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ir Komisyon Başkanlığı tezkiresi, 96 

2. — Türikye Cumhuriyeti Anayasası
nın bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
geçici maddeler eklenmesi hakkında Ana
yasa değişikliği teklif mi görüşmek üsere 
Genel Kurulun 12 Eylül 1971 Pasar günü 
saat 10,00 da toplanmasına dair önerge, 96:97 
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1. — Çocuklara karşı Nafaka mükelle
fiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
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Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/380; Cumhuriyet 
Scnntosu 1/1220) (3. Sayısı : 1.627)97:98,147,149 

2. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı 
memleketlerde tebliğine dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki. kanun tasarısının Millet Meclisince 
'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rlara ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senato-
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3. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 
23 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma 
S özleşmesinin Swasiland Krallığına teşmi
line dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) 
tarihli îTotalarm teatisi ile yapılan Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senato
su 1/1233) (S. Sayısı : 1629) * 99,153:154 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1, 2, 3, ve 
4 ncü derecelere memur atanmasına dair, 
yazılı soru önergesi Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Ayhan Çilingiroğlu'nun cevabı 
(7/784) 143:144 

2, — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi 
Dr. lîûtfi Bilgen'in, İller Bankasının kâr 
payından 1961 - 1971 yıllarında içel ilinin 
frls'.ze-me düşen miktara dair yazılı soru 
önergesi, imar ve İskân Bakanı Selâhattin 
Babûroğlıvnun cevabı, (7/826) 

DÜZELTtŞ 
145 
146 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil; incesu ka
zasında meydana gelen sel felâketi dolayı-
siyle Hükümetçe alınması gereken tedbirleri 
belirtti, 

Giresun Üyesi Sabahattin Orhon; son gün
lerde Hükümetin fındık ihraç fiyatları üze
rinde aldığı kararın müstahsilin zararına ve 
büyük döviz kaybına sebeboidıığunu ifade ede
rek, bu konuda Hükümetin izahat vermesini 
istedi. 

Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu: Tat
van - Van Feribotu ve Van - Kotur demiryolu
nun açılış merasiminin Tatvan'da yapılması 
kararlaştırılmış iken, yeni Hükümetin kurul
masından sonra merasiminin Van'da yapılması 
için alman kararda siyasi bir tesirin olup ol
madığının Hükümetçe izahını istedi. 

Bayındırlık Bakanı Cahit Karakag; Tat
van - Van Feribotu ve Van - Kotur demiryo
lunun açılış merasiminin Van'da yapılmasına, 

davet edilen misafirlerin aynı gün geliş ve 
dönüşlerini sağlamak bakımından karar veril
diğini, siyas 
ifade etti. 

bir tesirin mevcudolmadığını 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tay
fur Sökmen'e izin verilmesine dair 
lık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Baskan-

Türk Havayolları A, C= ile Uçak Servisi 
Anonim Ortaklığının faaliyetleri konusunda 
araştırma yapmak üzere kurulan komisyo
nun çalışma süresinin iki ay uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve ka
bul edildi. 

Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi üze
rinde Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun (ölüm cezasının yerine ge
tirilmemesi) şeklinde yaptığı değişiklik açık 
oya sunuldu ve kabul edildi. 

— 94 -
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istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu pro
jesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifi görüşülerek, açık oya 
sunuldu ve yapılan değişiklik şekliyle teklifin 
kanunlaşması kabul olundu. 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele 
yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarısı 
görüşüldü ve kanunlaşması kabul edildi. 

Çocuklara karsı Nafaka mükellef iy atine 
uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin; 

Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve 
mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde 
tebliğine dair Sözleşmenin; 

Türkiye ile İngiltere arasındaki. 28 Kasım 
1C31 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Swaziland Kır allığına teşmiline dair (4 Eylül 
1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notaların teatisi 
ile yapılan Andlaşmanın; 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin; 
6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey - At

lantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Ragıp Üner'in, ceza evlerine dair yazılı soru. 
önergesi. Adalet Bakanağına gönderilmiştir. 
(7/833) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi H. 
Huri Âdemoğlu'mm, TRT Program Dairesi 
Başkanlığına dair yazılı soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/834) 

VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) 
bendine Ek Kararın tadiline dair Kuzey - At
lantik Konseyi Kararının onaylanmasının uy
gun bulunda ğur.a dair kanun tasarılariyle; 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme 
scb&biy?' vermekten hükümlü 1933 doğumlu 
Mehmet S ait oğlu ibrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısı ve, 

Asayişe müessir bası fiillerin önlenmesi hak
kındaki kanun tasarısı ilgili Bakan veya ko
misyonun bu birleşimde hazîr bulunmamaları 
sebebiyle görüşülemedi. 

S Eylül 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 13,55 te son ve
rildi. 

ısaşııan 
Başkanveltili 

1 

Kâtip 
Bitlis 

ia.c-i Zeraı Orhan KvrihnogJu 
Kâtip 

Mardin 
Ahdnlkeri))i i>ııroi'/>()ıu 

FLAR 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
II. Nuri Âdemoğlu'nrm Mahmut Tali öngö-
i'cm'e ckıir yazılı soru önergesi, Kültür Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/835) 

4, — Cu yet Senatosu istanbul Üyesi 
"krem özden'in, şarap ihracına dair yazılı soru 
önerges/ Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/835) 



C. Senatosu B : 111 8 . 9 . 1971 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

KÂTİPLER : Orhan Kürimıoğlu (Bitlis), Eü-eyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 111 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKA2T — Bir tezkere Yardır; yoklama ile 
ilgili olması itibariyle okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda isimleri gösterilen üyeler Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında Anayasa değişikliği teklifini görüşmekte 
olan Anayasa ve Adalet Komisyonu toplantısın
da hasır bulunmaktadırlar. 

G ereğine saygı ile arz olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeci 

Refet Rendeci, 
Zihni Betil, 
Ömer Ueuzal, 
Enver Bahadırlı, 
Huri Demirel, 
Şevket üzcetin, 
Salih Türkmen, 
Ekrem özden, 
Mustafa Tığlı» 
ibrahim Kutlar, 
I.Tecdi Ağım, 
Mucip Ataklı, 
Abdurrahman Bayar. 

BAŞ KAH — Okunan isimler arasında yalnız 
5aym Betil'i burada teebifc edebiliyo rum. 

Bu. arkadaşlarla birlikte toplantı nisabını 
fasla^yle temin etmiş olduğumuzdan 11 nci Bir
leşimi acıyorum. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GEHEL KURULA SUNUŞLARI 

ı. — 30,5 milyon dolarlık Türle - Amerikan 
Kredi Anlaşması haklında araştırına yapma h l 

BAŞKAN — Efendim, oylıyacağıın. Tezke-
;vi kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil-

üzere kundan Komisyonun çalışma süresinin iki j mistir 
ay daha uzatdmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Sunuşlar var, okutuyorum efen
dim: 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
30,5 milyon Amerikan Dolarlık Türk - Ame

rikan Kredi Anlaşması hakkında araştırma ya
pan Komisyonumuzun görev süresi 13 Eylül 1971 
tarihinde j.*ona ermektedir. Araştırmalarımızın 
tamamlanmasına imkân verilmesi için mezkûr 
tarihten itibaren muteber olmak üzere iki ay 
daha müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Arattırma Komisyonu Sözcüsü 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

/J. — Türlr'-fc Cumhuriyeti Anayasasının bâ
zı maddilerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
elde:im:si lıamkında, Anayasa değişikliği tek
lifini ryirüşmek üzmre Genel Kurulun 12 Eylül 
1.071 Pazar yilnv- saat 10.00 da topleınrneısınet 
dair önerge. 

BAŞKAN — Senatonun 12 . 9 . 1971 Pazar 
p:\bni Laat 10.00 da toplanmasına dair bir takrir 
var. okutuyorum. 

Yüksel?: Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Anaya m.uum bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmedi hakkındaki teklifin müzakere edilebilme
si için. 12 . 9 , 1971 Pasar günü saat 10,00 da 

file://p:/bni
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Geııs! Kurulun toplanmasına karar verilmesini 
ars va teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grup Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna Fikret Gündoğan 

Mili). Güven Partisi 
Grup Başkanvekili 

Sami Turan 

1. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefiyeti
ne uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 1/380; Cumhuriyet Se
natosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) (1) 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddelerine 
geçiyoruz. Her şeye takdimen görüşülme tek
lifleri olduğundan birinci görüşmesi yapılacak 
işler bölümüne atlıyorum. 

Bu bölümde yer alan 7 maddeden 1 tanesi 
istisna edilir ise hepsi hakkında her şeye tak
dimen görüşme teklifi vardır. Bu itibarla teklif 
değerini kaybetmiştir; sıra takibedileoektir. 

Sıra üzerine görüşmeye başlıyoruz. 
Esasen bugünkü mesaimiz içerisinde hepsi

nin biteceğini de umuyorum. 
Komisyon burada mı efendim? Komisyon 

Başkanı Sayın Vural burada mı efendim? Sa
yın Vural buradalar. 

Dışişleri Bakanlığı adına yetki belgesi var, 
Hukuk Dairesi Reisi Sayın Semih Baran bura
dalar mı efendim? Buradalar. 

O halde görüşüyoruz. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza sunacağım. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde müzakerelere başlıyoruz. Söz 
talebeden sayın üyeler? Yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, teklifi okutuyorum. 

(1) 1627 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(«Niye Cumartesi değil» sesleri) 
BAŞKAN — Mutabakatınız varsa oylıya-

yım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tamam 

efendim. 
BAŞKAM — Takriri oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Teklifi aynen oylamıyorunı. 
Yalnız bu madde ile ilgili ivediliği oyluyorum, 
bu teklifte mündemiçtir. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Çocuklara karşı Nafaka mükellefiyetine uygu
lanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 24 Ekim 1956 tarihinde La Ha-
ye de akdedilen ve 10 Haziran 1970 tarihinde 
imzalanmış bulunan «Çocuklara karşı Nafaka 
mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Söz
leşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen saym 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞIJ3R 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 1627, 1628, 1629 ve 1630 sıra 
sayılı kanun tasarılarının önemine binaen gün
demde mevcut diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Sözcüsü 

Fevzi Halıcı 

-^ 37 -
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rom. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

2. — Hukukî veya Ticari mevzularda Adlî 
ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde 
tebliğine dair sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları. (Millet Mec
lisi 1/383; Cumhuriyet Senatosu 1/1235) (S. Sa
yısı : 1628) (1) 

BAŞKAN — Aynı bölümün ikinci maddesi
ne geçiyoruz. Komisyon burada ve bakanlık 
temsilcisi burada.. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen sayın üye var mı? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sözleşme metni 

basılıp dağıtılmamıştır, mevcut değildir.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, benim elimdeki 
belgede en arka. tarafa eklenmiştir. Hattâ kâ
ğıtta hamur farkı bile var. 

Söz istiyen başka üye? Tümü üzerinde? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Demin okunan tezkerede ivedilik vardı, ive
diliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukukî veya Ticari mevzularda Adlî ve Mah
keme dışı evrakın yabancı memleketlerde teb
liğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — La Haye'de 15 Kasım 1965 ta
rihinde imzalanan «Hukukî veya Ticari mevzu
larda Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı 
memleketlerde tebliğine dair Sözleşme» nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 1628 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim? 
Sayın Atalay buyurun.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Biraz önce arz 
ettim, sözleşme metni mevcut değildir. Mevcu-
dolan rapordur. Bize dağıtılan 1, 2, 3, 4 sayı
lardan ibaret olan 1628 sayılı mazbatalarda an
laşma mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bizim dosyamız
da mevcudolan belgeye ekli olarak vardır. Ama, 
eklenmiştir, beraber ciltlenmemiş, eklenmiştir. 
ihtimali sizinkinde düşmüş olabilir. Benim 
önümdeki dosya böyle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama bizim eli
mizde, yani Sayın üyelere basılıp dağıtılan kâ
ğıt 4 sayfadan ibarettir ve burada sözleşme 
mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bunu dağıtılmış 
itibar etmekten başka Riyasetin yapacağı baş
ka bir şey yoktur. Bir usul teklifiniz mi ola
cak, neyi teklif ediyorsunuz onu halledelim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kabul buyuru-
lacak olan metinde üyeler oylarını kullandığı 
zaman, kanunun 3 maddeden ibaret metnine oy 
vereceklerdir. Oy verdikleri sözleşmenin asıl 
metnini görmeye sahip değillerdir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bunu sizden baş
ka da G-enel Kurulda dile getiren bir arkadaşı
mız olmadı yani umumileşecek mahiyette değil. 
Tahmin ederim sizde yok. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kajbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir itiraz vâki olmadığı takdirde kutular 
dolaştırılmak suretiyle açık oylarınıza sunula
caktır. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — öyle 
ise itirazı şöyle yapalım, itiraz hangi zaman ya
pılacaktır?. 

BAŞKAN" — İtiraz ediyor musunuz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 

efendim. Kutular dolaştırılmak suretiyle oy 
atılacaksa, oy atılmaktan maksat ne ise o ol
sun. Bunu ne zaman görürsek, gördüğümüz za
man itiraz hakkımız doğduğu için o zaman iti
raz... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, halihazırda 
vâki uygulamayı düşündüğümüz usule itirazı
nızın olmadığını anlıyorum. Ancak bir noktada 
ikazınız olmuştur, teşekkür ederim, ben de dün 
zaten müstahdem arkadaşlardan bunu rica et
tim, bir kere daha dile getirelim; bulunan ar
kadaşlardan oy akınlar. 

Evet efendim, şimdi mütaakıp madde, üçün
cü madde. 

3. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Ka
sım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Eylül 
1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların teatisi 
ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (Millet Medi
şi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/1233) (S. Sayı
sı : 1629) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen Sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile ingiltere arasındaki 28 Kasım 1931 
tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Swazi-
land Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 1970 
ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların teatisi ile ya
pılan Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair kanun tasarısı 

(1) 1629 S. S. basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Madde 1. — Türkiye ile ingiltere arasında 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin Swaziland Kırallığına teşmiline dair 
4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971 tarihli Notaların 
teatisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Anlaşma ya

pılan kırallığın, yani İngiltere ile yapılan an
laşmanın bir başka kırallığa da teşmiline dair 
bir kelime var. Bu isveç'i mi ifade ediyor? 

BAŞKAN — Yani adı geçen kırallığm be
lirtilmesini, tavzih edilmesini istiyorsunuz. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI MAHMUT VURAL (An
kara) — Güney Afrika'da küçük bir yerdir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Güney Afri
ka'da böyle kırallığın olduğunu bilmiyordum. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI MAHMUT VURAL (An
kara) — Yeni kurulmuş bir kırallık. 

BAŞKAN — Evet, &öz istiyen sayın üye 
yoksa oyhyacağım efendim. Söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen Sayın üye? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı da bir evvelki gibi açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Bölümün 4 ncü maddesine geçiyoruz. 
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4. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/379; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının bir di
ğer temsilcisi aramızda bulunuyor. Sayın Erol 
Celasun. Buradalar mı efendim? Buradalar. 

Hangi tasarı ile ilgili, belgede belli değil? 
EROL CELASUN (Dışişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Gündemde 5 nci madde. 

