa 
kavuşturulabilmesi ve zarar gören köylü ve çiftçile
rin bu zararlarının karşılanabilmesi için bu yılki don 
zararlarını tespit etmek üzere Marmara, Ege, Akde
niz bölgelerinde zeytin, turunçgiller, muz ve seralar
da incelemeler yapmak üzere kaç ekip kurulmuştur? 

Soru 2. Bu ekiplerde kaç uzman çalıştırılmıştır? 
Soru 3. Ekipler don zararının başladığı günden, 

zararın kesinleştiği Nisan 1985 ayına kadar kendile-
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rine ayrılan bölgelere kaç defa gitmiş ve kaç müşa
hede yapmışlardır? 

Soru 4. Bu tetkiklere göre sözü edilen yerlerde 
muhtelif mahsuller için ne nispette ve ne kadar za
rar tespit edilmiştir. 

Soru 5. Tespit edilen bu zararları karşılamak 
bakımından Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

Soru 6. Uygulanacak tedbirlerin en geç ne za
mana kadar bitirilmesini planlamış bulunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KöYlŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; daha önce Sayın Edip özgenç'in öner
gelerine arz ettiğim cevapta da belittiğim gibi, 1985 
yılı kış döneminde ülkemiz çok ağır kış şartları ya
şamıştır. Sühunetin mevsim normallerinin altına düş
mesi, özellikle kıyı şeridinde nakıs 8 derece ile nakıs 
16 dereceye kadar inip, 3 ila 15 gün süreyle devam
lılık göstermesi, tarım ürünlerine önemli ölçüde za
rarlar vermiştir. Bakanlığıma gelen bilgilere göre 
narenciye, zeytinlik çeşitli meyve ve sebze ile örtü 
altı sebzeciliği zarar gören ürünler arasındadır. Bu
nunla beraber, Bakanlığıma bağlı il müdürlüklerin
ce meteorolojik bültenler ve tahminler izlenerek, don 
olayı öncesi alınması gerekli tedbirler, imkânlar öl
çüsünde çiftçilerimize duyurularak zararın asgariye 
indirilmesine gayret sarf edilmiştir. Meydana gelen 
don afetinin vukuunda ise, ilçelerde ve illerde 2090 
ve 5254 sayılı kanunlar gereğince, asgarî birer adet 
hasar tespit komisyonu teşekkül ettirilmiştir. Lüzu
mu halinde ise, illerde komisyon başkanı olan vali
ler, ilçelerde ise kaymakamlar bu komisyonların ade
dini artırabilme yetkisine sahiptirler. 

özellikle kıyı şeridinde meydana gelen bu yılki 
don olaylarının etkilerini araştırmak üzere bölgedeki 
araştırma enstitülerinin uzmanları ile ziraat fakülte
lerinin ilgili kürsülerinin temsilcilerinden oluşan ekip
lerce, durum tetkiki yapılmış olup, alınacak tedbirler 
hususunda raporlar hazırlanmıştır. Kurulan komis
yonlarda, bahsedilen kanunlarda belirtilen üyelerden 
yeteri miktarda çalıştırılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, şubat ve mart aylarında 
^meydana gelen don olaylarının etkilerinin ön tespiti 
yapmak maksadıyla komisyonlar, afetin vukubuldu-
ğu mahallere gitmişlerdir. Ayrıca, vegetasyonun baş
laması sebebiyle olay mahallerine nisan ayında tek
rar kontrole gidilmiştir. Nisan ayında yapılan tespit^ 
lerin ağaçlardaki nihaî zararların belirlenmesine kâfi 

gelmediği anlaşıldığından, çalışmaların mayıs ayı 
içerisinde sürdürülmesi de uygun görülmüştür. Mey
dana gelen zararların nispetleri hakkında açıklama 
yapmak, ancak çalışmalar neticelendiğinde mümkün 
olabilecektir. Hasar tespit çalışmaları bitmediği hal
de, bakanlığıma bağlı il müdürlüklerince ön tedbir 
olarak fide temin edilmiş ve örtü altı sebze dikimleri 
yeniden sağlanmıştır. Bu bölgedeki çiftçilerimize fi
dan tahsisinde öncelik tanınmıştır. 

Muhtemelen, kesin tespitlerin komisyonlarca ma
yıs ayı sonuna kadar alınması, ilçe ve il komisyon
ları kararı ile gerekli raporların haziran ayı sonuna 
kadar bakanlığıma ve ilgili kredi kuruluşlarına ulaş
ması beklenmektedir. Ancak, sonuç değerlendirilme
sinden sonra, kanunlarımızın amir kıldığı hususlar 
çiftçilerimizin lehine yerine getirilebilecektir. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sabahattin Özbek, yapacağınız bir açıklama 

var mı efendim? 
AHMET SABAHATTİN ÖZBEK (Bursa) — Sa

yın Başkan, anlaşılıyor ki, bir şeyler yapmaya çalışı
yorlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Soru cevaplandırılmıştır. ^ 
15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza

evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (61342) 

BAŞKAN — 15 inci soruya geçiyoruz. 
Sayın Canver?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek* 

in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) . 

BAŞKAN — 16 ncı soruya geçiyoruz. 
Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

ini Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN —17 nci soruya geçiyoruz; 
Sayın Ahmet Sun Özbek?.. Burada. 
Bu soruya cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
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Soru ertelenmiştir. 
18. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana

vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 18 inci soruya geçiyoruz. 
Sayın Cahit Tutum?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/351) 

BAŞKAN — 19 uncu soruya geçiyoruz. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt?.. Burada. 

Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddi
asına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

BAŞKAN — Gündemin 20 nci sırasındaki sözlü 
soru, soru sahibi izinli olduğundan ertelenmiştir. 

21. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistikî veri
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/354) 

BAŞKAN — 21 inci soruya geçiyoruz. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
«Kanun Taşarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer Işkr» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki teklifin maddeleri komisyondan 
gelmediğinden bunu geçiyoruz. 

2. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 
312) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki tasarıya geçiyoruz. 
İkinci sıradaki, 312 sıra sayılı 1412 Sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 26.8.1984 tarihli 85 in
ci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birledim Tuta
nağına eklidir. 

(2) 312 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, kayıtlara göre Milliyet
çi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Rıfat Baya-
zı't, Halkçı Parti Grubu adına Sayın Coşkun Bayram 
söz almışlardır. 

Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli millet
vekilleri; 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Ta
sarısı üzerinde grubumuzun görüşlerini arz edece
ğim; bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

20.8.1929 tarihinde yürürlüğe giren 1412 sayılı Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunu, geçmiş günlerin ih
tiyaçlarına göre 15 defa değişiklik geçirmiştir. 

İlk soruşturma müessesesinin, yani sorgu hâkimli
ğinin kaldırılması defalarca münakaşa edilmiş, fakat 
bîir türlü kaldırılamamıştı. 

Beşinci Beş Yıllık Plan görüşmesi ve 1985 Malî 
Yılı Bütçe müzakereleri sırasında Adalet Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde görüşlerimizi yüce Meclise arz eder
ken, sorgu hâkimliği müessesesinin kaldırılarak, daha 
süratli bir şekilde Cumhuriyet savcılarına bu görev
lerinin yaptırılması önerilmişti. 

Bu kerre sayın hükümet, görüşümüzü dikkate ala
rak bu müesseseyi kaldırmış, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda bu müessesenin kaldırılması nedeniy
le pek çok maddelerde değişiklik getirilmiş ve bazı 
maddelerdeki eski hukukî tabir ve terimler Anaya-
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saya, günün koşullarına uygun şekilde değiştirilmiştir. 
Bu çalışmalarından dolayı, başta Sayın Adalet Ba
kanı olmak Üzere, sağlıklı çalışan bakanlık teşkilatına 
ve Adalet Komisyonu Başkan ve üyelerine şükranla
rımızı sunarız. 

Tasarının birçok maddelerindeki değişiklikler, sor
gu hâkimliği müessesesinin kaldırılması ile ilgili mad
delerdeki düzeltmelerden ibarettir. 

Tasarının 7 nci maddesi, ayrıca hâkimin reddin-
deki haksız redden dolayı para cezası miktarını ar
tırmış ve 9 uncu maddesi, tebligatın 7201 sayılı Teb
ligat Kanununa göre yapılması esasını kabul etmiştir 
ki, bu da bir eksiklikti; tamamen yerinde getirilmiş 
bir hükümdür. 

Tasarının 10 uncu maddesiyle, tutuklu ve acele 
işlerde davaların süratle gördürülmesi için kolaylık 
sağlamıştır. 

Tasarının 11 inci maddesi, tanıkların daveti ile 
mazeretsiz gelmemeleri halinde para cezasının mik
tarını artırmış ve mahkemeye gelen tanıklara verile
cek ücretle mütenasip olmayacak şekilde fazla mik
tarda artış yapılmış olup, bu artış fazla olduğundan, 
bu hususta tarafımızdan bir önerge hazırlanmıştır. 

Tasarının 14 üncü maddesindeki, para cezası da 
fazla olup, tasarının 11 inci maddesine atıf yapılmış
tır. önerge kabul edildiği takdirde, bu konu halledil
miş olacaktır. 

Tasarının 15 inci maddesinde, bilirkişiler yönün
den açıklık getirilmiş ve 16 ncı maddesinde de, bilir
kişilere, tanıklara uygulanacak sorumluluğun aynen 
uygulanacağı öngörülmüştür. • 

Tasarının 19 ve 20 ncı maddelerinde açıklık getiril
miştir. 

Tasarının 21 inci maddesiyle getirilen tutukluluk 
süresinin tetkikinin, 15 güne indirilmesi sakıncalıdır; 
hükümet teklifi gibi olması daha uygun olacaktır. 
Bu konuda bir önerge hazırladık;.Başkanlık Divanı
na sunulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlerin elinde bin
lerce dosya vardır. Bu dosyaları 15 günde bir ellerin
den geçirmeleri imkânsızdır. Esasen, kanunun değişti
rilmesi istenilen maddesinde bu müddet 1 aydır. Bu 
1 aylık müddet hükümetin teklifinde de aynıdır; fa
kat komisyonumuz nedense bunu 15 güne indirmiş. 
Bu, hâkimlere ve tatbikatçılara birçok zorluklar ge
tirir, birçok sızlanmalar meydana gelir. Zaten tutuk
lu haftada bir, 15 günde bir resen dilekçe vererek du
rumunu incelettirir, tahliye talebinde bulunur; bu in
celemeler de mevzuatta mevcuttur. 
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Tasarının 24, 26, 30, 32 ve 33 üncü maddelerinde 
açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 25 inci maddesindeki hükümet teklifi 
daha uygundur. Çünkü, usulün 128 inci maddesin
deki teklifin aldığı şekil, usulün 108 inci maddesine 
aykırı düşeceği gibi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanununun 16 ncı maddesine de ters düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde bulunan 108 ve 
128 inci maddelere göre, suçlunun, yakalandığı yer
den savcılığa getirilinceye kadar geçen süre hariç, 
48 saat içerisinde hâkim huzuruna çıkarılması gere
kir. Bu, kanunların hepsinde böyledir. Burada istisnaî 
bir hal getirilmiştir; fakat diğer maddelere ters düş
mektedir. Bu vesile ile bu konuda bir önerge hazırla
dık, takdim ettik; takdir yine sizlerindir. 

Tasarının 39 uncu maddesinde, Cumhuriyet savcı
larına dava açmama hususunda, delilleri takdir yet
kisi verilmiştir. Takipsizlik kararlarının, delillerin or
taya çıkmasına kadar muteber olduğu ve itirazla da 
kaldırılabilmesi mümkün ise de, kanunun 164 üncü 
maddesinin aynen kalması daha uygun olurdu. Bu 
da komisyonun ve yüce Meclisin takdirine bırakılmış
tır. 

Tasarının 40, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 
65, 66 ncı maddeleriyle açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 44 ve 45 inci maddelerindeki, Usulün 
221 ve 222 nci maddelerindeki «Talik» ve «Tehir»in 
ifade ettikleri mana, ayrı ayrı olduğu halde, bunların 
tek ifade ile «Ara verme» olarak nitelendirilmesi uy
gun olmaz. Bu konuda da, komisyonun tekrar, mad
deleri geri alarak, incelemesini rica ediyoruz. 

Tasarının 59 uncu maddesinde «Temyiz oluna
maz» hükümleri arasına alınan 300 bin lira para ce
zası ve yukarı haddi 1 milyon lirayı geçmeyen para 
cezasını gerektiren suçlardan beraat hükmünün tem
yiz edilemez oknası uygun olmaz. Bugün 300 bin lira 
az. bir para değildir. Evet paranın iştira gücü günbe
gün azalmaktadır; belki ilerisi için normal olur; ama 
bunu da yine komisyonun takdirine bırakıyoruz. 

Tasarının 60 inci maddesinin, bilhassa temyiz 
şartının kaldırılmasının çok yerinde olduğunu vurgu
lamak isterim. 10 liralfk temyiz şartı; dosya üzerin
de muhabere masrafları vesair tahkik masrafları ica
bında 20 misline çıkıyordu, devlete birçok zararlar 
veriyordu ve aynı zamanda kırtasiyecilik oluyordu; 
Bu 10 lirayı kaldırmaları hakikaten yerindedir. Esa
sen bunu çokları da vermez; fakrü hal ilmühaberi alır, 
dosyaya onu koyarlardı. 

Tasarının 68 inci maddecinde, muhakemenin iade
si talebinin reddi halinde, para cezasının 10 bin lira-
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dan 100 bin liraya kadar olması önerilmiş olup, hak 
aramayı önleyici nitelikte bulunduğundan, fazla gö
rülmektedir; bunun 2 500 liradan 5 000 liraya kadar 
olması daha uygun olur. Bunu da yüne yüce komisyo
nun takdirine bırakıyoruz. 

Tasarının 72 nci maddesinde yapılan açıklama ve 
para cezası uygun olup, 73, 74, 75, 76 ncı maddelere 
de açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 79 uncu maddesi, ki idarî taksimatta 
nahiye teşkilatının kaldırılması yoluna İçişleri Ba
kanlığı tarafından gidilmiş olması nedeniyle, nahiye 
müdürlerinin madde metninden çıkarılmasını komis
yonun takdirine bırakırım. Çünkü, birçok nahiye mü
dürlükleri kaldırılmıştır, teşkilatta kaldırılan nahiye 
müdürlerinin yerine yenilerinin tayin edilmemesi ten
kit edilmektedir. Bunu maddenin içerisinde bırakmak 
biraz sakıncalıdır; ama şimdi halen Nahiye Müdür
leri Kanunu yürürlükte olduğu için, bu konuda bir 
önerge vermedim. Yalnız, komisyondan dikkatlerini 
bukonuya vermelerini rica ediyorum. 

Tasarının 85 inci maddesinde ek 5 inci madde 
hükmü yerindedir. 

Tasarının 83 üncü maddesiyle, bu kanunla kaldı
rılan ilk tahkikat hükümleriyle ilgili olarak, diğer 
kanunlarda geçen «İlk tahkikat» ibaresi «Hazırlık» 
olarak değiştirilmiştir. «Diğer kanunlarda, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun ilk tahkikat hükümle
rine yapılan atıflar, kamu davasının hazırlanmasına 
ilişkin hükümlerine yapılmış sayılır. 

Diğer kanunların ilk tahkikatın yapılmasını zo
runlu kılan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır» şek
lindeki hüküm, hazırlık tahkikatının çıplak olarak 
mahkemeye şevki ve havalesini öngörür şekilde olmuş
tur. idarî mercilerin verdiği mahkemeye şevke ilişkin 
kararlarda, önceden olduğu gibi, Cumhuriyet savcılık
larınca sevk iddianamesiyle gönderilmesi daha uygun 
olurdu. Esasen, Anayasamızın 129 uncu maddesinin 
son fıkrası izin müessesesini getirmiştir. Bilhassa 1609 
sayılı Kanunda bu izin müessesesi vardır. Buna göre 
bir düzenleme getirilmesi daha uygun olur. Zanneder
sem, bu konuda da bir önerge hazırlanmıştır; «Usu
lün 163 üncü maddesine göre» denildiğine göre, bunun 
yine böyle bir iddianameye bağlanmasının daha uyv 
gun olacağı kanısındayım. Sevk iddianamesini bu şe
kilde bir iddianame olarak göstermek daha uygun 
olur. Takdir, yine arkadaşlarımızındır. 

Memurin Muhakemat Kanununa göre yönetim ku
rullarının kararları; Hafta Tatili Kanununun 9 uncu 
maddesine uygun olarak tanzim edilen tutanak, tra

fik suçlarına ait zabıt varakalarının çıplak olarak il
gili mahkemeye gönderilmesi, kamu davası açılması 
yönünden sakıncalı olup, sevk iddianamesiyle gönde
rilmesi daha uygun olur kanısındayım. Senelerce bu 
sevk iddianamesi - demin de arz ettiğim gibi - kulla
nılmıştır; fakat son zamanlarda kendiliğinden bırakıl
dı. Bunu daTlatırlatmak istiyorum. 

Tasarının 84 üncü maddesiyle değiştirilen «Zabıt 
varakası (zabıtname)» gibi kanunî tabilerin ilgili mad
delerde olduğu gibi kalması daha uygun olur. Aksi 
halde, terim kargaşalığına sebep olunur. Ayrıca, mad
delerin müzakeresi sırasında redaksiyona ilişkin ma
ruzatımız olacaktır. Bu konuyu da arz ediyorum. 

Büzler, Anayasamızın 139 uncu maddesine göre 
hâkim ve savcılarımızı birbifinden farksız teminat al
tında görüyoruz; onlara inanıyoruz, inancımız tam
dır. Genç hâkim ve savcılarımızın yetiştirilmesi için 
staj akademileri kanununun bir an önce getirilmesini, 
böylece davaların sağlıklı ve süratli yürütülmesini 
bekler, bu vesile ile hepinize grubum adına saygılar 
sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
• HP Grubu adına Sayın Coşkun Bayram, buyurun 

efendim. 
HP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM (Ada

na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül
mekte olan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
hakkında Halkçı Parti Grubunun görüşlerini dile ge
tirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Genel bir tarifle, devletin cezalandırmak hakkı ile 
sanığın hürriyet hakkı arasındaki çatışmayı ceza hu
kuku kaidelerine göre ve gerekçeli bir kararla çözmek 
yetkisi olarak tanımlayabileceğimiz ceza yargılama
sına ait usul ve kaideler 20 Ağustos 1929 tarihinden 
beri yürürlükte bulunan 1412 sayılı Yasa ile düzenlen
mektedir. Bu yasa, memleketimizin değişen şart ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından çeşitli tarih
lerde değişikliğe uğramıştır. Şu anda gündemde bu
lunan bu tasarı da aynı gerekçe ile yüce Meclisin hu
zuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli üyeler, toplumun menfaati suçlunun sürat
le ve en uygun şekilde cezalandırılmasını gerektirir. 
Zira, gecikmiş adalet adalet değildir, hatta en büyük 
adaletsizliktir. Bunun yanında, fertlerin menfaati ise, 
masum olan kişinin suçlu zannı ile cezalandırılma
masını gerektirir. Yani, masum olan kişinin suçlu zan
nı ile cezalandırılmasını önleyecek her türlü yasal ted
birin alınması şarttır. Ceza usulü bir toplumun bütün 
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fertlerini çok yakından ilgilendiren bir konudur. Zira, 
ceza usulü kusurlu olan bir memlekette huzurun ol
ması sözkonusu değildir. Ceza Kanununu ihlal et
memek elimizdedir, fakat haksız yere takibata uğra
mamak elimizde değildir. Bu bakımdan emniyet his
sinin sosyal değeri çok büyüktür, işte bir ülkede ce
za usulü ve bilhassa tatbikatı, bu emniyet hissini te
min edebilmelidir. Bir ceza otoritesinin dediği gibi, 
«Ceza kanunu, suçluların usul kanunu ise suçluluğu 
sabit oluncaya kadar masum insanların teminat ka
nunudur». Ayrıca Anayasamızın 38 inci maddesinin 
dördüncü bendi de, «Suçluluğu hükmen sabit olunca
ya kadar, kimse suçlu sayılamaz» hükmünü getir
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, arz etmek istediğim diğer 
bir husus da, iyi bir usul hukukunun dayandığı kai
deler imkân nispetinde sade olmalıdır. Lüzumsuz ye
re muğlak ve karışık kaideler tatbikatı aksatır, ceza 
adaletinin tahakkukunda sürat temin edilemez. Hal
buki hürriyetin teminatı olan ceza usulü, adaletin bir 
an önce gerçekleştirilmesini icap ettirir. Bu gayeye 
ulaşmakta elverişli olmayan usul muameleleriyle uğ
raşmamak, bunlara başlanmış ise bir an önce bunlar
dan dönebilmek imkânlarının daima mevcut olması 
icap eder. 

Mahkûmiyet halinde verilecek ceza, suç tarihine 
ne kadar yakın olursa müessiriyeti ve ibret verici 
fonksiyonu o kadar kuvvetli olur. Beraat halinde ise, 
karar ne kadar çabuk verilmiş olursa, masum kişi o 
kadar az zarar görmüş olur. Ceza davalarında adlî 
başarısızlığın en büyük nedeni çabukluğun sağlana-
mamasıdır. 

Bu tasarı çabukluğun sağlanması yönünden birta
kım değişiklikler getirmekte, en önemlisi de ilk soruş
turma safhasını kaldırmaktadır. İlk soruşturmanın 
kaldırılmasıyla ilgili olarak, tasarının genel gerekçe
sinde yeterli izahat verildiği için bunun üzerinde dur
muyoruz. 

Yine tasarının birçok maddesinde bu önemli ta
dilata paralel nitelikte yeni düzenlemeler getirilmekte
dir ki, bu da doğaldır ve çoğu yerindedir. Ancak, ye
ni düzenleme getiren bu maddelerden bazıları hak
kında tereddüt ve itirazlarımız vardır. Zira, genel ge
rekçenin birinci fıkrasında yer alan savunma hakkı, 
adalet ve teminat ilkeleriyle Anayasamızın 38 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasındaki hükme uygun düş
memektedir. Bu hususlarda arkadaşlarımızın hazırla
dıkları önergeler vardır, bu önergelerle ilgili olarak 
verilecek izahatların ışığı altında, Meclis olarak tasa
rıya en iyi şekli vereceğimize yürekten inanıyorum. 
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Çok fazla detaya girmeden bu aksaklıkları kısaca 
izah etmeye çalışacağım. 

1. Tasarının 11 inci maddesiyle değiştirilen 46 
ncı maddenin birinci fıkrasında, cezanın asgarî haddi 
fazla tutulmuş ve hâkime takdir hakkı bırakılmamış
tır. Ceza vermek zorunluluğu getirilmiştir. Bu fıkrayı 
aynen okuyorum; «Usulü dairesinde çağrılıp da ma
zeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getiri
lir ve gelmemelerinin sebep olduğu masraflar ile be
raber beş bin liradan on bin liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm edilirler.» 

Aslında bu düzenleme sürat temini gayesine ma
tuf gibi görünüyorsa da bize göre tam tersi neticeler 
tevlit edecek mahiyettedir. 

Bizde, halk arasında yerleşmiş bir tabir vardır : 
«İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.» Bu mad
de zaten uygulamada çok sevimsiz olan tanıklığı da
ha da zorlaştırmakta, vatandaşları âdeta tanıklıktan 
kaçınmaya sevk etmektedir. Hadisenin hakiki şahitleri 
nemelazım havasına girecek, meydan yalancı şahitle
re kalacaktır. 

2. Tasarının 12 nci maddesiyle düzenlenen 59 un
cu madde, Cumhuriyet savcılarına hazırlık tahkikatı 
sırasında tanıklara yemin verme şeklinde bir düzen
leme getirmektedir ki, bizce bu da mahzurludur. Ma
lum olduğu üzere hazırlık tahkikatı gizlidir. Tanık 
dinleme sırasında müdafii hazır bulunamaz. Sanığın, 
hazır olmadığı bir sırada dinlenen tanığa soru sormak 
suretiyle müdahale imkânı da yoktur. 

Bunun yanında, ceza davasında nasıl ki, savun
ma ve karar makamları ayrı ayrı birer tarafsa, aynı 
şekilde iddia makamı da bir taraftır. Gerçi her üçü 
de gerçeğin meydana çıkması, adaletin tecellisi için 
uğraş vermekte ise de, netice itibariyle taraf taraftır. 

Ayrıca bu usul, duruşmalardan beklenen faydayı 
büyük ölçüde ortadan kaldırır ve karar makamının 
takdir hakkına ister istemez tecavüz mahiyeti" taşır. 

3. Tasarının 16 ncı maddesiyle düzenlenen 70 
inci madde katı bir hüküm ifade etmektedir. Madde
yi aynen okuyorum : «Rey vermekle mükellef olduğu 
ve usulü dairesinde çağrıldığı halde gelmeyen veya ge
lip de yeminden, rey ve mütalaa beyanından çekinen 
biliirkişiler hakkında tanıklara ilişkin hükümler uy
gulanır.» 

Bu maddeye, «Rey vermekle mükellef olduğu ve 
usulü dairesinde çağrıldığı halde» kısmından sonra, 
«Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın» ibaresinin 
eklenmesi suretiyle madde hukuka daha uygun bir 
hale getirilebilir düşüncesindeyiz. 

393 — 



T. B. M. M, B : 101 

4. Tasarının 22 ndi maddesiyle düzenlenen 123 
üncü madde, tutuklama müzekkeresinin hükümsüz 
kalmasını sanığın beraati şartına bağlamıştır. Bu be
raat halinin yanında maddeye, asıl metindeki düzen
lemeye paralel olarak, «Takipsizlik kararı verilmesi 
halinde de bu hükmün uygulanacağı» şeklinde bir 
düzenlemenin getirilmesinin uygun olacağı kanaatin
deyiz. 

5. 21 inci madde ile düzenlenen 112 nci madde
nin son bendinde, «Mahkeme, tutukevinde bulunan 
sanığın duruşmasında, tutukluluk halinin devamının 
gerekip gerekmeyeceğini her celse resen kararlaştı
rır» ibaresi yer almaktadır. Halbuki bazı hallerde, 
bazı şartların gerçekleşmesi durumunda celse arasın
da da tahliye kararı verilmesi gerekebilir. Mesela cel
se 2 ay sonraya talik edilmiştir, ancak bu arada adlî 
tıptan veya teknik üniversiteden beklenen rapor gel
miştir, suçun sabit olmadığı ortaya çıkmıştır. Bize gö
re, bu durumda mutlaka celseyi beklemek gerekmez. 
Bu hususta da bir açıklık getirilmelidir diyoruz. 

Son olarak, 49 uncu madde ile düzenlenen 237 nci 
maddenin birinci fıkrasındaki son cümlede, «Sonra
dan gelen sanığa ikame edilen delillerin esaslı nokta
ları bildirilir» denmektedir. Bu fıkranın tamamını ay
nen okuyorum : 

«Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin 
li'kamesine başlanır. Ancak, sanığın sorgusunun yapı
lamamış olması delillerin ikamesine mani değildir. Son
radan gelen sanığa ikame edilen delillerin esaslı nok
taları bildirilir.» 

Değerli arkadaşlarım, burada gördüğünüz gibi, bir, 
«Delillerin esaslı noktaları» ibaresi yer almaktadır ki, 
bu bize göre sübjektif bir değerlendirmeye tabidir. 
Hâkime göre, mahkemeye göre esaslı nokta sayılabi
lecek bir husus, sanığa göre esaslı bir nokta sayılma
yabilir; tersine mahkemeye göre esaslı sayılmayacak 
bir nokta, sanığa göre esaslı sayılabilir. Bu bakımdan 
buradaki «Delillerin esaslı noktaları» ibaresinin çıkarı
larak, sadece «Sonradan gelen sanığa deliller bildiri
lir» şeklinde düzeltilmesinin uygun olacağı düşünce
sindeyiz. 

Bu düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
huzurlarınızda bulunan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda değişiklik yapan tasarı hakkında genel 
bir bilgi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Tasarı genel olarak hazırlık tahkikatının ve du
ruşmaların çabuklaştırılmasına ve dolayısıyla dava
ların kısa zamanda bitirilmesine yönelik bulunmak
tadır. 

Tasarıyla yapılan değişikliklerin en önemlesini, 
sorgu hâkimleri tarafından yürütülmekte olan ilk so
ruşturmanın kaldırılması teşkil etmektedir, önceleri 
herhangi bir soruşturma yapılmadan bütün işler mah
keme önüne çıkarılmaktaydı, daha sonra soruşturma 
safhası kabul edildi. Ancak, o tarihlerde mustantik 
ismiyle anılan sorgu hâkimleri, hâkim sınıfından ol
madıkları için gerek savcıların gerekse mustantikle-
rin yaptıkları soruşturmalar sonunda «evrak karar 
hâkimi» denen bir hâkimin önüne getirilmekte ve 
onun vereceği karara göre dava açılmaktaydı; daha 
sonra sorgu hâkimliği kuruldu ve karar hâkimliği 
müessesesi kaldırıldı. 