BAŞKAN — Gündemde 5 nci madde. Peki 
efendim. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmashını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi önce okunmuştu. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 14 Eylül 1966 tarihinde Atina'
da imzalanan «Bâzı ölümlerin tesbitine ait Söz
leşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, aynı nitelikte olan 
3 ncü yasa tasarısının 1 nci maddesi görüşül
mektedir. özellikle üzerinde söz aldığım bu ta
sarının 1 nci maddesi 14 Eylül 1966 tarihinde 
Atina'da imzalanan bâzı ölümlerin tesbitine ait 
sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Yüksek Heyetiniz Anayasanın 64 ve mütaakıp 
maddelerindeki yetkiye dayanarak bu sözleş
meyi onaylamak durumundadır. Bu oylarınızla 
onaylanmasını uygun göreceğiz metin nerede
dir? Her hangi bir üye bu metni tetkik edebil
miş midir ve tetkik ettikten sonra mı oyunu 

(1) 1630 S. S. basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

\ kullanacaktır? Benim kanım odur İd, hiçbir üye 
I bu imkâna şu anda sahip değildir. Çünkü, söz-
i leşine mevcut değildir. Sözleşme sizlere dağı-
j tılmış değildir, ilk yasa tasarısının görüşülme

sinden beri söylemek istediğim husus budur. 
Yasa ile onaylanması istenen metinler 1923 yı
lından bu yana yasa tasarılarından onaylanma
sı gereken sözleşmeler yasama organı üyelerine 
dağıtılır, üyeler onu okur okumaz, ayrı şey 
ama, bir üye dahi olsa onun oyunun mesnedi 
olacak olan sözleşme metnini görme hakkına sa
hiptir. Bu haktan şu anda mahrum bulunuyo
ruz. Başkanlığın bir üyenin itiraz edip etmiye-
ceği şeklindeki beyanatı bir tek üye dahi olsa, 
bu sözleşmeyi tetkikten sonra oyunu müspet 
veya menfi kullanmak imkânından mahrumi
yette elbette ki, haklılık gösteremez. 183 üyeden 
biri dahi sözleşme metnini tetkikten sonra oyu
nu kullanacağını istediği takdirde, Başkanlığın 
ona bu imkânı sağlaması gerekir. Birinci metin
den bu yana söylemek istediğim bu. Onaylana
cak olan nedir? Sözleşmelerdir. Sözleşmeler 
mevcut değildir. Neye müsteniden oy kullanı
yorsunuz sayın üyeler? Bu yasayı tasdik etmi
yorsunuz ki, gelen yasa bu değildir. Sözleşme
yi onaylıyacaksınız ama, hiçbirimiz sözleşmeyi 
onaylama için onu tetkik etmek imkânlarına 
sahip değiliz. Çünkü, dağıtılmamış, basılmamış 
ve ek olarak bildirilmemiştir. Böylece de ezbe
re olarak oy kullanma durumu hâsıl oluyor. 
Ben yasama organı üyelerine ezbere olarak oy 
kullanmanın dahi ifade edilmesi hususunu ya
kıştıramıyorum. Demin de ifade ettim, okuruz, 
okumayız o ayrı husus. Belki hiçbirimiz de oku
mayız ama, yasama organı bunu bütün üyelere 
hasır tutmakla görevli ve yükümlüdür. Bu ol
mayınca bütün bu oylamalar neye istinadet-
miştir? Ezbere olarak gelmiştir, parmaklarımı
zı ya kaldırmışızdır, ya kaldırmamışladır, ya
hut açık oylarımızı biraz sonra kullanacağız 
yahut kullanmıyacağım. Ama sözleşmeler mev
cut değildir. O halde yapılacak şey, komisyon
lar bize bu metinler dağıtıldığı zaman lütuf bu
yuracaklar, Başkanlık da bu hususlara itina 
edecek, bu sözleşme metinleri basılacak, üye
ler bunu görecekler, tetkik eder veya etmezler 
ama, bu imkân kendilerine hazırlandıktan sonra 
oy verilir. Şimdi elbette ki, ben oyumu kulla
nıp kullanmamakta mazurum. Çünkü, metni 
görmüyorum. Bir defa metni görelim. Metin 
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yok, neyi onaylıyacağız, neyi onaylamıyacağız? 
Bunların raporlara eklenmesi gerekir ve parlâ
mentoda âdet de budur. Bu sebeple, görüşme
lerde noksan bir muamele yapılmaması için 
Başkanlıktan ve komisyon başkanlarından ri
cam, bu sözleşme metinlerinin raporlara ilâve 
edilmesidir. Bu husus da gereklidir. Asıl dos
yada mevcudiyeti bir şey ifade etmez. Asıl usul 
raporlara ekli olarak dağıtılmasıdır. Bunu ifa
de edeceğim. 

Peki, ben şimdi komisyona ve Başkana so
ruyorum; bunun için neyi söyliyebilirim, neyi 
söylemiyebüirim? Çünkü, metin yoktur. Neyi 
söyüyeyim? Bu hususta ben oyumu nasıl vere
ceğim? Hiç şüphe yok ki, ezbere vereceğim. 
Çünkü metni görmemişim. Bu sebeple, noksan 
bir işlem yapılmaktadır. Bu hususta Başkanlı
ğın dikkatini çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda biraz ev
vel beyanda bulundum. Vâki ikaz üzerine elim
deki kopya ve örnekleri tetkik ettim. Hali ha
zırda şu sol elimde gördüğünüz belgelerin hep
si görüştüğünüz ve görüşmekte olduğunuz tasa
rılardır. Her birisinin de ilgili anlaşması en ar
ka sayfasında eklidir. Arzu eden arkadaşımı
zın tetkikine amadedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyelere 
dağıtılmış mıdır? 

BAŞKAN — Şimdi Riyaset Divanı için bu
nun ayrı basıldığını, sayın üyelere dağıtılanın 
da daha ayrı bir baskıya tabi tutulduğunu dü
şünmek bile elimdir. Bu itibarla, Riyaset Sayın 
Atalay'rn her nasılsa düşmüş olabileceği düşü
nülen bir örneğine imtisalen bu konuyu genel
leştirmek ve dağıtılan raporlara eklenmediği 
gerekçesi ile re'sen bir muamele yapmak duru
munda değildir. Hal böyle olmakla beraber Sa
yın Atalay, illâ da bunun dağıtılmadığı konu
sunda ısrarlı ise, lütfederler bir takrir verirler, 
oylarınızla bu hususu halledersiniz. Re'sen ya
pabileceğim bir muamele yok efendim. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Başkan 
yalnız Atalay'da değil, hepimizde yoktur. 

BAŞKAN — O halde Sayın Isıtan, dinlemi
yorsunuz galiba, arz ediyorum. Ben elimdeki 
duruma itibar ederek iş görürüm. Hilâfına ka
rar almaya Genel Kurulun her zaman yetkisi 
vardır. Buna hürmet ediyorum, hattâ hatırlıyo
rum. Yapınız teklifinizi, oylıyayım. Hâdise bu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir hususu rica edebilir miyim? Bir tek üye 
kendisinde sözleşme metninin bulunduğunu lüt
fen Başkanlığa ifade etsin. 

BAŞKAN — Ne mecburiyeti var sayın üye
lerin böyle bir ifadede bulunmaya? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dağıtılmamış
tır. O halde sizin ifadeniz münhasıran sizin eli
nizdeki içindir. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum var mı 
bir teklifiniz? Yapınız teklifinizi oylıyayım. 
Bu itibarla, görüşmenin dağıtılacağı tarihe ka
dar ertelenmesi teklifini getiriniz, size mehil 
veriyorum, buyurun. Böyle bir teklif olmadığı
na göre ben elimdeki resmî belgeye itibar ede
rek müzakerelere devam diyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, zapta geçmesi lâzım. Çünkü, bir sa
yın üye.... 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim, 
buyurun söz veriyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ben daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın öztürkçine, zatı-
âlinizden özür diliyorum, Sayın Tuna daha ev
vel söz istediler. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AIir.îET NUSRET TÜMA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kabîl mevzular defa
larca Meclisimize geldi ve müzakere edildi. Ha
kikaten pak çok yabaların gerekçesi bizim nej-
red:'kn raporda bulunmuyor. Bu kabîl anlaşma
lar bizim raporlara eklenmiyor. O saman şöyb 
bir münakaşa olmuştu; denmişti ki, bu Millet 
Meclisi kanadına geldiği ma^an bütün çelen an
laşmalar birlikte bizim gözlerimize atılmakta
dır. Yani, S ayin Ataiay'a ben bir bakımdan hak 
veriyorum. Bizim komisyonlarımız bu metinleri 
bize vermiyor. Ama biç elimize gelmiyor denir
se, hayır arkadaşlar bu elimize geliyor. Ne za
man geliyor? Millet Meclisine bu mevzu intikal 
ettiği saman gerekçesi ile raporda ekli olmak 
üzere geliyor ve hepimizin gözlerine atılıyor. 
Hepimiz buna muttaliiz. 

Şimdi diyoruz ki, bizim komisyonlarımız da 
bunu bu şekilde neşretsin ve göndersin, Muhte
rem; arkadaşlar, evvelce nesredildiği kanaat ve 
düşüncesiyle bunlar ikinci defa gönderilmi-
yor. 
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Benim şimdi arz etmek istediğim husus şu : 
Cumhuriyet Senatosu hiç görmediği bir an

laşmayı tasdik ediyor. Hayır arkadaşlar, bunu 
söylememiz mümkün değil. Bu anlaşmaların 
hepsi elimize gelmektedir. Millet Meclisi raporu 
ile gelmektedir. Bu kere ikinci defa gönderilme
miş, doğrudur, ikinci defa elimize geldiği zaman 
tasarıda onlar da olsa idi fena mı olurdu? Ol
mazdı. işin mahiyeti budur. Bugüne kadar ge
rekçeleri bize tebliğ olunmuyor diye bu mevzu 
birkaç defa da huzurunuza geldi. Fakat dedik 
ki, Millet Meclisine verildiği zaman onlarla be
raber gerekçe geldiğine göre, yeni baştan tabet
mek suretiyle ikinci bir masrafa sebebiyet ve
rilmesin dendi, tatbikatımız da bu merkezdedir. 
Bunu Başkanlık Divanını ika.s ediyoruz. Fakat 
müzakere edilecek hal yoktur, kısmına iştirak 
etmiyoruz. Bu anlaşmaların hepsi elimize gel
miştir, gözlerimize atılmıştır. Tetkik eden olur 
veya olmaz fakat, «Gelmeden tasdik ediyoruz» 
kısmına itiraz etmek için söz aldım. 

Teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Sırrı 
Atalay Cumhuriyet Senatosu üyeleri için «Ez
bere oy kullanılıyor.» diye konuşmamış olsa idi, 
bu konu üzerinde söz almaya ihtiyaç hissetmi-
yecektim. 

Millet Meclisinin Sıra Sayısı 325, dönem 3, 
Toplantı 2 ; «Bâzı ölümlerin tesbitine ait söz
leşmenin onaylanmasımn uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları» işte elimdedir. Burada sa-
hifeleri çevirdiğimiz zaman da beşinci sayfada 
bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin tam 
metni mevcuttur. Sayın senatör arkadaşımız 
Millet. Meclisi ve komisyonlardan çıktıktan son
raki raporu okumuş olsalardı, bu sözleşmenin 
tam metnini görecekti bir. 

İkincisi, 5'ine bu hemen verilip de tıkır tıkır 
matbaaya gönderilip de gelmemiştir. Gözlerimize 
dağıtılıp da bizim elimizde olan gündemin buna 
aidolan kısmının beşinci sayfasında bâzı ölüm
lerin tesbitine ait sözleşmenin tam metni de 
Cumhuriyet Senatosu kâğıtlarında mevcuttur. 
Şimdi arkadaşımız okumamış, burada eline ve
rilen kâğıdı gelmiş, «Bu sözleşmeler yoktur.» 
diyor. 
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DOĞAN BAEUTÇUOĞLU (Manisa) — Sen 
okudun mu? 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Beye
fendi, işte elimde. 

MUSLİHİTTİN YILLMAZ METE (Adana) 
— Söyler misiniz, kaç dakikadan beri elinizde? 
Namusunuzla söyleyiniz. Şimdi getirttiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ben 
şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Mete, bir arkadaşın na
musla söylemesi ne demek, burada başka türlü 
mü konuşuyor? O zanlımızdan dolayı sizi ayıp
ladım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ben 
şimdi bir arkadaşı arşive ve kendi gözlüne gon-
derttim, şimdi nerede ise gelecektir. 

BAŞKAN — Her arkadaşın beyanı muhte
remdir. 

MUSLÎKİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Ayıpladığını söylüyorsunuz, beni kimse ayıp-
iayamaz,.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Beye
fendi, şimdi nerede ise gelecektir. 

BAŞKAN — Rica ederim, oturun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Lüt

fen, Cumhuriyet Senatosu üyeleri ezbere oy kul
lanmaz, bilerek, şuurlu ve reyinin haysiyetini 
bilerek oy kullanır. Bu itibarla bunun tavzihi 
için söz aklım. Teşekkür ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, bana karşı kullandığınız ke
limeyi geri almanızı, aksi takdirde bana söz ve
rin kendimi burada savunacağım. 

BAŞKAN — Ne söyledim size?. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

«Ayıplıyorum» dediniz. 
BAŞKAN — Ben size birşey söylemedim. 

Size sadece üyeye karşı söylediğiniz sözde sayın 
üyeyi savundum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sadece samimiyete çağırdım. Siz ayıplaya-
mazsınız beni. 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurunuz.. Ayıp
larım efendim, ayıplar ve kınarım. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— O zaman savunma hakkı verin, kendimi sa
vunayım. 

BAŞKAN — Hiçbir arkadaşın namusundan 
şüphe etmeye hakkınız yok. Herkes sizin ka-
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dar namuslu bu Genel Kurulda. Böylece telâkki 
etmeye mecbursunuz efendini. 

MUSLÎHİTT1N YILMAZ METE (Adana) 
— Efendim, müsaade selinizde savunayım ken
dimi. 

BAŞKAN — Savunacak bir tarafınız yok. 
MÜSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 

Hem öyle bir şey söylemedim. Sadece samimi
yete davet ettim. 

'BAŞKAN — Zabıtlarda var. 
MÜSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 

Zabıtlarda var. Hiçbir zaman ben böyle bir ke
lime kullanmadım. Böyle bir şey söylemedim, 
katiyen. Samimiyete davet ettim. Şimdi aldı
nız alinize o zabıtları. 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Keşke her
kes Öztürkçine kadar çalışkan olsa. («Bravo» 
sesleri) (Karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Bir yanlışlığı 

düzeltmek için elimize bir vesile, fırsat geçmiş
tir. Şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda bu 
eksiklik benim hatırladığıma göre bir - iki de
fa kürsüye getirilip şikâyet mevzuu yapılmıştır. 
Hakikaten Millet Meclisince kabul edilen ka
nunların gerekçeleri bize gelen komisyon rapor
ları ile birlikte gelmemektedir. Aradan aylar 
geçtiği için tetkik ve tasdik etmek durumunda 
olduğumuz kanunun gerekçesini bulamıyoruz. 
Bulmak ihtiyacında olanlar da. ya eski metinle
ri aramakta veya Meclis arşivine müracaat zo
runda kalmaktadır. Bunda Meclislerin, Parlâ
mentonun bir faydası da yoktur. Yani kâğıt is
rafı da önlenmiş olmuyor. Millet Meclisince ka
bul olunan bir metin gerekçesi ile, Anlatmala
ra taallûk eden hususlar da anlaşma metinleri 
ile birlikte bizim gözlere konuyor. Aynı Sayın 
Tuna'nm ifade ettikleri gibi. Aradan aylar ge-

.çiyor, kanun bizde müzakere edilecek duruma 
geldiğinde eğer anlaşmaya taallûk ediyorsa an
laşma metni genellikle yok, gerekçeler hiç bu
lunmamaktadır. Bunları birleştirmek için Baş
kanlığın bir teşebbüste bulunması hem lâzımdır, 
hem kâfidir zannediyorum. Şimdi, elimizde bu
lunan ve 17 Haziran 1971 tarihinde kabul olu
nan bir metin bugün Yüksek Heyetinizin tasdi
kine sunulmuş. Aradan Haziran dâhil olarak, 
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı olmak üzere 3 ay 
geçmiş. Asgari 3 ay sonra gelen bir metin ge
rekçesizdir ve anlaşma metni yok bunda. 

| DIŞÎŞLERÎ, TURÎZM VE TANITMA KO-
I MİSYONU BAŞKANI MAHMUT VURAL (An-
I kara) — Gerekçesiz değildir, gerekçesi var; 

metin yok. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Gerekçesi 
oradadır, metin yoktur. Bunları birleştirmek 
Meclislerin müşterek hareketi ile mümkündür. 
Bizim Meclis Başkanlığı Millet Meclisi Başkan
lığı ile temas ederek ikinci defa bize dağıtma

ya lüzum kalmadan, gerekçesi ile, metni ile, an
laşması ile birlikte bu tasarılar bizim elimize 
gelirse hem inceleme ve tetkik kolaylaşır ve 
hem de bu itirazlara ve ihtilâflara mahal kal
maz. Meclislerin vazifesinin birisi de üyelere 
tetkik imkânı hazırlamak. Kolaylaştırıcı yolları 
arayıp, bulmaktır. Binaenaleyh yapılacak iş bu
dur. Bundan başkası lüzumsuzdur, münakaşa 
açmaktır. Sayın öztürkçine'nin dediği gibi her
kes okuyor, okumuyor... Hiç kimse okumuyor. 
Çünkü, bnlunamıyan şeyi çoğumuz görmüyoruz, 
okumuyoruz, lüzum da görmüyoruz. Zaten hiç
bir parlâmentoda her parlamenter her metni 
kelimesi kelimesine okur diye bir kaide de yok
tur. Gelmiyor, yanlıştır, zararlı bir tatbikattır. 
Başkanlıktan bunun düzeltilmesi için teşebbü
se geçilmesini yüksek huzurunuzda rica ediyo
rum. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI MAHMUT VURAL (An
kara) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay da söz istediler. 
Tekaddüm hakkınız var ama isterseniz evvelâ 
Atalay konuşsun. Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir üye «eğer 
Atalay okusaydı görecekti» dedi. Okuma, oku
mama ne bir imtiyazdır, ne üyelere izafe edi
len bir kusurdur. Ama, her halde dikkatli bir 
okumadır ki, bir noksanlık buraya getirilmiştir. 
Sayın üye okuyup okumama hususunu her hal
de bana karşı kullanmaması gerekirdi. Bunu 
bilmesi gerekirdi. Bu sebeple dikkatli konuş
masını bilhassa isterim. Çünkü, okuyup okuma
ma hususunda en azından kendileri veya diğer 
her hangi bir üye gibi bana bunu izafe etmesi 
gerekirdi. Görülüyor ki, görüşlerimizi ucuz tari
feli hususlara götürmek isteriz. Çıkarız, «eh 
okusaydı». Ben üyeler okusun veya okumasın 
değil; «üyelerin tetkikine arz edilmesi gerekir» 
dedim. «Tek üye dahi çıkıpta okumak isterse 
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bunlar amade olsun» dedim. «Eğer bu temin 
edilmezse üyeler ezbere oy kullanır» dedim. Bu 
sözlerimden ne alınma gerekir, ne de «haysi
yetli oy kullanma» gibi cafcuflu lâflar etmek 
gerekir. Evvelâ bunlardan vazgeçelim. Çıkıpta 
kürsülerde büyük sözler, büyük lâflar etmeye 
ne lüzum ne de ihtiyaç vardır. Bunlar modası 
geçmiş sözlerdir. 

Şimdi olan nedir: Olan, daha berrak bir şe
kilde meydana çıktı. 2 türlü rapor basılmıştır. 
Biri üyelerin çoğunluğuna, daha doğrusu üyele
rin gözlerine atılan ve çoğuna dağıtılan 4 say
fadan ibaret ve sözleşme metni olmıyan rapor. 
Diğeri de Başkanlıkta bulunan ve sonradan iste
tip getirdiğimiz sözleşme metni bağlı olan 7 say
falık rapor. Gördünüz mü?.. Bir defa bu yanlış
lık. İki rapor olmaz. Rapor bilâhara ısrarımız 
üzerine getirtilen 7 sayfadan ibaret olan rapor
dur, muteber olan bu rapordur ve böyle olması 
gerekirdi. Bizim de istediğimiz bu idi. Hepimi
zin eline geçmesini istediğimiz bu idi. Sayın Tu-
na'nm dediği gibi Millet Meclisinde kanun tak
dim edildiği veyahutta her hangi bir safhasın
da basılan kâğıtların Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin gözlerine atılması Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin sözleşme metninin emirlerine amade 
olmasını ifade etmez, önemli olan Cumhuriyet 
Senatosu Komisyonunun raporudur ve o rapora 
ekli olan belgelerdir. Onun dışında sadece bi
zim matbu kâğıtlarımızın Millet Meclisine, Mil
let Meclisinin matbu kâğıtlarının bizim gözleri
mize bırakılmasından ibarettir. Asıl bizim tet
kiklerimize mevdu olan bizim komisyonlarımı
zın belgeleridir, vesikalarıdır, kâğıtlarıdır. O 
kâğıtlarda oylarımızın mesnedi olacak sözleşme
lerin bulunmasıdır, önemli olan bu. Yoksa, 3 ay 
önce yahut Hazer'in dediği gibi 2 sene önce Mil
let Meclisine takdim edildiği zaman bir sözleş
me metni ilâve edilmiştir. Onu aramak, tetkik 
etmek, bulmak Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
vazifesi değildir. Mühim olan Cumhuriyet Se
natosu üyesinin gündemde gördüğü ve gözleri
ne atıldıktan sonra eline geçen Cumhuriyet Se
natosu komisyonlarının raporuna bağlı ekleri 
ve diğerlerini tetkik etmesidir. Bunu görmedi
ğim için ifade ettim. Bunun noksan olduğu 
artık meydanda. İşte 2 kâğıt. Biri 4 sayfadan, 
diğeri de 7 sayfadan ibaret 2 rapor. İşte bunlar 
olmasın. Bunu ifade etmiştim. Ve tipik olarak 
da şimdi önümüze geldi, 2 ayrı rapor. Artık 

bunu her hangi bir şekilde telif etmeye imkân 
yok. Ben bunu bir kusur için söylemedim, ben 
bunu bir noksanlık için söylemedim. Bunun 
doğru olmıyacağını, Cumhuriyet Senatosunun 
müzakerelerinde böyle usul olmasın diye ifade 
ettim. Bunu hiç kimseye bir kusur için söyle
medim. Ben bu şekli ile bir yasanın görüşülme
sinin doğru olmıyacağını ifade ettim. Gerçekten 
bir yasama organı önüne gelen bir metni üye
lerine tam ve sıhhatli olarak vermez ise o yasa 
artık doğru olmaz, ezbere olur. Yoksa «bizim 
oylarımız haysiyetlidir», bilmem nedir, «falan
ca okudu da, falan okusaydı» da diye işi şahsi
yete dökmekle mesele hallolmaz. Yapıcı olmak 
istiyoruz ve noksanları gördüğümüz zaman ifa
de ediyoruz. Bunlara kızmak, bunlardan gü
cenmek için bir sebep yok. Mühim olan noksan
lar çıktığı zaman başkanlığın özellikle uzamaya 
meydan vermemesi lâzımdır. Üyelerin bir kıs
mının elinde 4, başkanlığın elinde 8 sayfa. Bi
naenaleyh, Başkan bundan sonra buna müsade 
etmiyecektir. Beyyine külfetini tarafa yükliyen 
hâkim edası ile Başkanın «Atalay eğer istiyor
sa müzakerelerin durdurulması için önerge ver
sin», hayır. Meydanda, kâğıt basılı. Sayın Isı
tan Sayın Aksoley de ifade ettiler, «ellerimizde 
4 sayfa görülmektedir» diye. Raporlar 2 türlü 
basılmıştır, böyle birşey olmaz. Cumhuriyet 
Senatosunda bunların yapılmaması lâzımdır. 
Başkan olarak bundan sonra bu muamelenin 
yapılmaması için gerekli tedbirler alınacaktır 
diye ifade edip kapataoak yerde, Sayın Baş
kan uzamaya sebebiyet verdiler. Benim elimde 
8 sayfa, sizin elinize öyle gelmiştir. Bir bakıma 
suçlama ifadesi içerisinde dakikalarca uzama
ya meydan vermiştir. Biz bunu uzamaya.. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Vaziyet belli oldu, dağılmıştır. Bu kadar za
mandır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — öyle olmadı 
mı? Başkanlıktan geldi, Başkanlık bunu bu şe
kilde halletmesi gerekirdi. Beyyineyi başka ta
rafa yüklemekle uzatıldı gitti. Ricamız şimdi şu 
olacaktır: Başkan noksanlık görülen bâzı husus
larda üyelerden meydana gelen ikazları hüsnü
niyetle karşılasınlar ve yapıcı olsunlar. Yoksa 
sinirlenipte beyyine külfeti yükleme edası içeri
sinde lütfen uzatmasınlar ve noksanlık da artık 
açık, meydana çıkmış bulunuyor. Bir itirazımız-
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da yok. Gerçi bu geçsin ama, bundan sonra 
bunlar olmasın. Saygılar. 

BAŞKAN — Arzı cevap edeyim efendim. 
Sayın Atalay, kendisine dağıtılan nüshada söz
leşmenin ekli olmadığını beyan buyurdular. Be
yanlarına itibar ettim. Düşmüş olabilir tahmini 
ile itibar ettim. Bir başka arkadaşım da kendi
sine dağıtılan örnekte sayfa zikretmek suretiyle 
sözleşmenin bağlı olduğunu beyan ettiler. Ben 
yerimden inmek suretiyle her arkadaşa dağıtıl
mış olan belgenin arkasında var mı, yok mu, bu
nu kontrol edecek durumda değilim. Riyasetin 
böyle bir görevi yok. Bu durumda bâzı arka
daşlara dağıtılan örnekte sözleşmenin ekli ol
madığı sonucu çıkıyor. Dosyamdaki örneklere 
bu ikâz muvacehesinde baktım, hepsinde de 
mevcut. O halde Sayın Atalay'dan bir ricada 
bulundum. Dedim ki, «bunun oy kullanmanıza 
mani, netice almanıza mani bir durumu varsa 
bu sözünü bir teklife lütfen bağlayınız. Tehiri
ni mi teklif ediyorsunuz, neyi teklif ediyorsanız 
getiriniz. Genel Kurul karan ile her şeyi halle
der, ittıba ederiz, uyarız, memnun oluruz» de
dim. Ama buna rağmen hem konuştular ve fa
kat teklifi getirmediler. Hâdise bundan iba
rettir. Halen de bu teklifi verme ihtiyarı için
de bulunmaktadırlar. 

MEHMET HAZE?, (Kars) — Ben bir teklif 
yapmıştım. 

BAŞKAN — Ben almadım efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Konuşurken 

Başkanlığa bu noktaya temas ederek «bu 2 da
ğıtmayı önlememiz ve bir kolaylık sağlamamız 
mümkün olur» diye bir teklifte bulundum. 

BAŞKAN — Konuşurken yaptınız, oylana
cak bir teklif halinde değil. 

Söz istiyen başka sayın üye?. Buyurunuz 
Sayın Komisyon. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI MAHMUT VURAL (An
kara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Sayın Sırı Atalay'm haklı olarak temas ettiği 
ve daima raporlara ekli bulunması icaibeden 
anlaşma metninin bir zühul eseri olarak böyle 
bir münakaşaya söbebolduğu kanaatindeyim. 
Komisyonumuz, 30 . 6 . 1971 trihinde Anayasa 
ve Adalet Komisyonundan gelen raporu, 
8 . 7 . 1971 tarihinde, yani 8 gün sonra müza
kere edip raporunu yazdıktan sonra dosyayı 
ekleri ile beraber Başkanlığa tevdi etmiştir. 

Başkanlık, görevi icabı, bunu bastırmış, ekleri 
ile birlikte dağıttırmıştır. Nitekim, şu anda eli
mizde bulunan (toplantı : 10 Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1630) ibarelerini taşıyan ra
porda yapıştırman olarak bu anlaşmanın metni, 
bu da komisyonun verdiği rapor dağıtılmış. Be
nim şahsi kanaatim, matbaada bulunan teknik 
elemanlar bir kısmına bu raporları eklemişler, 
yapıştırmışlar, bir kısmına da yapıştırmamış
lar. Arkadaşlarımızın eline iki çeşit rapor geç
miş. Birisi dört sayfalı komisyonun gerekçesini 
ihtiva eden kısım, ikincisi de buna eklenmesi 
icabeden anlaşma metni. Nitekim raporun ta
mamı tetkik edildiği takdirde 4 ncü sayfada 
bitmiyor, rakamlar teselsül ediyor 5, 6, 7 olmak 
üzere de bitiyor. 

Elbette Cumhuriyet Senatosunda yapılan 
görüşmelerde arkadaşlarımızın anlaşma metnini 
mutlak surette tetkik edebilecek bir imkâna 
sahibolmalan lâzımdır. Bâzı arkadaşlarımız, Sa
yın Hazer, - sehven zannediyorum - konuşur
ken «komisyon raporu ekli değildir» dediler. 
Komisyon raporu zaten dört sayfalık kısmı ih
tiva ediyor, bütün arkadaşlarda var, ekli olmı-
yan anlaşmanın metnidir. Komisyonun baskı 
ile, böyle dağıtımla da bir ilgisi yoktur. Tak
dir edeceğiniz veçhile, komisyonumuz işi gayet 
kısa süre içerisinde müzakere etmiş raporunu 
yazmış, 8 gün sonra da Başkanlığa dosyayı 
tevdi etmiştir. Bu bir Başkanlık Divanının da 
hatası değildir kanaatimce, matbaadaki teknik 
adamların ihmalidir. Bâzısına raporu eklemiş
ler, bâzısına eklememişler. Kanaatim bundan 
ibarettir. Yani komisyonu da bu hususta arka
daşlarımız suçlıyamazlar. Bizim bütün arzumuz, 
komisyonda müzakere edilen metnin arkadaş-
larca tetkikidir, tasvibidir. Teknik bir hatadır 
ve temennimiz bu gibi hataların olmaması ve 
sayın arkadaşlarımızın, hakkında konuşulan 
şeyi, mutlak suretle detaylı tetkik etme imkâ
nına sahibolmalarıdır. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu tasarı da kutular dolaştırılmak 
suretiyle açık oylarınıza arz edilecektir. 

5. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin. Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sa
yısı : 1643) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesinde 
Dışişleri Bakanlığını Sayın Erol Cilasun tem
sil edecektir, Sayın Bakanın yazısı bu merkez
dedir. 

Tasarı raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasan üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Ka-bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik 
Andlaşmasma Taraf Devletler arasında Kuv
vetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci 
maddesinin 2 nci fıkrasınnı (F) bendine Ek 
Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi 
Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan 
Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler 
arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleş-

(1) 1643 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
•n una eklidir. 

menin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» 
bendine ek 20.8.1952 tarihli Ek Kararın tadili
ne dair, Türkiye'nin tazminat talebinden fera
gat edeceği miktarı 12 600 Tl. olarak tesbit eden, 
Kuzey Atlantik Konseyinin 30 Nisan 1963 ta
rihli ve PO/63/225 sayılı Ek II remizli ilişik Ka
rarının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

[BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Bölümün 6 nci maddesindeyiz. Ancak bu ko
nuda öncelik teklifi yok. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, bir hatayı tashih etmek için bir şey hatır
latmak istiyorum. Dünkü birleşimde 7 nci mad
de üzerinde bir öncelik ve ivedilik kararı alındı 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Alınmadı efendim, şimdi sıra 
geliyor, şimdi görüşeceğiz. Bölümün 6 nci mad
desindeyiz. Ancak bu madde için öncelik tek
lifi yok, bu itibarla atlıyor 7 nci maddeye 
geçiyorum. 

6. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/80; Cumhu
riyet Senatosu 1/1263) (S. Sayısı : 1659) (1) 

BAŞKAN — Bu konunun öncelikle görüşül
mesi teklifi vardır, okutuyorum, 

(1) 1659 S.. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin II defa görüşülecek işler bölü

münün birinci görüşmesi yapılacak işler kıs
mında yer alan «Asayişe müessir bâzı fiillerin 
önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı» nin, ma
hiyetine ve müstaceliyetine binaen gündemdeki 
bütün işlere öncelik tanınmak suretiyle ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hamdi Ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Öncelik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Sayın 
Gün doğan, 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben de söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — tstiyenler daha evvel kaydol
muşlar. Bir dakikanızı rica edeyim. 1959 sıra sa
yılı yasa tasarısı hakkında söz istiyenler, Sayın 
Zihni Betil, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Fikret 
Gündoğan, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına istiyorum Sayın Başkan. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 
benim de önergem vardı. 

BAŞKAN — Hamdi beyin de var. Şu hale, 
göre, grup adına yapılan konuşmalardan sonra, 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Zihni Betil, Sayın 
Atalay. 

Grup adına Sayın Gündoğan, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, bu kanun tasarısı üzerinde maru
zata başlamadan önce bir hususu açıklığa ka
vuşturmakta fayda mülahaza ettiğimi arz ede
rim. 

Özellikle 12 Mart muhtırasını takip eden za
manlar içinde, Yüce Parlamentomuzda, müzake
resi yapılan kanunların müzakereleri sırasında 
bir hususu Yüce Parlamentonun itina gösterme
sinde fayda bulunduğuna kaani oldum. O da, 12 
Mart muhtırasının verilmesini icap ettiren bü
tün sebepler, ondan sonraki zamanlarda, özel-
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likle kanun tasarılarının müzakerelerinde bir 
ayrı ağırlık teşkil ederek, kanunların yapılma
sında daha az tesir altında, daha az önce fikir
lerden müteessir olarak çalışma imkanını bul
malıyız. Bineanaleyh, şimdi bu kanun üzerinde 
söz söylerken şu hususu önemle belirtmek zo-
runluğunu duyuyorum. 

Bugün, memleketin içinde bulunduğu ortam 
bir kanun yapmayı gerektirir olabilir, ama eğer 
o kanun kendi maksadını maddeleri içine genel 
hukuk kaidelerini, anayasal temel hak ve hür
riyetleri zedelemeden ve ihmal etmeksizin kodi-
fiye edebiliyorsa, tedvin edebiliyorsa, o kanun 
hakikaten parlâmentolardan her hangi bir özel se
bebin ağırlığı altında çıkmamış olur, aksi tak
dirde, bir zamam aceleciliği içinde tedvin edil
meye çalışılan kanunların anayasal hak ve hür
riyetlere, hukuk kurallarına ve geleneklere ay
kırı düşebilir. Bu kanun da buna ve buna ben
zer daha bir takım illetler mevcuttur, sırası ile 
arza çalışacağım. 

Bu kanun, kendi kendine bir soruyu geti
riyor. Bu kanun Türkiye'de özel bir hali., bir za
manın yaşanılan hayatının zorınılu kıldığı mak-
sur bir hali izale için mi getirilmek isteniyor; 
yoksa ülkede bir hayli zamandan beri ardı ke-
silmiyen ve adına eskiden şekavet dedikleri, 
uzun süre suç işleayip de adliyeye veya takibat 
yapan makamlara teslim olmıyanlan ele geçir
mek için mi tedvin edilmek istenmiştir? Bunu 
anlamak mümkün değil. 

Bir başka deyimle, eğer Türkiye'de şekave-
tin izalesi için bir kanuna ihtiyaç varsa, bu ka
nun, o ihtiyacı karşılamaya kafi değil, öyle de-
ğilde,, Türkiye 'de belli zaman içinde cereyan 
eden bâzı hâdiselerin faillerini ele geçirmek için 
getirilmişse, o takdirde belli zaman içinde, 
belli birtakım hâdiselerin faillerini ele geçirmek 
için getirilen bu kanun, mahiyetin ağır hüküm
leri ihtiva eden, anayasal haklara, temel hak ve 
hürriyetlere, hukuk geleneklerine oldukça zede 
getirebilen bir kanun diye vasıflanabilir. 

Genel karakteri kanunun budur. Eğer yanıl
mıyorsam, bu kanunun bu genel karakteri yâ
nında başka bir anlamı da var. Belki kelime
yi iyi seçemedim, anlamı yerine başka bir söz 
söylemem gerekirdi; bir başka mahiyeti var. 

Dikkat buyurulursa, bu kanunun en önemli 
kısmı, 1 nci maddenin (B) bendi olmak gerekir. 
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Bu kanunun 1 nci maddesinin (B) bendi yeni 
bir fiilî suçlandırmak değil, yeni bir hareketi 
silâh kullanmak suretiyle def ve tardetmek için 
getirilmiş oluyor. Dikkat ederseniz kanunda şu, 
şu, şu suçları işlemiş olmak kaydiyle, şu suret
le ihtar yapılmış olmasına rağmen,, teslim olmı-
yanlar vurulur. Ha, şimdi bu yeni bir müesse
sedir. Suç işliyenlerin teslim olmadıkları tak
dirde vurulmaları salâhiyetini bu kanun bizden 
istiyor. Bu yeni bir taleptir, yeni bir hukuk dü
zenidir, yeni bir muhtevadır. 

Hemen belirtmek için ifade edeyim ki, Po
lis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununda olsun, 
jandarma kanun ve tüzüklerinde olsun teslim 
olmıyanlarm vurulması, belli ihtar müddetini 
geçirdikten sonra teslim olmıyanlarm vurulma
sı diye bir müessese, teslim olmamayı bir nevi 
ölümle tecziye eden müessese yoktur. Filhakika, 
orada da teslim ol ihtarına rağmen durmayan
lara, silâh kullanılır der, ama ne halinde? Ka
çanken, veya bir yerden bir yere sevk edilirken, 
veya 'hapishanede iken. Ama, burada öyle değil. 
'Suçu islemiş, hakkında tevkif müzekkeresi var, 
veya yakalama müzekkeresi var: mahkûm de
ğil, sanık, daha maznun, işlediği iddia ediliyor. 
Cezası da idamı veya ağır hapsi müştekim, ?-??.-
lûmuâliniz, ağır hapis kaç seneden başlar, bili
nir. Böyle olduğu halde, kendisi silâhla dolanı
yorsa ve 30 gün içinde teslim ol emr'ine raf mon 
teslim olmamışsa, zabıta kuvvetleri bu kişiyi 
vurabilecekler, istirham ediyorum, belki ifads-
de güçlük çekiyorum, bu başka bir şeydir. Polis 
Vazife ve 3elâhiyetleri Kanunun 16 nci madde
sinde yazılı olan meselâ; (F) fıkrasındaki hale 
benzemiyor, ya da (E) fıkrasındaki haîe benze
miyor, (D) fıkrasındaki hale benzemiyor. 

Tekrar söylememe müsaade edin, yeni bir 
müessese ihdas ediliyor. Polis Vazife ve Salâhi
yetleri Kanunda yazılı hallere ilâveten bir de 
jandarma için, Polis Vazife ve Selâhiyetleri Ka
nununda polise verilen selâhiyet verilmiş olmu
yor bu kanunla, dikkat buyurursanız. 

Başka bir şey oluyor. 
Çok uzun olacağı için okumaktan hazer edi

yorum. Ne diyor: 
«30 günden çok olmamak şartiyle verilecek 

mühlet ile ad, san ve eylemleri de belirtilerek 
sanık veya hükümlünün dolaştığı bölgelerde 
mûtat vasıtalarla ve uygun görülen yayın or-

ganlariyle Radyo ve Televizyonla da ilân edi
lenlerin belirtilen süre sonuna kadar adlî ma
kamlara, zabıtaya veya her hangi bir resmî mer
cie teslim olmamaları hallerinde.» 

Teslim olma iradelerini kullanmamaları ha
linde, Zabıta elinden kaçarken, falan değil. De
mek İd, bu maddede tarif edilen bir durumda 
bulunan kişinin teslim olmaması, silâhla öldü
rülmesini gerektiren bir fiil addediliyor. Böyle 
oluyor bu. 

Bunu bir daha söz alarak, belki şimdi yete
ri kadar anlattığımı sanarak, burada kesiyorum. 
Polis Vazife ve Selâhiyetlerİ Kanununun mad
deleriyle karşılaştırarak, mukayese ederek izah 
etmeye de kaadirim gayet tabiî. 

Sonra, hu kanunun adı dahi bizim hukuk 
müesseselerim isle izahı kolay olmıyan bir mâ
na ifade ediyor. «Asayişe Müessir Bâzı Fiille
rin önlenmesi Hakkında Kanun». Asayişe mü
essir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında,. Ha, bu 
ne anlam ifade eder? Asayişe müessir bâzı fiil
lerin önlenmesi, ya zabıtayı maniadır, veyahut 
asayişi muhildir diye telakki edilen ve bu ka
nunla tarif edilen bir fiilin silâh kullanmak su
retiyle failinin ortadan kaldırılması kanunu 
olur bu. Zabıtayı Mania Kanunu mudur, yoksa 
biraz evvel arz ettiğim şartları haiz kimselerin 
teslim olmamaları halinde vurulmaları mubah 
tır kanunu mudur? O zaman asayişe müessir 
bâzı fiillerin önlenmesi olmaz. Bâzı fiilleri zabı
ta kuvveti hangi şartlar altında olursa olsun 
enlemek yetkisine haizdir. Ha, o nedir? Fiilin 
islenmesini önleme anlammadır bu. Bu mâni za
bıta tedbiridir. Yok, öyle değil. Muhakeme etnıi-
yeceksiniz, adamı mahkeme huzuruna çıkarma
yacaksınız; ya, şu fiilleri işledi, böyle geziyor, 
gezdiği sırada teslim ol eledik, teslim olmadı 
vurduk, ve- »öylece asavıse müessir 
fiilleri önledik olur bunun adı; Kanun böyle ya
zıyor. Anlaşılan bir şey değil bu. yani, Asayişe 
müessir cazı fiillerin önlenmesi hakkında Ka
nun böyle yazıyor. Meselâ, biraz evvel arz etti
ğim 1 nci maddenin (B) bendindeki insanlara 
ceza verilmiyor; cezaları, Ceza Kanununda ya
zılır. 

Binaenaleyh, bu kanunda o kabîl kişilerin 
fiillerini önleyici cezalar yok. Ne var? Şu, şu 
hallerde zabıta silâh kullanır, isabet ederse 
adam ölebilir. E... Bu asayişe müessir fiilî önle-
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mek tedbiri değildir M; adamı itlaftır bu. 
Adam suç işlemiştir, mahkeme edilecektir, 
(beraati zimmet asıldır; beraat edebilir, cezası 
Ölümü mucip değildir, v. s., v. s... 

Bu itibarla daha adında bir tuhaflık vardır. 
Adındaki tuhaflığa mülisnazır başka bir tu
haflık da, bu kanunun metni içinde bir madde
de mevcuttur. 

«Madde 3. — Bu kanun hükümleri dairesin
de silâh kullanan polis veya jandarma hakkın
da hazırlık soruşturması Cumhuriyet avcıları 
veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır.» 

Bakınız bu kanuna uygun surette silâh kul
lananlar hakkında hazırlık soruşturmasını sav
cıların bizzat yapmaları emrini getiren madde 
var. E., demak ki, bu kanunun tarif etitiği şart
ları yerine getirerek silâh kullanan her zabıta 
mensubu haklında mutlaka bir soruşturma ya
pılacak. öyle mi? Adamın fiilî suç mu ki, 
soruşturma yapıyorsunuz? Bir taraftan ruhsat 
veriyorsunuz, icazet veriyorsunuz, müsaade 
ediyosunuz, izin veriyorsunuz, vurunuz böyle 
hallerdeki insanı diyorsunuz; öbür taraftan 
3 ncü maddede, bu kanuna göre hareket eden 
kişilerin fiilleri hakkında takibatı savcılar ya
par diyorsunuz. Yani, adamlar suçludurlar, 
işledikleri fiil suçtur, savcılar hazırlık tahki
katı yapar diyorsunuz, Bilmiyorum bu başka 
bir mânaya mı gelmek için yazıldı? Onu da an
lamıyorum. Gayet tabiî bu diğer kanunları
mızda da var, ama böyle yazılmaz. 

Hemen söyliyeyim, bu kanun bir süreden be
ri kanun yazma tekniğimizin duçar olduğu 
za'fm en güzel, en belirgin örneği. Türkçe'den, 
ifadeyi meramdan, eski tabirle s'yak-ü sibak
tan, her türlü maksada uygun cümlelerle bir 
fikri anlatmak olanaklarından, gücünden yok
sun bir metin. Birinci maddeden başlayınız 
okumaya, soluğunuzu nerede keseceğinizi bile
miyorsunuz; madde numaraları, (A) 1ar, (B) 
ler; bir yerde, en sonunda madde bitiyor, ikin
ci maddeye geçerken, «hallerinde.» gibi, Türk
çe'de böyle bitmesine imkân olmıyan birtakım 
cümleler. Ondan sonra, 2 nci mad^en^n so
nunda, «silâh kullanır.» da nefes alıyorsunuz ve 
anlıyorsunuz ki, ha.. Ama, nasıl anlıyorsunuz, 
işte bütün bu keşmekeşi, Türkçe çetrefillikle
rini çözmek mecburiyetinde kalarak. E.. Böyle 
kanun yazmanın da ne anlama geldiğini, yahut 
ne ifade ettiğini sormak doğru olur. 

Oysa, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 
tanzim edilirken tahmin ediyorum ki, polis 
neferinin bu kanunu tatJbik ederken iyi anla
ması için kanun metnine ithali adedolmıyan ke
limeler kullanılmıştır. «Kulak asmak» tâbiri 
var, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda. Ku
lak asmak, öz Türkçe, güzel bir halk terimidir, 
ama hukuk dilinde pek kullanılmaz, iyi ol
muş, iyi etmişler, iyi olduğunu şuradan an
lıyorum, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununu 
tatbik edecek kişi polis neferidir. ElbetteM 
kulak asmadan ine anlaşılıyorsa bütün Türkiye'
de, o da, kolaylıkla ve hemen anlar. E., işte 
sizin de bu kanunu yaparken, en az Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanununda gösterilen itinayı 
göstermeniz gerekirdi ve biraz evvel söyledi
ğim 1 nci maddeyle 2 nci maddeyi böyle birbi
rine karıştırıp, anlaşıînııyan biçimler içinde 
takdim etmemeniz gerekirdi, doğrusu. Çok 
büyük bir keşmekeş içinde bu kanun. 

Başka bir mahzur daha taşıyor bu kanun; 
«1 nci maddesinin 1 nci fıkrasımda.» 

«Polis ve jandarma, diğer kanun ve tüzük
lerde yazılı yetkileri saklı kalmak üzere, aşa
ğıda yazılı hallerde de silâh kullanmaya yetki
lidir.» 