Pek çok Batı ülkesinde olduğu gibi, Kanunumu
zun mehazını teşkil eden Federal Almanya Ceza 
Usulü Kanununda da ilk tahkikat kaldırılmış bu
lunmaktadır. Bizdeki gelişme de aynı safhalardan 
geçmiştir. 3006 sayılı Kanunla, karar hâkimliği kal
dırılmış ve görevlerinin çoğu sorgu hâkimliğine ve
rilmek suretiyle, sorgu hâkimliği, delilleri toplayan 
ve bu delillere göre son tahkikatın açılmasına veya 
tatiline veya muhakemenin menine karar veren ön 
soruşturma görevlisi durumuna sokulmuş bir çeşit 
savcı haline getirilmiştir. Daha sonraları, ilk soruş
turma bazı suçlar yönünden tamamen kaldırılmış 
ve genelde ilk soruşturmanın açılması ihtiyarî hale 
getirilmiştir. Bunun için ilk soruşturma bir ihtiyaç ol
maktan çıkmış bulunmaktadır. Bu sebeplerle, muha
kemenin uzamasına neden olan ilk soruşturmanın 
kaldırılması bir zaruret halini almıştır. 

Tasarıyla getirilen diğer yeniliklerden önemlileri 
ise şunlardır : 

1. Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısının 
tanıkları yeminle dinlemesi kural haline getirilmiş
ti/. 

2, Bilirkişilik görevini yerine getirmeyen veya 
davete rağmen gelmeyenlere, tanıklara uygulanan 
müeyyidelerin tatbikine imkân verilmiş ve bilirkişi
lerin yazılı mütalaasını vermesi, kesin süreye bağlan
mıştır. 
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3. Cumhuriyet savcılarının, ancak ceza takibi
ne yeterli delil bulunması halinde kamu davası aça
cakları hükmü getirilmiştir. 

4. Şikâyete bağlı suçlarda, bu şikâyet, cumhu
riyet savcılıklarına dilekçe veya şifahî beyan ile ya
pabilmekte, zabıta makam ve memurlarına ise mutlaka 
dilekçe verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, zabıta
ya başvurup, ifadesini tutanağa geçirten bir kimse
nin bu şikâyeti, yazılı şikâyet olarak kabul edilme
mekte, bu yüzden de pek çok kimsenin bu durumu 
bilmemesi nedeniyle, süre ile kısıtlı olan şikâyet hak
kı kaybolmaktadır. Yapılan değişiklikle, zabıta ma
kam ve memurlarına vaki şifahî başvuruların tuta
nağa geçirilmesinin de yazılı şikâyetname yerine ge
çeceği kabul edilmiştir. 

5. Toplanan delillere göre, mahkûmiyet dışın
da bir karar verilmesi gerektiği kanaatine varılırsa, 
sanığın sorgusu yapılmamış olsa bile duruşmanın gı
yapta bitirilmesi imkânı sağlanmıştır. Keza buna bağ
lı olarak sanığın sorgusunun yapılmamış olmasının, 
delillerin toplanmasına engel olmayacağı ilkesi ge
tirilmiştir. 

6. Hükmün, duruşmanın bitiminde derhal tefhim 
edilmesi zorunlu kılınmıştır. 

7. Duruşma safahatının en son teknik araçlarla 
tespiti imkânı getirilmiştir. 

8. Para cezalarına dair mahkûmiyetlerde kesin 
hüküm sınırı 3 bin liradan 300 bin liraya, beraatlerde 
de 6 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmiştir. 

9. Hükümlerin temyizinden alınmakta olan 100 
lira depo parası kaldırılmıştır. 

şikâyetçi, sanık, tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluy
la dinlenmelerine karar veremeyeceği hükmü getiril
miştir. 

önemli yeniliklerini kısaca arz etmeye çalıştığım 
tasarıyı yüce heyetinizin tasviplerine saygılarımla arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
* 

Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlan-
mıştu". 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da İDeğişikİk Yapılmalına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 15 inci maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

~vetkisİzlik iddiasının zamanı 
Madde 15. — Sanığın yetkisizlik iddiasını, duruş

manın başlangıcında iddianamenin okunmasından ev
vel bildirmesi şarttır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkisizlik kararının verilmesi 
Madde 17. -— Sanığın talebi üzerine verilecek 

yetkisizlik kararı iddianamenin okunmasından evvel 
verilir. Bundan sonra Cumhuriyet Savcısı da yetki
sizlik iddiasında bulunamayacağı gibi mahkeme dahi 
resen karar veremez.» 

©AŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?... 
Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş bir önerge var, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet xMeclisi Başkanlığına 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin aşağıdaki yazılı şekilde değiştiril
mesini arz ve talep ederiz. 

Madde 2, — Sanığın talebi üzerine yetkisizlik 
kararı iddianamenin okunmasından evvel verilir. 

10. Kanunda karar düzeltme isteğinde bulunma
nın süre bakımından sınırı yoktur. Yargılamanın ye
nilenmesinde olduğu gibi, yeni delil ibrazına da cevaz 
vermeyen bu isteğin hudutsuz bir süreye bağlı oluşu 
uygulamada pek çok aksaklıklara yol açmaktadır. 
'Bu nedenle, yapılan değişiklikle kanunda belirtilen 
tarihlerden başlamak üzere Cumhuriyet Başsavcısı
na ait olan tashihi karar istemi hakkının kullanıl
ması hususunda vaki olacak taleplerin bir ay içinde 
yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

11. Yargılama giderleri ve Avukatlık Kanununa 
göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık yapılması 
hallerinde de Yargıtayın bozma kararı vermek yeri
ne, bu aykırılıkları resen düzeltmek suretiyle mese
leyi sonuçlandırması öngörülmüştür. 

12. Büyük şehir belediye sınırları içinde davayı 
görmekte olan mankemenin kesin zorunluluk olma
dıkça, bu belediye sınırları içinde bulunan müdafi, 
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İddianamenin okunmasından sonra yetkisizlik iddia
sında bulunulamayacağı gibi mahkeme dahi bu hu
susta resen karar veremez. 

Sabahattin Eryurt Rıfat Bayazıt 
Erzurum Kahramanmaraş 

Osman Bahadır Vecihi Akın 
Trabzon Konya 

Ferit Melen 
Van 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine komisyon 
ve hükümet katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALt D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — önergeye katılıyoruz Sa
yın Başkanım. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din)— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon Ve hükümet 
katılmışlardır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bu önergedeki değişiklikle birlikte, 
yani aldığı yeni değişik şekli ile oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde bu de
ğişik şekliyle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 18 inci maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkide olumsuz uyuşmazlık 
Madde 18. — Yetkili mahkeme de dahil olmak 

üzere başka başka mahkemelerce yetkisizlik kararı 
verilmiş olup da bu kararlar aleyhine Kanun yolları
na müracaat imkânı kalmamış ise davaya bakması 
icap eden mahkemeyi müşterek yüksek görevli mah
keme tayin eder.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 19 uncu maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkili olmayan mahkemenin tahkikatı 
Madde 19. — Yetkili olmayan mahkemece ya

pılan tahkikat işleri mücerret yetkisizlikten dolayı 
hükümsüz sayılmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gecikmesinde zarar umulan tahkikat 

Madde 20. — Bir mahkeme yetkili olmasa bile 
gecikmesinde zarar umulan hallerde, yargı çevresi 
içinde gerekli tahkikat işlerini yapar.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 24 üncü maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden do
layı hâkimin reddi talebinin zamanı 

'Madde 24. — Tarafsızlığını şüpheye düşürecek 
sebeplerden dolayı bir hakimin reddi, mahkemelerde 
iddianame veya şahsî dava dilekçesi, Yargıtayda du-
ruşmalı işlerde raportör üye tarafından yazılmış olan 
rapor okununcaya ve duruşmasız işlerde temyiz in
celemesi başlayıncaya kadar istenebilir. 

Sonradan ortaya çıkan sebeplerden dolayı duruş
ma bitinceye kadar da hâkimin reddi istenebilir.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin iki ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ret talebi sulh hâkimi aleyhinde olursa mensup 
olduğu asliye mahkemesi ve tek hâkim aleyhine ise 
yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi 
karar verir. Ret olunan hâkim ret talebinin haklı ol
duğunu kabul ederse ret hakkında bir karar veril
mez.» 

Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin varit 
olmamasından dolayı talebin reddine karar veren 
merci, onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para 
cezasına da hükmeder. Red talebine esas olan sebebin 
aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacak ceza yir-
mibin liradan aşağı olamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 
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Sayın komisyon, ret kelimesi bazen «t» ile yazıl
mış, bazen «d» ile yazılmış. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkanım, «d» ile 
olması lazım efendim. 

BAŞKAN — Sonunda, 86 ncı maddeye göre dü
zeltilecektir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 34 üncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh hâkimi her nevi tebligatı, karar ve ceza 
kararnamelerini doğrudan doğruya ifa ve infaz ede
bilir.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre yapılır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 1& — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tutuklu veya acele işlerde, mahkeme davetiye 
tebliğ etirmeksiizin tanıklar için ihzar müzekkeresi ve
rebilir. Şu kadar ki müzekkerede, bu yoldan getiril
menin sebepleri ve bunlara mahkemece davetiye ile 
tanıklar hakkında işlemler uygulanır.» 

'BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Efeneyenler Madde kabul edilmiştir/ 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 1412 sayılı Ceza Muhakeme

leri Usûlü Kanununun 46 ncı maddesinin birinci ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Usulü dairesinde çağrılıp da mazeretini bildir
meksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelme
melerinin sebep olduğu masraflar ile beraber beşbin 
liradan ortbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilirler.», 

«Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin tatbikine isti
nabe olunan hüküm ve naipler ile hazırlık tahkikatı 
esnasında sulh hâkimleri dahi yetkilidir.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

Sorusu olanlar?.. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL T, COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; maddenin esası hakkın
da bir itirazım yok. Yalnız tatbikatta tanıkların ço
ğu, hatta bir kısım vatandaşlar mahkemelere gidip gel
mekten ve ücret verilmemesinden dolayı tanıklık yap
maktan kaçınır ve bundan adalet de rencide olur. 
Bilhassa ceza davalarında -ki hukuk davalarında ta* 
raflar bunu ödüyor- bunun Adalet Bakanlığınca te
mini lazımdır. Adalet Bakanlığının, şahidin ihzaren 
celbi, ceza verilebilmesi için kendisinin ücretle çağrıl
dığının tebliğ edilmesi lazım. Bu şekilde bir ücret ve 
tahsisatları var mıdır; uygulama nedir? Sayın ba
kandan bunu rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
[Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası
nın 64 üncü maddesi gereğince ücret ve masrafların 
ödenmesi gerekir; bununla da ilgili olarak ödenek
lerimiz vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11 inci madde üzerinde değişiklik önergeleri var
dır, sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3fl2 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci madde

sinin birinci fıkrasındaki «beşbin liradan onbin lira» 
ya kadar» hafif para cezasının, «2 500 liradan 5 bin 
liraya kadar» olarak düzeltilmesini arz ve teklif ede
riz., 

Rıfat Yayazıt Sabahattin Eryurt 
Kahramanmaraş Erzurum 

Vecihi Akut Ferit Melen 
Konya Van 

Osman Bahadırı Haydar Koyuncu 
Trabzon Konya 

IBAiŞKiAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 11 inci maddesiyle düzenlenen, Ceza 

Mulhakemelerİ Usulü Kanununun 46 ncı maddesinin 
'birinci fıkrasının aşağıdaki şeMlde değiştirilmesini 
saygıyla arz ederiz. 

Onura! Şeref Bozkurfl Günseli özkaya 
Çanakkale istanbul 

, Muzaffer Yıldırım! Reşit Ülker 
Kayseri İstanbul 

îdris Gürpınar 
Muğla 

Usulü dairesinde çağrılıp da, kalbul edilebilir bir 
mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla ge
tirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu masraflarla be
raber 2 500 liradan 5 OOO, liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilebilirler.ı 

İBAŞKAN — Bir aykırılık söz konusu değil, öner
geler aynı malhiyöfite; onun için önergeleri tekrar oku
tup birlikte işleme koyacağım. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bözkurt ve 
arkadaşlarının önergesi : 

Usulü dairesinde çağırılıp da, kalbul edilebilir bir 
mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla ge
tirilir ve gelmelerinin sebep olduğu masraflarla be-
ralber 2 500 liradan 5 000 liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilebilirler, 

BAŞKAN — Diğ*er önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar

kadaşlarının önergesi : 
3T2 sıra sayılı Kanun tasarısının 11 inci madde

sinin birinci fıkrasındaki, «5 000 liradan 10 OOO liraya 
kadar» hafif para cezasının, «2 500 liradan 5 000 liraya 
kadar» olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

(BAŞKAN — Bu önergelere komisyon ve hükü
met katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROÖLU (Antalya) — Katılmıyoruz, 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz., 

İBAŞKAN — Önergelere komisyon ve hükümet 
katılmamaktadır. 

Eğer açıklama gereği duyuyorlarsa, önerge sahip
lerinden birine söz verebilirim. 

önerge sahipleri söz istemediğine göre, önerge
leri, yine beraberce oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergeler kalbul edilmemiştir. 

SABAHATTİN ER YURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, maddenin son fıkrasındaki «hüküm» kelimesi, 

«hâkim» olacak efendim. «Istmajbe olunan hüküm» de

ğil, «İstinabe olunan hâkim» şeklinde düzeltilmesi 
gerekiyor efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Evet «hâkim» olacak.. Mad
dî hata olmuştur. 

BAŞKAN — Evet, doğru efendim. Buraya, «hü
küm» yazılmış, onu «bakim» olaralk değiptirip redak
siyonunu yapacağız efendim. 

Efendim, son fıkrada, «İstinabe olunan hülküm ve 
naipler» denmiş; halbuki, «bakim ve naipler» sekilin
de olacaka 

Komisyondan Genel Kurula gelen şekil böyle idi 
ve şimdi bunu düzeltiyoruz. 

Maddeyi bu redaksiyonla birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 59 uncu maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hazırlık tahkikatında tanıkların yemini 
Madde 59. — Tanıklara, hazırlık tahkikatı sıra

sında, Cumhuriyet savcıları ile sulh hâkimleri tara
fından dinlenmeleri halinde yemin verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 12 nci maddesiyle düzenlenen 59 uncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygı 
ile arz ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Reşit Ülker 
İstanbul 

«Tanıklara hazırlık tahkikatı sırasında, sulh hâ
kimleri tarafından dinlenmeleri halinde yemin veri
lir.» 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önerge sahipleri bir açıklamada bu
lunacaklar mı? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Kısaca yerimden arz edeyim. 

Biz Cumhuriyet savcılarının böyle bir yetkiye sa
hip olmasının bazı sakıncalar içerdiğini düşünüyo
ruz. 

Cumhuriyet savcısının huzurunda tanığın yeminli 
olarak ifadesi alınır, dinlenirken, tahkikatın gizliliği 
nedeniyle tanığın müdafii orada hazır bulunamaya
cağından soru tevcih etme olanağı bulunmayacak
tır. 

öte yandan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
na göre savcılık taraftır, taraf olması nedeniyle taraf 
olan birinin bir başka tarafı yeminli beyanda bulun
maya sevk etmesinin pek isabetli olmadığı kanısın
dayız, önergemizi bu nedenle verdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkürt. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyorlar. 
önergeyi Genel Kurulun oylarına sunuyorum : 

Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 60 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tanığın tekrar dinlenmesi 
'Madde 60. — Yemin ile dinlenen tanığın aynı 

tahkikat sırasında tekrar dinlenmesi gerekirse, yeni
den yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla 
yetinilebilir.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 63 üncü maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu tedbirleri almaya istinabe olunan hâkim ve 
naipler ile hazırlık tahkikatı sırasında sulh hâkimleri 
dahi yetkilidir.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

• 15 inei maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 15. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
I Usulü Kanununun 66 nci maddesinin birinci fıkrası 
I aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I «Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren 
I hallerde bilirkişinin rey ve mütalaasının alınmasına 
I karar verilir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel 
I ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan ko-
I nularda bilirkişi dinlenemez. Bilirkişinin tayini ve üç-
I ten fazla olmamak üzere adedinin tespiti hâkime ait-
I tir.» 
I BAŞKAN — 15 inei madde üzerinde söz isteyen 
I var mı? Yok. 
I Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 16 nci maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 16. —fi 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
I Usulü Kanununun 70 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir. 
I «Madde 70. — Rey vermekle mükellef olduğu ve 
I usulü dairesinde çağrıldığı halde gelmeyen veya ge-
I lip de yeminden, rey ve mütalaa beyanından çekinen 
I bilirkişiler hakkında tanıklara ilişkin hükümler uygu
la lamr.» 
I BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz isteyen 
I var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
j Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 17 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 17. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
| Usulü Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ce-

I za Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması bakı
mından yapılan incelemede, bilirkişinin teklifi üzeri
ne Cumhuriyet savcısı ve müdafi dinlendikten sonra 

I sanığın resmî bir müessesede gözaltına alınmasıûa, 
I hazırlık tahkikatı sırasında sulh hâkimi ve son tahki

kat sırasında mahkeme tarafından karar verilebilir.» 
I BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

j Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

I Usulü Kanununun 75 inci maddesi başlığı ile birlikte 
i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bilirkişinin mütalaasını bildirme şekli ve süresi 
Madde 75. — Bilirkişi mütalaasını yazı ile bildirir. 

I Ancak, hemen mütalaa verilmesi mümkün olan iş-
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lerde bilirkişinin sözlü mütalaası ile yetinilebilir ve bu 
mütalaa tutanağa geçirilerek imza ettirilir. 

Bilirkişi yazılı mütalaasını tayin edilen süre içeri
sinde vermeye mecburdur. Bu süre, işin niteliğine göre 
iki ayı geçemez. Belirlenen süre içerisinde mütalaasını 
vermeyen bilirkişi hakkında 63 üncü madde hükmü 
uygulanır.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 79. — Bir ölünün adlî muayenesi tabip 
huzuru ile yapılır. Adlı muayenede ölünün tıbbî kim
liği, ölüm zamanı ve ölüm sebebini tayin için harici 
bulgular tespit edilir. 

Otopsi, hâkim ve tehirinde zarar umulan hallerde 
Cumhuriyet savcısı huzurunda biri adlî tabip veya pa-
talog olmak şartı ile iki hekim tarafından yapılır. 

Zaruret halinde bu işlem bir hekim tarafından da 
yapılabilir. Ancak zaruret halinin otopsi raporuna açık
ça yazılması gerekir. 

Bu işlem, ölüyü son hastalığında tedavi eden heki
me yaptırılamaz. Bununla beraber tedavi eden hekim 
hastalığın seyri hakkında bilgi vermek üzere otopside 
hazır bulunmaya davet olunabilir. 

Gömülen ölünün muayenesine veya üzerinde otop
si yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde, ölünün me
zardan çıkarılmasına hazırlık tahkikatında Cumhuri
yet savcısı, son tahkikatta mahkeme tarafından müsaa
de olunur ve gerekli işlemler karar veren mercice ye
rine getirilir.» 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 83 üncü maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 
Madde 83. — Zehirlenme şüphesi olan hallerde 

organlardan parça alınırken, bu organın görünen şek
li ile tahribatın tarif edilmesi gerekir, ölüde yahut 
sair yerlerde bulunmuş olan şüpheli maddeler bir 
kimyager veya tahlil ile resmen görevlendirilmiş bir 
makam tarafından tahlil olunur. 

Hâkim bu tahlilin bir hekimin katılmasıyla veya 
idaresinde yapılmasını emredebilir.» 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 112 nci maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tutukluluğun devam edip etmeyeceğinin incelen
mesi 

Madde 112. — Hazırlık tahkikatı sırasında, sanığın 
tutukevinde bulunduğu müddetçe ve en geç onbeşer 
günlük süreler içerisinde tutukluluk halinin devamı
nın gerekip gerekmeyeceği Cumhuriyet Savcısının ta
lebi üzerine sulh hâkimi tarafından incelenir. 

Tutukluluk halinin incelenmesi yukarıdaki fıkra
da öngörülen süre içinde sanık tarafından da istene
bilir. 

Mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın duruşma
sında, tutukluluk halinin devamının gerekip gerekme
yeceğini her celse resen kararlaştırır.» 

ıBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

IBu madde üzerinde 2 önerge vardır, geliş sırası
na göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
312 sıra sayılı Kanun Tasarlısının 21 inci madd'e-

sıiriin hükümiet teklifinde olduğu gibi kakül edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla^ 
Rıfat BayazUt Ferit Melen 

'Kahramanmaraş; Van 
Osman Bahadır Vecilhi Akın 

Trabzon Konya 
Haydar Koyuncu Sabahattin Eryuıt 

Konya Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 21 inci maddesiyle düzenlenen 112 nci 
maddesi son bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozlkuru ; Muzaffer Yıldırım 
Çanakkale Kayseri 

Günseli özkaya Reşit Ülker 
İstanbul îstaübul 

Idris Gürpınar özer Gürbüz 
Muğla Sinop 
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Mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın duruşma
sında, tutukluluk halinih devamının gerekip gerek
meyeceğini her oeîse veya şartların gerçekleştiğinde 
celse arasında resen kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre tekrar oku
tup fileme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
312 sıra sayılı Kanun Tasarısının 21 inci madde

sinin hülküim'et teklifinde olduğu gibi kabul edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar-
kadaşlan 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
ef eridim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AUt DÎZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT EUDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 

iBAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadır. 

önergeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler..,. Kalbul edilmiştir. 

2 nci önerge sahibi arkadaşlar, birinci önerge ka
bul edildiğine göre... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale — 
Israr ekliyoruz. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz... 
2 -nci önergeyi işleme alıyor ve tekrar okutuyo

rum : 
Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Bbzlkurt ve ar-

ka)daşlarının önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 21 inci maddesiyle düzenlenen 112 nci 
maddesi son bendinin aşağıdaki şekilde değiişftirilme-
«fihi ara ve teklif ederiz^ 

Mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın duruşma
sında, tutukluluk halinin devamının gerekip gerekme
yeceğini her celse veya şartlan gerçekleştiğinde celse 
arasında resen kararlaştırır. 

IBAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI A l i DÎZ-
DAIROĞUU (Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT EUDEM (Mar

din)— Katılıyoruz. 
(BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 

katılmaktadır* 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbuil edenler... 
Etmeyenler... Bu önerge de kalbul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri bu 2 önergenin meydana ge-
Mrdüği değişiklikle birlfkte maddeyi okuyacağız, onu 
hazırüyoruzY 

Komisyon takip ediyor tabiî. Maddenin değişik 
şeklini okutuyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DÎZ-
DAROĞLU (Antalya) — Ediyor. 

(Madde 21. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 112 nci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tutukluluğun devam edip etmeyeceğinin incelen
mesi 

Madde 112. — Hazırlık tahkikatı sırasında, sa
nığını tutukevinde bulunduğu müddetçe ve en geç 
otuzar günlük süreler içerisinde tutukluluk halinin 
devamının gerekip gerekmeyeceği Cumhuriyet savcım 
sının talebi üzerine sulh hâkimi tarafından incelenir. 

Tutukluluk halinin incelenmesi yukarıdaki fıkra
da öngörülen süre içimde sanık tarafından da istene
bilip 

(Mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın duruşmasın
da, tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeye
ceğini her celise veya şartları gerçekleştiğinde celse 
arasında resen kararlaştırır. 

BAIŞKAN — Sayın komisyon başkanı, okunan son 
şekil tamamı mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI A l i DtZ-
DAROĞUU (Antalya) — Tamam Sayın Başkanını. 

IBAŞKAN— 21 inci maddeyi son okuduğumuz 
değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler..; Etmeyenler... 21 inci madde bu değişik şekliyle 
kabul edilmişin 

2*2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 123 üncü maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tultuklama müzekkeresinin geri alınması ve hük
münün son bulması 

(Madde 123. — Tutuklama müzekkeresi tutukla
ma sebeplerinin kalmaırasıyla geri alınacağı gibi, sa
nığın beraatına karar verilmek suretiyle dahi bu mü
zekkere hükmü sona eren 

IBir kanun yoluna başvurma, sanığın salıverilmesi
ni geri bırakmaz.» 

(BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Bu madde üzerinde verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
22 nci maddesindeki madde 123 Tün aşağıda yazılı 
şekilde değiştfrilmesini arz ve talep ederiz. 

Madde 123. — Tutuklama sebeplerinin ortadan 
(kalkması veya beraat kararı verilmesi hallerinde tu
tuklama müzekkeresinin hükmü sona erer, 

Kanun yoluna başvurma sanığın salıMerilmesini 
geri bırakmaz. 

Sabaftıatitüri Eryurt Rıfat Bayazıjt 
Erzuru'rri Kahramanmaraş 

Osman Bahadır Veciihi Akın 
Trabzon Konya 

(Ferit Melen 
'Van 

'BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 

IBAŞİKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka-
tımiialktadiTi 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Emmeyenler..,, önerge kalbuH edilmiştir. 

2İ2 nci maddeyi bu önergenin meydana getirdiği 
değişlik sekiliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

123 ündü maddeyi okutuyoruim : 
MADDE 23. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 124 üncü maddesinin sıon fık
rası aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 

««Davanın açılmasından sonra malh'keme başkanı 
dahi acele hallerde aynı yediye sahiptir.» 

IBA'ŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Önerge de yok... 
(SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan bir önergemiz var. 
IBAŞKAN — Lütfen, önergelerin mümkün oldu

ğu ka'dar erken verilmesi lazım, çünkü komisyonun 
bunları inceleme zamanı kalmıyor. Onun için bazen 
gerek tüzüklerde, gerek kabul edilen usullerde, öner
gelerin verilmesi içlin belli gün ve saat verilir ve on
dan sonra verilen önergeler kabul edilmez. Her sa
niye önerge verilemez; efendim-

ıBir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14112 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun

da Değişikl'ik Yapılmasi'na Dair Kanun Tasarısının 
23 üncü maddesinin aşağıda yazılı şefldlde değiştiril
mesini arz ve talep ederiz. 

«Davanın açılmasından sonra acele hallerde mah-
'keme başlkanı dalhi aynı yetkiye sahiptir.» 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

'Osman Bahadır 
Trabzon 

Ferit Melen 
Van 

Rıfat Bayazıt 
Kaihrarnanmaraş 

Veciihi Akın 
Konya 

IBAŞKAN — 23 üncü maddede değişiklik öngören 
önergeyi dinlediniz sayın komisyon; önergeye katılı
yor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Müklûlmet?., 
ADALET BAKAM M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz, 

BAŞKAN — Önergeye kiomiisyon ve hükümet ka
tılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önergen'in meydana getirdiği değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 23 ündü madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 14112 sayılı Ceza Muhakemelerli 

UsülÜ Kanununun 125 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değişltirilmlişltir. 

«Bu tütu'klama veya kefaletle salıvermeye karar 
vermek hakkı suçun işlendiği veya sanığın yakalandı
ğı yer sulh hâkiminindir. Ancak, fiilî veya hukukî 
îmkânsızlılk hallerinde yetkili hâkimin mensubu oldu
ğu ağır ceza merkezindeki sulh hâkimi de yetkilidir.»' 

IBAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Emmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

25 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 128 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya mu-
h'îk olmayan bir gecikmeye meydan vermeyecek su-
re'Bte ve yakalanma yerine en ya'kın sulh hâkimine 
gönderilmesi İçin gerekli süre hariç en geç yürmidört 
saat içinde bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir.»! 

«Üç veya dalha fazla kişinin bir suçun icrasına iş
tiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık 
sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delilerin 
durumu veya suçun niteliği sebebiyle, birinci fıkra 
hükmünün- uygulanamaması halinde sanık, tahkikatın 
bitiminde ve her halde onlbeş gün içimde sulh hâkimi 
önüne çıkarılır. Ancak, zabıta, Cumhuriyet savcısının 
veya tehirinde zarar umulan hallerde sulh hâkiminin 
yazılı emri bulunmadıkça sanığı yirmidört saatten 
fazla tutamaz.» 

(BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerinde önergeler vardır; gd'iş sırasına 
göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «1412 sayılı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının» 25 inci maddesinin hükümet 
tekliflinde olduğu şekliyle kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Pertev Aşçıoğlu Mustafa Kemal Toğay 
Zonguldak İsparta 

Hikmet Biçentürk Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İçel Kayseri 

Mehmet Ali Doğulu! 
(Binlgüli 

Gerekçe : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 108, 128 ve 134 üncü maddelerinde göz altında 
bulundurma süresi 48 saat olarak düzenlenmiştir. Ada
let Komisyonu 128 inci maddede bu süreyi 24 saate 
indirmiştir.( 

Gıyabi tutukluya hitap eden 108 inci madde ile 
ısrarla uygulanan 134 üncü maddede 48 saat olan bu 
sürenin, asııl soruşturma yapılacak hali düzenleyen 
128 inci maddede 24 saat olması düşünülemeyece
ğinden, kanunda aynı konu için uyum sağlanması 
bakımından bu teklif hazırlanmıştır^ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
312 sıra sayılı Kanun Tasarısının 25 inci madde

sinin Hükümet teklifinde olduğu gibi kabul edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt Ferit Melen 
Kahramanmaraş Van 
Osman Bahadır Vecihi Akın 

Trabzon Konya 
Sabahattin Eryurt 

Brauırfulm 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
2 önerge de, benim dinlediğim kadarıyla hükümet ta< 
sarısında olduğu gibi bir değişikliği istemektedir. Bu 
şekliyle 2 önergeyi beraber işleme tabi tutacağız. 

Sayın komisyon bu önergelere katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AUt DÎZ-
DAROĞLU {Antalya) — Katılmıyoruz. 