E.. Tüzükleri kanun metinlerine koyar, ora
daki hakların saklı olduğunu kanunlara madde 
olarak geçirirseniz, tüzükler kanun olur. O 
tüzüklerin değişmesi halinde kanunlar durduğu 
takdirde tüzüklerle kanunlar arasındaki bu ça
tışmayı önlemek zor olur tabiî. Anlaşılıyor me 
demek istendiği, ama böyle ifade edilmez bu. 
Kanun metninde «tüzüklerde yazılı yetkiler 
saklı kalmak» dediniz mi tüzüklerin tanıdığı 
yetkiler kanuni yetki haline gelir. Tüzükle ka
nun arasındaki hiyerarşi elbette bilinir. Su-
duri ettikleri merciler başka olduğu gibi, pro
sedürleri de ayrıdır, tabiî tesir güderi de ay
rıdır. Bunlar bir daha tekrar etmeye, hukukun 
en iptidai bilgilerini buraya koymaya tabiî ge
rek görmüyorum. 

Sözümün başında dediğim gibi, bu kanu
nun hattâ maksadını anlamak dahi mümkün de
ğil, ama biz yorumlıyarak, izale-i şekâvetin o 
kanunlara benzer bir çeşidi, bir türü desek ola
bilir; hayır, belli zaman içinde cereyan etmiş 
bâzı hâdiselerin ilham ettiği bir kanun desek 
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olabilir, bâzı hususi ihtiyaçlara cevap veren 
Ibir kanun desek olabilir. Neden böyle İM mâ
naya geliyor diyorsunuz. 

Bakınız, kanun tasarısının raporunda, is
tanbul yöresinde Haziran ayında ve daha başka 
bir yerde, Güney - Doğu yöresinde cereyan eden 
hâdiseler dolayısiyie bu kanunu ısdar etmek ge
rektiği ileri sürülüyor. 

istanbul yöresinde cereyan eden hâdise mah
sur ve münhasır hâdisedir. Haziran ayında bir 
işçi yürüyüşü sırasında cereyan eden bir hâdise. 
Güney - Doğu'daki hâdise, umumi bir şekavet 
hadisesidir. Kanun, Güney - Doğu veya Türki
ye'nin birçok bölgelerinde halen devam edege-
len ve şekavet nâmı altında anılabilecek, haki
katen memleket asayişini muhil ve bunu kökün
den kazıması gereken bir kanun ve Türkiye 
tarihinde vaktiyle geçirilmiş tecrübelerden de 
yararlanarak getirilmesi icabeden yeni bir ka
nundur. Bir. kanun getirilmek icabediyorsa, öyle 
getirilmesi gereken bir kanunsa, o başka; ve hu
susi bir kanun olmaktan da başka. Neden mi? 

Müsademe sırasında sanık ve hükümlüye 
müsademede veya kaçmada yardımcı olanlar 
haklarında da 1 nci fıkra hükmü uygulanır, de
mek çok ağırdır. Bu. ağır bir cezadır. Cezalar 
umumidir; ya, Şekavet Kanunu hükümlerine 
göre verilir, bu ağırlık,, ya da hususi hallerde 
çok ağır bir şekilde olur. 

Bıı itibarla, hangi anlamda ısdar edil
mek isteniyor, hangi maksada matuf
tur, hangi gayeyi elde etmeyi amaçlıyor, bu 
kanun, anlamak hakikaten güçlük yaratıyor. 

Anlaşıîmıyan yerleri varsa tekrar söz almak 
hakkımız baki olmak üzere huzurunuzu fazlaca 
işgal etmek istemiyorum. Sanıkların tecziyesi 
anlamına gelen maddeler olduğu gibi ve biraz 
evvel arz ettiğim gibi, sadece belli süre içinde 
teslim olmamayı itlaf anlamına, itlaf ile ceza
landırma anlamına olan bu kanunda akrabaya 
da ceza vermek temayülü maddeleşmiş halde
dir. 

Yine hukukun en basit gerçeğidir, tahaffuz 
garizesi, eski deyimle; korunma instincti var
dır. Herkes kendini ve yakınım korur. Ceza ka
nunlarında çok uzun zamandan beri bu bir 
müessese halindedir. Yalımlarını korumak, sak

lama anlamına dahi olsa, tabiî bir haktır. Bunla
rı çok ağir şartlar, çok ağır sonuçlu olaylar 

sonunda bir dereceye kadar cezalandırmak 
mümkündür. Ama burada olduğu gibi, ağır 
hapsi müsteîsim suçtan sanık olanların akraba-
larınada teşmil etmek, cidden ceza ile fiil ara
sında bulunması gerekli hukukî ölçü ve denge 
mevcudiyetini bozar. 

Bu itibarla, kanunu herhalde sayın İçişleri 
Bakanlığı yürütüyorlar, kanunun müzakeresin
de hazır bulunmak şerefini bahşettiler, diyeyim; 
çünkü, Yüce Meclisimize uzun zamandan beri 
fazla vekil beyefendiler iltifat etmiyorlar; sayın 
Dâhiliye Vekilimiz ise geldiler. Tavsiye etmek 
haddimiz değil, ama bir parlâmento üyesi olarak 
şunu demek istiyorum ki, çok hususi, bir anda 
olmuş, şimdi geçmiş olayın sonuçlarının kolaylık
la almak için bir kanun tedvin etmek ihtiyacında 
iseler, bu kanun ağırdır. Temel hak ve hürriyet
lere mütearrızdır. özellikle tekrar ediyorum, 
belli şartlar altında, belli gün sonunda iradesi 
ile teslim oirnıyan kişinin silâhla itlafı bir yeni 
hukukî ceza müessesesi olur. Mahkemesiz, sor
gusuz, sualsiz; böyle yazıyor Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununa bakarsanız görürsünüz ki, 
o, başka şartları ilâve ediyor. Ele geçmiş kişi
nin kaçması veya müsademe gibi veya karakol 
basmak gibi hallerde böyle oluyor ve önceden 
birtakım ilânlar yapılarak o kişilerin iradi ola
rak teslimleri isteniyorda, teslim olmamaları 
dolayısiyie Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunun
daki silâh kullanılmıyor. Değişiklik var. Aşikâr, 
mahiyet değişikliği var, fark var. 

Ayrıca hemen söyleyeyim, parti olarak, kişi 
olarak, bir parlâmento üyesi olarak ülkemizin 
geçirmekte olduğu bir büyük sarsıntının icap
larını yerine getirmek yolunda gayret sarf eden 
Hükümete, komisyona, ve onlarla beraber ça
lışan arkadaşlarımıza şüfeaıı borcumuz vardır. 
Elbette memleketimiz için birtakım tedbirler 
alınması gerektiği zaman hiçbir kimsenin, hiç
bir hesaba fazla prim vermemesi gerektiği gibi, 
üstelik samimiyet içerisinde açıkça ortaya çık
ması, kanun getirmesi tedbir araması da hem 
hakla, hem de görevidir. 

Ama, insaf ile mülâhaza edildiği takdirde, 
kanun tasarısının gerekçesinde ve raporda da 
yazıldığı üzere, kanun, maksadına uygun, Türk 
hukuk mevzuatının müesseselerine mütevakıf, 
muvafık, anayasal haklara tam anlamı ile ri
ayetkar olmaksızın ve birtakım ifade zaıfîarı 
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ile de malûl bir haldedir. Hele, 3 ncü maddede 
yazıldığı üzere, bu kanuna göre silâh kullanan
ları mutlaka hazırlık tahkikatına tabi tutmak 
gibi bir emir ve devir unsuru, akrabaları tecziye 
etmek gibi çok ağır hükmü, tanıkların öldürül
mesi imkanının verilmesi gibi hükümleri taşıma
sı bakımından da en azından revise edilmesi, 
tekrar gözden geçirilmesi, imkân varsa, ya dört-
başı mamur bir izalei şekavet kanunu ile gelin
mesi, ya da münhasır ve maksur hâdiselere ait 
ise, daha vukuflu, daha sınırlı, hukuk kur alları
nı daha az ihlâl eder bir metin ile gelinmesinde 
fayda mülahaza umarım. Yine de, buna rağmen 
kanun çıkarsa, hayırlı elmasım isterim. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Söz sırasında olan arkadaşlar 

var. Ama, arzu ediyorsanız söz hakkı daima si
zin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Bir hayli fikir ileri sürül
dü. Konuşursam belki birçok arkadaşımız tat
min edilmiş olacaktır. Bu mülâhaza ile konuş
mak istiyorum. Takdir sise aittir. 

BAŞKAN — Öyle takdir ediyorsanız, buyu
runuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Sayın Başkan, çok muhte
rem arkadaşlar; efendim, Türkiye'mizin şimdiye 
kadar anarşik hâdiselere girmemiş olması iti
bariyle bu anarşik hâdiselerin dehşet veren man
zarasına karşı elbette idaremiz tedbir de dü
şünmemiştir, su âna kadar. 

Fakat, öyle hâsiseler oluyormuş ki, nihayet 
bir masum vatandaşın çok masum kız çocuğu 
rehin olarak almabiliniyormuş ve günlerce ka-
labiliyormuş ve bu çocuğu kurtarmak için de 
onu rehin alanlar vurulmak mecburiyetinde ka-
lınıyormuş. 

öyle hâdiseler oluyormuş ki, Devletin itiba
riyle de alâkalı olarak bir konsolos kaçırıîa-
biliyormuş ve bu katledilebiliyormuş. Ve buna 
benzer nâmütenaî hâdiseler, demek ki, olabili
yormuş ve bu da Türkiye'ye gelmiştir. 

Elbetteki bu hâdiseler karşısında idare yet
kisiz, salâhiyetsiz olarak kalamazdı ve âdeta 

sanığa imtiyaz tanınan eski nizam içerisinde 
masum vatandaşların katline varıncaya kadar 
bir imkânsızlık içinde kalamazdık. 

İşte bu zaruretlerle bu kanun getirilmiştir. 
Genel felsefesi budur. Sayın Fikret Gündoğan 
Arkadaşımız nasıl oluyorda diyor, bilhassa ta
kıldığı nokta budur, teslim olmıyan kimsenin 
itlafı yoluna gidilebilir? Evet, eski mevzuatı
mızda vardır, kaçan insan vurulur, diyor. 

Şimdi, dikkat buyurulursa, kaçmak ile, 
«Vur» emrine rağmen kaçmakla, yakalanmamak, 
teslim olmamak arasında ne mahiyet farkı var
dır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Çok 
mahiyet farkı vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Kaçan insanı, yakalama
mak İçin kaçar, «dur» emrine rağmen. Yakalan-
mıyan, kaçmıyor, ama yakalanmıyor. Ne farkı 
vardır, yani mânevi ahlâk sukûdu bakımın
dan, re da ati ahlâkiye bakımından, ne farkı 
vardır, sanığın himayeye lâyik olduğu taraf 
nedir? Kaçsaydı, vur; ama, mademki, kaçma
mış; ama, yakalayamıyorum, çocuk elimde ka
lıyor, rehin elinde kalıyor ve diğer bir rehi
neyi de kaçırmak ihtimali var, diğer cina
yetleri de işlemek ihtimali var. Zaten yoktan 
masum insanları kaçırmış. Onun teslim ol
maması bir mazeret ve kendi lehine bir şev-
kat unsuru değildir ki, onu öldürmekten 
uzak kalalım. Kaçması suçluluk değildir, hattâ 
karmak bir bakımdan kendini mazur göste
recek bir haldir. Hiç olmazsa muhkem bir 
mevkide değildir de onun için kaçıyor. Yani, 
beşerî tabiat olarak, tahaffuz imkânlarını 
kaybetmiştir de öyte kaçıyor. Ama öbürü, ta
haffuz imkânlarına nail olmuş, bunu kendi 
lehine istismar ederek Devlet kuvvetlerine 
karşı kaçmaya bile tenezzül etmiysrsk di
renmektedir. Ne yapılacaktır? Kaldı ki, za
bıta bu suçları işliyen şahsın kim olduğunu 
bütün adresi ile, vesaiki hüviy^M ile ilân 
ettikten türlü vasıtalarla yaydıktan sonra 
yakalama imkânını haiz olması halinde vur
mak hakkim da haiz değil. Yok öyle bir şey. 
Keyfî olarak, yakalama imikânı ^abıtan^n 
eline geçmesine rağmen, ben vaktiyle ilân 
etmiştim, şu kadar müddet vermiştim, bu 
müddet içinde teslim olmadı, artık ben onu 



C. Senatosu B : 111 8 . 9 . 1971 O : 1 

yakalama imkânına haiz isem de, vurmak 
hakkını da haizim; binaenaleyh, vurayım, di
yemez. 2 nci madde bunu tamamen tamamlı
yor ve diyor ki, aynen «Sanık veya hü
kümlünün teslim olması için yapılan (Teslim 
ol) ihtarından sonra, ( ... ) silâh kullanılır.» 
Buna rağmen yine «teslim ol» ihtarı olacak 
ve; bu ihtara rağmen yine teslim olmamakta 
imade derse vurma hakkı doğacak. Yani, Sayın 
Fikret Giindoğan Boy efendinin kaçmamış ol
ması halinde, yakalama, imkânı varken vu
rulması doğru değildir, şeklindeki fikrî mev
zuata uygun değil, mevzuatta böyle bir hak 
yok. Zabıta yakalama imkânı bulduğu tak
dirde yakalamakla mükelleftir. Esasen savcıya 
verilen tahkikat da, bu, vur emrinin suiisti
mal edilip, •edilmediğini araştırmak içindir. 
Acaba, zabıtanın yakalama imkânı vardı da 
hu imkâm kullanmayıp doğrudan doğruya 
silâhım mı kullandı? Yani, bu hakkını su
iistimal mi etti veya etmsdi, diye araştırmak 
için savcıya, özellikle savcıya, zabıtaya değil, 
özellikle savcıya bu hak verilmiştir. Yani, ka
nunun -açık ifadesi ile şu sabittir ki, 'ilân 
'edilen, muayyen suçları işlemiş olup da hak
kında normal vasıtalarla ilânı yapılmış olan 
şahsın zabıtanın yakalama kudreti içerisine 
girmiş olması halinde zabıtanın silâh kullan
ması sureti katiyede memnu. Memnu. Dur, em
rine rağmen yine kaçmak veya teslim olma-
mamak ihtiyarını kullanırsa o takdirde silâh 
kullanma hakkı zabıtaya verilmiş olacaktır. 

Sayın Fikret Beyefendi buyurdular ki, bir 
taraftan, zabıtaya şu şartlar altında silâh kul
lanma hakkını verirken; diğer taraftan, sav
cıya silâh kullanma zabıta hakkında, aleyhi
ne tahkikat açma salâhiyeti de tanınmış. Bu, 
zabıtanın silâh kullanmış olması, tanınmış 
olan hakka bir tezat te;kil etmez. O,, hakkı 
bihakkın kullanıp kullanmadığının tâyini ve 
kontrolü içindir. Okur ya, fiilen yakalayıp, 
kıskıvrak yakalayıp, alıp götürmek imkânı 
varken, bu yola gitmeyip silahını lüzumsuz 
olarak kullanmış olması ihtimali olur. Bu 
takdirde silâh kullananın suçlu olacakı ci-
hetle hakkın suiistimaline mâni olmak için 
bu kontrol sistemi getirilmiştir ve fevkalâde 
isabeilidir. Eğer Fikret Beyefendinin düşündüğü 
gibi , bu savcılık tahkikatını koymamış ol
saydık, bu silâh kullanma hakla pervasızca 

i suiistimal edilebilirdi. Ve zabıta bilecek, ben 
silâhımı kullanacağım; ama, yarın, bu kanu
nun emrettiği gerekler içerisinde mi kullandım, 
yoksa keyfî mi kullandım, bunun hesabını ben
den savcılık ve adliye soracaktır, diyecektir, 

| Onun için silâhını kanunun tedbirleri içerisin
de kullanmak mecburiyetini kendisinde duya
caktır. Bu bir kontroldür. Hattâ bu, bu kadar 
ağır suçu işlemiş olan sanıkların lehine de bir 
teminattır. Dolayısiyle sanıklar da ne kadar 

j ağır suçun sahibi olurlarsa olsunlar keyfî ola
rak ölüdürülmekten kurtarılmış olmanın yolu 

j böylece de temin edilmiş olmaktadır. Binaena
leyh, bu maddeyi Sayın Fikret Beyin takdir et
mesi lâamgelirken takbih etmiş olmasını biz 
Komisyon olarak pek anlryamadık. 