IBAŞ/KAN — Sayın hükümet?,., 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, önergelere katılıyoruz, izin verirse
niz katılış sdbebini de açıklamak istiyorum. 

• BAŞKAN — Lütfen çok kısa olarak efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Peki, özür dilerim, sürçü lisan oldu. 

Efendim, katılışımızın nedeni, daha doğrusu bu de
ğişikliğin, hükümetin talebi istikametinde gerçekleşti
rilmesini istememizin nedeni, kanun içindeki bütün
lüğü sağlamak amacına matuftur. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun birçok maddelerinde bu süre 48 
saat olarak geçiyor. O maddeleri değiştirmek mecbu
riyetinde kalacağız. Kaldık! polisimizin, gerek araç-ge-
reç ve gerekse personel bakımından durumu da ma
lumdur. 48 saat içinde sağlam, sağlıklı bir soruştur
manın yapılması da mümkün değildir. 

Bu nedenle biz bu önergeye katılıyoruz "efendim. 
(M. NURÎ ÜZEL pskişehir) — Sual efendim? 
İBAŞKAN — Bir dakika efendim, bu aşamada sual 

sorulamaz. 
önergeler aynı mahiyette olduğu için birlikte işle

me tabi tutuyoruz ve bu birlikte işleme tabi tuttuğu
muz önergeye komisyon katılmamaktadır. Hükümet 
katıldığını beyan etmektedir., 

Şimdi önergelerin 2'sini birden oylarınıza sunaca
ğım; ancak önerge sahiplerinden bir miletvek'ili ko
nuşup açıklamasını yapabilir. 



T. B. M. M. B : İOl 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — önerge 
üzerinde söz istiyorum efendimi 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın bakanın 

açıklaması karşısında bir söz... 

BAŞKAN — Söz hakkı doğmuyor efendim. 
(M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Ama sayın baka

nın usulen açıklaması da uygun değil. 
IBAŞKAN — Hayır, sayın bakan niçin katıldığını 

beyan etti. Aslında bir noktayı daha arz edeyim : Esas 
olan komisyonun katılıp, katılmamasıdır. Çünkü yüce 
heyetiniz adına hükümet tasarısını inceleyip değiştirme 
yetkisi komisyona aittir. Teamül gereği hükümete sor
maktayız; sorulmaması tüzüğe aykırılık da doğurmaz. 
Onun için burada hükümetin katılması çok fazla bir 
hukukî mevki teşkil etmiyor efendim. 

İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hükümetin izahatı 
içerisinde bir çelişki gördüm de onu arz etmek iste
dim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anladım efendim, hükümete usu! 
bakımından sormak mümkün değil. 

Şimdi, önerge sahiplerinden Sayın Bayazıt, komis
yon katılmadığı için açıklama yapıyorlar, 

Buyurun Sayın Bayazıt,, 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; demin tasarının tümü 
hakkındaki görüşmemiz sırasında bu konu üzerinde 
kısaca maruzatta bulunmuştum. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 ve 128 
inci maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanununun 
16 ncı maJddesi ve daha birçok kanunlarda bu gözetim 
altında bulundurma, yani yakalandığı yerden hâkim 
huzuruna getirilinceye kadar yol hariç 48 saatlik müd
det vurgulanmıştır, kalbul edilmiştir. Sayın bakanın da 
işaret buyurdukları gibi, biz bu maddede, yani 120 nci 
maddede bunu 24 saate indirecek olursak, diğer mad
delerle bir çelişki olur. Bu çelişkiyi gidermek için, ka
nunların ahenkli bir şekilde tanzimi için bu önergeyi 
vermiş bulunuyoruz; takdir sizlerindir. 

Ben kanunlarda bütünlük ve bera<berlk isterim. 
Takdir sizindir., 

Saygılar sunarım., 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Değerli milletveilieri, 2 önergeyi birlikte işleme 

ta'bi tutuyorum, komisyon önergeye katılmamaktadır, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
(«Anlaşılmadı Sayın Başkan» sesleri). 

Efendim, bir dakika efendim, bir dakika anla
şılmamış, 
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Her 2 önerge de aynı mahiyettedir. Onun için tek 
bir oylama ile bu konuyu oylarınıza sunuyorum, tek 
bir oylama yapıyoruz. 2'sini birlikte oyluyorum. Ko
misyon bu önergelere katılmıyor, Komisyomun ka
tılmadığı bu 2 önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. (HP sıralarından alkışlar) 

Maddeyi olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. — 1412 sayılı Ceza Mühakemeelri 

Usulü Kanununun 129 uncu maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yakalanan kimsenin mahkemeye götürülmesi 
Madde 129. — Yakalanan şahıs aleyhine evvelce 

kamu davası açılmış ise; hemen veya önce sulh hâki
minin huzuruna göfcürülmüşse, bu hâkimin kararıyla 
yetkili mahkemeye götürülür. 

Mahkeme o şahsın getirildiği gün bırakılmasına 
veya tutuklanmasına karar verir.» 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Bir önenge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
26 ncı maddesiyle değiştirilen 129 uncu maddesinin 
aşağıdaki yazılı şekilde' değiştirilmesini arz ve talep 
ederiz. 

«Madde 129. — Yakalanan şahıs, hakkında kamu 
davası açılmış ise, hemen, evvelce sulh. hâkimliğince 
sorgusu yapılmış ise, bu hâkimin karan ile yetkili 
mahkemeye götürülür. 

Mahkeme yakalanan şahsın serbest bırakılmasına 
veya tutuklanmasına aynı gün karar verir.» 

Sabahattin Eryurt Rıfat Bayazıt ^ 
Erzurum Kahramanmaraş 

Osman Bahadır Vecihi Akın 
Trabzon Konya 

Ferit Melen 
Vanı 

IBAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz 
efendim, 
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BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

IBu maddeyi' önergenin getirdiği değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
26 ncı mafdde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
İMlADDE 27. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 143 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra 
müdafi dava ile ilgili her nevi evrak ve belgeyi tetkik 
edebilir.» 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. 27 nci madde kabul edilmiştir. 

2i8 inci maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 28. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 145 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın kanunî mümessilleri hakkında da aynı 
hüküm uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir, 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
(MADDE 29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 147 nci maddesi başlığı ile bir-< 
İlkte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Son tahkikata başlamama şartı 
Madde 147. — Son tahkikata başlanılması kamu 

davasının açılmasına bağlıdır;» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..- Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 148 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

•«{Kanunda aksine hüküm bulunmadığı takdirde 
Cumhuriyet savcısı, ceza takibini gerektirecek husus
larda yeterli delil mevcut ise kamu davasını açmakla 
mükelleftir.» 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 149 uncu maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Kamu davası evvelce açılmışsa Cumhuriyet sav
asının talebi üzerine mahkeme davanın muvakkaten 
tatiline karar verebilir.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32 — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 151 inci maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda bu şikâyet 
yazı ile veya tutanağa geçirilecek beyan ile mahkeme
ye, Cumhuriyet savcılığına ve yukarıda gösterilen 
makamlara da yapılabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorurnı: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33, —.1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 157. — Olay mahallinde görevine ait iş
lemlere başlayan memur bu işlemlerin yapılmasını 
kasten ihlâl eden veya yetkisi dahilinde olarak aklığı 
tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuç
lanmasına kadar göz altına almaya yetkilidir. Şu ka
dar ki, bu süre yirmidört saati geçemez.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 158 inci maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tahkikatın sulh hâkimi tarafından resen yapıl
ması. 

Madde 158. — Suçüstü hali ile gecikmesinde zarar 
umulan durumlarda sulh hâkimi de tutuklama dahil 
toütün tahkik işlemlerini resen yapmak yetkisine sa
hiptir. 

Zabıta makam ve memurları, sulh hâkimi tarafın
dan emredilen tedbirleri almak ve araştırmaları ye
rine getirmekle mükelleftir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştlir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 15'9 uncu maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Sanık lehindeki delillerin toplanması 
Madde 159. — Sanık, sulh hâkimi tarafından ya

pılan sorgusu sırasında suçsuzluğu yönünde bazı de
lililer gösterir ve sulh hâkimi bu delilleri yerinde gö
rür, bunların kaybolmasından korkar veya bu deliller, 
sanığın serbest bırakılmasını gerektirir nitelikte bu
lunursa onları toplar. 

Bu delillerin başka bir mahkemenin yargı çevresi 
içinde toplanması gereken hallerde bu işlemllerin ye
rine getirilmesi, o yer sulh hâkiminden istenebilir.» 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Söz isteyen olmaidığına göre sorulara geçiyoruz. 
M. NURİÎ ÜZEL (Eskişehir) — Soru sormak is

tiyorum, 
BAŞKAN — ©uyurun sorunuzu sorun. 
M. NURit ÜZEL (Edkişehir) — Sayın Başkan, 

2 nci satırdaki «'Sulh hâkimi bu delilleri yerinde gö
rür» ifadesinde, acaba delillerin maddeten bir ma
kamda görülmesi mi ifade edilmektedir, etmektedir; 
yoksa, sanık tarafından ileri sürülen bu delillerin uy
gun olup olmadığı manasında mıdır? Yerinde görme 
tabiri bir delilin yerinde bulunması şartıymış gibi 
geliyor. Tatbikatı şaşırtabilir. 

O itibarla durumu arz ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-

DARıOĞLU (Antalya) — Yerinde görür; uygun ol
duğunu ve isabetliliğini ifade ediyor. 

iBAŞtKAİN — Sayın komisyon soruyu cevaplandır
dı, 

'«Yerinde görür» ün uygun bulma anlamında kul
lanıldığı anlaşılıyor. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kalbul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 161 inci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısı ile sulh 
hâkiminin tabi oldukları hükümler. 

Madde 161. —Sanığın sorgusu, tanık ve bilirki
şinin dilenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında 
Cumhuriyet savcısı veya sulh hâkiminin yanında bir 
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zabıt kâtibi bulunur. Acele hallerde, yemin vermek 
şartıyla bir kimseye zabıt, kâtipliği görevi yaptırılabi
lir. . ' 

Her tahkikat işlemi tutanakla tespit olunur. Tu
tanak, Cumhuriyet savcısı veya sulh hâkimi ile hazır 
bulunan zabit kâtibi tarafından >mza edilir. 

Tutanak işlemin yapıldığı yeri, zaamnı ve işleme 
katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini ihtiva 
eder. 

İşlemde hazır bulunan ilgililerce tasdik olunmak 
üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları 
okunur veya okunmak üzere kendilerine verilir. Bu 
husus tutanağa yazılarak ilgili olanlara jmza ettirilir. 

İmzadan kaçınılırsa sobeleri yazılır.» 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeeynıler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 162 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Keşif veya muayenede, tanık ve bilirkişinin din
lenmesinde bulunabilecekler, 

Madde 162. — Bir keşif veya muayenin yapılması 
sırasında sanık, mağdur ve müdafileri hazır bulur 
nalbilir. 

Bir tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır 
bulunamayacağı umulur veya meskeninin uzaklığı se
bebiyle bulunması güç görülürsıe, bu tanak veya bi
lirkişinin dinlenmesinde dâhi aynı hüküm uygulanır. 

Sanığın huzuru tanıklardan birinin gerçeğe uygun 
tanıklık ötmesine engel olabilecekse, o işte sanığın 
bulunmamasına karar verilebilir. 

Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar işin geri 
bia^ikılmasına meydan vermemek kaydıyla, işlerin ya
pılması gününden evvel haberdar edilir. 

Sanık tutuklu ise, ancak tutuklu bulunduğu yer
deki mahkeme binası içinde yapılacak işlerde hazır 
bulunmayı isteyebilir. 

Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar ken
dilerine ait özüre dayanarak işin başka güne bırakıl
masını isteyemezler.» 

iBAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?,. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38, — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 163 ündü maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu davasının açılması 
Madde 163. — Yapılan hazırlık tahkikatı sonun

da, toplanan deliller kamu davasının açılmasına 
yeterli ise Cumhuriyet savcısı mahkemeye bir iddia
name vermek suretiyle kamu davasını açar. 

İddianamede sanığın açık kimliği, isnat olunan 
suçun neden ibaret olduğu, suçun kanunî unsurlarıyla 
uygulanması gereken kanun maddeleri, deliller ve 
duruşmanın yapılacağı mahkeme gösterilir. 

Asliye ve ağır ceza mahkemelerine ait işlerde, ha
zırlık tahkikatının verdiği esaslı neticeler dahi iddia
nameye yazılır, 

Cumhuriyet savcısının sulh ceza mahkemesinin gö
revine giren işler için düzenleyeceği iddianamede, sa
nığın açık kimliğini, suça uygun olan kanun maddesi
ni- ve esaslı delilleri göstermesi yeterlidir.» 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Madde üzerinde sorusu olan?.. Yok. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÎZ-

DARIOĞLU (Antalya) — Sayın Başkanım, bir açıkla
ma yapmak istiyorum. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DARÖĞLU (Antalya) — Son cümlede «Suça uygun 
olan» kelimelerinin yerine, yukarıdaki bentte 'kullanı
lan tabirin aynısı olan «uygulanması gereken» kelime
lerinin -alınmasını ve diğer 3 kelimenin çılkantrlma-
sını talep ediyoruz. 

iBAŞKAN — «Uygulanması gereken kanun mad
desini» şeklinde oluyor değil mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya). — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu ufak değişiklikle birlikte son 
bendi bir daha okutuyorum: 

«Cumhuriyet savcısının sulh ceza mahkemesinin 
görevine giren işler için düzenleyeceği iddianamede, 
sanığın açık kimliğini, uygulanması gereken kanun 
maddesini ve esaslı delilleri göstermesi yeterlidir.» 

İBAŞKAN — Bu şekliyle tamam mı sayın ko
misyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Tamam Sayın Başkanım. 

iBAŞKAN — 38 inci maddeyi bu yeni şekliyle 
aylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir, 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 164 ündü madesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Takibata yer olmadığına dair karar 
Madde 164. — Yapılan hazırlık tahkikatı sonun

da, kamu davasının açılması için. yeterli delil bu
lunmaması veya keyfiyetin taklibe değer görülmemesi 
hainde Cumhuriyet savcısı takibata yer olmadığına 
karar verir. Bu karar, evvelce sorguya çekilmiş veya 
tutuklama müzekkeresi verilmiş sanığa, suçtan zarar 
gören şikâyetçiye ve dava açılması talebi ile dilekçe 
verene bildirilir.» 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 40. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 165 inci maddesinin birinci ffk-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şikâyetçi aynı zamanda suçtan zarar gören kimse 
ise, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet sav
cısının mensup olduğu ağır ceza işlerini gören mahke
me dairesine en yakın bulunan ağır ceza işlerini gö
ren mahkeme başkanına itiraz edebilir.» 

BAŞKAN — 40 inci madidie üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 40 inci madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 41. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Ağır ceza mahkemesi başkanı, kararım vermek 
için tahkikatın genişletilmesine lüzum görür ise, hu
susu açıkça belirtmek suretiyle mahallî sulh hâkimini 
(görevlendirebilir.» 

BAŞKAN — 4İ inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 42. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

UsuBü Kanununun 208 inci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İddianamenin sanığa tebliği 
Madde 208, — İddianame, davetiye ile birlikte 

mahkemece sanığa tebliğ olunur. 
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Sulh ceza mahkemelerinde açılan davalara ait 
iddianameler sanığa tebliğ olunmaz.» 

BAŞKAN—42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 43. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 210 uncu maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Bu süreye uyulmamış ise, iddianamenin okunma
sından önce sanık duruşmaya ara verilmesini iste
yebilir.» 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 

IMADDE 44. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 221 imci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ara verme 
Madde 221. — Duruşmaya ara verilmesine mahke

mece karar verilir. 
141 inci maddede yazdı hal hariç olmak üzere 

müdafiin özürünün bulunması duruşmaya ara verme 
talebi için sanığa bir halk vermez. 

210 uncu maddede belirtilen süreye uyulmamış 
ise duruşmaya ara verilmesini istemeye hakkı olduğu 
sanığa bildirilir.» 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyojum: 
MADDE 45. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 222 nci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ara vermede süre 
Madde 222. — Duruşmaya zaruret olmadıkça 

sekiz günden fazla ara verilemez. Tutuklu işlerde 
zaruret olsa dahi bu süre otuz günü geçemez.» 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylannza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 46. — 1412 saydı Ceza Muhakemeleri. 

Usulü Kanununun 223 üncü maddesinin birinci fık-
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rası aşağıdaki şekilde- değiştirilmiş ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmiştir. 

«Bu Kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla 
malhkemeye gelmemiş olan sanık hakkında duruşma 
yapılmaz.» 

«Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkû
miyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanaatine 
varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa dahi dava gıyabında 
bitirilebilir.» 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz isteeyn?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Önergem 

var efendim. 
IBAŞKAN — Var mı efendim, 46 ncı maddede? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — 46 ncı maddede önerge olmadığını 

söylüyor ilgili memurlar... 
49 uncu maddede var bir önerge. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Gönder

dim efendim. 
BAŞKAN — Bir daha inceletelim efendim. (MDP 

sıralarından «Geri alındı» sesleri) 
Ama önerge sahibi, «Benim önergem var» diyor. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Geri alın

mış. 
BAŞKAN — Geri alınmış?.. 
Evet, bu önerge usulünü yeni tüzükte gerçekten 

ele almak lazım. 
46 ncı maddede önerge yok. * 
46 ncı maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. —1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 226 ncı maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır cezalı suçların dışında sanık daha önce sulh 
hâkimi tarafından sorguya çekilmemiş ise davaya esas 
olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çe
kilir.» 

«Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önce sulh hâkimi 
tarafından sorguya çekilmiş olsa bile, davaya esas 
olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çe
kilir.» 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir, 
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48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 236 ncı maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bundan sonra sanığın açık 'kimliği ve şahsî du
rumu tespit olunur. Daha sonra iddianame okunur 
ve 135 inci maddeye göre sanık sorguya çekilir. 

iddianamenin okunması ve sanığın sorguya çekil
mesi tanıklar hazır bulunmaksızın yapılır.» 

BAŞKAN — 48 linçi madde üzerinde söz İsteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 49. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 237 neti maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin 
'karnesine başlanır. Ancak, sanığın sorgusunun yapıla
mamış olması delillerin ikamesine mani değildıir. Son
radan gelen sanığa ikame edilen delillerin esaslı nok
taları bildirilir.» 

BAŞKAN, — 49 uncu madde üzerinde söz iste
yenler?... Yok. 

Sorusu olan?... Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 
Tasarının 49 uncu maddesiyle düzenlenen 237 

nci maddenin birinci fıkrasının son cümlesinin, «Son
radan gelen sanığa, ikame edilen deliller bildirilir» 
şeklinde değiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ede
riz. 

Onural Şeref Bozkurt Muzaffer Yıldırım 
Çanakkale Kayseri 

Günseli özkaya Reşit Ülker 
istanbul İstanbul 

özer Gürbüz îdris Gürpınar 
Sinop Muğla 

BAŞKAN — 49 uncu maddedeki bu değişiklik 
önergesine komisyon katılıyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÎZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon ve hü
kümet katılmaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

49 uncu maddeyi bu önergenin getirdiği değişik 
şekliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 49 uncu madde bu değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 50. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 244 üncü maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«162 ve 216 ncı maddelere göre dinlenen tanık ve 
bilirkişilere ait tutanağın okunmasıyla da yetinile-
bilir.» 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Fiilî takdirde mahkeme, iddia ve müdafaalarla 
bağlı değildir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun-2-58 inci maddesinin birinci, üçün
cü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden 
önce ha'ber verilip de savunmasını yapabilecek bir 
halde buhındurulmadıkça iddianamede kanunî unsur
ları gösterilen suçun temas ettiği kanun hükmünden 
başkasıyla mahkûm edilemez.» 

«Sanık, iddianamede yazılı suçtan daha ağır bir 
madde hükmüne maruz bırakıldığım veya ikinci fıkra
da gösterilen nitelikte yeni ileri sürülen hallerin mev
cudiyetini bildirerek, savunmasını hazırlayamadığı iti
razında bulunacak olursa, mahkeme, duruşmanın baş
ka güne bırakılmasına karar verir.» 

«iddianamede gösterilen suçun temas ettiği kanun 
maddelerinde belirtilen cezadan daha az bir ceza ve
rilmesini gerektiren hallerde sanık, meşruhatlı daveti
ye tebliğine rağmen duruşmaya gelmez veya davetiye 

. tebliğ edilemez ise bu maddenin birinci fıkrası hük
mü uygulanmaz.» 

IBAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz iste
yenler? 

Buyuranız Sayın Eryurt. 

— 409 
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SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; hukuk konularıyla il
gili mevzularda konuşmaların güçlüğünü takdir bu
yurursunuz. Çünkü biraz kısıtlıdır, maddei kanuniye-
lerinin tabirleriyle bağlıdır, mahduttur ve herhangi 
'bir şekilde fikirleri daha genişleterek arz etmek im-
kânı yoktur; ama bu fikir darlılğı içerisinde kanun 
maddelerinin terimleri üzerinde durmak lazım gel
diği kanaatindeyim. Bunun için küçük bir maruza
tım var. 

Değerli arkadaşlarım, demin incelediğimiz «Ara 
verme» ve «Ara vermede süre» başlıkları altında 44 
ve 45 inci maddeyi kabul 'buyurdunuz. Eski terim
lere bakarsak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da biz «Talik» derdik; «Mahkemenin talikine; du
ruşmanın falan güne talikine; duruşmanın falan ta
rihe talikine» derdik. Bir de kısa süreli olursa. 8 gün 
ile mahduttu, buna da «Tehir» derdik. Şimdi biz 
«Taliki», «Tehiri» hepsini toparladık, «Ara verme» 
kelimeleri içerisinde bir araya getirmiş ve ifade et
miş olduk. Uzun süreli ara vermelerde «Talik», kısa 
süreli ara vermelerde ise «Tehir» 'tabirleri kullanılır
dı. Bu aradaki farkı da kaldırıyoruz burada. 

ŞJimdi görüşmekte olduğumuz 52 nci maddede, bir 
terim daha çıkıyor ortaya; ikinci fıkrasında «Sanık, 
iddianamede yazılı suçtan daha ağır bir madde hük
müne maruz bırakıldığını veya ikinci fıkrada gösterilen 
nitelikte yeni ileri sürülen hallerin mevcudiyetini bil
direrek, savunmasını hazırlayamadığı itirazında bu
lunacak olursa, mahkeme, duruşmanın başka güne 
bırakılmasına karar verir.» diyor. 

Dikkat buyurunuz; duruşmanın talikine değil, te
hirine değil, yeni terimimizle, ara verilmesine delğil... 
Başka güne bırakılma nedir burada? Talik mi, tehir 
mi, ara verme mi? Mademki «Ara verme» ibaresini 
esas kabul ettik ve heyeti umumiyesine de teşmil et
tik, «Duruşmaya ara verilmesine karar verir» şeklin
de bir düzeltme yapılmasını rica edeceğim. Bu du
rum, kanunun geliş şekline de, prosedürüne de ve 
ifade şekline de uygun düşer. 

Saygılar sunarım efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
Sayın Eryurt, konuşmanızı yaptınız; değişiklik 

yapmak ancak bir önerge ile mümkün. Onun için, 
konuşma ile önerge arasındaki temel fark burada 
ortaya çıkıyor. ıBu istikamette komisyona veya hü
kümete görüş sormanın bir mekanizması yok efen
dim. 

52 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
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Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 53. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü. Kanununun 259 uncu maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Duruşma sırasında sanığın yeni bir suçunun or
taya çıkması 

Madde 259. — Sanığın, iddianamede yazılı suçtan 
başka bir suç işlemiş olduğu duruşma sırasında or
taya çıkarsa, Cumhuriyet Savcısının talebi ve sanı
ğın muvafakatıyla her ikisi birlikte hükmolunmak 
üzere bu suç, duruşması yapılmakta olan işle birleş
tirilebilir. 

'Yeni suç mahkemenin yetkisi haricinde olur veya 
kendisine göre daha üst bir mahkemenin görevine 
dahil bulunursa yukarıdaki fıkra hükmü uygulan
maz.» 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 53 üncü madde 'kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum r: 
IMADDE 54. — 14T2 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 261 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 261. — Hükmün tefhimi duruşmanın so
nunda, en az 268 inci maddede belirtilen hüküm fık
rasının duruşma tutanağına geçirilerek okunması ve 
gerekçenin başlıca noktalarının sözlü olarak bildiril
mesi suretiyle olur. 

Hüküm fıkrası ayakta dinlenir, 
Hükmün te'fihimi sırasında sanık hazır bulundu

ğu takdirde, varsa kanun yollan kendisine bildirilir.» 

'BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

'55 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 55. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 263 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 263. — Duruşmalarda sanığa yüklenen 
suçun, davayı gören mahkemenin, görevi dışında kal
dığı anlaşılırsa mahkeme bir kararla işi görevli mah
kemeye gönderir. 

İBu karar aleyhine Cumhuriyet savcısı veya sanık 
acele itiraz yoluna başvurabilir.» 
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BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen? j 
Yok. 

Bu madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : I 
Türkiye 'Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına , 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 55 inci maddesiyle değiştirilen 263 üncü mad- I 
desinin aşaiğıda'ki yazılı şekilde değiştirilmesini arz I 
ve teklif ederiz. 

Madde 263. — Duruşmalarda sanığa yüklenen I 
suçun, davayı 'gören mahkemenin görevini aştığı ve- I 
ya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla I 
işi görevli mahkemeye gönderir. . I 

Bu karar aleyhine Cumhuriyet Savcısı acele iti- I 
raz yoluna başvurabilir. I 

Sabahattin Eryurt Rıfat Bay azıt I 
Erzurum Kahramanmaraş I 

Osman Bahadır Vecihi Akın I 
Trabzon Konya I 

Ferit 'Melen 
Van 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor I 
mu efendim? I 

ADALET KOMtfSYÖNU BAŞKANI ALI DİZ- I 
DAROĞLU (Aritalya) — Katılıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? I 
ADALET BAKAM M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. I 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye I 

katılmaktadır. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo- I 
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul I 
edilmiştir. I 

'55 inci maddeyi bu önergenin getirdiği değişik I 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et- I 
meyenler... Madde bu değişik şekliyle kabul edil- I 
mistir. I 

56 ncı maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 56. — 14112 sayılı Ceza Muhakemeleri I 

Usulü Kanununun 264 üncü maddesi başlığı ile bir- I 
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

««Duruşma tutanağı I 
Madde 2164. — Duruşma için tutanak tutulur ve 1 

mahkeme başkanı ile za'bıt kâtibi tarafından imza- I 
tanır. Mahkemece gerekli bulunduğunda duruşma sa- I 
fahatı, mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği tek- I 
nik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite dayanıla- I 
ra'k sonradan düzenlenecek duruşma tutanaklarının, I 
duruşma safahatına uygun olduğu, mahkeme başka- I 
nı ve tutanağı düzenleyen zahit kâtibi tarafından tas- I 
dik edilir. | 

Mahkeme başkanının özürü bulunursa tutanak 
üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır.» 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen
ler?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

57 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 57. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 268 inci maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hüküm fıkrasında; 253 üncü maddeye göre ve
rilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun mad
delerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına 
başvurmanın mümkün olup olmadığının tereddüte 
yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 58. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 297 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. s 

«Kanunda aksi yazılı olmadıkça mahkeme naibi 
ve istinabe olunan hâkimin kararlan ile asliye mah
kemesi başkan veya hâkimi ve sulh hâkiminin du
ruşmaya ilişkin olmayan kararları aleyhine itiraz olu
nabilir.»' 

'BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 59. — 14112 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 305 inci maddesinin (1) ve (2) 
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Üçyüzbin liraya kadar (üçyüzbin lira dahil) 
para cezalarına dair olan hükümler, 

2. Yukarı haddi bir milyon lirayı geçmeyen, 
para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen be
raat hükümleri.» 

(BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz iste
yenler?. Yok. 

Maddeyi oylarınızas unuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

•60 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 60. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 310 uncu maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Temyiz talebi ve süresi 
Madde 310. — Temyiz talebi, hükmün tefhimin

den bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir 
dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine yapılacak be
yanla olur, beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâ
kime tasdik ettirilir. 

Hükmün tefhimi sanığın yokluğunda olmuşsa bu 
süre tebliğ tarihinden başlar. 

Sulh mahkemelerinin temyizi, kabil kararlan, yar
gı çevresi içinde bulundukları asliye ve ağır ceza mah
kemeleri nezdindeki Cumhuriyet savcıları tarafından, 
tefhim tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz edi
lebilir.» 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz isteyen
ler? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Efen
dim, bir tek ricam olacak. 'Burada, son bentte, arka
daşımız okurken takılmış oldu, «Sulh mahkemeleri
nin temyizi» demiş, virgül koymuş, ondan sonra 
«kabil kararlar» denmiş, «Temyizi kabil kararlar» ola
cak. 

BAŞKAN — Tabiî düzeltilmiştir efendim. 
Evet, 60 inci madde üzerinde söz isteyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 61. — 1412 sayılı Ceza, Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 314 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temyiz dilekçesinde veya beyanında temyiz se
bepleri gösterilmemişse temyiz dilekçesi için belirle
nen sürenin bitmesinden yahut gerekçeli karar henüz 
tebliğ edilmemişse tebliğinden itibaren bir hafta için
de hükmü temyiz olunan mahkemeye bu sebepleri 
ihtiva eden bir layiha da verilebilir. Cumhuriyet Sav
cısının temyiz dilekçesinde temyiz sebepleri gösteril
memişse, temyiz isteğinin sanığın leh veya aleyhinde 
olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir.» 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz iste
yenler?. Yok. 

Bir önerge var bu madde üzerinde, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
61 inci maddesinin son cümlesinin aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmesini arz-ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 

Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz 
sebeplerini göstermemiş ise; temyiz isteğinin sanığın 
lehinde veya aleyhinde olduğunu açıkça belirtmesi 
gerekir. 

Sabahattin Eryurt Rıfat Bayazıt 
Erzurum Kahramanmaraş 

Vecihi Akın Ferit Melen 
IKonya Van 

Osman Bahadır 
Trabzon 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 
* ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DtZ-
DAROĞLU (Antalya) -*• Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet? 
ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümetin katıldığı bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Önergenin getirdiği bu değişik şekliyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE '62. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 31!5 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Temyiz isteği kanunî sürenin geçmesinden sonra 
yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hüküm tem
yiz edilmişse veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, 
hükmü temyiz olunan mahkeme bir karar ile temyiz 
dilekçesini reddeder.» 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isteyen
ler? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 63. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 317 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

'«Madde 317. — Yargıtay, süresi içinde temyiz 
dilekçesinin verilmediğini veya beyanının yapılmadı
ğını, hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz ede
nin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz isteğini 
•reddeder, görmezse incelemesini yapar.» 

- 4 1 2 — 
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BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz iste-
zenlenen ücret tarifesine aykırılık yapılmışsa.» 
şekilde değiştirilmiştir. 

«9. Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine 
ilişkin 'hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre dü-
y enler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
'MADDE 64. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum : 

Usulü Kanununun 322 nci maddesinin birinci fık
rasının (9) numaralı tendi ile son fıkrası aşağıdaki 

«Karar düzeltmesini istemek yetkisi Cumhuriyet 
Başsavcısına aittir. Bu talep üzerine Yargıtay incele
mesi, asıl ilâmı vermiş olan daire veya Genel Ku
rulca yapılır. Karar düzeltme talebinin; dosyanın 
mahalline iadesini müteakip hükmün infazı için Cum
huriyet Savcılığınca ödeme emri veya davetiyenin 
hükümlüye tebliği veya yakalama müzekkeresinin 
infazına başlandığı tarihten, mahalline gönderilmesi 
gerekmeyen dosyalar için de Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından ilgili Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile ya
pılacak tebligattan itibaren bir ay içerisinde yapıl
ması gerekir. Mahallî Cumhuriyet savcısı, bu süre 
içinde ilgililerin başvurusu üzerine, düşüncesiyle bir
likte evrakı gereği takdir edilmek üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderir. Ancak bu durum infazın geri 
bırakılmasını gerektirmez. Cumhuriyet Başsavcısı du
rumu inceleyip düzeltme talebini uygun gördüğü tak
dirde infazın geri bırakılmasını derhal mahalline bil
dirir ve ondan sonra gereğini yapar. Mahallî Cum
huriyet savcısı da resen Cumhuriyet Başsavcılığına 
başvurarak karar düzeltme isteğinde bulunabilir, an
cak bu halde bir aylık süre kaydı aranmaz. Karar 
düzeltme talebi reddedilirse bir daha karar düzeltme 
talebinde bulunulamaz.» 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde s'öz iste
yen?.. Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 64 üncü madde kabul edilmiştir.-
65 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 65. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 324 üncü maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtayda hükmün tefhimi 
Madde 324. — Hüküm, 261 inci madde hükmüne 

göre tefhim edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde du
ruşmanın bitiminden itibaren bir hafta içinde karar 
verilir.» 

— 413 
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BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 66. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 326 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 326. — Yargıtaydan verilen bozma ka
rarı üzerine davaya yeniden bakacak mahkeme, il
gililere bozmaya karşı diyeceklerini sorar. 

Sanık veya müdahii ve vekillerine davetiye tebliğ 
olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağ
men duruşmaya gelmemden nedeniyle bozmaya kar
şı beyanları tespit edilmemiş olsa dahi duruşmaya 
devam edilerek dava gıyapta bitirilebilir. Ancak sa
nık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan 
cezadan daha ağır ise herhalde dinlenilmesi gerekir. 

Yargıtaydan verilen bozma kararına mahkeme
lerin ısrar hakkı vardır. Israr üzerine Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunca verilen kararlara uymak mecburi
dir. 

Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine 
Cumhuriyet savcısı veya 291 inci maddede gösterilen 
kimseler tarafından temyiz edilmişse yeniden verilen 
hüküm, evvelki hükümle tayin edilmiş olan ceza
dan daha ağır olamaz.» 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 67. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usûlü Kanununun 337 nci maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Delillerin toplanması sırasında ilgililerin hazır 
bulunmaları hakkında, hazırlık tahkikatına ilişkin hü
kümler uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde s'öz isteyenler? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 68. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 342 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 342. — Muhakemenin iadesi talebinde 
bulunan hükümlü haksız çıkar ve kötü niyetli olur
sa onb'in liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası 
da hükmolunur.» 
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BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

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

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 69. — 14T2 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 343 üncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eğer bozma davanın ©sasını halletmeyen mah
keme kararları hakkında ise, yeniden yapılacak in
celeme ve araştırma neticesine göre gereken karar 
verilir.» 

(BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 70. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 350 nci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş'tir. 

«Şalhsî davanın açılması 
Madde 350. — Şa'hsî dava, bu hususta bir tuta

nak düzenlenmek üzere zabıt kâtibine yapılacak bir 
beyan ile veya suçun niteliğine göre sulh veya asliye 
'hâkimine verilecek bir dilekçe ile açılır. Beyan 
ve dilekçenin 163 üncü maddenin ikinci fıkrasında 
gösterilen şartlara uygun olması gerekir. Dilekçe sa
nık sayısından bir fazla olaark verilir. 

Beyan ve dilekçede, istenen şahsî hakkın neden 
ibaret olduğu gösterilir.» 

BAŞKAN — 70 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsî dava mevzuun
da görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü 
maddesinde, şahsî dava yolu ile açılacak davalara te
mas etmiştir. Yalnız 344 üncü maddenin 3, 4 ve 5 inci 
fıkralarındaki hususlar asliye ceza mevzuudur. Bun
ların şahsî dava yolu ile açılmaları mümkün değil
dir. Mesela, 192 nci maddenin 2 nci fıkrası, 459 uncu 
maddenin 1 inci fıkrası ve 480 inci madde asliye ceza 
mevaddıdır. 

önce bu davalara savcı iştirak etmediği takdirde 
sorgu hâkimliğine dava açılıyordu, sorgu hâkimliği, 
son tahkikat kararnamesiyle durumu asliye ceza mah

kemesine intikal ettiriyor ve asliye ceza mahkemesin
de savcı davaya iştirak etmeden bu davalar görülüp 
neticelendiriliyordu. Bu kanun düzenlenirken bu hu
susa temas edilmemiştir. Sorgu hâkimliği kaldırıldığı
na göre 344 üncü madde de yeniden ele alınarak sor
gu hâkimliğinin kaldırılması nedeniyle asliye cezaya 
getirilmesi lazım geldiğinden, bunlar göz önünde bu
lundurularak bence iddianameye bağlanmak suretiy
le dava açılması yolunun açılmış olması gerekirdi. 
Kanunda bu yönde bir noksanlık görmekteyim; du
rumu arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
70 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
71 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 71. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 352 nci maddesi başlığı ile birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh ve asliye hâkiminin vereceği karar 
Madde 352. — Sanık ve varsa malen mesul olan, 

cevaplarını bildirdikten veya süre geçtikten sonra sulh 
veya asliye hâkimi duruşmanın açılmasına veya dava
nın reddine karar verir,» 

BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

Buyurun.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Efendim, 1 inci cümlede, 
«Malen mesul olan» ifadesinin, «Malen sorumlu olan» 
şeklinde düzeltilmesini talep ediyoruz; zira sonda ila
ve ettiğimiz cetvelde aynı ibareyi kullandık. «Madde 
352. - Sanık ve varsa malen mesul olan» yerine, «Ma
len sorumlu olan» şeklinde düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir defa daha okutuyo
rum : 

«Madde 352. — Sanık ve varsa malen sorumlu 
olan, cevaplarını bildirdikten veya süre geçtikten son
ra sulh veya asliye hâkimi duruşmanın açdmasına 
veya davanın reddine karar verir.» 

BAŞKAN — Maddeyi, düzeltilen ve yeniden oku
nan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 71 İnci madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 72. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 377 nci maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

— 414 — 
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«Açık ve gizli muhakemeleri yasağa aykırı olarak 
yayınlayanlar, beşyüzhin liradan ikimilyon liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 73. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 392 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ceza Kanununun 36 nci maddesi ile diğer mad
delerine ve hususî kanunlar hükmüne göre belirli eş
yanın müsaderesi veya imhası yahut kullanımdan 
kaldırılması gerekli olan hallerde, kamu davası açıl
mamış veya kamu davası açılmış olup da esasla be
raber bu hususta bir karar verilmemişse bu tedbirle
rin her türlü takiplerden ayrı olarak alınması için 
Cumhuriyet savcısı veya davacı tarafından yapılacak 
talep esas davayı görmekle yetkili mahkemeye veri
lir.» 

BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 73 üncü madde kabul edil
miştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 74. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeler'' 

Usulü Kanununun 401 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cezasını çekmeye gelmeyen veya kaçacağından 
şüphe edilen hükümlülere yapılacak işlem 

Madde 401. — Hükümlü cezasını çekmek üzere 
yapılan davete rağmen gelmez veya kaçacağı hak
kında şüphe uyandırır veya kaçar veya saklanırsa 
Cumhuriyet savcısı hürriyeti bağlayıcı cezanın infa
zını sağlamak için bir yakalama müzekkeresi verir.» 

IBÂŞKAIN — 74 ündü madde üzerin'de söz iste
yen?., Yıdk, 

(Maddeyi bu şekliyle7 oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

75 indi maddeyi okuituyorum: 
MADDE 75. — 14H2 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 406 nci maddesinin üçüncü fık
rası aşağıidaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlete ait mahkeme masraflarına ilişkin karar
lar Harçlar Kanunu hükümlerine göre infaz olunur.» 

IBAJŞKIAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

'Eonleyenler... Kabul edilmiştir. 
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76 nci maddeyi okuituyorum : 
MADDE 76. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 409 uncu maddesinin başlığı ve 
birinci fıkrası aşağıdaki şeiklde değiştirilmiştir. 

<<dBeraat haliride masraf 
Beraatına karar verilen kirrise ancak ken'di kusu

rundan ileri gelen masrafı vermeye mahkûm olur.» 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madldeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Bümıeyeriler... Madde kalbul edilmiştir. 
77 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 77. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 413 üncü maddesinin üçündü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın beraatına, davanın düşmesine veya red
dine karar verilirse sanığın ödemek mecburiyetinde 
kaldığı masraflar davacıya yükletilir.»! 

fBAŞKAN— 77 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

78 inci malddeyi okutuyorum r 
MADDE 78. — 1412 sayılı Ceza Mulhakemeleri 

Usulü Kanununun 414 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«168 inci maddede 'beyan olunan halde kamu da
vası açılıp da neticede sanığın beraatına, davanın 
düşmesine veya reddine karar verilirse, dilekçe veren 
hakkında 413 üncü maddenin ikinciden beşinciye 
kadar olan fıkralarındaki hükümler uygulanır.» 

IBAŞKAN — 78 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
E'taıeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum : -
MADDE 79. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 422 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.-

«Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde bu Ka
nunun hükümleri uygulanmak şartıyla, vali, kayma
kam ve nahiye müdürlerinin memuriyet görevlerin
den doğmayan veya memuriyet görevinin yapıldığı sı
rada işlenmeyen şahsî suçlarından dolayı haklarında 
umumî hükümlere göre tahkikat yapılması; nahiye 
müdürlerinin mensup oldukları ilçe, kaymakamların 
mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en 
yakın il Cumhuriyet savcısına aittir. Bu madde hük
müne dahil suçlarda son tahkikat yapmaya, hazırlık 
tahkikatının yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetki
lidir.» 
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IBAŞKAN — 79 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 79 uncu madde kalbul edilmiştir. 

80 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 80. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 423 üncü maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hazırlık tahkikatı ile tutuklu işlere ait duruşmala
rın ve acele sayılacak diğer hususların tatil süresi için
de ne suretle yapılacağı Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca belirlenir.» 

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

'81 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 81. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunununa aşağıdaki Ek Madde 5 ilave edil
miştir. 

«EK MADDE 5. —. Büyük şehir belediye sınırları 
içerisinde davayı görmekte olan mahkeme, kesin zo
runluluk olmadıkça bu belediye sınırları içerisinde bu
lunan müdafii, şikâyetçi, sanık, tanık ve bilirkişilerin 
istinabe yolu ile dinlenmesine karar veremez. 

Naip tayin edilen mahkeme büyük şehir belediye 
hudutları içerisinde ise, ilgililer kendi yargı çevresinde 
bulunmasa dalhi, büyük şehir belediye hudutları içeri
sinde yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geri 
çevirmeyerek gereğini yapar.» 

'BAŞKAN — 81 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 81 inci madde kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 82. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 16 ncı maddesi; 22 nci maddesinin 
ikinci fıkrası; 108 inci maddenin son fıkrası; 110 ve 
111 inci maddeleri; 117 nci maddesinin ikinci fıkrası; 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205 inci maddeleri; 279 uncu maddesinin birin
ci fıkrası; 287 nci maddesi; 299 uncu maddesinin bi
rinci fıkrasının (1) numaralı bendi; 311 inci madde
sinin ikinci fıkrası; 411 inci maddesinin ikinci fık
rası ile Ek Madde (l)'in ikinci fıkrasının «Bu suç
lardan dolayı ilk soruşturma yapılmaz» hükmü yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

I BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde, yani bu kal-
I dırılan madde, fıkra ve bentlerle ilgili 82 nci madde 
I üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
I (83 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 83. — Bu Kanunla kaldırılan ilk tahki-
I kat hükümleriyle ilgili olarak; diğer kanunlarda ge-
I çen «ilk tahkikat» ibaresi «hazırlık tahkikatı» olarak 

değiştirilmiştir* 
I Diğer kanunlarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
I nununun ilk tahkikat hükümlerine yapılan atıflar, 
I kamu davasının hazırlanmasına ilişkin hükümlerine 
I yapılmış sayılır. 
I Diğer kanunların ilk tahkikatın yapılmasını zo-
I runlu kılan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
r ıBAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
I (Bir önerge vardır, okutuyorum : 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan «1412 sayılı Ceza Muhakerhe-
I leri U'sulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
I Kanun Tasarısının» 83 üncü maddesinin ikinci fıkra-
I; sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
| ederiz. 
I iPertev Aşçıoğlu Mustafa Kemal Togay 
I Zonguldak İsparta 
I: Rıfat Bayazit Sabahattin Eryurt 
I Kahramanmaraş Erzurum 
I Hikmet Bicentürk 

llçel 

I Diğer kanunlarda, Ceza Muhakemeleri Usulü 
I Kanununun ilk tahkikat hükümlerine yapılan atıflar, 
I kamu davasının hazırlanmasına ilişkin hükümlerine 
I yapılmış sayılır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu-
I nun 1>63 ve müteakip maddelerindeki hükümler, tah-
I; kikatı yapmakla görevli kılınanlar tarafından uygu-
I lanır, 
I GEREKÇE : Diğer kanunlarda, tahkikat yap-
I makla görevli olanların hazırlayacakları evrakın sor-
I gu hâkim'lerinin son tahkikat kararı mahiyetinde ol-
I duğu ve doğrudan doğruya mahkemelere gönderecek-
I leri ifade edilmiş olduğundan; bu kanunla da sorgu 
I hâkimliği ve buna bağlı olarak ilk tahkikat kaldırıl-
I mış bulunduğundan, uygulamada tereddütlere yol aç-
I maması bakımından bu teklif hazırlanmış ve bu gibi 
I tahkikatları yapanların tahkikatın sonucuna göre dü

zenleyecekleri evrakın, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
I nununun 163 üncü ve müteakip maddeleri uyarınca id-

— 41* — 
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dianame veya takipsizlik kararı malhiyetinde olacağı 
ifade edilmiştir, 

(BAŞKAN — 83 üncü maddenin son fıkrası hak
kındaki bu değişiklik önergesini dinlediniz., 

ISayın komisyon buna katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz., 

İBAŞKA'N — Bu değişiklik önergesine komisyon 
ve hükümet katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kafbul edenler... 
Etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir. 

(83 üncü maddeyi bu önergenin meydana getirdiği 
değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 83 üncü madde bu yeni şeklîyle 
kabul edilmiştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 84. — 14H2 sayılı Ceza Muhakemeleri 
yimler karşılarında gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Usulü Kanununda geçen aşağıda yazılı terim ve de-

Reisicumhur 
İcra Vekilleri Heyeti 
İcra Vekilleri Azası 
Adliye Vekili 
Temyiz Mahkemesi 
Cumlhuriyet Başmüddeiumumisi 
Cumhuriyet Müddeiumumisi 
Maznun 
Şahi't 
Ehlihibre 
Vazife 
Selahiyetö 
Hukuku amme davası 
Son tahkikatın açılması 
Kara* tashihi ((Tashihi karar) 
Zalbıt varakası (Zabıtname) 
Esbabı mucibe 
Talik ve Tehir 
İstida 
Müstedi 
Mevkuf 
Tevkif 
Mes'ulü (b'itaıal 

Cumhurbaşkanı 
(Bakanlar Kurulu 
[Bakan 
Adalet Bakanı 
Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Cumhuriyet Savcısı 
Sanık 
Tanık 
Bilirkişi 
Oörev 
Yetki 
Kamu davası 
Kamu davasının açılması 
Karar düzeltmesi 
Tutanak 
Gerekçe 
Ara verme 
Dilekçe 
Dilekçe sahibi 
Tutuklu 
Tutuklama 
Malen sorumlu 

IBAŞKAN — Bu kanundaki terim ve deyimlerle 
ilgili olan 84 üncü madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? 

Buyurun Sayın Koyuncu. 

HAYDAR KOYNCU (Konya) — Bu kelimeleri, 
geçmiş onaddelere kim monte edecek? Maddenin akı
şı değişecek; monte eden kanun vazıı gibi muamele 
yapacak, kanun tekniğine aykırı olacak. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KÖMftSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Bu yasanın yüce kuruldan 
geçmesi ve kanunlaşması ile birlikte bundan böyle ba
sılacak bütün metinlerde otomatikman bu değişiklik
ler yer alacaktır. 

Teşekkür ederim. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Monteyi kim 

yapacak? 
ADALET KOMUSYÖNU BAŞKANI ALİ DİZ-

ıDAROĞLU (Antalya) — Bundan önce İcra İflas 
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Kanununda da aynı şekilde değişiklikler yapılmış ve 
aynı şekilde monteler yapılmıştır, yani kanun tek
niğine aykırı bir durum yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplnadırılmışltır. 
84 üncü maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde bu şek
liyle kalbul edilmiştir. 

;Bir tek geçici madde var, onu okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte ilk tahkikatı sonuçlanmamış dava dosya
ları, yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına devredilir. 
Devralınan evrak, ihtiyaç görüldüğü takdirde gereken 
tahkikat da yapıldıktan sonra, iddianameye bağlana
rak görevli mahkemeye tevdi olunur. 

IBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte unvanlı sor
gu hâkimi olanların kadro unvanları, o yer hâkimi 
olarak değiştirilmiş'tir. Bunların yeniden atanmaları 
ıgerekmez. 

IBAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yiok. 

Geçici maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

(85 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 85. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir 

ay sonra yürürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

|86 ncı maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 86. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

la? (Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bu kanun tasarısındaki terimlerin Anayasa diline 

uydurulmasını temenni eden bir önerge verilmiştir. 
Şimdi bu önergeyi tutanaklara geçmesi için oku

tacağım; ancak önergeleri işleme tabi tutma şekli ga
yet açık bir şekilde tüzüklerde tespit edilmiştir, öner
ge, herhangi bir maddeyi ele almadığı için yapılacak 
fazla bir işlem de yoktur. Konuyu aynı şekilde ko
misyonun bilgisine de sunmak isterim. Aslında de
min yapılan terim ve deyim değişikliklerinde bu hu
sus bir miktar nazarı itibare alınmıştır. 

önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türk
çe hukuk terimlerinin güzel örneklerini vermiştir. 

Türk milleti halk oylamasında yalnız Anayasanın 
hükümlerini benimsemekle kalmayarak dilini de onay
lamıştır. Bu bakımdan Anayasada kullanılan bütün 
kelime ve terimler, artık devlet dilimizin malı olmuş
tur. 

Anayasa dilinin resmî dilimize örnek olarak ka
bul edilmesi gerekirken, bugün görüşmesi yapılan 
«312 S. Sayılı 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunda» yer alan 
Anayasa diline aykırı terim ve sözcüklerin, Anayasa 
diline göre belirtilen terim ve sözcüklerle değiştiril
mesini arz ederiz. 

Salim Erel 
Konya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Neriman Elgin 
Ankara 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Tevfİk Güneş 
Kırşehir 

Seyit Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Rey (Oy) 
Mütalaa (Düşünce) 
Mükellef (Yükümlü) 
Tahkikat (Soruşturma) 
Muhakeme (Yargılama) 
Talep, (İstek) 
Müracaat (Başvurma) 
Mücerret (Soyut) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının maddelerini oyladık. 
Şimdi, tasarının tümünü oylamadan evvel oyunun 

rengini belirtmek için söz isteyenlere söz vereceğim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte?.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Lehte. 
BAŞKAN — Lehte konuşacaksınız; buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasın
da şimdiye kadar sorgu hâkimliği müessesesinin uy
gulamada pek fazla yarar sağlamadığı, aksine birta
kım sakıncalar da içermekte olduğu bilinmekteydi. 
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Bu yasa münasebetiyle bir noktayı arz etmek is
terim : Adliyeden çıktığı zaman, biraz evvel hakkın
da hüküm verdiği, hürriyeti tahdit edici, bağlayıcı ce
za tertip ettiği sanığın ailesi efradıyla aynı otobüste 
gitmek mecburiyetinde kalan bir yargıcın içinde bu
lunduğu durumun takdirini, yüce Meclisin bilgisine, 
değerlendirmesine sunmak isterim. 

Gerçekten adliye personeli bugünkü çalışma ko
şulları içerisinde son derece olumsuz bir durumdadır. 
Malî durumu, ekonomik durumu ve hatta o da bu
yana, adliyemizin çalışma sistemi ve olanakları, araç
ları, gereçleri itibariyle yasaların düzeltilmesi sure
tiyle sağlanması amaçlanan hedeflerin gerçekleştiril
mesini engelleyici durumdadır. Temenni ediyorum 
ki, yasalarda yapılacak düzeltmeler kadar o yasaları 
tatbik etmek mevkiinde olan kişilerin çalışma koşul
larını da bir gözden geçirmekte elbette zorunluluk 
vardır. 

Bu düşüncelerle ve yasanın adalet mekanizmamı
za, adalet sistemimize hayırlı, uğurlu olması dileğiyle 
oyumun olumlu olacağını yüce Meclisin bilgisine say
gıyla sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 
Değerli milletvekilleri, önemli bir kanunu kabul 

etmiş bulunuyorsunuz. Çalışma süremizin dolmasına 
çok az bir zaman kalmıştır. Yine çok önemli bir ka
nun tasarısını görüşmek için bugünün geç olduğu ka
naatindeyim. 

Yarın, sözlü sorularla birlikte kanun tasan ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Mayıs 1985 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Bu bakımdan bu tasarıyla özellikle kaldırılması ger- ] 
çekleştirilmiş olan sorgulama müessesesinin yeni du
rumu, sanıyorum, adalet mekanizmasının daha sağ
lıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk hukuk sisteminde ha
len Osmanlı devrinden intikal edip, uygulamada bu
lunan yasaların varlığı bilinmektedir. Temel yasaları
mızın pek çoğu günün koşullarına uyarlanmak ihti
yacını açık bir şekilde taşımakta, göstermektedir. Bu 
itibarla özellikle Ceza Yasası, Ceza Usul Yasası, Me
denî Yasa ve hatta Ticaret Yasamızda günün koşul
larına uydurucu istikamette yeni düzeltimlerin orta
ya konulmasında gerçekten büyük bir zorunluluk 
vardır. Müessese olarak düzeltimde zorunluluk var
dır, müessese ötesinde yasalarımızın dili itibariyle bir 
düzeltimde zorunluluk vardır. 

Gerçekten halihazırda, konuşma ve yazışma dili
miz itibariyle bir değerlendirmeye alınacak olursa, 
en temel yasalarımızın dahi halkın anlayabileceği 
ifadelere sahip bulunmadığı ve ancak belirli bir tek
nik kesimin anlayıp yorumlayabileceği ifadelerle do
lu olduğu ve bunun da, vatandaşın yasaları bilmesi 
ve kendisini yasal kurallara uygun bir davranış içi
ne sokabilmesi açısından bir engel teşkil ettiği de göz
den ırak tutulmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yasaları gerek esası, içeri
ği, gerek biçimi itibariyle bir düzenlemeye tabi tut
mak kadar, o yasaları tatbik etmek mevkiinde olan
ların da o yasalarm ıslahında güdülen amacı sağla
yabilecek çalışma koşullarına kavuşturulması gerek
tiği, her zaman göz önünde bulundurulması gereken 
bir gerçektir. 

Yasaları istediğiniz kadar düzeltiniz, yasaları iste
diğiniz kadar ıslah ediniz; ama o yasaları tatbik et
mek mevkiinde olanları, o yasaları tatbik edecekleri, 
eğer kendi çalışma koşulları itibariyle uygun bir nok
taya götüremezseniz, yasaların düzeltilmesinden ar
zulanan amacın pratikte gerçekleştirilmesini temin et
mek gerçekten zordur. 

IV. — SORULAR VE 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI j 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, triptik ve gümrük geçiş belgesi veren Türkiye ı 
Turing ve Otomobil Kurumuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Müker-
rem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/485) \ 

Kapanma Saati : 18.29 

CEVAPLAR (Devam) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
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Soru 1. 1972 tarih 1615 sayılı Kanun, 16 Mart 
1982 tarihinde 2634 sayılı Kanun ile değiştirildiği 
halde neden hala «Triptik ve gümrük geçiş belgesi 
uygulamaları» Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
adındaki bir turizm ve spor kulübü tarafından yapıl
maktadır? 

Soru 2. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
kimler tarafından kurulmuştur? Halihazır üyeleri kim
lerdir? 

Soru 3. Bu kurum tarafından hala «Triptik ve 
gümrük geçiş belgesi» uygulamalarının yapılması, 

a) Anayasamıza, 
b) Dernekler Kanununa, 
c) Türk Ticaret Kanununa, 
d) Turizm Teşvik Kanununa; 
Uygun mudur? 
Soru 4. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

nun 1980, 1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllarında; Yur
dumuza geçici olarak giren yabancı plakalı arabalara 
triptik müsaadesi ve yurt dışına çıkacak arabalara da 
çıkış karnesi verilmesi ve bunlar karşılığında aldığı 
paraların toplamları ne kadardır? 

Soru 5. 1971 tarihli protokol ve 1972 tarih 1615 
sayılı Yasa gereği kurum topladığı bu paralar kuru
mun yasalara aykırı edindiği zimmetler olduğuna gö
re, geri alınacak mıdır? 

Soru 6. Turing ve Otomobil Kurumuna verilen 
bu triptik ve gümrük geçiş belgesi uygulama hakkı 
neden T.C. Turizm Bankasına verilmiyor? 

Soru 7 / Veya bu hak trafik sorunu veya trafik 
kazaları ile ilgili vakıf veya derneklere verilemez mi? 

Soru 8. Bu gelir konut fonuna aktarılamaz mı? 

TC 
Kültür ve Turfan Bakanlığı 20.5,1985 
Turizm Genel Müdürlüğü 

Konu ; Himi Nalbantoğlu'nun 
Soru önergesi 

Sayı i 50.4-2659-5452-20215 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.4Jİ985 tarih ve 7/485-3104-12383 sayılı ya

zıları. 
(Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Sayın 

Başbakanımıza yönelttiği soru önergesinde yer alan 
hususlar incelenmiş ve görüşlerimiz aşağıda belirtil-
miştiry 

ıL Bilindiği üzere 2634 sayılı Yasanın 12 nci mad
desi, «11615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci mad
desinin 1. (a) fıkrasındaki triptik veya gümrük geçiş 
karnelerinin T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketin-
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oe verileceği ve bu hizmetlerden elde edilecek geli
rin, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Trafik Hizmetleri 
Geliştirme Fonu ile T.C. Turizm Bankası Anonim Şir
keti ve Turizmi Geliştirme Fonu arasında dağıtımına 
ilişkin esaslarında Bakanlar Kurulunca belirlenmesi 
hükmüne amirdir.! 