Bu silahı kullanan zabıtanın tahkikat sıra
sında ve daha doğrusu aleyhine dâva açılmış 
olması halinde, duruşmadan vareste tutulması 

I imkânını diğer genel mevzuata karşı özel bir 
i hüküm olarak kabul etmiş bulunması, silâhı 

kullanan zabıta âmir ve memurlarının sonu 
gelmiyen mahkemelerde vaktini geçirmiş olma-

[ sı ve vazifesini ihlâl etmiş bulunması gibi bir 
halin ortadan kalkması içindir. Silâhını kullan
mıştır, dâva açılmıştır, ama dâva üç sene süre
cektir mütemadiyen mahkemede hazır bulun
ma mecburiyeti onu vazifeden alıkoymuş ola
caktır. Bu itibarla duruşmadan vareste kılın
ması da yine memurun hizmetini devam ettir-

I mesi bakımından bir tedbir olarak konmuştur. 
Fakat duruşmadan vareste olması mecburiyeti 
de yoktur, isterse duruşmaya gidebilir. 

Bu kanunun, Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kanununda ve diğer jandarma kanun ve tüzük
lerinde yazılı olan yetkileri saklı olarak bulun
durmuş olması, gerçi mevzuat olarak tenvire 
şayan bir husus olarak ileri sürülebilir ama, bü
tün silâh kullanma haklarını yeniden ele alıp 
çok geniş çapta bir metinle gelmek yolu öyle 
zannediyorum ki, hâdiselerin tacili sebebiyle im
kânsız olduğu için, getirilmiş bulunmaktadır. 
Bu bir kanun yapma usulünde bir hata olarak 
mütalâa edilebilir, fakat dâvasında, prensibinde 
bir hata yoktur. Eski mevzuatta buna nazaran 
çok daha ehven olan mevzuatta silâh kullan
mak hakkı yine baki olarak kalmaktadır, bu 
ona inzımamen sadece istisnai hâdiselerde ve 
istisnai şartlar altında silâh kullanmak hakkını 

I getirmiş olması bakımından, yani ruh olarak, 
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fikir olarak tenkide şayan tarafı mevcut değil
dir. Filhakika pek çok mevzuat vardır. Hattâ 
Ceza Kanununun meşru müdafaa halinde silâh 
kullanmaya hak veren hükümleri dahi vardır. 
Onları dahi bu maddeye getirmek veya atıf 
yapmak suretiyle göstermek yollarına da gidi
lebilir. Ama teknik olarak bu tercih edilmiştir. 
Bu kanunun reddi için yeterli bir sebep değil
dir. Sadece fevkalâde suçlarda idarenin o suç
lu hakkında normal vasıtalarla hattâ fevkalâde 
vasıtalarla onu teslim olmaya mecbur eden ted
birleri aldıktan sonra, bu tedbirlere rağmen 
yine dur emrine karşı durmamayı İhtiyar etmiş 
olması halinde silâh kullanma hakkını getiren 
ve savcıya da bir kontrol vazifesi tanımak su
retiyle bu hakkın suiistimalini önliyen bu kanu
nun genel olarak yapısında ne eski mevzuata 
aykırı bir hal vardır, ne de bugünkü içinde bu
lunduğumuz ve yarın daha çok ağır hâdiselere 
sahne olabilmesi, düşünülmesi gereken hâdise
ler karşısında da bir zaruret olduğunu kabul 
etmemek mümkün değildir. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, grup adına 
ise... 

SUAD HAYRi ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, usulü müzakere 
hakkında bir mâruzâtta bulunmama müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Rica ederim buyurun. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen

dim? («Var» sesleri) Devam ediyor oylama iş
lemi. Buyurun efendim. 

SUAD HAYRi ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkanım, muhterem ar
kadaşlar, uzunca bir zamandan beri müzakere
lerimizde şöyle bir hâdise tahaddüs ediyor; her 
hangi bir kanunun tümü üzerinde değerli arka
daşlarım fikirlerini Heyeti Umumiye tamamen 
dinlemeden bir konuşan hatip arkadaşımızın 
ifadesi üzerine Komisyon söz alıyor, bazen Sa
yın bakanlar söz ahyor, kıymetli mütalâalar 
gerçi dermeyan ediliyor gayet tabiî. Fakat Sa
yın Başkanımızın da dün aynı şekilde bir ricası 
oldu, Heyeti Umumiyeden dün Komisyona kar
şı dediler ki, «Müsaade ederseniz arkadaşlar 
konuşsun da ondan sonra siz toplu olarak ce
vap verirsiniz.» 

Şimdi, bu kanun çok ehemmiyetli bir ka
nun olduğuna hiç şüphe yok, Her kanun için 

de aynı kanaatteyiz. Fakat bu biraz daha haya
ta taallûk ettiği için, daha büyük ehemmiyetle 
üzerinde duracağız. 

Birçok arkadaşlarımız söz aldı; bunların fi
kirleri lehte aleyhte olabilir, nitekim şimdi Sa
yın Gündoğan arkadaşımız kıymetli hukukî 
bilgileri ile bize birtakım malûmat lütfettiler. 
Her zaman hukukî ehliyetine hayran olduğum 
Tığlı arkadaşım da bu kabîl izahta bulundu
lar, ama burada söz almış birçok arkadaşlara 
da imkân versek. Hemen başlar başlamaz Sayın 
Komisyon Başkanımız mukabele etti fikirle
riyle. Hemen Gündoğan arkadaşımız tabiî grup 
namına söz aldı. Bu da imtiyaz veriyor, diğer 
arkadaşların konuşmasını da dinlemek imkâ
nından bizi alıkoyuyor. Ben esas itibariyle ka
nunun lehindeyim. Ve gerekirse bu hususta bir 
konuşma da yapmak istiyorum. Fakat arzu ede
rim ki, diğer arkadaşlar da konuşsunlar, d in 1i-
yelim, Komisyon Başkanımız hepsine toptan bir 
cevap verirse ve Sayın Bakan da tenvir edici 
ilâve bir fikirde bulunurlarsa, daha ziyade te
nevvür ederiz. Yoksa konuşmalar uzadıkça iki 
arkadaş arasında, Komisyondan bir arkadaş 
arasında karşılıklı olursa, arkadan bir kifaye
ti müzakere gelip veyahut vakit geçip kanun 
üzerinde tamamen tenevvür etmeden bir netice
ye varmış oluyoruz. Onu bilhassa takdirinize 
arz etmek istiyorum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim şimdi Sayın Fikret 
Gündoğan, Grup adına... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, ben sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde sizi kişisel olarak mı 
mütalâa edeceğiz. Yoksa Grup olarak sonra mı 
söz istiyor sunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sonra 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırasında kayıtlı 
olanlar; Sayın özer, Sayın Zihni Betdl, Sayın 
Sırrı Atalay, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Ri-
fat Öztürkçine ve Sayın Sadık Artukmaç. 

Şu durumda buyurunuz Sayın Özer. 
Efendim Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

yerine Sözcü Faik Atayurt arkadaşımız bildiri
yor; 

«Komisyonumuz çalışma halinde olup, aşağı
da adları yazılı üyeler Komisyonumuzda bu
lunmaktadırlar, yoklamalarda dikkate alınma
sını rica ederim» demektedirler. 
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Komisyon üyeleri ise; 
Faik Atayurt, Nuri Canpolat, Cenap Ege, 

Nafiz Ergeneli, Ethem Erdinç, Adnan Karakü-
çük, Nurettin Akyurt, Selâhattin özgür, diğer 
üyeler; İlyas Karaöz, Nuri Âdemoğlu, Reşat 
Zaloğlu, Fehmi Alpaslan, Cemalettin İnkaya, 
Nazım inebeyli. Arz ederim. 

Buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, görüşmekte olduğumuz tasarı, 
bir yetki kanun tasarısıdır. Bu yetki tepki ile 
verilen bir yetkidir. Tepki ile verilen bir yetki 
yeni ve daha şiddetli bir tepkinin anahtarıdır. 

Yetki fermanı kolay verilir, fakat zor alınır. 
Hele layühsel ve tabu haline getirdiğimiz bu 
yetkti sahipleri günün birinde artık elinden 
alınamaz bir güç haline gelirler M, onlardan 
almak değil, onlara teslim olmak gerekir. Bu
nun çok acı neticelerini gördük ve içinde yaşı
yoruz. 

Muhterem senatörler, bu bir nevi bağımsız
lık yetkisi derecesine varmaktadır. Toplumu
muz bağımsızlığın, özerkliğin yangınına uğra
mış bugün hâlâ onun söndürülmesiyle meşgul
dür. Eğer bu geçici bir zaman için gelen bir ta
sarı ise, kabul. Fakat bu ilelebet devam edecek, 
yani ilelebet dediğim, diğer bir tepki ile sona 
erecek bir tasarı ile, maalesef bunda ret oyu
muzu kullanmamız icabedecektir. 

Bağımsızlık nerede ise bir devleti devlet ya
pan bütün bağları parçaladı, ve dağılmak üze
re iken zor düğümlendi. Devletin gözetim ve 
denetimine kendisini bağlı görmiyen layüsel 
bağımsızlığın cezasını bu millet malı ile, canı 
ile ve haysiyetiyle ödemiştir. Bağımsız mahke
me derken şimdi bir de bağımsız İçişleri Ba
kanlığı ihdas eder gibiyiz. 

Anayasanın 32 nci maddesi, «bir kimseyi 
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı 
yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz» 
demektedir. 

Halbuki bu kanunla yargı organına ortak 
ve hattâ ondan daha süratli bir yargı yetkisine 
sahip merci kabul ediyoruz. 

İçişleri Bakanlığı bu merci oluyor. Bu öyle 
bir yetki kanunu ki, İçişleri Bakanlığının ira
desine mahkemenin hüküm yetkisini getiriyor. 
Ancak, bu iradeyi kullanan bir bakan değil, 
bazan bir bekçi veya jandarma eri oluyor. Bir 
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hâkimin değil, hâkimler heyetinin hüküm yet
kisini kullanıyor ve bu hükümde derhal infaz 
ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, daha dün burada Hü
seyin Sesli isminde bir ölüm mahkûmu, idama 
mahkum olan bir vatandaşın mahkeme kararın
dan geçen, Yargıtay'dan geçen, Millet Mecli
sinden geçen bir hükmünü idam hükmünü biz 
burada durdurduk. Fakat biz, bu takdirî hük
mü kullanırken şimdi bu takdirî hükmü rahat
ça bir jandarma erine ve bir bekçiye veriyoruz. 
Takdirî hüküm ve inisiyatifi kullanma yetene
ğinden yoksun kişi ve kişilere böyle bir yetkiyi 
tanımak sayısız mahzurlar doğurur. Bağımsız 
mahkeme ve teminatlı hâkimin de hükümlerine 
mesnet olan delilleri, bunların takdiri hükümle
rine teslim etmek sadece adam öldürmek değil, 
bunun vebali hukuku idam etmektir. 

Sayııı Komisyon Başkanımız «bunun sonun
da savcının bir kontrolü olacaktır» demektedir. 
iş işten geçtikten sonra, kontrol. Neyi kontrol 
edeceksin? Neyi kontrol edecektir savcı? 

Bilgi ve yetenekten yoksun bir kişiye mah
kemenin, Yargıtayıu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve Cumhurbaşkanının onayından ge
çerek infazı gereken bir hüküm ve infaz yet
kisi tanıyacaksın bir kişiye, sonra da gel bu işi 
nasıl yaptın diyeceksin. Yanlış yaptı ise, ne ya
pacaksın? Ona takatinin üstünde takdir yetkisi 
veren sen değil misin? Biz değil miyiz arkadaş
lar? Şu halde, bu kanun yalnız suçluyu değil, 
suçluyu öldüreni de öldürecektir. Anayasamı
zın 33 ncü maddesi, kimseye suçu işlediği za
man kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 
daha ağır ceza verilemez, denildiği halde bu ka
nunla bir yıl ağır cezayı müstelzim suç işliyen 
kimse dahi takdirî hükümle ölümle cezalandı
rılmış oluyor. 

Sayın senatörler, takdirî hükümlerin yarası 
bazan çok derin olur. Doğu illerimizde bunun 
yarası kapanmamıştır. Burada çeşitli sahneler
de kanlı oyunlar oynanmıştır ve oynanabilir. 
Zengin ve kuvvetli hasımlar daima haklı, zayı
fa galebe çalmıştır. Şimdi bu kanunla bir kişi 
hasmını suç tuzağına, hem de Devlet eliyle ko
laylıkla düşürebilir. Hasmına tertip yapmak is-
tiyen bir kişi, meselâ onun cebine veya evine 
uyuşturucu bir madde koyar, onun sırtına bir 
ağır ceza suçunu sarar, o da kaçmak yollarını 
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arar. Ve bu yolda teşvik de görür. Kaçışında 
da silâh kullanmak üzere iken gerekçesiyle vur
durulur ve hayatına son verilir. Bu olacaktır 
arkadaşlar... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — ilân var... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — ilânı da mad

desi geldiği zaman arz edeceğim. Bilhassa mad
deler üzerinde de konuşacağım. Ben sadece tü
mü üzerinde konuşuyorum. Bunun, arz edece
ğim mahzurların, örneklerini çok acı olarak bu 
millet tatmıştır. Ve sayılamıyacak kadar çok
tur. Bunun için bağımsız yargı organı derken, 
bir de bağımsız içişleri Bakanlığı icadetmiye-
lim. Bağımsızlık kolay verilir bir ferman değil
dir. Bunu cömertçe dağıtırsak tophyamayız. 
Yetkiyi vermek kolay olduğu nisbette, onu ge
ri almak çok zordur. Bağımsız mahkeme ve te
minatlı hâkim hukuk bilinci ile yoğurulmuş 
olmasına rağmen, bağımsızlıktan doğan mah
zurları bu millet çok çekmiştir. Çünkü hiçbir 
kimse hâkim de olsa beşer olmaktan kurtula
maz. Layüsel olsa da beşerî hatadan âri olamaz. 
Bugün Devletin temeline bomba koyan ve koy-
duranlar birçok vatan evlâdının ölümüne sebe-
bolmuşlardır. Bunlar suçun başlangıcında iken, 
yakalanmış ve teminatlı hâkimin beraeti ile top
lumun üzerine, Devletin düzenine yeniden sal
dırmaya devam etmişlerdir. Parlâmentonun gö
zetim ve denetiminden mâsun olanlara sual sor
mak yetkisini taşıyan bir merci yoktur. Kaba-
hatlar suça, suçlar cinayete ve vatana ihanete 
kadar gelişmeye başladı ve başkyacaktır. ölen
ler kadar, öldürenlere de yazık oluyor. Şimdi 
bu kanun bir tepki kanunu ise, bunun tatbikin
den doğacak tepki toplumu yere serecek kadar 
şiddetli olabilecektir. 