Aynı kanunun 38 inci maddesi ise, 6086 sayılı 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin Türkiye Tu
ring Otomobil Kurumunca triptik ve gümrük geçiş 
karnesi verilmesine ilişkin hükümlerini yürürlükten 
kaldırdığını açıklamıştır. Kanunun geçici 2 nci mad
desi ise H615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci mad
desinin 1< (a) fıkrasına göre Türkiye Turing Oto
mobil Kurumunun veya onun kefalet ettiği ecnebi 
kurumların verecekleri triptik.veya gümrük geçiş kar
nelerinin kabulüne, bu işlemleri T.C. Turizm Bankası 
A.Ş. tarafından yürütülmeye başlanıncaya kadar de
vam olunacağına ve bu işlemlerin en geç 1.1.1984 ta
rihine kadar T.C. Merkez Bankası A.Ş. ne devredilece
ğine ve devir esaslarının Bakanlar Kurulunca belirle-
neceğin'i hüküm altına almıştır. 

Triptik ve gümrük geçiş karnesi ile ilgili hizmet
lerin T.C. Turizm Bankası A.Ş. ne devredilmesin
den önce 20ı Nisan 1983 gün ve 18024 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren «1615 sayılı 
Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması ve 
bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakındaki 2817 sa
yılı Kanunun» 10 uncu maddesi ile 2634 sayılı Tu
rizmi Teşvik Yasası ile kaldırılan hükümler tekrar 
yerine konarak, triptik ve gümrük geçiş karnesi veya 
Bakanlıkça tespit edilecek diğer benzeri belgeleri ver
me konusunda, Türkiye Turing Otomobil Kurumu 
veya onun kefalet edeceği yabancı kurumlar tekrar 
yetkili kılınmıştır. 

Aynı kanunun 54 üncü maddesi ile de 2634 sayı
lı Kanunun 12 ve 38 inci maddeleri ile geçici 2 nci 
maddesi ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci 
maddesine ait hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

2. Reşit Saffet Atabinen (Eski Kocaeli Mebusu), 
Yusuf Razi Bel, Cevdet özoğul (Eski Kudüs Muta
sarrıfınım ilk kurucular sıfatıyla kurdukları «Türk 
Seyyalh'in Cemiyeti» ne Recep Peker (Kütahya Mebu
su) Emin Erkul (Bski Şehremini), ve Şükrü Ali Bey 
(Eski Şehremini Muavinimin katılmasıyla kurulan 
Türkiye Turing Kulübü Bakanlar Kurulunun 2 Nisan 
1930 tarihli ve 9069 sayılı kararı ile kamu yararına 
çalışan dernekler arasına konulmuştur, 
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Kurum üyelikleri asil ve şeref üyeliği olmak üze
re iki çeşittir. Kuruma üyeliklerin şartları Kurum Tü
züğünün 17 ve 18 inci maddelerinde açıklanmıştır, 

3 < Kuruma, triptik ve gümrük geçiş karnesi ver
me yetkisi 2817 sayılı Kanunla düzenlendiğinden, 
Anayasaya, Dernekler, Türk Ticaret ve Turizmi Teş
vik Kanunlarına aykırı olduğu düşünülmemektedir.. 

4. Türkiye Turing Otomobil Kurumunun 1980, 
1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllarında yurdumuza geçi
ci olarak giren yaJbancı plakalı arabalara triptik mü
saadesi yur̂ t dışına çıkan arabalara çıkış karnesi ver
mesi ve bunlar karşılığında aldığı paraların toplam
ları aşağıdaki tabloda gösterilmişltir. 

TRİPTİK 

1980 yıllı 
1981 yıto 
1982 yılı 
1983 yılı 
1984 yılı 

177 858 adet 
183 020 adet 
im 607 adeU 
194 257 adtt; 
1194 3116 adet 

468 825 93İ1 
520 105 268 
744 670 970 

1 016 060 516 
1 541 088 664 

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

KARNET 

1980 yılı 37 566 adet 86 997 200 TL. 
1981 yılıi 54 521 adet 209 908 485 TL. 
1982 yılı 73 720 adet 340 253 500 TL. 
1983 yılı 86 530 adet 461 866 500 TL. 
1984 yılı 93 167 adet 930 104 000 TL. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının Triptik Payı 

1980 yılı 156 298 548 TL. 
1981 yılı 173 379 370 TL, 
1982 yık (248 260 836 TL^ 
1983 yûi 338 769 635 TLj 
1984 yılı 513 825' 888 TL. 

Türkiye Turing Otomobil Kurumunun 
Ödediği Kurumlar Vergisi 

1İ980 yılı 35 159 077 TL, 
1981 yılı 126 897 225 TL. 
1982 yılı 245 905' 324 TL., 
1983 yılı 370 967 683» TL., 
11984 yılı 593 375 917 TL, 
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5. 1615 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve buna 
dayalı olarak çıkartılan Gümrük Yönetmeliğinin 1295 
inci maddesi uyarınca Türkiye Turing Otomobil Ku
rumu verdiği 2 nolu triptikten dolayı Maliye ve Güm
rük Bakanlığıyla müştereken tespit ettikleri bir ücreti 
almaktadır. Bu ücret 1.4.1978 tarihinden itibaren sey
yanen 60 DM. veya muadili yabancı para olarak 
tahsil edilmektedir. Bu paranın 20 Markı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının fonumda toplanmakta ve bu 
fondan çeşitli hudut kapılarının alt yapı ve düzen
lemeleri ile mevcut tesisleri gerçökleştirilmektediri 

6< TüTkiye Turinıg Otomobil Kurumuna, triptik 
ve günlük geçiş belgesi verme hakkı kanunla düzen
lenmiş olup yürürlükte olan kanun hükümlerini de
ğiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görev ve yetkileri dahilinde bulunmaktadır. 

7-8w Triptik ve Gümrük Geçiş Belgesi verilme
diğine ilişkin hakkın, trafik sorunu veya trafik kaza
larıyla ilgili Vakıf veya derneklere verilmesi ve bu 
gelirin konut fonuna aktarılması bu konuda kanun 
değişikliğini gerektirmektedir., 

Arz ederim. 
Mükerem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakam 

2. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er
zurum deprem konutları .için tahsis edilen keresteye 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanı ve Tarım Orman 
ve Köyisleri Bakanından sorusu ve Bayındırltk ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/509) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Ba
kanı ile Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Soru 1. 30 Ekim 1983 Erzurum depremi nede
niyle deprem konutlarını yapan firmalar ile Kutlutaş 
Firmasına bu inşaatlar için herbirine kaçar m3 tom
ruk veya mamul kereste tahsisi yapılmıştır?. Bunların 
tahsis edildikleri orman işletmeleri nerelerdir?. 
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Soru 2. Tomruk olarak tahsis olunan kereste
ler hangi illerde mamul hale getirilmiş ve inşaat ma
hallerine hangi illerden nakliye (ve irsaliye) vizeleri 
yapılarak nakledilmişlerdir?. 

Soru 3. Erzurum ve Kars yöresinde kereste ol
duğu halde 'bunlar dışındaki illerdeki orman işletme
lerinden neden tahsisler yapılmıştır?. 

Soru 4. Erzurum ve Kars yöresi dışındaki iller
deki onman işletmelerinden yapılan tahsis tomruk ya 
da mamul 'kereste tamamı 'inşaat mahallerine ulaşılmış 
mıdır?. 

Soru 5. Bu tomruk veya mamul kerestelerin tah
sis fiyatları işletmesine göre kaçar TL'dir ve keres
telerin 1984 yılı içindeki pazarlama fiyatları kaç TL./ 
m8'dür?. 

Soru 6. Yapılan deprem konutlarının her 'birisi 
için en çok 14 m3 keresteye lüzum olduğu halde 
artacak kerestenin piyasaya intikal edilip edilmediği 
kontrol edilm'iş midir?. (Zira Doğrama Afet İşleri 
Genel Müdürlüğünce verilmiştir.) 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Afet tşleri Genel 

Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı : L-07-O3/O64/3948 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. 

15.5.1985 

Ebu'bekir Akay' 
in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

26.4.1985 gün ve 7/509-3376/1339İ sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Ebubekir Akay'ın Er

zurum deprem konutları için tahsis edilen kerestelere 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevaplandırılması ilgi 
yazı ile istenmektedir. 

Söz konusu önergede belirtilen hususlar incelen
miş olup, inceleme neticesinde; 

1 inci Soruya cevap; 
Erzurum ve Kars yöresinde 30 Ekim 1983 tarihin

de meydana gelen depremden dolayı Firmalara tah
sis edilen yarı mamul kereste ve tomruk miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

» 

Firmanın Adı 

Temel Yapı Ticaret 
Sutek İnşaat 
Tepe Mdbilya 
Eslka İnşaialt 
gözdemir İnşaat 
Ceylan İnşaat 
Doğan Döncel İnşaat 

TOPLAM 
KuÜutaş İnş. Tes. San. 
ve Tic. A.Ş. 

Yapılan 
Konut! 
Sayısı 
(Adedi) 

419 
610 
216 
360 
570 
479 
257 

2 911 

125 

Tahsiis Olunan Tomruk m8 Miktarı 

8 064 074 
11 740 060 
5 920 128 
6 928 510 

10 969 580 
9 218 834 
4 946 222 

57 788 098 m» 

4 635 000 m3 

GENEL TOPLAM 3 036 62 423 098 m3 tür. 
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ihtiyaç duyulan toplam 62 423 098 m8 tomruğun 
karşılandığı Orman Bölge Müdürlükleri ve karşıladık
ları tomruk miktarları : 

Tahsis Edilen Tahsis Edilen 
Bölge Müdürlüğü Adı Miktarı m8 

Erzurum 41 576 
Adana 2 000 
Aimasya 4 629 
Balıkesir 3 218 
Bolu 4 000 
Kastamonu 4 000 
Kahramanmaraş 3 000 

TOPLAM 62 423 m3 

2 noı Soruya cevap : 
Tomruk olarak tahsis olunan orman emvali Er

zurum, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde yan 
'mamul kereste haline getirilmiştir. Bu İllerde 'biçilen 
kerestelerin inşaat mahallerine olan nakliye tezkere
leri ise o İllerin Orman işletime Müdürlüklerince ke
silmiştir. 

3 üncü Soruya cevap; 
Erzurum ve Kars yöresinde yapılan afet konutla

rında kullanılmak üzere 62 423 m8 tomruğa ihtiyaç 
duyulduğundan ve konutların yapımına başlangıç ta
rihinde, Erzurum ve Kars yöresindeki işletme Mü
dürlükleri depolarından yaklaşık 41 576 m3 3 üncü 
sınıf tomruk tahsis edildiğinden, bu yörede yılı içlin
de yapılacak kesimlerin ise konutların bitimini ge
ciktireceğinden ve aynı zamanda yaş kerestelerin kul
lanılmasının sakıncalı olacağından 'bakiye miktarın 
bu yörenin dışında kalan diğer bölgelerden karşılan
ması zorunlu olmuştur. 

4 üncü Soruya cevap; 
Erzurum ve Kars yöresi dışındaki işletmelerden 

tahsis olunan tomruklar veya yarı mamul hale getiri
len keresteler inşaat mahallerine intikal etmiş olup, 
'konutların yapımı bitmiştir. 

5 inci Soruya cevap; 
Afet konutlarında kullanılacak tomruklar 7269-

1051 sayılı Kanunun 43/c maddesi gereğince maliyet 
bedeli üzerinden tahsis olunmaktadır. 1984 yılı tahsis 
fiyatı ise 7 500,— TL./m3'tür. 1984 yılı Bayındırlık 
rayiç fiyatı ise 3 üncü sınıf kereste için 28 000,— 
TL./m3'tür. 

6 ncı soruya cevap; 
Türkiye Emlak Kredi Bankasınca firmalara yap

tırılan 2911 konutta iki tip proje uygulanmıştır. Pro
jenin birisinde beher konut için 14.627 m8 yarı mamul 
kereste (19.246 m3 tomruğa), diğer projede ise 20.820 
m3^yarı mamul keresteye (27.408 m3 tomruğa) ihtiyaç 
olduğu hesaplanmıştır. 1 inci projeden 2.695 konut, 
2 nci projeden 216 konut yapılmıştır. Buna göre 
2.695X19.246+216X27.408=57.788 m3 tomruğa ih
tiyaç bulunmaktadır. 

Kutlutaş tnş. Tes. San. ve Tic. A. Ş. ce ahşap kar
kas olarak yaptırılan 125 konutun beherinde 28.127m3 

yarı mamul keresteye (37.080m3 tomruğa) gerek oldu
ğundan 125 X 37.080=4.635m3 tomruk ihtiyacı tespit 
edilmiştir. 

Bu itibarla bölgenin toplam tomruk ihtiyacı 
57,788+4.635=62.423m3 olmaktadır. Tahsis edilen 
miktar da bu kadar olup artan kereste veya tomruk 
bulunmamaktadır. Bu nedenle piyasaya intikal etti
rilmiş kereste de mevcut değildir. Ayrıca deprem ke
resteleri çapraz damga ile damgalattırılmış ve nakli
ye tezkerelerine de orman işletme müdürlüklerince; 
deprem kerestesidir gayesi dışında kullanılmaz şerhi 
konulmak suretiyle gaye dışı kullanıma müsaade edil
memiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, götürü vergiye tabi esnaflardan alman faturalara 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/518) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

> Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Memur, işçi ve ücretliler vergi iadesi 

alabilmek için fatura almak zorunluğunda oldukları
na göre; 

İlçe, kasaba veya köyde yaşayan memur ve işçi
ler bu gibi yerlerdeki esnafın götürü vergiye tabi 
olanları ve fatura vermedikleri nedeniyle bu haktan 
mahrum kalıyorlar. 

a) Bu esnafın cirosu düşmektedir. 
b) Bu gibi yerlerdeki memur ve işçiler vergi iade

sinden mahrum kalmaktadır. 
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c) Oiro tespiti nedeniyle belki götürü vergi di
limi. artacağından Hazine de vergi kaybına uğramak
tadır. 

Bu nedenle, bu gibi esnafın da ayrıca fatura ver
mesini zorunlu hale getirmek olanaklı olmaz mı? 

Soru 2. Fatura vermeleri olanaklı bulunmazsa bu 
gibi esnafın fiş vermesi sağlanıp bu fişlere göre ver
gi iadesi verilmesi sağlanamaz mı? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL : GVK/2-2177-1388 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 29.4.1985 gün ve Kan. Kar. Md. ifadeli 

7/518-3394/13450 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız eki, Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu tarafından Başkanlığınıza verilen ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru 
önergesinde özetle; 

— tlçe, kasaba veya köylerde yaşayan memur ve 
işçilerin, bu gibi yerlerde faaliyet gösteren götürü es
naftan aldıkları faturaların vergi iadesi kapsamına 
dahil olmaması nedeniyle; vergi iadesi hakkından 
mahrum kaldıkları, ayrıca bu durumun götürü es
nafın cirosunu düşürdüğü ve belki de Hazinenin ver
gi kaybına neden olabileceği belirtilerek, götürü usul
de vergiye tabi esnafın fatura vermesinin zorunlu ha
le getirilip getirilmeyeceği, 

— Bu mükelleflerin fatura vermeleri zorunlu ha
le getirilemez ise, fiş vermelerinin sağlanıp sağlana
mayacağı, 

Hususlarının cevaplandırılması istenilmektedir. 
Soru önergesinde yer alan hususların cevaplandı

rılmasından önce, götürü usule tabi ticaret erbabı
nın vergilendirilmesine değinmekte yarar bulunmak
tadır. 

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisii Kanunu
nun değişik 47 nci maddesinde yer alan genel şart
lar ile aynı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan 
alış, satış ve hâsılata ait özel şartları taşıyan mükel
leflerin istekleri halinde, sadece bu faaliyetlerine 
münhasır olmak şartıyla kazançları götürü usulde tes
pit edilebilmektedir. 

Kazançları götürü usulde tespit edilen gelir ver
gisi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 173 ün
cü maddesine göre, defter tutmak ve aynı Kanunun 

232 ve 233 üncü maddelerine göre de, yapmış ol
dukları emtia ve hizmet satışları için fatura veya 
perakende satış fişi düzenlemek mecburiyetleri bu
lunmamaktadır. 

Defter tutmak ve belge düzenlemek mecburiyeti 
olmayan, kazançları götürü usulde tespit edilen gelir 
vergisi mükelleflerinin kazançları, Gelir Vergisi Ka
nununun 46 ncı maddesinde yer alan asgarî ve azamî 
miktarları göz önünde bulundurularak ve beş dere
ce üzerinden üç yıllık bir süre için takdim komisyon
larınca takdir edilmektedir. Mükellefler, bu derece
lerden birine vergi dairesince intibak ettirilerek, mü
kellefin intibak ettirildiği sınıf ve derecenin genel 
indirim düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden 
gelir vergisi tahakkuk ettirilmektedir. 

Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, ka
zançları götürü usulde tespit edilen ticaret erbabının 
(esnafın) yapmış oldukları mal ve hizmet satışları 
için, fatura veya perakende satış fişi düzenlemek 
mecburiyetleri olmadığı gibi, bu mükelleflere yap
mış oldukları mal ve hizmet satışları için fatura ve
ya perakende satış fişi düzenletilmesi, bunların öde
yeceği gelir vergisini etkilememektedir. 

öte yandan, 2978 sayılı Kanunun gerek değişme
den önceki 1 inci maddesi ve gerekse 3158 sayılı Ka
nunla değişik 1 inci maddesinde, kazançları götürü 
usulde tespit edilen ticaret erbabından yapılan ve 
hizmet alışları için düzenlenen belgeler vergi iade
sine konu harcama belgesi olarak kabul edilmemiş
tir. 

Esasen 2978 sayılı Kanunla uygulamaya konulan 
ücretlilere vergi iadesinin iki amacı bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, belge düzeninin işlerliğinin sağlanması 
ve ikincisi de, vergi iadesinden yararlananlara top
ladıkları belgeler üzerinden bir miktar para verilme
sidir. Ücretlilere vergi iadesinin uygulamaya konul
ması amacından da anlaşılacağı üzere, götürü usule 
tabi olan mükelleflerin mal ve hizmet satışları bel
ge düzeninin kapsamı dışında bulunması ve bu mü
kelleflerin belge düzenleme mecburiyetlerinin olma
ması nedeniyle, bunlar tara|ından verilen belgeler 
vergi iadesine konu harcama belgesi olarak kabul 
edilmemiştir. 

Belirtilen bu nedenlerle, götürü usule tabi olan 
vergi mükelleflerinden alınan fatura veya perakende 
satış fişi vergi iadesine esas harcama belgesi olarak 
kabul edilmemektedir. Ayrıca, bu tür mükelleflere 
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meri mevzuatımız karşısında yapmış oldukları mal 
ve hizmet satışları için fatura veya perakende satış 
fişi düzenleme mecburiyeti getirilememektedir. 

Bilgilerine arz ederim. . 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varpl'un, muh

tar maaşlarının ödenmeme nedenine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/536) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Veysel Vaf ol 
Erzincan Milletvekili 

Soru 1. Muhtarların Ocak 1985'ten itibaren 
maaşları neden ödenmemiştir? 

Soru 2. İllerde muhtarlann hizmet karşılığı (Mü
hür parası) alınacak ücretleri her ilde il encümen
lerince tespit edildiğine göre, eşit işe eşit ücret ve
rilmesi neden sağlanmaz da il, ilçe, mahalle muhtar
ları ile köy muhtarları için ayrı değerler tespit edi
lirler? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.5.1985 

Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : APK-ARGE-
571 (85)/90366 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Gen. Sekreterliğinin 9.5.1985 tarih 
ve 7/536-3453/13712 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

yazılı soru önergesine verilen cevabın bir sureti ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldıran Akbulut 

İçişleri Bakanı 

Sayın 
Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Muhtar maaşlarının ödenmeme nedenine ilişkin 
yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakanlığım
ca incelettirilmiştir. 

1. Mahalle ve köy muhtarlarının 1985 yılı ilk 
dört ayına ait ödeneklerinin ödenmesi için 26.2.1985 
tarihli yazımızla valiliklere talimat verilmiştir. 

Geri kalan 6 aylık ödenekler de 8.5.1985 tarihin
de valiliklere gönderilmiştir. 

Kalan iki aylık ödenek, süresi içinde temin edile
rek illere gönderilecektir. 

2. Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarının onay
ladığı belgeler karşılığı alınan harçlar, 4541 sayılı 
«Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar 
Heyetleri Teşkiline Dair Kanun» a göre il idare ku
rullarınca, köy muhtarlarının onayladığı belgelerden 
alınan harç miktarları ise 442 sayılı «Köy Kanunu» 
na göre köy ihtiyar meclislerince belirlenip vali ve 
kaymakamlarca onaylanmaktadır. 

Köy ve mahalleler farklı coğrafî bölgelerde bu
lunduğundan yapılarına ve mahallî özelliklerine uy
gun olarak alınan harçlar da farklı olmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Yıldırım Akbülut 
İçişleri Bakam 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 İNCİ BÎHİJLEŞİM 

21 . 5 .1985 (Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

' 3 
SECİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 • 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışıma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilm'i Nallbantoğlu, 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

. 8. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

9. — Ankara Milletvekilli Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

10. — (Sinop Milletvekilli Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başabakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

14. — Bursa Milletvekili Ahımet Sabahattin Öz
bek'im, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişiklin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına 'ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) . 

(Devamı arkada) 



17. — Adıyaman. Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı liddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

18. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/350) 

19. — Çanakkale Milletvekili Onurat Şeref Boz-
kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/351) 

20. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıdığı iddia
sına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

21. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistik! veri
lere 'ilişiklin Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/354) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 
312) (Dağıtma tarihi: 14.5.1985) 

3. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) tfS. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi; 
17.5.1985) 

X 4. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve 
İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak- • 
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 
175.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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"Genel Müdürlüğü 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 3 . 1985 tarihinde 
kararlaştırılan «1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

20 . 8 . 1929 tarihinden beri yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, mem
leketimizin değişen şart ve ihtiyaçlarına cevap vermesi maksadıyla pek çok değişikliğe uğramıştır. Bu defa 
getirilen değişiklikte de davaların, adalet ve teminat ilkeleri ihlal edilmeksizin kısa zamanda bitirilmesi amaç
lanmıştır. Çabukluğun sağlanması yönünden değişiklikler getirilirken savunma hakkının zedelenmemesine 
Özen gösterilmiş, kamu yararı ferdin savunma hakkı ile bir denge içerisinde ele alınmıştır. 

Davaların uzamasını ve dolayısıyla adaletin geç tecellisini önlemek maksadıyla kanunda yapılan deği
şikliklerin en önemlisini ilk soruşturmanın kaldırılması teşkil etmektedir. 

Çok önceleri bir ayıklama yapılmadan bütün işlerin mahkeme önüne çıkartılmasında bir mahzur görül
memekte idi. Daha sonraları ayıklama yapılması faydalı görülmüş, karar hâkimliği ve ilk soruşturma ka
bul edilmek suretiyle mahkeme önüne çıkarılacak davalar hâkim kararı ile 'belirlenmeye başlanmıştır. Ancak 
gelişme devam etmiş son soruşturmadan ayrı olarak ilk soruşturmayı da içine alan ön soruşturma safhası 
ortaya çıkmıştır, ön soruşturma safhasının içinde yer alan hazırlık soruşturması (hazırlık tahkikatı) dev
resi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve ilk soruşturmadan ayrı olarak gelişme göstermiş, önemini gittikçe 
hissettirmeye başlamıştır. Bu gün için ilk soruşturmayı kanunlarında muhafaza eden ülkeler dahi bazı hal
lerde ilk soruşturmaya ihtiyaç duymamakta, mehaz kanun dahil birçok ülke kanunlarından ilk soruştur
ma tamamen çıkarılmış bulunmaktadır. 

Kanunun ilk şeklinde, mehaz kanunda olduğu gibi ilk soruşturmada delilleri toplama, ve bunlara nazaran 
karar verme görevi ayrı ayrı mercilere verilmişti. Bu merciler sorgu 'hâkimi ile kajrar hâkimi idi. Bütçe müla
hazası ile karar hâkimi tayin edilinceye kadar bunlara ait görevlerin sorgu hâkimleri tarafından yapılacağı
na dair bir hüküm de sevk edilmiş, böylece sistem daha başlangıcında tatbik edilmemiştir. 3006 sayılı 
Kanunla «karar hâkimliği» kaldırılmış ve görevlerinin çoğu sorgu hâkimine verilmek suretiyle sorgu hâkim-
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ligi delilleri toplayan ve topladığı delillere göre son tahkikatın açılmasına veya tatiline yahut muhakeme
nin men'ine karar veren ön soruşturma görevlisi durumuna sokulmuş, bir çeşit savcı haline getirilmiştir. 
Diğer taraftan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve 3005 sayılı Meşhut Suçların Mu
hakeme Usulü Kanunu ile de kendi konularını ilgilendiren hususlarda ilik soruşturma kaldırılmıştır. Daha 
sonra yürürlüğe konulan birçok kanunlarda da, düzenledikleri konularda ilk soruşturma safhasının uygulan
mayacağı hükme bağlanmış, 3 . 3 . 1973 gün ve 1696 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanunla ilk soruşturma bazı suçlar yönünde tamamen kaldırılmış 
(Ek Madde 1), genelde ise soruşturmanın açılması ihtiyarî hale getirilmiştir. Nitekim, Devletin iç ve dış 
güvenliğine yönelik suçlara ait davalara bakmakla görevli Devlet Güvenlik mahkemeleri, sıkıyönetim aske
ri mahkemeleri ile diğer Askerî Mahkemelerde de ilk tahkikat safhası bulunmamaktadır. Bu gün için ilk 
soruşturma bir ihtiyaç olmaktan çıkmış bulunduğundan ilk soruşturmanın kaldırılması, muhakemenin daha 
basit bir şekil alması zorunluluk olarak kendini göstermiştir. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 36 ncı maddesine göre Cumhuriyet savcıları hâkim, hâkim
ler Cumhuriyet savcısı olarak görev yapabilmektedir. Hâkim savcı ayırımı sadece görevin ifasına taalluk et
tiğine göre sorgu hâkimlerinin son tahkikatın açılması veya men'i muhakeme kararındaki takdir yetkisini, 
Cumhuriyet savcılarına da tanımak gerekmiş, Cumhuriyet savcılarının kararlarına itiraz hususu yeniden dü
zenlenmiştir. 

Cumhuriyet savcılarına delilleri takdir ederek kamu davası açmak yetkisi tanınmakla da, mahkemeleri
mizin sonunda kesinlikle delil yetersizliğinden bernatle sonuçlandırılabileceğj davalarla uğraşmalarını önle
mek ve iş hacmini hafifletmek amacı güdülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle, 15 inci madde değiştirilmiş, ilk tahkikat kaldırılmış olduğundan yetkisizlik 
iddiasının zamanı sadece son tahkikat için düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Bu,madde ile 17 nci maddede yapılan değişiklikte, 1 inci maddedeki gibi yetkisizlik kararı 
son tahkikat için düzenlenmiş, sanığın talebi ile yetkisizlik kararının iddianamenin okunmasından evvel ve
rileceği ifade olunmuştur. 

Madde 3. — Sorgu hâkimliği kaldırılmış bulunduğundan 18 inci madde metninden sorgu hâkimliği çı
karılmıştır. 

Madde 4. — 19 uncu maddeden sorgu hâkimliği çıkarılmış, metne sadık kalınarak yetkili olmayan mah
kemenin tahkikatının sırf mahkemenin yetkisiz oluşu sebebiyle hükümsüz sayılmayacağı hükme bağlanmış
tı^ 

Madde 5. —: 20 nci madde metninden sorgu hâkimliği çıkarılmıştır. 
'Madde 6. — İlk tahkikat kaldırılmış olduğundan 'buna ilişkin son tahkikat kararından söz edilemeyece

ğine göre 24 üncü madde metninden «son tahkikatın açılmasına dair olan karar» kelimeleri çıkartılmış, şah
sî davaya bakan hâkimin de reddedileceği hususuna açıklık getirilmiştir. 

'Madde 7. — tik tahkikat kaldırılmış bulunduğundan sorgu hâkimi aleyhindeki ret talebine ilişkin düzenle
me 26 ncı maddenin ikinci fıkrasından çıkartılmış, hâkimin reddi talebinin kötüye kullanıimasını önlemek 
amacıyla ret talebinin aksi sabit olması halinde öngörülen ceza miktarı artırılmıştır. 

'Madde 8. — Kanunun 34 üncü maddesi son fıkrasından «sorgu hâkimi» ibaresi çıkarılmıştır. 

Mad'de 9. — 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tebligata dair 
-hükümleri kaldırılmış ve tebligatın bu kanuna göre yapılması hükme bağlanmış bulunduğundan 1412 sa
yılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 35 inci maddesi değiştirilmiş tebligatın bahse konu kanun hüküm
lerine göre yapılacağı ifade olunmuştur. 