Maddeler üzerinde ayrıca bunun açıklama
sını yapacağım. Doğu illerimizde bilfiil bugüne 
kadar şahidolduğumuz hususları Yüce Parlâ
mentoya ve Senatoya arz edeceğim. Takdir Yü
ce Senatonundur, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim? Oylama işlemi bitmiştir. Sa
yın Zihni Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, ben düşüncelerimi görüşül
mekte olan tasarının tümüne hasretmekle yeti
neceğim. Ve tasarının Anayasaya uygunluk ve 
aykırılığı noktası üzerinde duracağım. Bu mak
satla gerekçeli bir önerge hazırladım, onu Sa

yın Başkanlığa sunacağım. Ve vaktinizi alma
mak için de bu gerekçeli önergemi okumakla 
kalacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Ben; polis ve jandarmaya, memleketimiziû 

içinde bulunduğu şartların göz önüne alınması 
suretiyle yeni yetkiler verilmesine esas itibariy
le karşı değilim. Yeter ki, verilecek bu yeni yet
kiler her şeyden önce Anayasaya uygun olsun 
sonra da doğan ihtiyacı karşılasın. Tasarının 
birinci maddesi polis ve jandarmaya kanunlar
la verilmiş bulunan yetkileri farklı tuttuğu gi
bi, tüzüklerle verilmiş olan yetkileri de saklı 
tutmaktadır. Anayasanın 107 nci maddesine 
göre, tüzükler kanunun uygulanmasını göster
mek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek 
üzere kanunlara aykırı olmamak şartiyle ve 
Danıştayın incelemesinden geçirilecek Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılır. Görülüyor ki, tü
zükler yasama organları tarafından çıkarılma
dığı için kanun niteliğini haiz değildirler. Tasa
rının mevcut şekliyle kabul edilmesi bir tüzük 
hükmünün bir kanun hükmü ile kanunlaştırıl
ması demek olur ki, Anayasanın 107 nci mad
desine açıkça aykırı düşer. Bu hal dolaylı ola
rak, Anayasanın 5 nci maddesine de aykırı olur. 
Zira bu maddeye göre yasama yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir, bu yetki devredi
lemez. Zabıtaya tüzükle verilen yetkinin muh
telif kanunlarda yazık ve muhtelif kanunlarla 
verilmiş olduğu iddia ediliyorsa, o takdirde ta
sarıdaki tüzük tâbiri tamamen haşivdir. Kanun 
yapıcısı haşivle meşgul olmaz. Bundan başka 
tasarının diğer hükümleri arasında da Anaya
saya aykırılığı münakaşa edilen hükümler var
dır. Bütün bu hususlar tasarının Anayasaya 
uygunluğu bakımından 15 kişilik bir ihtisas ko
misyonu olan Anayasa ve Adalet Komisyonu 
tarafından incelenmesini gerektirmektedir. Ger
çi 10 kişilik geçici komisyona Anayasa ve Ada
let Komisyonundan beş üye katılmış ise de, 
bu hal geçici komisyon tarafından hazırlanan 
rapora, Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafın
dan Anayasaya aykırılık görülmiyerek hazır
lanmış bir rapor nazarı ile bakmayı mümkün 
kılmaz. Kaldı ki, geçici komisyon raporunda 
tasarı metninin Anayasaya uygunluğu veya uy-
kırılığı konusu gereği gibi ele de alınmamış
tır. 
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Sonuç : Bu nedenlerle taşanımı Anayasaya 
uygunluk veya aykırılık bakımından incelen
mesi ve Anayasaya aykırılık varsa, bunun gi
derilmesini sağhyacak yeni bir metin hazırlan
ması için Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
vale edilmesini arz ve teklif ediyorum. Ve bu 
maksatla Sayın Başkanlığa bir önerge sunuyo
rum. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

Sayın Betil'in ileri sürdüğü husus İçtüzüğe uy
gundur. Gerçekten öncelikle söz verilmesini ge
rektiren bir husustur. Bu sebeple Sayın Başkan
lık bunu çözümledikten sonra bana söz verme
sini rica edeceğim. Anayasaya aykırılık sebe
biyle ifade ettikleri tüzüklerin bir yasa ile mah
fuz tutan ve kanunlaştıran maddeleri mevcu-
dolduğu için, Anayasa ile çelişen hükümleri 
vardır. Bu sebeple Anayasaya aykınlığı yönün
den tetkik edilmediği için tasannın Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havalesi istenmektedir. 
Yüksek Başkanlığınız öncelikle bir çözüme bağ
larsa fuzuli bir müzakere de önlenmiş olur. 

BAŞKAN — Bir usul meselesidir, bu konu 
doğrudur, bunu önce halledelim. Eğer Anayasa 
Komisyonuna havale edilmesi gerekiyorsa, bu 
takdirde fuzulen konuşmaya mahal kalmıya-
caktır. Bunu bir usul meselesi olarak müzakere
ye arz ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge lehinde 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aley
hinde... 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi önergesini 
izah ettiler. Lehinde Sayın Atalay, aleyhinde 
Sayın Öztürkçine. Her iki arkadaşa da söz vere
ceğim. Zapta geçmek üzere önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Ben; polis ve jandarmaya, memleketimizin 

içinde bulunduğu şartlann göz önüne alınması 
suretiyle, yeni yetkiler verilmesine esas itiba
riyle karşı değilim. Yeter ki, verilecek bu yeni 
yetkiler, her şeyden önce Anayasaya uygun ol
sun, sonra da doğan ihtiyacı karşılasın. 

Tasarının 1 nci maddesi, polis ve jandarma
ya, kanunlarla verilmiş bulunan yetkileri saklı 
tuttuğu gibi tüzüklerle verilmiş olan yetkileri 
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de saklı tutmaktadır. Anayasanın 107 nci mad* 
desine göre tüzükler, kanunun uygulanmasını 
göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirt
mek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartiyle 
ve Danışiaym incelemesinden geçirilerek Ba
kanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Görülüyor 
ki, tüzükler, yasama organlan tarafından çıka
rılmadığı için kanun niteliğini haiz değildirler. 

Tasannın mevcut şekliyle kabul edilmesi, 
bir tüzük hükmünün, bir kanun hükmüyle ka-
nunlaftınlması demek olur ki, Anayasanın 107 
nci maddesine açıkça aykın düşer. Bu hal, do
laylı olarak Anayasanın 5 nci maddesine de ay
kın olur. Zira,, bu maddeye göre yasama yet
kisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, bu 
yetki devredilemez. 

Bundan başka, tasannın diğer hükümleri 
arasında da Anayasaya aykırılığı münakaşa 
edilen hükümler vardır. 

Bütün bu hususlar tasannın, Anayasaya uy
gunluğu bakımından 15 kişilik bir ihtisas ko
misyonu olan (Anayasa ve Adalet Komisyonu) 
tarafından incelenmesini gerektirmektedir. Ger
çi, 10 kişilik Geçici Komisyona (Anayasa ve 
Adalet Komisyonu) ndan 5 üye katılmış ise de, 
bu hal, Geçici Komisyon tarafından hazırlanan 
rapora, (Anayasa ve Adalet Komisyonu) tara
fından, Anayasaya aykınlık görülmiyerek, ha
zırlanmış bir rapor nazariyle bakmayı mümkün 
kılmaz. Kaldı ki, Geçici Komisyon raporunda, 
tasan metninin Anayasaya uygunluğu veya ay
kınlığı konusu, gereği gibi ele de alınmamıştır. 

Sonuç : 
Bu nedenlerle, tasannın, Anayasaya uygun

luk veya aykırılık bakımından, incelenmesi ve 
Anayasaya aykınlık varsa bunun giderilmesini 
sağlıyacak yeni bir metin hazırlanması için, 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu) na havale edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılanmla. 
Zihni Betil 

Tokat 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte daha evvel Öztürkçine 

söz aldılar. Mamafih komisyona da fikrini sora
nın. Sayın Atalay buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saysn Betil, 
önergesiyle konunun Anayasa ile çelişen, Ana-
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yasanın belirli hükümlerine aykırı düşen hüküm
leri (kapsaması yönünden bu cihetleri içtüzüğü
müzün Anayasaya aykırılığı iddia edilen yasa 
teklif veya tasanlarmiin öncelikle bu hususu 
çözüme bağlamaları gerektirir. Âmir hükümleri 
karşısında da tetkik edilmek üzere Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havalesini istemektedir. 
Gerçekten doğrudur. Zaten, konunun geliş tar
zı da bunu gerektirmektedir. Konu, Anayasa ve 
Adalet (Komisyonunda görüşüldüğü sırada Sa
yın İstanbul Senatörü Ekrem Özden arkadaşı
nızın da muhalefet şerhinde belirttiği üzere gö
rüşülmekte olduğu bir sırada Geçici Komisyon 
kurulmuş, Geçici Komisyona havale edilmiş ve 
Geçici Komisyondan sonra buraya gelmiştir. 
Yine ifade edildiğine göre Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda veyahut Geçici Komisyonda ta
sarının Anayasaya aykırılığı koarusu söz gelişi 
edilmemiş ve bu hususta bir karar verilmiş de
ğildir. Bu yönleriyle Anayasaya aykırılığı id
dia edilmektedir. Sayın Betil, bunun birinci 
maddesinde tüzüklerin bir yasa hükmü ile saklı 
tutulması şeklinde bir yasa maddesi ile tüzük
lerin yasa karakterini taşımalarının Anayasaya 
aykırı olduğunu ifade etmişlerdir, bunda ger
çeğin kuvvet payı vardır ve bu yönüyle Anaya
saya aykırılığı bulunup bulunmadığı tetkik edil
melidir. Ayrıca, bu yasanın üçüncü maddesin
de Komisyon sözcüsünün ifade ettiği savcının, 
Cumhuriyet savcılarının bir tetkik yapmaları, 
bir muhasebe yapmaları yönünde hazırlık soruş
turmaları açılması sırasında ilgililer hakkında 
açığa alma ve işten el çektirme işlemlerinin uy
gulanmayacağı, peşinen Güvenlik kuvvetlerine 
bir imtiyaz tanımaktadır. Anayasa hiç kimseye 
bir imtiyaz vermez. Bir kimse mümkündür ki, 
bu yetkileri kötüye kullanabilir. Söz gelimi, be
lirli müddetler daha dolmadan silâh kullanabi
lir. E... Bundan dolayı yapılan bir soruşturma 
sırasında gerçekten suçluluk var ise idare ni
çin onu işten el çektirmesin? Peşinen bir yasa 
hükmüyle bir imtiyaz tanımaya imkân yoktur. 
Mutlaka olacaktır demiyorum ama, soruşturma 
açıyorsunuz. Madem ki, soruşturma yapılıyor, 
bu soruşturma Devletin mazbut ve âdil bir ni
zamı içerisinde bütün ilgililer için aynı işlem. 
Bu yasanın uygulanması sırasında niçin işten 
el çektirmiyecektir? Bu bir imtiyaz ve aykırı 
hüküm oluyor. Yani, bütün soruşturma konu
larında bu yetki yine kime aidolacaktır, işten 

el çektirme? İçişleri Bakanına aidolacaktır. Bir 
başka merci ve makama aidolmıyacaktır. 

Bir tarafta geniş yetkileri veriyoruz İçişleri 
Bakanına; teslim olmanın süreleri içerisinde 
hükümlerini tetkik edecektir ama ondan sonra 
da işten el çektirmiyecektir. Bu tezadı nasıl 
izah edeceğiz? Bir yasa hükmüyle bir kısım kim
selere imtiyaz vermiş olacağız. İdare, belki gö
tü kullanma halinde kolluk kuvvetlerine - ya
hut ismine güvenlik kuvvetleri diyelim - so
ruşturma açıldığı sırada işten el çektirmesi de 
gerekecektir. Çektirenıiyecektir, imtiyaz tanın
mış olacaktır. Bu imtiyazı Anayasaya aykırı 
olacak görmek mümkündür. Ayrı bir i?lemi 
Anayasa hiç kimseye tanımamıştır. Başlangıç 
maddelerinde görülüyor ki, Anayasaya aykırılı
ğı tantışma konusu edilebilecek hükümler var
dır. Madde geldiği Zaman birbirimizle bunu tar
tışacağız... Anayasaya aykırı mıdır, c«eğil midir 
bunu uzun, uzun tartışacağız. Gider, İhtisas Ko
misyonumuza ve İhtisas Komisyonumuzda Ana
yasaya aykırılığı olup olmadığı hususları tartı
şılır. Zaten bu tasarı, bünyesi içerisinde üç ay
rıntılı hüküm taşımaktadır. Biri önlemek, ted
bire aielolan hükümlerdir bir ve ikinci madde. 
Üçüncü madde usulle, kovuşturma ile ilgilidir, 
dördüncü madde yeni suç ve yeni ceza getir
mektedir. T. C. Kanununun 296 ncı maddesi ge
nel prensibi vazeden hükümlerdir. Şimdi bu
raya getirilen hükümler bunun dışında yeni suç
lar getirmektedir. T. C. Kanununun 296 ncı 
maddesinin dışında yeni suçlar getirmektedir. 
Meselâ orada yardım edenler ayrıdır, iştirak 
edenler... Burada su hükümler vardır... Sağlan
masında yardımcı olursa,., Suçu işlemek ayrı. 

Bir de bu yataklık etme veya yardımcılık 
etme suçları vardır. Ayrıca T: C. Kanununun 
236 ncı maddesindeki hükümler saklı kalmak
tadır, çünkü; bir madde ile kaldırılmamaktadır, 
asıl ceza ve suç irtibatmı ilmî bir şekilde bün
yesinde taşıyan 296 ncı madde yerine onun bir 
kısım hükümlerini değiştiren bu tasarı kanun
laştığı takdirde, onun getirdiği 4 ncü madde 
kaim olduğu takdirde 296 ncı madde yine ba
ki kalacaktır. Çünkü kaldırılmıyor. Çerçeve 
madde olarak kalıyor. Ne olacaktır? Hangisi 
tatbik edilecektir? T. C. Kanununun 296 ncı 
maddesi mi tatbik edilecektir bu mu tatbik edi
lir? 296 ncı madde kalkmadığı müddetçe yahut 
T. C. Kanununun 298 ncı maddesinde yazılı 
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suçların dışında kalan hükümler tatbik edil
mek üzere denmediği müddetçe 296 ncı madde 
ile bu madde celisi halinde olacaktır? Bu hu
susta Adalet Bakanlığının çağırılarak görüşü 
alınmış mıdır? Adalet Bakanlığı ceza mütahas-
sıslarınm görüşleri alınmış mıdır? Alınmamış
tır. Anayasa ve Adalet Komisyonunda bunlar 
görüşülmemiştir. O halde bütün yönleriyle Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda: 

1. Sayın 'Betil'in ifade ettiği gibi Anayasa 
ile çelişkisi görülen hükümler görüşülecektir. 

2. Betil'in üzerinde durmadığı fakat Sayın 
Betil'in bir ceza yetkilisi ve mütehassısı olarak 
üzerinde duracağı bir noktada T. d Kanununun 
296 ncı maddesiyle bu hükümler arasındaki çe-
lişiyi ortadan nasıl kaldıracağız sorunudur. Bu 
hususta Adalet Bakanlığının görü«ü nedir? 
Çünkü, Adalet Bakanlığının görüsü alınmamış
tır. Her ne kadar yasalar hasırlanmadan önce 
Hükümet tarafından usulen bakanlıklara gön
derilir, fakat, o Millet Meclisinde değiştikten 
sonra yani, yasalar Hükümet tarafından gönde
rildiği zaman ayrı karakteri taşır fakat, Meclis
lerin birisinden geçtikten sonra artık o çok de
ğişmiş durumdadır. Bu değişiklik durumuyla 
Adalet Bakanlığının görüşü nedir? Bunlar da 
alınmamıştır. Adalet Bakanlığı Geçici Komis
yonda veyahut mütehassısları 296 ncı maddey
le ilgili görümlerini ifade et™ek için, bu yönüyle 
de Anayasa ve Adalet Komisyonuna gitmesi ge
rekmektedir. 