Madde 10. — 45 inci maddenin ikinci fıkrasından da sorgu hâkimliği sözcükleri çıkarılmıştır. 
Madde 11. — 46 ncı maddenin birinci fıkrasındaki para cezası artırılmış, dördüncü fıkrasından ilk soruş

turma ve sorgu hâkimleri ibareleri çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 312) 
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Madde 12. — 59 uncu maddede yer alan, hazırlık tahkikatında tanıklara yemin verilemeyeceği, meşhut 
suçlarla tehirinde zarar umulan hallerde tanıkların yeminle dinlenebileceği kuralı kaldırılmış; tanıkların Cum
huriyet Savcıları ile sul'h hâkimleri tarafından dinlenmesi sırasında yemin verilmesi kaide olarak kabul edil
miştir. Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda kamu davasının açılması veya taki'bata yer olmadığına karar ve
rilebilmesi için delillerin takdiri söz konusu olduğuna göre bir olaya dâir hakikata uygun tanık beyanı elde 
etmek zorunludur. Bu sebeple, bundan böyle hazırlık 'tahkikatı sırasında tanıklar Cumhuriyet Savcısı veya 
sulh hâkimi tarafından dinlendiğinde yemin verilecek,. Cumhuriyet savcısına riiyabeten görev yapan zabıta ma
kam ve memurları ise tanıkları yeminsiz dinleyeceklerdir. 

Madde 13. — 59 uncu maddede hâkimin yanında Cumhuriyet savcısının da tanığa yemin vermesi söz ko
nusu edilmesine karşılık, 60 inci mad.dede sadece hâkime tanığa eski yeminini hatırlatma yetkisi verilmiştir. 
Bu çelişkiyi gidermek için 60 inci madde değiştirilmiş, yemin vermeğe yetkili olan hâkim veya Cumhuriyet 
savcısının daha önce yeminle dinlenilmiş olan tanığa bu yemini hatırlatmaları suretiyle beyanlarını tespit 
imkânı sağlanmıştır. 

Maddeye göre hatırlatılacak yemin aynı tahkikatta önceden verilen yemindir. Hazırlık tahkikatında veri
len yemin ancak bu tahkikat sırasında tekrar ifade alınırken hatırlatılacak, son tahkikatta eski yeminin ha
tırlatılması için bu tahkikat sırasında verilmiş bir yemin bulunacak yani yemin veren merciler aynı olacak
tır. 

Madde 14. — 63 üncü maddeden ilk soruşturma İbaresi çıkarılmıştır. 
Madde 15. — Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrası, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 inci maddesi ile paralellik sağlamak, genel ve hukukî bilgi ile 
çözümü mümkün olan konularda bilirkişiye başvurma zorunluluğunu kaldırmak amacı ile değiştirilmiş, bilir
kişilik müessesesinin, gayeye uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve gerek olmayan durumlarda bilirki
şiye başvurmak suretiyle davaların uzamasını önlemek amaçlanmıştır. 

Madde 16. — Bu gün için bilirkişileri ihzar imkânı yoktur. Çağrıldığı halde gelmeyen gelip de rey ve mü
talaa beyanından çekinen bilirkişilere çok cüzî para cezası verilmektedir. 66 ncı maddenin gayesine aykırı 
düşmekte ve davaların gecikmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple belirtilen hususlarda tanıklara ilişkin hü
kümlerin uygulanacağı 70 nci maddede ifade edilmiştir. Böylelikle, bilirkişilerin çağrılıp gelmemeleri halinde 
'ihzar edilebilmeleri, sebep oldukları masraflarla beraber 45 ncı madde gereğince cezalandırılmaları, rey ve mü
talaa beyanından çekinmeleri halinde maddedeki müeyyidelerin uygulanması söz konusu olabilecektir. 

Madde 17. — tik tahkikat kaldırıldığı için bu değişikliğe uygun olarak 74 üncü madde yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 18. — 75 inci madde, ilk tahkikatın kaldırılmasına paralel olarak yeniden düzenlenmiş, raporların 
belli bir süre içinde mahkemeye tevdi zorunluluğu getirilmiş, bu süre içerisinde mütalaasını vermeyen bilir
kişiler hakkında, tanıklara ilişkin 63 üncü maddedeki müeyyidenin uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 19. — Bir ölüm olayında hâkim ve Cumhuriyet savcısı keşfe bir hekimle beraber giderek genel 
anlamda bir keşif muayenesi yapmakta, adlî tıp açısından önemli olan ölünün tıbbî kimliğinin, ölüm zamanı 
ile ölüm sebebinin haricen tespitine matuf olan bulgular araştırılmamakta ve keşif tutanağına geçirilmemektedir. 
Bu maddeyle 79 uncu madde değiştirilmekte ve adlî tıptan sorulan hususlara bu bulgular değerlendirilmek su
retiyle cevap verebilme kolaylığı getirilmektedir. 

Tasarıya îgöre adlî muayenede yapılan, haricî muayene ile ölüm sebebinin araştırılmasıdır. Her ne kadar 
harici muayene ile ölüm sebebini aşikar gibi gösteren vakalara rastlanırsa da bu halde dahi otopsi yapma
dan kesin ölüm sebebini söylemek pek yerinde görülmemektedir. 

Örneğiin 451, 452/2, 458 inci maddelerinin sonucunu alabilmek için hekimin otopsiyi teklif etmesi, hâ
kim veya Cumhuriyet savcısının otopsi yaptırması gerekmektedir. 

Maddede, otopsinin en az iki hekim tarafından yapılacağı, bu hekimlerden birinin adlî ta'bib veya pata-
log olması gerekeceği, zaruret halinde bu işlemin bir hakim tarafından da yapılabileceği ancak zaruret ha
linin otopsi raporunda belirtilmesi gerektiği de düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 312) 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda hâkim muameleleri esas olduğundan ölünün mezardan çıkartılma
sına hâkim karar verir ve ölü muayene ile otopsi işlemi hâkim tarafından yapılır. Nesiçlerin parçalanmadan 
ö'fii muayene ve otopsinin yapılması için acil hallerde bu yetkinin savcıya da tanınması zarurî görülmüş ve 
maddenin son fıkrası yeniden düzenlenerek savcının da fethtka'bire yetkili olduğu ölüyü mezardan çıkarmaya 
karar veren tarafından ölü muayene ve otopsi işleminin yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 20. — Zehirlenme şüphesi üzerine yapılan otopsilerde bugünkü tatbikata göre yalnız organlardan 
parça alınmakta ve tahlil edilecek yerlere gönderilmektedir. 

Zehirlenme şüphesi ile otopsiyi yapan hekim o zehirin insan vücudunda ne gibi değişiklikler meydana ge
tirdiğini aramak zorundadır. Otopsi sırasında organlardan parçalar almakta ancak bu organların makröskob'ik 
ve morfolojik görünümleri hakkında hiç bir bilgi verilmemektedir. Bu nedenle, tahlili yapacak kuruma yar
dımcı olmak için hekimin, zehirlenmelerle ilgili olarak organların şekli- ile tahribatın tespitinin gerektiği hu
susu 83 üncü maddeye ilave edilmiştir. 

Madde 21. — Kanunun 112 nci maddesinde tutuklama şartlarının devam edip etmediği yönünde araştırma 
yapılması hususu sadece ilk tahkikat için düzenlenmiştir. 

Tasarı ile ilk tahkikat kaldırılmış olduğundan 112 nci maddenin bu yönden de değiştirilmesi zorunlu ol
muş hazırlık tahkikatında otuzar günlük sürelerle de tutukluluk halinin Cumhuriyet savcısının talebi üzerine 
sulh hâkimi tarafından inceleneceği, son tahkikat sırasında incelemenin mahkemece resen yapılacağıbu mad
dede hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. — İlk tahkikata ilişkin maddeler yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan 123 üncü madde bu
na uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 23. — 124 üncü maddenin son fıkrasından, sorgu hâkimliğinin kararlarından olan son tahkikatın 
açılmasına ilişkin düzenleme metinden çıkarılmıştır. 

Madde 24. — Tek hakimli asliye teşkilatı bulunan yerlerde tutuklamaya karar verecek hâkimin çeşitli ne
denlerle ilçede bulunamayışı tutuklama ve salıvermeye ilişkin kanun hükümlerinin yerine getirilmesini imkân
sız kılmaktadır. Tatbikattaki bu güçlüğü gidermek içirt 125 inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişik
likle, ilçede tutuklamaya karar verecek hâkim bulunmadığı hallerde sanığın ilçenin yargı çevresi içinde bulun
duğu ağır ceza merkezindeki sulh hâkimi huzuruna çıkarılabilmesi imkânı getirilmiştir. 

Madde 25. — 128 inci maddenin ikinci fıkrasından Sorgu hâkimi ibaresi çıkarılmıştır. 
Madde 26. — 1'29 uncu madde ilk tahkikat safhasının kaldırılması nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. Bu 

düzenleme sırasında ayrıca; sulh hâkiminin, hakkında kamu davası açılmış sanığı tutuklama yetkisini haiz 
mahkeme önüne yollamasına ilişkin kararı ile sulh hâkimince verilen ceza kararnamesinin karışması ihtimali 
bulunduğundan «hâkim kararnamesi» ibaresi yerine «hâkim kararıyla» ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 27. — İlk tahkikat kaldırıldığından 143 üncü maddenin birinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 28. — 145 inci maddenin ikinci fıkrasındaki ilk tahkikata ilişkin düzenleme madde metninden çıka

rılmıştır. 
Madde 29. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre kamu davası iddianame ile mahkemeye, talepna

me ile de sorgu hâkimliğine açılmaktadır. Sorgu hâkimliği son tahkikatın açılması kararı vermekte Cum
huriyet savcısı da esas hakkındaki iddiasında son tahkikatın açılıp yapılmasını istemektedir. 147 nci maddede 
ilk ve son tahkikatın açılmasından bahsedilmiştir. İlk tahkikat kaldırıldığından madde yeniden düzenlenmiş
tir. • 

Madde 30. — Bu madde ile 148 inci maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiş, sorgu hâkimlerinin son tahki
katın açılması kararındaki takdir yetkisi Cumhuriyet Savcılığına verilmiştir. 

Bu gün artık birçok ülkede savcıların takdir yetkisinden söz edilmektedir. Bu ülkelerde ele geçirilen de
lillerin mahkûmiyete yetmeyeceği kanaatiride olan savcının takipsizlik kararı verebileceği böylece mahkeme
lerin uzunca bir müddet işgal edilmemiş olacağı kabul edilmiştir. Çok yoğun iş hacmine sahip mahkemelerin, 
sırf berâet kararı istihsali için işgal edilmeleri düşünülemez. Ayrıca Cumhuriyet savcısının verdiği takipsizlik 
kararına karşı ilgililerin itiraz hakkı da bulunmaktadır. Bu düşüncelerle Cumhuriyet savcılarına da takdir hak-
£ı tanınmıştır. 
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Mâd'de 31. — İlk tahk'ikatin kaldırılması üzerine 149 uncu maddenin ikinci fıkrasında da değişiklik ya
pılmış, evvelce açılmış bir kamu davası mevcut ise sonraki davada Cumhuriyet savcısının talebi ile muvakka
ten tatil kararı verilebileceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 32. — Kanunda takibi şikâyete bağlı suçlar için şikâyet öngörülmüş, bunun şekil ve şartları 
151 inci maddede belirtilmiştir. Bu maddeye göre şikâyete ilişkin beyan mahkemeye veya Cumhuriyet savcı
lığına yakılacaktır. Diğer makam ve mercilere yapılan sözlü müracaat usulüne uygun olarak yapılmış bir baş
vuru kabul edilmemektedir. Kanunda belirtilen makam ve mercilere yazı ile müracaatın geçerli bir şikâyet 
olarak kabulü karşısırida çoğu zaman şikâyetçi yönünden yanılgılara sebep olunmaktadır. Bu sebeple Kanun
da belirtilen makamlara şikâyet için müracaat yönünden yazılı ve sözlü olması arasındaki ayırım, bu maddenin 
dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle kaldırılmıştır. 

Madde 33. — Kanunun 157 nci maddesinde, olayın geçtiği yerde göreve başlayan memurun bu. görevin 
yerine getirilmesini önleme yönündeki davranışlar karşısında uyguladığı disiplin işleri ile Anayasaya göre hâ
kime tanınan tutuklama yetkisi arasındaki karışıklığı gidermek için 157 nci madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 34. — 158 inci maddede müstantik ile sulh hâkiminin gecikmesinde tehlike bulunan hallerde ve 
meşhut suçlarda bir Cumhuriyet savcısı gibi resen tahkik muameleleri yapacağı düzenlenmiştir. Madde 3006 sa
yılı kanunla değiştirildiği sırada sorgu hâkimi ile Cumhuriyet savcısının da tutuklamadan başka tahkik mua
melesi yapılabileceği hükmü getirilmiş, daha sonra 1696 s iyili kanun ile sorgu hâkiminin tutuklama da yapa
bileceği kabul edilmiştir. Maddenin ilk düzenleniş amaeı, yukarıda ifade edildiği gibi Cumhuriyet savcısı bu
lunmadığı zaman hâkime tahkik muamelesinde bulunma takanı vermektir. Bu sebeple 158 inci maddede deği
şiklik yapılmış bu amaç göz önünde bulundurularak salh hâkimine tutuklama dahil bütün tahkik işlemleri 
yapmak yetkisi verilmiştir. 

Madde 35. — tik tahkikatın kaldırılmasına ilişkin değişikliğe göre 159 uncu madde sadece sulh hâkimi
nin delilleri toplaması yönünden kaleme alınmıştır. 

Madde 36. — 161 inci maddede, hazırlık tahkikatında tahkikat işlerinin resmen tespiti ve belgelendirilme-
sinin ilk tahkikat hükümlerine göre yürütüleceği hükme bağlanmıştır, ilk tahkikat kaldırıldığına göre konuya 
'ilişkin 180 ve 181 İnci maddeler birlikte mütalaa edilmiş ve sanığın sorgusu, tanık ve bilirkişi dinlenmesi sı
rasında zabıt kâtibi bulundurulacağı, bu işlemler için tutanak düzenleneceği, tutanağın Cumhuriyet savcısı 
veya sulh hâkimi ile zabıt kâtibi tarafından imzalanacağı, ayrıca alakadarlara da kendilerini ilgilendiren kı
sımların verileceği veya okunacağı ve bu hususun tutanağa geçirileceği, tutanağın ilgilisi tarafından imza 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 37. — Bir keşif ve muayenenin yapılması sırasında Cumhuriyet savcısı, sanık ve müdafiin hazır 
bulunmaları yetkisini ve duruşma sırasında bulunmayacak şahit ve bilirkişinin dinlenmesinde aynı şahısların 
hazır bulundurulması lüzumunu düzenleyen, 186 nci madde hükmü, tasarının 83 üncü maddesiyle yürür
lükten kaldırıldığından, maddeye atıfta bulunan 162 nci madde yeniden ele alınarak düzenlenmiş; sanığın 
huzuru neticesi doğru tanıklık etmesinden korkulan tanığın dinlenmesine ilişkin 187 nci maddeye de yeni dü
zenlemede yer verilmiştir. 

Madde 38. — 163 üncü maddede savcının iddaname veya talepname ile kamu davası açması hususu bir
likte hükme bağlanmıştır. Ancak halen yürürlükte bulunan şekle göre iki kamu davası yöntemi arasında 
fark bulunması gerekir, ilk soruşturma istemek için zayıf bir isnat yettiği halde iddianame ile kamu davası 
açmak için kuvvetli bir isnada ihtiyaç vardır, iddianame ile dava açmak için savcının son soruşturma açılma
sını isteyebilecek duruma gelmiş olması lâzımdır. Sorgu hâkimliği kaldırıldığına göre talepname ile dava aç
maktan da söz edilemeyecektir, iddianame ile kamu davası açılması kuvvetli isnada ihtiyaç gösterildiğinden 
163 üncü maddenin birinci fıkrasında tahkikatın kamu davasının- açılmasına yeterli olması gerektiği ifade edil
miştir. 

İddianamede hangi hususların bulunması gerektiği kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Sorgu, hâkimliğinin 
son tahkikatın açılması kararına ilişkin esas hakkındaki iddianameye ait 193 üncü madde, kıyas yolu ile 163 
üncü maddedeki iddianameye uygulanmaktadır. Yürürlükten kaldırılan 193 üncü maddenin kıyas yolu ile 
uygulanan hükmü 163 üncü maddede açık bir şekilde yer almış, ayrıca davaların, kimlik tespiti için uzadığı 
göz önünde bulundurularak sanığın açık kimliğinin iddianamede gösterilmesi hükmü de getirilmiştir. 
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Yine ilgisi nedeniyle, sulh ceza mahkemesinde açılacak davalara ait iddianamelerde sanığın kimliği ile su
ça uygun kanun maddesinin esaslı delillerin gösterilmesinin yeterli olduğu yönündeki yürürlükten kaldırılan 
205 inci madde hükmüne burada yer verilmiştir. 

Madde 39. — Bir önceki maddede belirtildiği üzere, kamu davasının açılması kuvvetli isnada ihtiyaç gös
terdiğinden tahkikat kamu davasının açılmasına yeterli ise kamu davası açılacak, yeterli değil ise açılmaya
caktır. Tahkikatın kamu davasını açmaya yeterli olmaması halinde başkaca delil elde etme imkânı yok ise 
Cumhuriyet savcısının takipsizlik kaı-arı vermesi gerekeça uygun kanun maddesinin ve esaslı delillerin gösteril 
huriyet savcısı, delillerin kamu davasının açılmasını i. aklı gösterecek nitelikte olup olmadığını da takdir ede
cektir. 164 üncü madde bu yönde düzenlenmiş, ayrıca 165 inci maddeye göre Tasarı ile suçtan zarar gören 
şikâyetçiye verilen itiraz hakkının kullanımını sağlamak üzere takipsizlik kararının suçtan zarar gören şikâ
yetçiye de tebliği hususu getirilmiştir. 

Madde 40. — 163 ve 164 üncü maddelerin yeni düzenlemeleri karşısında takipsizlik kararını itiraz üze
rine incelenmesi konusuna ilişkin 165 inci maddede de değişiklik gerekmiş, sadece şikâyet dilekçesi verenlere 
değil, suçtan zarar gören her şikâyetçiye itiraz hakkı tanınmak suretiyle, hakkın kullanımına genişlik getiril
miştir. 

(Madde 41. — Sorgu hâkimliğinin kaldırılması ile ilgili olmak üzere 166 ncı madde yeniden düzenlenmiş
tir. 

Madde 42. — İlk tahkikatın kaldırılmasına ilişkin olarak 208 inci madde yeniden düzenlenmiş, ayrıca 
maddeye ilgisi dolayısıyla sulh ceza mahkemesinde açılan davalara ait iddianamelerin tebliğ olunmayacağı 
hususundaki, yürürlükten kaldırılan 205 inci madde lin son fıkrası da ilave olunmuştur. 

Madde 43. — İlk soruşturma ve son soruşturmanın açılması kararı kaldırılmış olduğundan, 210 uncu mad
dedeki davetiye tebliği ile duruşma günü arasında'ci süreye uyulmaması halinde yapılacak işlem, sadece id
dianamenin okunması ile sınırlı tutulmuştur. 

Madde 44. — Kanunun 221 inci maddesinde tal k ve tehir konusu düzenlenmiştir, Mehaz kanuna göre 
talik ve tehir birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Tehir duruşmaya kısa bir müddet için ara vermedir, duruş
maya kaldığı yerden devam edilir. Bu müddet üç günü tecavüz edemez ve tehire mahkeme başkanı karar ve
rir. Talik duruşmanın uzunca bir süre geri bırakılmasıdır. Talikde duruşma yenilenir, önceden yapılan mua
meleler yapılmamış sayılır. 1936 senesine kadar (bizde de durum hemen hemen aynı idi, Tehire sekiz güne 
kadar, mahkeme başkanı karar verebiliyordu. 1936 senesinde sekiz günden sonraki ara vermelerde de tehir 
arasındaki esas yönünden fark kaldırılmış oldu. Tasın ile yapılmak istenen değişiklik de bu tarihi tekamülün 
neticesi olarak iki ayrı sözcük ile ifade edilen ara vermeyi bir müessese olarak düzenlemektir. 

Madde 45. — 222 nci maddede tehir olarak ifade edilen ara vermenin sekiz günle sınırlı olduğu, zaruret 
halinde sekiz günden de fazla duruşmaya ara verebileceği, ancak tutuklu işlerde zaruret oka dahi bu süre
nin otuz günü tecavüz edemeyeceği maddede hükme bağlanmıştır. Bu madde ile 112 nci madde değişikliği bir 
arada mütalaa edildiğinde, bundan böyle son tahkikat sırasında da tutukluluk incelemesi en geç otuz günlük 
aralarla yapılacaktır. 

Madde 46. — 223 üncü maddenin sanığın gelmemesi halinde duruşma yapılamayacağına dair hükmü, ka
nunun diğer maddeleri ile çelişir nitelikte olduğu gibi kendi arasında da bir bütün oluşturmamaktadır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundaki davaya duruşma safahatında sanığı doğrudan ilgilendiren, sanığın sorgusu
na, hazır 'bulundurulmasına ilişkin hükümler, yeniden gözden geçirilmiş çelişkiler giderilmeye çalışılmıştır. 

223 üncü maddede yapılan değişiklikle; 

Gelmeyen sanık hakkında duruşma yapılaJmayacağına dair hükmün kanunî istisnaları olduğu belirtilmiş
tir. Toplanan delillere göre, mahkumiyet dışında bir karar verilmesi gerekirse duruşmanın sorgusu yapıl
mamış olan sanığın gıya'bında bitirileceğine dair maddeye bir fıkra eklenmiş, böylece mahkumiyete yeter de
lil elde edilemeyen sorgusu yapılamamış olan sanığın beraetİne karar verilebilmesi imkânı sağlanmıştır. Nite
kim aynı imkân 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun değişikliğine iliş
kin 2875 sayılı Kanunla askerî mahkemede yargılanan sanıklar yönünden de sağlanmıştır. 

Madde 47. — 226 ncı maddenin iki ve üçüncü fıkralarında yapılan değişiklikle; 
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Sorgu hâkimi kaldırılmış olduğundan, artık sorgu hâkimi tarafından sanığın sorguya çekilmesi mümkün 
olmayacağından fıkralarda sadece sulh hâkiminin sorguya çekmesinden söz edilmiştir. 

Madde 48. — 236 ncı maddede yapılan değişiklikle; ilk tahkikat kaldırılmış olduğundan, son tahkikatın 
açılmasına dair olan kararın okunması hususu metinden çıkarılmıştır. 

Madde 49. — 237 inci maddenin 'birinci fıkrasında yapılan "değişiklikle; sanığın sorgusunun yapılmamış ol
masının delillerin İkamesine mani olmayacağı, sonradan gelen sanığa delillerin esaslı -noktalarının bildirileceği 
hükmü getirilmiştir. Kanunda bu yönde hüküm bulunmamasına rağmen tatbikatta da sanık gelmese dahi ta
nık dinlenmekte, bilirkişi tetkikatı yapılmakta, leh ve aleyhindeki bütün deliller toplanıknak'tadır. Madde, tatbi
kat göz önünde 'bulundurularak 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 147 
nci maddesine uygun bir şekilde yenliden düzenlenmiştir. 

Madde 50. — İlk tahkikat kaldırılmış olduğundan 241- üncü maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiş, 186 ncı 
madde 162 nci madde olarak yeniden düzenlendiğinden atıf 186 ncı maddeye değil 162 nci maddeye yapılmış
tır. 

Madde 51. — îlk tahkikat kaldırılmış olduğundan; 257 nci maddenin ikinci fıkrasındaki değişiklikle «son 
tahkikatın açılması hakkındaki karar» cümlesi çıkarılırı;-f, mahkemenin takdir hakkını kullanırken iddia ve 
müdafaayla bağlı olmayacağı kuralına bağlı kalınmıştır. 

Madde 52. — ilk tahkikat kaldırılmış olduğundan; 258 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklikle 
«son tahkikatın açılmasına dair olan kararda» cümlesi çıkarılmış, iddianame gösterilen kanun maddesin
den başka 'bir madde ile cezalandırılması gerekirse, sanığa ek savunma vermeden cezalandırılmayacağı ku
ralına bağlı kalınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikle «son tahkikatın açılmasına dair olan kararda» cümlesi çı
karılmıştır. 

Maddenin son fıkrasındaki değişiklikle «Duruşmaya, sanığın firarı sebebiyle yokluğunda devam edilmek
te ise» veya son tahkikatın açılmasına dair olan kararda» cümlesi çıkarılmış, iddianamedeki maddelerde 
gösterilen cezadan daha az bir ceza verilmesi gereken hallerde davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya 
gelmeyen veya davetiye tebliğ edilemeyen sanığın dinlenmesine lüzum kalmadan karar verilebilme imkânı 
getirilmiştir. 

Madde 53. — îlk tahkikat kaldırılmış olduğundan; 259 uncu maddenin birinci fıkrasındaki değişiklikle; 
«son tahkikat açılmasına dair kararda» cümlesi çıkarılmış, duruşma sırasında sanığın iddianamede yazıh 
suçtan başka bir suç işlemiş olduğu meydana çıktığıtakdirde, Cumhuriyet savcısının talebi ve sanığın mu-
vafakatıyla her ikisinin birleştirilmesi sağlanmıştır, 

Madde '54. — 261 inci maddede yapılan değişiklikle 268 inci maddeyle 'bağlantı kurularak, hükmün tefhi
mi sırasında, hüküm fıkrasının tutanağa geçirilmesi ve sanığa verilen hükmün gerekçesinin esaslı noktalarının 
tefhimle birlikte açıklanması amaçlanmış, değiştirilen maddedeki bir haftalık süre kaldırılmak suretiyle, 
zaman tasarrufu sağlanmış, diğer hususlarda madde metnine bağlı kalınmıştır. 

Madde 55. — tik tahkikat kaldırılmış olduğundan; 263 üncü madde yeniden düzenlenmiş, ilk tahkikatla 
ilgisi bulunan ikinci ve dördüncü fıkralar madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 56. — 264 üncü maddede Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 24 üncü maddesine paralel 
bir düzenleme getirilerek, duruşmada zabıtların en son teknik araçlarla tespiti öngörülmek suretiyle çağdaş 
bir yöntemin mahkemelerimizde de uygulanması amaçlanmıştır. 

Madde 57. — 268 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, sanığın berâatine, mahkûmi
yetine, davanın reddine, davanın düşmesine ve durmasına karar verilmesi halinde; uygulanan kanun mad
desinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurmanın mümkün olup olmadığının hüküm fıkrasın
da açıkça gösterilmesi şartı getirilmiştir. 

Madde 58. — İlk tahkikat kaldırılmış olduğundan; 297 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik
le «sorgu hâkimi» madde metninden çıkarılmıştır. 

. Madde 59. — 305 inci maddenin (1) ve (2) nci bentlerinde yapılan değişikliklerle para cezalarına ilişkin 
hükümlerin kesinlik sınırı günün ekonomik şartları gözönüne alınarak yükseltilmiştir. 

Madde 60. — 310 uncu maddede temyiz için yüz lira depo şartı öngörülmektedir. V. 
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Kabahatlerde ve resen temyize tabi olan ölüm, müebbet ağır hapis ve bnbeş seneden ziyade hürriyeti bağ
layıcı cezalarda bu depo şartı aranmadığı gibi, Cumhuriyet savcısının temyizleri ile fakir olduklarını belgele
yenlerin temyiz isteklerinde de bu şart söz konusu değildir. Diğer taraftan bu paranın veya fakirlik ilmu4 
haberinin temyiz süresi içerisinde verilmesi temyiz hakkının kaybolmasına neden olmaktadır. Keza fakirlik 
ilmuhaberindeki imza noksanlığı veya geçersizliği'gibi hallerde de dosyanın ikmali için yargıtaydan mahalline 
gönderilmesi gibi davanın sonuçlandırılmasını uzatıcı nedenler ortaya çıkmaktadır. Bu mahzurların gideril
mesi maksadıyla esasen cüzî miktarda olan depo şartı kaldırılmıştır. 

Madde 61. — Cumhuriyet savcılarının müddeti muhafaza için verdikleri temyiz dilekçesinde; temyizin 
sanığın leh veya aleyhinde olduğuna dair bir açıklık bulunmaması halinde, sanığın lehine olan temyizden 
sanığın rızası olmadan vazgeçme mümkün olmaması nedeniyle, Yargıtay incelemesi sırasında bu hususun 
ayrıca araştırılması gerekmektedir. Bunun sonucu dosya mahalline iade edilmekte ve davaların uzamasına 
neden olunmaktadır. Bu mahzuru bertaraf için 314 üncü maddede değişiklik yapılmakta ve Cumhuriyet sav
cısının temyiz dilekçesinde temyiz sebepleri gösterilmemişse temyiz isteğinin sanığın lehinde mi yoksa aley
hinde mi olduğu hususunun belirtilmesi zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 62. — 310 uncu maddede yapılan değişiklikle depo parası kaldırılmış olduğundan, 315 inci mad
dedeki depo parası ile ilgili cümle metinden çıkarılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 63. — 317 nci maddede temyiz depo parası kaldırılmış olduğundan, «depo parasının süresinde ve
rilmediğini» cümlesi metinden çıkarılmış; temyizin, dilekçe veya zabıt katibine yapılan beyan ile gerçekleşe
bileceği dikkate alınarak «beyan» sözcüğü de ilave edilmek suretiyle yeniden düzenleme yapılmıştır. 

Madde 64. — 322 nci maddede yapılan değişiklikle Yargıtayın davanın esasına hükmedebileceği haller ge
nişletilmektedir. 

Maddenin birinci 'fıkrasının (9) numaralı bendine yapılan ilave ile yargılama giderleri ve Avukatlık Ka
nununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık yapılması halinde, Yargıtayın, bozma yerine bu aykırılık
ları düzeltmesi imkânı sağlanmıştır, 

Bundan ayrı olarak 322 nci maddenin son fıkrası değiştirilmekte ve süresiz olan karar düzeltme istemi 
hakkı belirli bir süreye bağlanmakta ve bu hakkın özellikle çok sanıklı davalarda kötüye kullanılması önlenmiş 
olmaktadır. Yarigıtayca onanan idam kararlanna ait dosyalar mahalline sevkedilmemekte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmektedir. Bu durumda, hükümlüye mahallî 
savcılık vasıtasıyla yapılacak tebligattan sonra karar düzeltene isteme süresi işlemeye başlayacaktır. 

Madde 65. — 261 inci madde değişikliği ile hükmün duruşma biter bitmez tefhimi ve hüküm fıkrasının tu
tanağa yazılması ilkesi getirilmiştir. Yargııtayda yapılan duruşmalarda kararın aynı gün verilmesi mümkün 
olmayabileceği dikkate alınarak 324 üncü madde değiştirilmekte ve halen tatbik edilmekte olan sistem benimse
nerek hükmün tefhiminin duruşmanın bitmesinden sonra bir hafta içerisinde yapılabilmesi imkânı muhafaza 
edilmektedir, 

Madde 66. — 326 nci maddede yapılan değişiklikle Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeni
den bakacak mahkemenin yapacağı işlemlere açıklık ge tirilmiş ve Tasarının 52 nci maddesiyle kanunun 258 inci 
maddesinin son fıkrasında yapılan değişikliğe paralel ola rak yeni düzenlemeye gidilmiştir. Bu durum da sanık 
hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır olmadığı sürece bozmaya karşı beyanı tespit 
edilmese dahi dava bitirilebilecektir. 

Madde 67. — İlk tahkikatın kaldırılmış olması nedeniyle 337 nci maid denin üçüncü fıkrası değiştirilmiş
tir. 

Madde 68. — 342 nci maddede yapılan değişiklikle, mahkemenin iadesi isteğini suiistimal eden kötü ni
yetli hükümlüye hakkın kötü amaçla kullanılmasını ön lemek maksadıyla verilecek ceza miktarı artırılmaktadır.-

Madde 69. — 343 üncü maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle; ilk tahkikat ve sorgu hâkimliği 
kaldırılmış olduğundan madde metninden «sorgu hâkimi kararları» cümlesi çıkarılmıştır. 

Madde 70. — 350 nci maddede yapılan değişiklikle; ilk tahkikat ve sorgu hâkimliği kaldırılmış olduğun
dan madde metninden «sorgu hâkimine verilecek bir istida» cümlesi çıkarılmış, sorgu 'hâkimliğine açılan 
davaların dilekçe ile asliye ceza mahkemesine açılabileceği hükmü getirilmiştir. 
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Madde 71 — 352 nci maddede yapılan değişiklikle; ilk tahkikat, sorgu hâkimliği kaldırılmış olduğundan 
asliye hâkimi metne katılmış, sorgu kelimesi metinden çıkarılmıştır. 

Madde 72. — 377 nci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle; açık ve gizli muhakemeleri, ko
nulan yasağa, rağmen yayınlayanlar hakkında verilecek cezalar günün ekonomik şartları da dikkate alınarak 
yükseltilmektedir, 

Madde 73. — 392 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Türk Ceza 'Kanununun 36 ncı mad
desiyle diğer maddelerine ve hususî kanunlar hükmüne göre belirli eşyanın müsaderesi veya imhası yahut kul
lanımdan kaldırılması ıgerekli olan hallerde, kamu davası açılmamış olması durumunda mevcut olan boşluk 
giderilmektedir. 

Madde 74. — Anayasaya göre tutuklama kararını ancak hâkimin verebileceğinden 40 inci maddede yer 
alan Cumhuriyet savcısının «tevkif müzekkeresi» verebil me hususu metinden çıkartılmış madde metni1 tatbikata 
uygun hale getirilmiştir. 

Madde 75. — 406 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 2503̂  sayılı Kanun yürürlükte olmadığımdan yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 76. — 409 uncu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; ilk tahkikat kaldırıldığından sorgu 
hâkimine ait muhakemenin meni kararı metinden çıkartılmıştır. 

Madde 77. — Sorgu hâkimliği kaldırılmış bulunduğundan 413 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yapılan 
değişiklikle; «Sanığın muhakemesinin meni» ibaresi madde metninden çıkarılmış, açılan şahsî dava sonunda 
davanın reddine de karar verilmesi halinde masrafların davacıdan.alınması'hususu da metne dahil edilmiştir. 

Madde 78, — Sorgu hâkimliği kaldırılmış bulunduğundan 414 üncü maddenin birinci fıkrasından'«sanı
ğın mahkemesinin meni» ibaresi çıkarılmıştır. 

(Madde 79. — Sorgu hâkimliği kaldırılmış bulunduğundan, 422 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan de
ğişiklikle; sorgu hâkimi» ibaresi madde metninden çıka rılmıştır. 

Madde 80. — İlk tahkikat kaldırılmış bulunduğun dan, 423 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan de
ğişiklikle; «ilk -tahkikat» sözcüğü madde metninden çıkarılmış, hazırlık tahkikatı ile tutuklu işlere ait duruş
maların ve acele sayılacak diğer hususların tatil süresi içerisinde ne suretle yapılacağının Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunca belirleneceği kuralı getirilmiş ve böylece tatbikat ile uygunluk sağlanmıştır. 

Madde 81. — İlk tahkikat kaldırılmış olduğundan ek 3 üncü maddedeki «sorgu hâkimi» kelimeleri me
tinden çıkarılmıştır, 

Madde 82. — Büyük şehir belediye hudutları dahi ünde bulunan mahkemelerin sanık, tanık ve bilirkişilerin 
istinabe yolu ile dinlenmesi için biribirlerine talimat yazmaları, başka yer mahkemelerinden gelen talimat
ların kendi yargı çevrelerini ilgilendirmediğinden bahisle geri iade etmeleri davaların uzamasına neden olmak
tadır. Bu mahzurun giderilmesi için ek 5 inci madde düzenlenmiştir. 

Madde 83. — Bu maddede kaldırılan hükümler gösterilmektedir. Bu maddelerin anagerekçeleri şunlardır: 
a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kabulün den bugüne 22 nci maddenin son fıkrasında bir değişik

lik olmamıştır. İlk tahkikatı yapan müstantik ile bu tahkikata göre son soruşturmanın açılmasına karar 
veren karar hâkiminin o davanın muhakemesinde bulunamayacakları bu fıkrada hükme bağlanmıştır. Bütçe 
mülahazası ile karar hâkimi tayin edilmeyişi ve daha 'sonra karar hâkimliğinin kaldırılmasına rağmen bu 
maddede değişiklik yapılmadığı için «görevsizlik kara rı veren hâkimin görevsizlik kararı verdiği davaya baka
mayacağı» içtihadı ortaya çıkmıştır. 

Yargıtayın bozma kararı üzerine aynı davaya, kararı veren hâkim bakabildiğine göre; görevsizlik kararı
nı veren hâkimin de o davaya bakabilme imkânını sağ lamak böylece gecikmeleri önlemek için 22 nci maddenin 
son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) Kanunun 108 inci maddesi daha önce hakkında 'gıyabi tutuklama kararı verilen şahsın yakalanması 
üzerine, söz konusu kararın vicahiye çevrilmek üzere 'hâkim önüne çıkartılması ile ilgilidir. Bu hallerde ya
pılacak işlem, sadece ilgilinin hüviyetinin tespitinden ibaret olduğu için yedi güne kadar gözaltında tutul
masının hiç bir anlamı yoktur. 1696 sayılı Kanunla bu maddeye eklenen fıkra esasen yeri olan 128 inci 
maddede de düzenlenmiştir. Bu nedenle 108 inci maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

c) Kanunun 110 uncu maddesinde sorgu hâkimlerinin tevkif müzekkerelerinin geri alınması; 111 inci 
maddesinde sorgu hâkiminin tevkif kararına sanığın itirazı düzenlenmiştir. 
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Sorgu hâkimliği kaldırılmış olduğuna göre uygulama olanağı bulamayacak olan bu maddeler metinden 
çıkarılmış, 117 nci maddenin son fıkrasında ilk tahkikata ilişkin 203 üncü maddeye atıfta bulunulduğunıdan söz 
konusu fıkrada da aynı şekilde hareket edilmiştir. 

Genel gerekçede belirtildiği üzere ilk tahkikat kal dırılmış bulunduğundan ilk tahkikat ile son tahkikatın 
açılması kararı başlıklı üç ve dördüncü fasılda yer alan 171 - 205 inci maddeler, ilk tahkikat sırasındaki işlem
lere ilişkin 16 nci madde, 279 uncu maddenin birinci fıkrası, 287 nci madde, 299 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendi, 411 inci maddenin ikinci fıkrası, Ek Madde (l)'in ikinci fıkrasının «Bu suçlar
dan dolayı ilk soruşturma yapılmaz» hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

d) 310, 315 ve 317 nci maddelerin değişikliğine ilişkin 60, 62 ve 63 üncü madde gerekçelerinde belirtildiği 
üzere depo parası kaldırılmış olduğundan eski hale getirme ile ilgili olmak üzere de depo şartının kaldırıl
ması gerekmiş, bu sebeple 311 inci maddenin ikinci fık rası yürürlükten kaldırılmıştır? 

Madde 84. — Bu madde ile diğer kanunların ilk tahkikat yapılmasını zorunlu kılan hükümlerinin de 
yürürlükten kaldırıldığı; diğer kanunlardaki ilik tahkikat ibaresinin, hazırlık tahkikatı olarak anlaşılması gerek
tiği; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilk tahkikat hükümlerine yapılan atıfların, kamu davasının hazır
lanmasına dair alan hükümlerin ilgilisine yapılmış sayılacağı hükme bağlanarak, diğer kanunlarla Ceza Mu>-
hakemeleri Usulü Kanununa getirilen yeni hükümler arasında birlik ve beraberlik sağlanmıştır. 

Madde 85. — Tasarı ile madde düzenlemeleri yapılırken bazı eski hukukî terim ve deyimlerin yenileş
tirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu değişiklikler ile değiş tirilmeyen maddeler arasında dil yönünden uyumu sağ
lamak için bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde — Tasarı ile ilk tahkikat kaldırılmaktadır. Geçici Madde ile sorgu hâkimliğinde bulunan 
ilk tahkikat dosyalarının Cumhuriyeıt savcılığına verilmesi öngörülmektedir. Cumhuriyet savcısı kendisine tevdi 
•edilen dosyayı iddianameye bağlayarak görevli mahkemeye gönderecektir. Ancak, bazı delillerin toplanması
na ihtiyaç duyulduğunda Cumhuriyet savcılığınca deliller de toplanabilecektir. Cumhuriyet savcısı daha önce 
talepname ile kamu davasını açmış olduğundan ilk tahki katın kaldırılmış bulunması sebebiyle dosyanın kendisi
ne intikal etmesi üzerine takibata yer olmadığına karar veremeyecektir. 
' Madde 86. — ,Sorgu hâkimliklerindeki dosyalardan ikmal edilmek üzere olanların sanuçlandırıihıasına im

kân verilmek amacıyla yürürlük tarihi yayımdan bir ay sonraya bırakılmıştır. 
Madde 87. — Bu madde yürütme ile ilgilidir, 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 2.5.1985 
Esas No. i. 1/676 
Karar No. t 70 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ IBAŞjKANLIĞINA 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş, gerekçesi uygun görüle
rek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul, değişiklik ve ilaveler sırasıyla aşağıda açık
lanmıştır. 

1. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. (Tasarının 3 üncü maddesindeki «olduğu halde» ibaresi «olmak üzere» şeklinde değiştirilmiştir, 
3. Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen bsnımsenmiştir. 

4. Tasarının 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki para cezalarının miktarları fazla bulunarak indirilmiş
tir. 

5. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen ka bul edilmiştir. 
6. Tasarının 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki para cezası «yirmibin» liradan «onbin» liraya indiril

miştir. 
7. Tasarının 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
8. Tasarının 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ki «üç» aylık süre fazla bulunarak «iki» aya indiril

miştir. 
9. Tasarının 19 ve 20 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
10. Tasarının 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «otuzar» günlük süreler fazla görüldüğünden «on-

beşer» güne indirilmiştir. 
11. Tasarının 22, 23 ve 24 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

12. Tasarının 25 inci maddesi ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesinin 
2 nci fıkrası değiştirilmektedir. 2 nci fıkrada yer alan «kırksekiz» saatlik süre Komisyonumuzca fazla bulu
narak «yirmidört» saate indirilmiş, buna paralel olarak aynı maddenin 1 inci fıkrasında da gerekli değişiklik 
yapılmış ve madde metni bu değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

13. Tasarının 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasındaki «nihayet erltesi günü ya» ibaresi metinden çıkarılarak, 
şahsın mahkemeye getirildiği gün bırakılmasına veya tutuklanmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.-

14. Tasarının 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

15. Tasarının 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasındaki «alakadarlarca» kelimesi «ilgililerce» olarak değiştiril
miştir. 

16. Tasarının 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasına yapılan ilave ile mağdurun da keşif veya muayenenin 
yapılması sırasında hazır bulunmasına imkân sağlanmıştır.. 

17. Tasarının 38 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
18. Tasarının 39 uncu maddesinde bulunan «delil bulunmaması;» kelimelerinden sonra «veya keyfiyetin 

takibe değer görülmemesi» ibaresi eklenmek suretiyle madde metnine açıklık getirilmiştir. 
19. Tasarının 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 üncü maddeleri aynen kabul edil

miştir. 
20. Tasarının 55 inci maddesinin 2 nci fıkrasına yapılan ilave ile sanığa da acele itiraz yoluna baş vu

rabilme hakkı tanınmıştır. 
21. Tasarının 56, 57 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
22. Tasarının 68 inci maddesinde bulunan para ce zasının azamî haddi «yüzbin» liradan «ellibin» liraya 

indirilmiştir. 
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23. Tasarının 69, 70 ve 71 inci maddeleri aynen kaibul edilmiştir. 
24. Tasarının 72 nci maddesindeki para cezası «beşyüzlbin liradan ikimilyon» liraya kadar şeklinde düzen-

lenmişltir. 
25. Tasarının 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 inci maddeleri aynen 'benimsenmiştir, 
26. (Tasarının 81 inci maddesi 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ek 3 üncü maddesini 

değiştirmektedir. Söz konusu madde daha önce Komis yonumuzca kabul edilen «Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıilmasına Dair Kanun Tasarısı» ile 
yürürlükten kaldırılmış olduğundan madde metninden çıkarılmıştır. 

27. Tasarının 82 nci maddesi 8,1, 83 üncü madesi '82, ve 84 üncü madesi 83 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

28. Tasarının 85 inci maddesinde yeralan «Mağdur» deyimi, yerleşmiş bir kelime olması nedeniyle madde 
metninden çıkarılmış, «Mesulü bilmal» deyiminin karşılığı olan «Malen mesul» ifadesi «Malen Sorumlu» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

29. Tasarının Geçici Maddesine, sorgu hâkimlerinin yeniden bulundukları yer unvanı ile atanabilmeleri için 
üçlü kararnameye ihtiyaç bulunması nedeni Me bu işlem yapılıncaya kadar kadrosuz kailmalarım önlemek 
amacıyla 2 nci fıkra ilave edilmiştir. 

30. Tasarının 86 nci maddesi 85, 87 nci madesi 86 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üze re saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alt Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 
Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkisizlik iddiasının zamanı 

'Madde 15. — Sanığın yetkisizlik iddiasını, duruşmanın başlangıcında iddianamenin okunmasından evvel 
bildirmesi şarttır.» 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkisizlik kararının verilmesi 

Madde 17. — Sanığın talebi üzerine verilecek yetkisizlik kararı iddianamenin okunmasından evvel ve
rilir. Bundan sonra Cumhuriyet Savcısı da yetkisizlik iddiasında bulunamayacağı gibi mahkeme dahi resen 
karar veremez.» 

MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkide olumsuz uyuşmazlık 

Madde 18. — Yetkili mahkeme de dahil olduğu halde foaşka teaşka mahkemelerce yetkisizlik kararı ve
rilmiş olup da bu kararlar aleyhine Kanun yollarına müracaat imkânı kalmamış ise davaya bakması icap eden 
mahkemeyi müşterek yüksek görevli mahkeme tayin eder.» 

MADDE 4. —' 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkili olmayan mahkemenin tahkikatı 

Madde 19. — Yetkili olmayan mahkemece yapılan tahkikat işleri mücerret yetkisizlikten dolayı hükümsüz 
sayılmaz.» 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gecikmesinde zarar umulan tahkikat 

Madde 20. — Bir mahkeme yetkili olmasa bile gecikmesinde zarar umulan hallerde, yargı çevresi içinde 
gerekli tahkikat işlerini yapar.» 

'MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza 'Muhakemeleri Usulü Kanununun 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi talebinin zamanı 

Madde 24. — Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi, mahkemelerde iddiana
me veya şahsî dava dilekçesi, Yargıtayda duruşmalı işlerde raportör üye tarafından yazılmış olan rapor öku-
nunoaya ve duruşmasız işlerde temyiz incelemesi başlayıncaya kadar istenebilir. 

Sonradan ortaya çıkan sebeplerden dolayı duruşma bitinceye kadar da hâkimin reddi istenebilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 312) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usultt Kanununda Değişiktik Yapılmasma Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen »kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetkide olumsuz uyuşmazlık 

Madde 18. — Yetkili mahkeme de dahil olmak üzere başka, başka mahkemelerce yetkisizlik kararı 
verilmiş olup da bu kararlar aleyhine Kanun yollarına müracaat imkânı kalmamış ise davaya bakması icap 
eden mahkemeyi müşterek yüksek görevli" mahkemetayin eder.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin iki ve üçüncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Red talebi sulh hâkimi aleyhinde olursa mensup olduğu asliye mahkemesi ve tek hâkim aleyhine ise 
yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi karar verir. Red olunan hâkim, red talebinin haklı oldu
ğunu kabul ederse red hakkında bir karar verilmez.» 

«Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin varit olmamasından dolayı talebin reddine karar veren mer
ci, onbin liradan ellibin liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Red talebine esas olan sebebin aksi 
sabit olduğu hallerde hükmolunacalk ceza kırkbin liradan aşağı olamaz.» 

MADDE 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 34 üncü maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh hâkimi her nevi tebligatı, karar ve ceza kararnamelerini doğrudan doğruya ifa ve infaz edebilir.» 

MADDE 9L — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir, 

«Tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 10. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tutuklu veya acele işlerde, mahkeme davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için ihzar müzekkeresi verebi
lir. Şu kadar ki müzekkerede, bu yoldan getirilmenin sebepleri gösterilir ve bunlara mahkemece davetiye ile ge
len tanıklar hakkındaki işlemler uygulanır.» 

MADDE 11. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 46 ncı maddesinin birinci ve dördüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Usulü dairesinde çağırılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin 
sebep olduğu masraflar ile beralber beşbin liradan yirmibin liraya" kadar hafif para cezasına mahkûm edilir
ler.» 

«Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin tatbikine istinabe olunan hüküm ve naipler ile hazırlık tahkikatı esna
sında sulh hâkimleri dahi yetkilidir.» 

MADDE 12. — 1412 sayılı Ceza 'Muhakemeleri Usulü Kanununun 59 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hazırlık tahkikatında tanıkların yemini 

Madde 59. — Tanıklara, hazırlık tahkikatı sırasında, Cumhuriyet savcıları ile sulh hâkimleri tarafından 
dinlenmeleri halinde yemin verilir.» 

MADDE 13. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 60 ncı maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tanığın tekrar dinlenmesi 

Madde 60, — Yemin ile dinlenen tanığın aynı tahkikat sırasında tekrar dinlenmesi gerekirse, yeniden ye
min verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir.» 

MADDE 14. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. t 

«Bu tedbirleri almaya istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık tahkikatı sırasında sulh hâkimleri 
dahi yetkilidir.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin iki. ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ret talebi sulh hâkimi aleyhine olursa mensup olduğu asliye mahkemesi ve tek hâkim aleyhine ise 
yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi karar verir. Ret olunan hâkim, ret talebinin haklı ol
duğunu kabul ederse ret hakkında bir karar verilmez.» 

(Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin varit olmasından dolayı talebin reddine karar veren merci, 
onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Red talebine esas olan sebebin aksi sa
bit olduğu hallerde hükmolunacak ceza yirmibin liradan aşağı olamaz.» 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının tfO uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — • 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 46 ncı maddesinin birinci ve dör
düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Usulü dairesinde çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemeleri
nin sebep olduğu masraflar ile beraber beşbin liradan onbin liraya ıkadar hafif para cezasına mahkûm edi
lirler.» 

«Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin tatbikine istinabe olunan hüküm ve naipler ile hazırlık tahkikatı es
nasında sulh hâkimleri dahi yetkilidir.» 

'MADDE 12. — Tasarının 12 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14.üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 nci maddesinin birinci fıkrası aşa< 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin rey ve mütalâasının alınmasına karar 
verilir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilir
kişi dinlenemez. Bilirkişinin tayini ve üçten fazla olmamak üzere adedinin tespiti hâkime aittir.» 

MADDE 16. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 70 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 70. — Rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağrıldığı halde gelmeyen veya gelip 
de yeminden, rey ve mütalaa beyanından çekinen bilirkişiler hakkında tanıklara ilişkin hükümler uygulanır.» 

MADDE 17. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü maddesinin'birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması bakımın
dan yapılan incelemede, bilirkişinin teklifi üzerine Cumhuriyet savcısı ve müdafi dinlendikten sonra sanığın 
resmî 'bir müessesede gözaltına alınmasına, hazırlık tahkikatı sımsında sulh hâkimi ve son tahkikat sırasında 
mahkeme tarafından karar verilebilir.» 

MADDE 18. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 75 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bilirkişinin mütalaasını bildirme şekli ve süresi 

Madde 75. — Bilirkişi mütalaasını yazı ile bildirir. Ancak hemen mütalaa verilmesi mümkün olan işlerde 
bilirkişinin sözlü mütalaası ile yetinilebilir ve bu mütalaa tutanağa geçirilerek imza ettirilir.» 

Bilirkişi yazılı mütalaasını tayin edilen süre içerisinde vermeye mecburdur. Bu süre, işin niteliğine göre üç 
ayı geçemez. Belirlenen süre içerisinde mütalaasını vermeyen bilirkişi hakkında 63 üncü madde hükmü uygu
lanır.» 

MADDE 19. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 79. — Bir ölünün adlî muayenesi tabip huzuru ile, yapılır. Adlî muayenede ölünün tıbbî kimliği, 
ölüm zamanı ve ölüm sebebini tayin için harici bulgular, tespit edilir. 

Otopsi, hâkim ve tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet savcısı huzurunda biri adlî tabip veya pa-
talog olmak şartı ile iki hekim tarafından yapılır. , 

Zaruret halinde bu işlem bir hekim tarafından da yapılabilir. Ancak zaruret halinin otopsi raporuna açık
ça yazılması gerekir. 

Bu işlem, ölüyü son hastalığında tedavi eden hekime yaptırılamaz. Bununla beraber tedavi eden hekim has
talığın seyri hakkında bilgi vermek üzere otopside hazır bulunmaya davet olunabilir. 

Gömülen ölünün muayenesine veya üzerinde otopsi yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde, ölünün me
zardan çıkarılmasına hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısı, son tahkikatta mahkeme tarafından müsaade 
olunur ve gerekli işlemler karar veren mercice yerine getirilir.» 

MADDE 20. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 83 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 

Madde 83. — Zehirlenme şüphesi olan hallerde organlardan parça alınırken, bu organın görünen şekli 
ile tahribatın tarif edilmesi gerekir, ölüde yahut sair yerlerde bulunmuş olan şüpheli maddeler bir kimyager 
veya tahlil ile resmen görevlendirilmiş bir makam tarafından tahlil olunur. 

Hâkim bu tahlilin bir hekimin katılmasıyla veya idaresinde yapılmasını emredebilir.» 
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MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 75 İnci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bilirkişinin mütalaasını bildirme sekli ve süresi 

Madde 75. — Bilirkişi mütalaasını yazı ile bildirir. Ancak, hemen mütalaa verilmesi mümkün olan işler
de bilirkişinin sözlü mütalâası ile yetinilebiUr ve 'bu mütalaa tutanağa geçirilerek imza ettirilir. 

Bilirkişi yazılı mütalaasını tayin edilen süre içerisinde vermeye mecburdur. Bu süre, işin niteliğine göre 
iki ayı geçemez. Belirlenen süre içerisinde mütalaasını vermeyen bilirkişi hakkında 63 üncü madde hükmü 
uygulanır.» 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tutukluluğun devam edip etmeyeceğinin incelenmesi 

Madde 112. — Hazırlık tahkikatı sırasında, sanığın tutukevinde bulunduğu müddetçe ve en geç otuzar 
günlük süreler içerisinde tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği Cumhuriyet savcısının talebi 
üzerine sulh hâkimi tarafından incelenir. 

Tutukluluk halinin incelenmesi yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde sanık tarafından da istenebilir. 
Mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın duruşmasında, tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyece

ğini her celse resen kararlaştırır.» 

MADDE 22. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 123 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tutuklama müzekkeresinin geri alınması ve hükmünün son bulması 

Madde 123. — Tutuklama müzekkeresi tutuklama sebeplerinin kalmamasıyla geri alınacağı gibi, sanığın 
beraatına karar verilmek suretiyle dahi bu müzekkere hükmü sona erer. 

Bir kanun yoluna başvurma, sanığın salıverilmesini geri bırakmaz.» 

MADDE 23. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 124 üncü maddesinin son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Davanın açılmasından sonra mahkeme başkanı dahi acele hallerde aynı yetkiye sahiptir.» 

MADDE 24. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 125 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu tutuklama veya kefaletle salıvermeye karar vermek hakkı suçun işlendiği veya sanığın yakalandığı yer 
sulh hâkiminindir. Ancak, fiilî veya hukukî imkânsızlık hallerinde yetkili hâkimin mensubu olduğu ağır ceza 
merkezindeki sulh hâkimi de yetkilidir.» 

MADDE 25. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üç veya daha fazla kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık sayı
sının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle, birinci fıkra hükmünün 
uygulanamaması halinde sanık, tahkikatın bitiminde ve her halde onbeş gün içinde sulh hâkimi önüne çıkarı
lır. Ancak, zabıta, Cumhuriyet savcısının veya tehirinde zarar umulan hallerde sulh hâkiminin yazıtı emri bu
lunmadıkça sanığı. 48 saatten fazla tutamaz.» 

MADDE 26. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 129 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yakalanan kimsenin mahkemeye götürülmesi 

Madde 129. .— Yakalanan şahıs aleyhine evvelce kamu davası açılmış ise; hemen veya önce sulh hâkimi
nin huzuruna götürülmüşse, bu kâkimin kararıyla yetkili mahkemeye götürülür. 

Mahkeme o şahsın getirildiğinin nihayet ertesi günü ya bırakılmasına veya tutuklanmasına karar verir.» 

MADDE 27. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 21. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Tutukluluğun devam edip etmeyeceğinin incelenmesi 

Madde 112. — Hazırlık tahkikatı sırasında, sanığın tutukevinde bulunduğu müddetçe ve en geç onbe-
şer günlük süreler içerisinde tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği Cumhuriyet Savcısının ta
lebi üzerine sulh hâkimi tarafından incelenir. 

Tutukluluk halinin incelenmesi yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde sanık tarafından da istenebilir. 
Mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın duruşmasında, tutukluluk halinin devamının gerekip gerekme

yeceğini her celse resen kararlaştırır.» 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiırilmiştir. 

«Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye meydan vermeyecek surette 
ve yakalanma yerine en yakın sulh hâkimine gönderilmesi için gerekli süre hariç en igeç yirmidört saat için
de bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorguya çekilir.» 

«!Üç veya daha fazla kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık sayı
sının çokluğu veya sanıkların yahut delülerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle, birinci fıkra hükmünün 
uygulanamaması halinde sanık, tahkikatın bitiminde ve her halde onbeş gün içinde sulh hâkimi önüne çıka
rılır. Ancak, zabıta, Cumhuriyet savcısının veya tehirinde zarar umulan hallerde sulh hâkiminin yazılı emri 
bulunmadıkça sanığı yirmidört saatten fazla tutamaz.» 

MADDE 26. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 129 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
.aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yakalanan kimsenin mahkemeye götürülmesi 

Madde 129. — Yakalanan şahıs aleyhine evvelce kamu davası açılmış ise; hemen veya önce sulh hâki
minin huzuruna götürülmüşse, bu hâkimin kararıyla yetkili mahkemeye götürülür. 

Mahkeme o şahsın getirildiği gün bırakılmasına veya tutuklanmasına karar verir.» 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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«İddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra müdafi dava ile ilgili her nevi evrak ve ıbelgeyi tetkik 
edebilir.» 

MADDE 28. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 145 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın kanunî mümessilleri hakkında da aynı hüküm uygulanır.» 

MADDE 29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 147 nci maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Son tahkikata başlamanın şartı 

Madde 147. — Son tahkikata başlanılması kamu davasının açılmasına bağlıdır.» 

MADDE 30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 

«Kanunda aksine hüküm bulunmadığı takdirde Cumhuriyet savcısı, ceza takibini gerektirecek hususlarda ye
terli delil mevcut ise kamu davasını açmakla mükelleftir.» 

MADDE 31. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 149 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu davası evvelce açılmışsa Cumhuriyet savcısının talebi üzerine mahkeme davanın muvakkaten tatili
ne karar verebilir.» 

MADDE 32. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 151 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda bu şikâyet yazı ile veya tutanağa geçirilecek beyan ile mahkemeye, 
Cumhuriyet savcılığına ve yukarıda gösterilen makamlara da yapılabilir.» 

MADDE 33. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 157. — Olay mahallinde görevine ait işlemlere başlayan memur bu işlemlerin yapılmasını kasten 
ihlâl eden veya yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına 
kadar göz altına almaya yetkilidir. Şu kadar ki, bu süre yirmidört saati geçemez.» 

MADDE 34. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 158 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tahkikatın sulh hâkimi tarafından re'sen yapılması 

Madde 158. — Suçüstü hali ile gecikmesinde zarar umulan durumlarda sulh hâkimi de tutuklama dahil 
bütün tahkik işlemlerini re'sen yapmak yetkisine sahiptir. 

Zabıta makam ve memurları, sulh hâkimi tarafından emredilen tedbirleri almak ve araştırmaları yerine 
getirmekle mükelleftir.» 

MADDE 35. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 159 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanık lehindeki delillerin toplanması 

Madde 159. — Sanık, sulh hâkimi tarafından yapılan sorgusu sırasında suçsuzluğu yönünde bazı deliller 
gösterir ve sulh hâkimi bu delilleri yerinde görür, bunların kaybolmasından korkar veya bu deliller, samğın 
serbest bırakılmasını gerektirir nitelikte bulunursa onları toplar. 
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MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü madesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bu delillerin başka bir mahkemenin yargı çevresi içinde toplanması gereken hallerde bu işlemlerin yerine 
getirilmesi, o yer sulh hâkiminden istenebilir.» 

MADDE 36. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 161 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısı ile sulh hâkiminin tabi oldukları hükümler 

Madde 161. — Sanığın sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cum
huriyet savcısı veya sulh hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. Acele hallerde, yemin vermek şartıyla 
bir kimseye zabıt kâtipliği görevi yaptırılabilir. 

Her tahkikat işlemi tutanakla tespit olunur. Tutanak, Cumhuriyet savcısı veya sulh hâkimi ile hazır bulu
nan zabıt kâtibi tarafından imza edilir. 

Tutanak işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini ihtiva 
eder. 

İşlemde hazır bulunan alakadarlarca tasdik olunmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları oku
nur veya okunmak üzere kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgisi olanlara imza ettirilir. 

imzadan kaçınılırsa sebepleri yazılır.» 

MADDE 37. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 162 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Keşif veya muayenede, tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler. 

Madde 162. — Bir keşif veya muayenenin yapılması sırasında sanık ve müdafi hazır bulunabilir. 
Bir tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı umulur veya meskeninin uzaklığı se

bebiyle bulunması güç görülürse, bu tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde dahi aynı hüküm uygulanır. 
Sanığın huzuru tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine engel olabilecekse, o işte sanığın bu

lunmamasına karar verilebilir. 
Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar işin geri bırakılmasına meydan vermemek kaydıyla, işlerin ya

pılması gününden evvel haberdar edilir. 

Sanık tutuklu ise, ancak tutuklu bulunduğu yerdeki mahkeme binası içinde yapılacak işlerde hazır bu
lunmayı isteyebilir. 

Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar kendilerine ait özüre dayanarak işin başka güne bırakılmasını 
isteyemezler.» 

MADDE 38. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 163 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu davasının açılması 

Madde 163. — Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, toplanan deliller kamu davasının açılmasına yeterli 
ise Cumhuriyet Savcısı mahkemeye bir iddianame vermek suretiyle kamu davasını açar. 

İddianamede sanığın açık kimliği, isnat olunan suçun neden ibaret olduğu, suçun kanunî unsurlarıyla 
uygulanması gereken kanun maddeleri, deliller ve duruşmanın yapılacağı mahkeme gösterilir. 

Asliye ve ağır ceza mahkemelerine ait işlerde, hazırlık tahkikatının verdiği esaslı neticeler dahi iddianame
ye yazılır. 

Cumhuriyet Savcısının sulh ceza mahkemesinin görevine giren işler için düzenleyeceği iddianamede, sa
nığın açık kimliğini, suça uygun olan kanun maddesini ve esaslı delilleri göstermesi yeterlidir.» 
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MADDE 36. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 161 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısı ile sulh hâkiminin tabi oldukları hükümler 

Madde 161. — Sanığın sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cum
huriyet savcısı veya sulih hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur^ Acele hallerde, yemin venmek şartıyla 
bir kimseye zabıt kâtipliği görevi yaptırılabilir. 

Her tahkikat işlemi tutanakla tespit olunur. Tutanak, Cumhuriyet savcısı veya sulh hâkimi ile hazır 'bulu
nan zabıt kâtibi tarafından imza edilir. 

Tutanak işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi 'bulunan kimselerin isimlerini ihtiva 
eder. 

işlemde hazır bulunan ilgililerce tasdik olunmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur ve
ya okunmak üzere kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgili olanlara imza ettirilir. 

İmzadan kaçınılırsa sebepleri yazılır.» 

'MADDE 37. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 162 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Keşif veya muayenede, tanık ve. bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 

Madde 162. — Bir keşif veya muayenenin yapılması sırasında sanık, mağdur ve müdafileri hazır »bulu
nabilir. 

Bir tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı umulur veya meskeninin uzaklığı se
bebiyle bulunması güç görülürse, bu tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde dahi aynı hüküm uygulanır. 

Sanığın huzuru tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine engel olabilecekse, o işte sanığın bu
lunmamasına karar verilebilir. 

Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar işin geri bırakılmasına meydan vermemek kaydıyla, işlerin ya
pılması gününden evvel haberdar edilir. 

Sanık tutuklu ise, ancak tutuklu bulunduğu yerdeki mahkeme binası içinde yapılacak işlerde huzur bulun^ 
mayı isteyebilir. 

Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar kendilerine ait özüre dayanarak işin başka güne bıralkılmasını 
isteyemezler.» 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
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MADDE 39. — 1412 sayıü Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 164 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Takibata yer olmadığına dair karar 

Madde 164. — Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, kamu davasının açılması için yeterli delil bulunmama
sı halinde Cumhuriyet Savcısı takibata yer olmadığına karar verir. Bu karar, evvelce sorguya çekilmiş veya 
tutuklama müzekkeresi verilmiş sanığa, suçtan zarar gören şikâyetçiye ve dava açılması talebi ile dilekçe 
verene bildirilir.» 

MADDE 40. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 165 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şikâyetçi aynı zamanda suçtan zarar gören kimse ise, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının mensup olduğu ağır ceza işlerini gören mahkeme 
dairesine en yakın bulunan ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına itiraz edebilir.» 

MADDE 41. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır ceza mahkemesi başkanı, kararını vermek için tahkikatın genişletilmesine lüzum görür ise, bu hususu 
açıkça belirtmek suretiyle mahallî sulh hâkimini görevlendirebilir.» 

MADDE 42. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 208 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«iddianamenin sanığa tebliği 

Madde 208. — iddianame, davetiye ile birlikte mahkemece sanığa tebliğ olunur. 
Sulh ceza mahkemelerinde açılan davalara ait iddianameler sanığa tebliğ olunmaz.» 

MADDE 43. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 210 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu süreye uyulmamış ise, iddianamenin okunmasından önce sanık duruşmaya ara verilmesini isteye
bilir.» 

MADDE 44. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 221 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ara verme 

Madde 221. — Duruşmaya ara verilmesine mahkemece karar verilir. 
141 inci maddede yazılı hal hariç olmak Üzere müdafiin özürünün bulunması duruşmaya ara verme ta

lebi için sanığa bir hak vermez. 
210 uncu maddede belirlenen süreye uyulmamış ise duruşmaya ara verilmesini istemeye hakkı olduğu sa

nığa bildirilir.» 

MADDE 45. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 222 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ara vermede süre 

Madde 222. — Duruşmaya zaruret olmadıkça sekiz günden fazla ara verilemez. Tutuklu işlerde zaruret 
olsa dahi bu süre otuz günü geçemez.» 
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MADDE 39. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 164 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Takibata yer olmadığına dair karar 

Madde 164. — Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, kamu davasının açılması için yeterli delil bulunmaması 
veya keyfiyetin takibe değer görülmemesi halinde Cumhuriyet savcısı takibata yer olmadığına karar verir. Bu 
karar, evvelce sorguya çekilmiş veya tutuklama müzekkeresi verilmiş sanığa, suçtan zarar gören şikâyetçiye 
ve dava açılması talebi ile dilekçe verene bildirilir.» 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 46. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 223 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Bu Kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla mahkemeye gelmemiş olan sanık hakkında duruşma ya
pılmaz.» 

«Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanaatine va
rılırsa, sorgusu yapılmamış olsa dahi dava gıyabında bitirilebilir.» 

MADDE 47. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır cezalı suçların dışında sanık daha önce sulh hâkimi tarafından sorguya çekilmemiş ise davaya esas 
olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir.» 

«Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önce sulh hâkimi tarafından sorguya çekilmiş olsa bile, davaya esas olan 
olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

MADDE 48. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 236 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bundan sonra sanığın açık kimliği ve şahsî durumu tespit olunur. Daha sonra iddianame okunur ve 
135 inci maddeye göre sanık sorguya çekilir. 

İddianamenin okunması ve sanığın sorguya çekilmesi tanıklar hazır bulunmaksızın yapılır.» 

MADDE 49. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 237 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ikamesine başlanır. Ancak, sanığın sorgusunun yapılama
mış olması delillerin ikamesine mani değildir. Sonradan gelen sanığa ikame edilen delillerin esaslı noktaları 
bildirilir.» 

MADDE 50. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 244 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«162 ve 216 ncı maddelere göre dinlenen tanık ve bilirkişilere ait tutanağın okunmasıyla da yetinile-
bilir.» 

MADDE 51. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Fiilî takdire mahkeme, iddia ve müdafaalarla bağ lı değildir.» 

MADDE 52. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 258 inci maddesinin birinci, üçüncü 
ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir halde 
bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsurları gösterilen suçun temas ettiği kanun hükmünden başkasıyla 
mahkûm edilemez.» 

«Sanık, iddianamede yazılı suçtan daha ağır bir madde hükmüne maruz bırakıldığını veya ikinci fıkrada gös
terilen nitelikte yeni ileri sürülen hallerin mevcudiyetini bildirerek, savunmasını hazırlayamadığı itirazında 
bulunacak olursa, mahkeme, duruşmanın başka güne bırakılmasına karar verir.» 

«İddianamede gösterilen suçun temas ettiği kanun maddelerinde belirtilen cezadan daha az bir ceza veril
mesini gerektiren hallerde sanık, mesruhatlı davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmez veya davetiye tebliğ 
edilemez ise bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.» 
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MADDE 46. — Tasarının 46 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 48 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 50, — Tasarının 50 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 51 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 53. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 259 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Durulma sırasında sanığın yeni bir suçunun ortaya çıkması 

Madde 259. — Sanığın, iddianamede yazılı suçtan başka bir suç işlemiş olduğu duruşma sırasında or
taya çıkarsa, Cumhuriyet Savcısının talebi ve sanığın muvafakatıyla her ikisi birlikte hükmolunmak üzere 
bu suç, duruşması yapılmakta olan işle birleştirilebilir. 

Yeni suç mahkemenin yetkisi haricinde olur veya kendisine göre daha üst bir mahkemenin görevine dahil 
bulunursa yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 54. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 261 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 261. — Hükmün tefhimi, duruşmanın sonunda, en az 268 inci maddede belirtilen hüküm fıkrasının 
duruşma tutanağına geçirilerek okunması ve gerekçenin başlıca noktalarının sözlü olarak bildirilmesi sure
tiyle olur. 

Hüküm fıkrası ayakta dinlenir. 
Hükmün tefhimi sırasında sanık hazır bulunduğu takdirde, varsa kanun yolları kendisine bildirilir.» 

MADDE 55. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 263 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 263. — Duruşmalarda sanığa yüklenen su;un, davayı gören mahkemenin görevi dışında kaldığı 
anlaşılırsa mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. 

Bu karar aleyhine Cumhuriyet Savcısı acele itiraz yoluna başvurabilir.» 

MADDE 56. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 264 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Duruşma tutanağı 

Madde 264. — Duruşma için tutanak tutulur ve mahkeme başkanı ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. 
Mahkemece gerekli bulunduğunda duruşma safahatı, mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlar
la tespit olunabilir. Bu tespite dayanılarak sonradan düzenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safaha
tına uygun olduğu, mahkeme başkanı ve tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi tarafından tasdik edilir. 

Mahkeme başkanının özürü bulunursa tutanak üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır.» 

MADDE 57. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 268 inci maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hüküm fıkrasında; 253 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, 
verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurmanın mümkün olup olmadığının tereddüte yer vermeyecek 
şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.» 

MADDE 58. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 297 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunda aksi yazılı olmadıkça mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkimin kararları ile asliye mahke
mesi başkan veya hâkimi ve sulh hâkiminin duruşmaya ilişkin olmayan kararlan aleyhine itiraz olunabilir.» 

MADDE 59. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinin (1) ve (2) nu
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Üçyüzbin liraya kadar (üçyüzbin lira dahil) para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yukarı haddi bir milyon lirayı geçmeyen, para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen baraat hü

kümleri,» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 53. — Tasarının 53 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 54 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 263 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 263. — Duruşmalarda sanığa yüklenen supun, davayı gören mahkemenin görevi dışında kaldığı 
anlaşılırsa mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. 

Bu karatr aleyhine Cumhuriyet savcısı veya sanık acele itiraz yoluna başvurabilir.» 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59̂  — Tasarının 59 uncu maddesi 'Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 60. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temyiz talebi ve süresi 

Madde 310. — Temyiz talebi, hükmün tefhiminden bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir di
lekçe verilmesi veya zabıt kâtibine yapılacak beyanla olur, beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime tas
dik ettirilir. 

Hükmün tefhimi sanığın yokluğunda olmuşsa bu süre tebliğ tarihinden başlar. 
Sulh mahkemelerinin temyizi, kabil kararları, yargı çevresi içinde bulundukları asliye ve ağır ceza mah

kemeleri nezdindeki Cumhuriyet savcıları tarafından, tefhim tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz edile
bilir.» 

MADDE 61. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 314 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temyiz dilekçesinde veya beyanında temyiz sebepleri gösterilmemişse temyiz dilekçesi için belirlenen sü
renin bitmesinden yahut gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemişse tebliğinden itibaren bir hafta içinde hükmü 
temyiz olunan mahkemeye bu sebepleri ihtiva, eden bir layiha da verilebilir. Cumhuriyet Savcısının temyiz 
dilekçesinde temyiz sebepleri gösterilmemişse, temyiz isteğinin sanığın leh veya aleyhinde olduğunun açıkça 
belirtilmesi gerekir.» 

MADDE 62. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 315 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temyiz isteği' kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz 
edilmişse veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan mahkeme bir karar ile temyiz dilek
çesini reddeder.» 

MADDE 63. —- 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 317 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 317. — Yargıtay, süresi içinde temyiz dilekçesinin verilmediğini veya beyanının yapılmadığını, 
hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz isteğini reddeder, 
görmezse incelemesini yapar.» 

MADDE 64. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(9) numaralı bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«9. Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre düzenle
nen ücret tarifesine aykırılık yapılmışsa.» 

«Karar düzeltmesini istemek yetkisi Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Bu talep üzerine Yargıtay incele
mesi, asıl ilâmı vermiş olan dalire veya Genel Kurulca yapılır. Karar düzeltme talebinin; dosyanın mahalline 
iadesini müteakip hükmün infazı için Cumhuriyet Savcılığınca Ödeme emri veya davetiyenin hükümlüye teb
liği veya yakalama müzekkeresinin infazına başlandığı tarihten, mahalline gönderilmesi gerekmeyen dosyalar 
için de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile yapılacak tebligattan iti
baren «bir ay içerisinde yapılması gerekir. Mahallî Cuiîl'ıuriyet savcısı, bu süre içinde ilgililerin başvurusu üze
rine, düşüncesiyle birlikte evrakı gereği takdir edilmek üzere Cumhuriyet Baş'savoılığma gönderir. Ancak bu 
durum infazın geri bırakılmasını gerektirmez. Cumhuriyet Başsavcısı durumu inceleyip düzeltme talebini 
uygun gördüğü takdimde infazın geri bırakılmasını detShal mahalline bildirir ve ondan sonra gereğini yapar. 
Mahallî Cumhuriyet savcısı da resen Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak karar düzeltme isteğinde bulu
nabilir, ancak bu halde b'ir aylık süre kaydı aranmaz. Karar düzeltme talebi reddedilirse bir daha karar dü
zeltme talebinde bulunulamaZi» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 312) 



— 33 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 61. — Tasarının 61 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Tasarının 63 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 64. — Tasarının 64 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 
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(Hükümetlin Teklif Ettiigi Metin) 

MADDE 65. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 324 üncü maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirihrtöştör. 

«Yargıtayda hükmün tefhimi 

Madde 324 — Hüküm, 261 inci madde hükmüne göre tefhim edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde du
ruşmanın bitiminden itibaren bir hafta içinde karar verilir.» 

MADDE 66. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 326 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değişt'irilm'iştir. 

«Madde 326. — Yargıtay dan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden bakacak mahkeme, ilgililere 
bozmaya karşı diyeceklerini sorar, 

Sanık veya müdahil ve vekillerine davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen 
duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları tespit edilmemiş olsa dahi duruşmaya devam edi
lerek dava gıyapta bitirildbilir. Ancak sanık hakkında verilecek ceza. bozmaya konu olan cezadan daha ağır 
ise herhalde dinlenilmesi gerekir. 

Yargıtaydan verilen bozma kararına mahkemelerin ısrar hakkı vardır. Israr üzerine Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunca verilen kararlara uymak mecburidir. 

Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı veya 291 inci maddede gösterilen 
kimseler tarafından temyiz edilmişse yeniden verilen hüiküm, evvelki hükümle tayin edilmiş olan cezadan 
daha ağır olamaz.» -

MADDE 67. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 337 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 

«Delillerin toplanması sırasında ilgililerin hazır bulunmaları hakkında, hazırlık tahkikatına ilişkin hü
kümler uygulanır.» 

MADDE 68. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 342 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 342. — Muhakemenin iadesi talebinde bulunan hükümlü haksız çıkar ve kötü niyetli olursa onbin 
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası da hükmölunur.» 

MADDE 69. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 üncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değî tlir'Mmiştir. 

«Eğer bozma davanın esasını halletmeyen mahkeme kararları hakkında ise, yeniden yapüacak inceleme 
ve araştırma neticesine göre gereken karar verilir.» 

MADDE 70. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 350 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şahsî davanın açılması 

Ma'dde 350. — Şahsî dava, bu hususta bir tutanak düzenlenmek üzere zabit kâtibine yapılacak bir be
yan ile veya suçun niteliğine göre sum veya asliye hâkimine verilecek b'ir dilekçe ile açılır. Beyan ve dilek-
çeriin 163 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen şartlara uygun olması gerekir* Dilekçe sanık sayısın
dan bir fazla olarak verilir, 

Beyan ve dilekçede, istenen şahsî hakikin neden ibaret olduğu gösterilir.» 
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(Adalet Koımıisyomunum Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 65. — Tasarının 65 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 66 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 68. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 342 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 342. — Muhakemenin iadesi talebinde 'bulunan hükümlü haksız çıkar ve kötü niyetli olursa on-
bin liradan eUibin liraya kadar ağır para cezası da hükmolunur.» 

MADDE 69. — Tasarının 69 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetlin Teklif Ettfiği Metin) 

MADDE 71. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 352 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değişjtirilrnistir. 

«Sulh ve asliye hâkiminin vereceği karar 

Madde 352. — Sanık ve varsa malen mesul olan, cevaplarını bildirdikten veya süre geçtikten sonra sulh 
veya asliye hâkimi duruşmanın açılmasına veya davanın reddine karar verir.» 

'MADDE 72. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 377 nci maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«AÇik ve gizli muhakemeleri yasağa aykırı olarak yayınlayanlar, yüzbin liradan bir milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 73. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ceza Kanununun 36 nci maddesi ile diğer maddelerine ve hususî kanunlar hükmüne göre belirli eş
yanın müsaderesi veya imhası yahut kullanımdan kaldırılması gerekli olan hallerde, kamu davası açılmamış 
veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bu hususta bir karar veriîmerriişse bu tedbîrlerin her tür
lü takiplerden ayrı olarak alınması için Cumhuriyet savcısı veya davacı tarafından yapılacak talep esas 
davayı görmekle yetkili mahkemeye verilir.» 

MADDE 74; — 14:12 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 401 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cezasını çekmeye gelmeyen veya kaçacağından şüphe edilen hükümlülere yapılacak işlem 

Madde 4ÖL — Hükümlü cezasını çekmek üzere yapılan davete rağmen gelmez veya kaçacağı hakkında 
şüphe uyandırır veya kaçar veya saklanırsa Cumhuriyet savcısı hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını sağlamak 
için bir yakalama müzekkeresi Verir.» 

MADDE 75. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 406 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlete ait mahkeme masafiarına ilişkin kararlar Harçlar Kanunu hükümlerine göre infaz olunur.» 

MADDE 76. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 409 uncu maddesinin başlığı ve bi
rindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir-

«Beraat halinde masraf 

Beraatına karar verilen kimse ancak kendi kusurundan] ileri gelen masrafı vermeye mahkûm ofllur.» 

MADDE 77. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 413 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın beraatına, davanın düşmesine veya reddine karar verilirse sanığın ödemek mecburiyetinde kal
dığı masraflar davacıya yükletilir.» 

MADDE 78. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 414 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«168 inci maddede beyan olunan halde kamu davası açılıp da neticede sanığın beraatına, davanın düş
mesine veya reddine karar verilirse, dilekçe veren hakkında 413 üncü maddenin ikindiden beşmclye kadar 
olan fıkralarındalki hükümler uygulanır.» 
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(Adailet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 71. — Tasarının 71 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 377 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Açık ve gizli muhakemeleri yasağa aykırı olarak yayınlayanlar, beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 73. Tasarının 73 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Tasarının 74 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Tasarının 75 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. —- Tasarının 77 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Tasarının 78 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 79. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 422 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde bu Kanunun hükümleri uygulanmak şartıyla, vali, kaymakam 
ve nahiye müdürlerinin memuriyet görevlerinden doğmayan veya memuriyet görevinin yapıldığı sırada işlen
meyen şahsî suçlarından dolayı haklarında umumî hükümlere göre tahkikat yapılması; nahiye müdürlerinin 
mensup oldukları ilçe, kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın il Cumhu
riyet savcısına alttür. Bu madde hükmüne dahil suçlarda son tahkikat yapmaya, hazırlık tahkikatının yapıl
dığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir.» 

MADDE 80.j — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hazırlık tahkikatı ile tutuklu işlere ait duruşmaların ve acele sayılacak diğer hususların tatil süresi için
de ne suretle yapılacağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.» 

MADDE 81. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 3. — Ek 1 inci maddede gösterilen suçların hazırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet savcıları ve
ya yardımcıları veya bunların bulunmadıkları hallerde sulh hâkimi tarafından yapılır.» 

MADDE 82. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aşağıdaki Ek Madde 5 ilâve edilmiştin 
«Ek Madde 5. — Büyük şehir belediye sınırları içerisinde davayı görmekte olan mahkeme, kesin zo

runluluk olmadıkça bu belediye sınırları içerisinde bulunan müdafii, şikâyetçi, sanık, tanık ve bilirkişilerin 
istinahe yolu ile dinlenmesine karar veremez. 

Naip tayin edilen mahkeme büyük şehir belediye hudutları içerisinde ise, ilgililer kendi yargı çevresinde 
bulunmasa dahi, büyük şehir belediye hudutları içerisinde yerine getirilmesi gereiken istinabe evrakını geri 
çevirmeyerek gereğini yapar.» 

MADDE 83.—1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 16 nci maddesi; 22 nci maddesinin ikinci 
fıkrası; 108 inci maddenin son fıkrası; 110 ve 111 inci maddeleri; 117 nci maddesinin ikinci fıkrası; 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 inci maddeleri; 279 uncu maddesinin birinci fıkrası; 
287 nci maddesi; 299 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi; 311 inci maddesinin ikinci fıkrası; 
411 inci maddesinin ikinöi fıkrası ile Ek Madde (l)'in ikinci fıkrasının «Bu suçlardan dolayı ilk soruşturma 
yapılmaz» hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 84. — Bu Kanunla kaldırılan ilk tahkikat hükümleriyle ilgili olarak; diğer kanunlarda geçen «ilk 
tahkikat» ibaresi «"hazırlık tahkikatı» olarak değiştirilmiştir. 

Diğer kanunlarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilk tahkikat hükümlerine yapılan atıflar, ka
mu davasının hazırlanmasına ilişkin hükümlerine yakılmış sayılır. *•• 

Diğer kanunların ilk tahkikatın yapılmasını zorunlu kılan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 85. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda geçen aşağıda yazılı terim ve deyim
ler karşılarında gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Reisicumhur : Cumhurbaşkanı) 
İcra Vekilleri Heyeti : İBakanlar Kurulu 
İcra Vekilleri Azası : Bakan) 
Adlîye Vekili : Adalet Bakanı,' 
Temyiz Mahkemesi : Yargıtay 
Cumhuriyet öaşmüddeiumumîsi : Cumhuriyet Başsavcısı 
Cumhuriyet Müddeiumumisi : Cumhuriyet Savcısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 312) 
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(Adalet Komisyonunun Kaibül Ettiği Mötin) 

MA'DDE 79. Tasarının 79 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. -— Tasarının 80 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. -— Tasarının 82 nci maddesi 81 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir? 

MADDE 82. — Tasarının 83 üncü maddesi 82 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Tasarının 84 üncü maddesi 83 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda geçen aşağıda yazılı terim ve deyim
ler karşılarında gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Reisicumhur 
tora Vekilleri Heyeti 
İcra Vekilleri Azası 
Adliye Vekili 
Temyiz Mahkemesi 
Cumhuriyet ©aşmüddeiumumisi 
Cumhuriyet Müddeiumumisi 

Cumhurbaşkanı 
Bakanlar Kurulu 
Bakan 
Adalet Bakanı 
Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Cumhuriyet Savcısı 
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(Hükümetlin Teklif Ettliği Metin) 

Meznun 
Mağdur 
Şahit 
Bhîîhlbre 
Vazife; 
Selâhiyet 
Hukuku Amme Davası 
Son tahkikatın Açılması 
Karar Tashihi ^Tashihi karar) 
Zabit Varakası (Zabıtname) 
Esbabı Mucibe 
Talik ve Teftir 
İstida 
Müötedi 
Mevkuf 
TevkiE 
Mes'ulü Bilmal 

Sanık. 
Suçtan zarar gören 
Tanık 
Bilirkişi 
Görev 
Yetki 
Kamu davasüi 
Kamu davasının açılması 
Karar düzeltmesi 
Tutanaki 
Gerekçe-
Ara verme 
Dilekçej 
Dilekçe sahibi 
TutukluJ 
Tutuklamaj 
Malen mesul 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilk tahkikatı sonuçlanmalmış dava dosya
lan, yetkili Cumhuı'iyet Savcılıklarına devredilir. Devralman evrak, ihtiyaç görüldüğü takdirde gereken tah
kikat da yapıldıktan sonra, iddianameye bağlanarak görevli mahkemeye tevdi olunup 

MADDE 86. — Bu Kanun, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 87. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

İçicileri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırana Bakan; 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Devlet Bakanı 
K> Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray . 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı 
S,. N. Türel 

25 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

SağMc ve Sosyal Yardım Bakam r 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(Adalet Komâsyanıuınıuın Kaıbul Btıtüği Metin) 

Maznun 
Şahit 
Ehlihibre 
Vazife 
Selahiyet 
Hukuku amme davası 
Son tahkikatın açılması 
Karar tashihi (Tashihi karar) 
Zabıt varakası (Zabıtname) 
Esbabı mucibe 
Talik ve Tehir 
İstida 
Müstedi 
Mevkuf 
Tevkif 
Mes'ulü bilmal 

Sanık 
Tanık 
Bilirkişi 
Görev 
Yetki' 
Kamu davası 
Kamu davasının açılması1 

Karar düzeltmesi 
Tutanak 
Gerekçe 
Ara verme 
Dilekçe 
Dilekçe Sahibi 
Tutuklu 
Tutuklama 
Malen sorumlu 

GEÇtCÎ MADDE. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilk tahkikatı sonuçlanmamış dava dosyalan, 
yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına devredilir. Devralınan evrak, ihtiyaç görüldüğü takdirde gereken tahkikat da 
yapıldıktan sonra, iddianameye bağlanarak görevli mahkemeye tevdi olunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte unvanlı sorgu hâkimi olanların kadro unvanları, o yer ıhâkimi olarak 
değiştirilmiştir. Bunların yeniden atanmaları gerekmez. 

MADDE 85. — Tasarının 86 ncı maddesi 85 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 86. — Tasarının 87 nci maddesi 86 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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