Bu sebeple Sayın Betil'in ileri sürdüğü hu
sus görüşmelerin kısa olabilmeleri için, sıhhat
li olabilmeleri için Anayasa ve Adalet Komis-
nonuna gitmesini zorunlu germektedir. Gitme
diği takdirde görüşmeleri sırasında saatlerce 
bu maddeler görüşülecektir. Uzun zaman ala
caktır, itirazlarımız olacaktır, önergeler olacak
tır... Daha çok zaman alacaktır ve daha az sıh
hatli olacaktır. Bu sebeple Yüksek Heyetten 
Sayın Betil'in önergesinin Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna Anayasaya aykırılığı ve çelişki
leri yönünden ve T. C. Kanununun 296 ncı 
maddesini değiştiren yönüyle yeni ceza ve yeni 
suçlar meydana getirmesi yönünden de tetkik 
edilmediği için bu hususların da tetkiki bakı
mından Anayasa ve Adalet Komisyonuna gön
derilmesi yerindedir, yüksek reylerinizin bu ba
kımdan önerge lehinde kullanılmasını istirham 
edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, aleyhinde. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. Sayın Zihni 
Betil'in vermiş olduğu önerge fiilî duruma uy
mamaktadır, bu itibarla önergenin aleyhinde 
oy kullanmanızı rica edeceğim. Şöyle ki: Bi
rinci maddenin birinci fıkrasını tetkik ettiği
miz zamanda iki hüküm ihtiva etmektedir. Bi
rinci hüküm, eski hükümler; ikinci hüküm 
de yeni hüküm getirmektedir. Okuyalım. 

Madde 1. — «Polis ve jandarma diğer kanun 
ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kalmak üze
re» bu birinci hükümdür.. Bu hüküm nedir? Bi
rincisi 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 16 ncı maddesine göre dayanılıp geti
rilen bir hükümdür; bu, meri kanunda mevcut. 
İkincisi «Dâhiliye Vekâleti Merkez Teşkilâtı, 
vazife hakkında çıkarılan 1624 sayılı Kanunun» 
12 nci maddesi ve 1076 sayılı Jandarma Kanu
nunun 26 ncı maddesine göre çıkarılan 24 Ara
lık 1937 tarih ve 2/7756 sayılı «Jandarma Teş
kilât ve Vazife nizamnamesinin» 270 nci mad
desi. Bu maddeler yürürlüktedir. Ve bu madde
ler şimdiye kadar da Anayasaya aykırıdır diye 
ve bu kanunda Anayasaya göre bir aykırılık 
diası yapılmadığına göre bunun zaten 
Anayasaya aykırılığı yönünden bir dâ
va da açılsa müddet yönünden geç-
den bir dâva da açılsa müddet yönünden geç
miştir. Bir. (0. H. P. sıralarından «Nasıl olur» 
sesleri) Yeni getirilen hüküm nedir? Yeni ge
tirilen hüküm aşağıdaki yazılı hallerde de silâh 
kullanmaya yetkilidir. Demek ki, polis ve jan
darma 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ge
reğince ve 2/7756 sayılı Kararnamenin 270 sa
yılı maddesi gereğince, nizamname gereğince 
silâh kullanmaya yetkili zaten. Jandarma ve 
polis esasen bu nedenle silâh kullanmayı haiz
dir ve kullanmakta devam etmektedir. Ancak, 
bunu salâhiyetini ve hududunu genişletebilmek 
için yeni bir hüküm getiriyoruz. Bu itibarla 
önergenin reddi icabetmektedir, teşekkür ede
rim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Bir soru sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Esasla mı ilgili? 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Hayır efendim, bu konuyla ilgili. 
BAŞKAN — Sorunuz efendim, sorunuz. Esa

sen komisyon ve Hükümetten ben de bu teklife 
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katılıp katılmadıklarını, niçin katıldıklarını so
racağım; bu arada sorularınızı da cevaplandır
mış olurlar. Buyurunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Efendim, Sayın Betil'in vermiş olduğu önerge
de 1 nci maddenin metni içerisinde bulunan ka % 

nun ve tüzüklerde yazılı yetkiler saklı kalmak 
şartiyle tâbir edersek mevzuubahsolan tüzükler 
bir kanun metninde zikredilir ve Meclislerce ka
bule şayan g-örüldüğü takdirde bu tüzükler de 
kanun hükmüne geçmiş olurlar ki, bu aykırı bir 
tutum olur buyuruyorlar. 

Ben, komisyondan şunu sormak istiyorum. 
Mevzuatımızda diğer kanunlarda böyle birta
kım fikirler var mı? 

2. 79 sayılı bir Kanun var, bu kanun, Mil
lî Korunma Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına mütedair bir kanundur. Bu kanu
nun 10 ncu maddesi içerisinde koordinasyon he
yetlerinin çıkarmış oldukları birtakım kararna
meler zikredilmiş, bunların mevcudolacağı be
yan edilmiştir. Binaenaleyh, o zaman hatırım
da eğer yanlış kalmadıysa birtakım kanun me
tinleri içerisinde kararnamelerin zikredilmesinin 
kanun mahiyetinde olamıyacağı münakaşa edil
miş ve böyle bir neticeye vâsıl olunmuştur. Bu 
vâki mıdır, bunu komisyondan sormak iste
rim? 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Betil'in Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna konunun nakledilmesi 
hususundaki teklifinin lehinde ve aleyhinde gö
rüşüldü. Sayın Komisyon Başkanından kısa ge
rekçesiyle bu takrire katılıp katılmadıklarını 
rica edeceğim. Sayın Ahmet Demir Yüce'nin su
alini de bu arada cevaplandırırlara minnettar 
oluruz. Buyurun. 

GEHtCÎ KOMİSYON BAFKANI MUSTA
FA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 

Sayın Betil Beyefendinin önergesi Anayasaya 
aykırılık noktasından iadesi yolunda olduğu ve 
konuşmam buna münhasır bulunacağı için Sa
yın Hamdi Beyin de bir noktada Anayasaya ay
kırı olduğundan bahsiyle vâki konuşmasında 
birlikte cevap vermiş olacağım. 

Savın Hamdi Özer Beyefendi, «Jandarma 
bir vatandaşı kovalıyacak, cebine afyon Mbi bir 
uyuşturucu madde koyacak, dur, kaçma de
dim, dinlemedi, kaçtı, vurdum, işte üzerinden 

de şu uyuşturucu maddeyi çıkardım diyecek ve 
bu bir suiistimal olarak vatandaşlar jandarma 
tehdidi altında kalacak» dedi. Halbuki, getiri
len kanundan aynen okuyorum....» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
konu ile ilgili değil. Biz Sayın Betil'in önerge
si üzerinde konuşuyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Anayasaya aykırı oldu
ğundan bahsetti, dolayısiyle komisyon raporuna 
iştirak etmiş oldu. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Anayasa ve Ada
let Komisyonuna nakledilmesi için ne diyorsu
nuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna gitmesi isteniliyor. 

BAŞKAN — Aslında Sayın Zihni Betil'in 
önergesi söz konusudur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Evet, esas konu odur, 
oraya döneceğini. 

«Şu suçları işlemekten sanık veya hükümlü 
olup da haklarında tevkif veya yakalama mü
zekkeresi çıkarılan kişiler, şu vasıtalarla sarih 
hüviyetleriyîe ilân edildikten sonra teslim ol
mazlarsa» diyor. Bir defa yakalama müzekke
resi çıkacak, hüküm veya sanıklı olacak, Dev
let radyosundan veya diğer vasıtalarla ilân edi
lecek, müddet verilecek, binaenaleyh Hamdi 
Beyin bu bakımdan Anayasaya aykırı olduğu 
noktai nazarı varit değildir. 

2. önerge, «Polis ve jandarma ve diğer 
kanun ve tüzüklerde yazılı yetkiler saklı kalmak 
üzere, aşağıda yazılı hallerde silâh kullanmaya 
polis ve jandarma yetkilidir» diyor. Bu su
retle Sayın Setli Beyefendi «tüzük, bir kanun
la kanuniyet kazandırılamaz», diyor. Yani «bu 
kanun, tüzüğe kanuniyet vasfı getirmiştir, hal
buki tüzükler kuvvetini kanundan alır» diyor. 

Şimdi, burada ne o tüzük bu kanundan kuv
vet alıyor ne de bu kanun o tüzüğe kuvvet veri
yor. Böyle bir şey yok. «Kanun ve tüzüklerde 
yazılı olan silâh kullanma hakkı mahfuz kalmak 
şartı ile» demek; ben o kanun ve tüzüklerin 
jandarmaya veya polise verdiği silâh kullanma 
hakkında bir tahdit getirmiyorum, hüküm ne 
ise onlar öyle kalacak demektir. Yani şu ka
nun ile o tüzükte yazılı veya başka kanunlarda 
yazılı silâh kullanma hakkını ilga etmiyorum, 
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karışmıyorum, onlar olduğu gibi duracak de
mektir. Binaenaleyh, o tüzükler ve Polis ve 
Vazife Salâhiyet Kanunu, bu kanunla yeni bir 
kannuniyet kazanmış, yeni bir kuvvet iktisabet-
îîiiş değildir. Nitekim, Jandarma Teşkilât ve 
Vazife Nizamnamesi var, Jandarma Teşkilât 
Kanunu, jandarmanın hangi ahval da silâh kul
lanabileceğinin bir tüzükle tâyin edileceğini 
emretmiştir. O tüzük, 40 seneden beri tatbikat
tadır. Bu kanun, «o tüzüğün tâyin ettiği silâh 
kullanma hakkına karışmıyorum» diyor. O ne 
ise odur, bu tüzüğe ne kanuniyet veriyor ne de 
bu kanunla bu tüzük kanuniyet kazanıyor. Bi
naenaleyh, bu noktaya matuf olan iddia varit 
değildir. 

İkinci iddia olarak; savcıların silâh kullanan 
jandarma veya polis hakkında tahkikat yapmış 
olması bir teminattır. Anayasaya aykırılığı şöy
le dursun, vatandaşın hayatı bakımından bir 
teminattır. Acaba jandarma veya polis, silâh 
kullanma hakkını bihakkın kullandı mı yoksa 
suiistimal mi etti? Bunu kontrol altına almak 
suretiyle vatandaşın hak ve hürriyetleri teminat 
altına alınmış bulunmakladır. Eğer böyle bir 
tahkikata lüzum görmeseydi, o zaman aykırı 
olurdu. Eer silâhını çeken haklı olarak çekmiş 
olurdu ve vatandaşların hakla zayi olabilirdi. 
Anayasanın, vatandasın hak ve hürriyetlerini 
koruyan hükümlerini aynen kabul etmiş ve o is
tikâmette biı hüküm getirmekte bir kontrol mü
essesesi konmuştur. 

«Dâva açıldığında sanık, duruşmadan vareste 
tutulabilir» deniyor. Bu, mecburi vareste tut
ma değil, bir ihtiyaridir. Yine hâkimin takdiri 
müessir olacaktır. Eğer hâdise vahim ise ve 
hâdisede mutlaka sanığın bulunması kendi sa
vunması için lâzım ise onu vareste tutmaya
cak.... 

EKEEM ÖZDEN (istanbul) — Usulde tak
dir var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Usuli muameledir, elbet
te takdir var. Nitekim, müsaade buyurun, du
ruşmadan vareste tutma hakkı diğer umumi hü
kümlerde yok mu? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ağır cezada 
yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Ağır cezada yok. Asliye 
cezada yok mu? 
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i ZİHNİ BETİL (Tokat) — Var, ama bu 

olmaz. 
I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
I TIĞLI (Devamla) — Ama beyefendi bu istis-
{ nai suçtur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir de 
j bizim usulümüz var. Usulümüzde de karşılıklı 

konuşma yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

TIĞLI (Devamla) — Müsaade edin, Anayasa
da «duruşmadan vareste tutulur, tutulmaz» 
diye bir kayıt var mı? Ceza Kanununun hük
müne özel bir kanunla aykırı bir hüküm geti
rilirse, Ceza Kanununa aykırıdır diye bir iddia 
yapılabilir mi? Tabiî, aykırı olacak. Yeter ki 
bu kanun Anayasaya aykırı olmasın. Elbette 

j Ceza Kanunu umumi bir hüküm kabul etmiş, 
asliye ceza mahkemelerinde duruşmadan va
reste tutulma imkânı verilmiş, ağır cezada ver
memiş. Ama, şu hâdisede, Devlet kuvvetleri se
neler senesi belki 15 jandarma ile kumandanı, 
belki 59 jandarmasiyle beraber kumandanı bir 
silâhlı müsademeye girecek ve bir, iki ölüm 
olacak; 50 tane jandarma ve kumandanları se
neler senesi mahkeme kapılarında mı vakit ge
çirsin? Belki hâkim takdir edecek ve siz artık 
duruşmaya gelmiyebilirsiniz diyecek. Bunun 
Anayasaya aykırılığı nerededir? Anayasaya 
aykırılğı tasavvur olunamaz. (A. P. sıraların
dan «Bravo Başkan» sesleri.) 

işten el çektirmeye gelince; «silâh kullanan 
zabıta hakkında işten el çektirme işlemi kul
lanılamaz» deniyor. E.. Genel kaide nedir? 
Memur, kesin olarak mahkûm olmadıkça işten 
el çektirilemez. Bu genel kaidedir, işten el çek
tirme bir istisnai muameledir. Yani ideal de
ğildir. İşte, ideal olmıyanı tercih etmiştir, işten 
el çektirmemek suretiyle memuru teminat altı
na almış, memuru vazife yapmada korku için
den kur'tarmıştır. işten el cektirebilir. Mutlaka 
çektirir desoyii.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tamamen o da 
aykırı olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Müsaade buyurun, bu 
hüküm berakis olsaydı, berakis şekliyle müta
lâa edelim, silâh kullanan zabıta hakkında der
hal işten el çektirme kararı verilir deseydi o 
da Anayasaya aykırı olurdu. Ben, kanunun ta-

j nıdığı hakkı istimal ederek silâh kullanmışsam, 
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seneler senesi niçin isten el çektireyim, de
mek o zaman memurun hakkı olurdu. Memur, 
işten el çektirileceği korkusu içinde vazife mi 
yapar? Yani böyle Devlet idaresi olur mu? 
Adam öldürmek kolay mıdır? Günlerce ilân 
edilen, ismi ve hüviyeti "bilinen ve işlediği su
çun ağır olduğu bütün Türkiye'ye yayılmış 
olan bir şansa karsı silâh kullanmayı nasıl te
min edeceksiniz? Beni işten el çektirirler, 10 
sene mahkeme kapısında uğraşının, maaş ala
mam korkusu içinde bulunursa, hangi zabıtayı 
gönderebileceksiniz? Elbette teminat ister, iş
ten el çektirme kararı verilmemesinin Anaya
saya aykırı olduğu hususu Anayasada var mı
dır? idealdir, Anayasa, memuru teminat altına 
almıştır. Kesin olarak mahkûm olmadıkça, işten 
el çektirme aleyhine dâva açılır ve iptal olur. 
Vakıa da (budur. 

Bir de Ceza Kanunun 296 ncı maddesi var, 
'onu da arz edeyim. O, analık babalık saikası 
ile babası veya anası çocuğunun işlediği suçlar
da yardımcı olıınmuşsa ceza tanımamış. Bunu 
tanımıyan hüküm, tam 65 senelik İtalyan Ceza 
Kanunu hükmüdür. 65 seneden bu yana köp
rünün altından çok su geçmiştir, sevgili arka
daşlarım. Böyle bir hüküm Anayasada yok, 
Ceza Kanununda var. Ana, baba oğlunun suçu
na iştirak etmişse kanun af etmiş; ama bura
da istisnai olarak ana babayı suçluyor. Di
yor ki «ana baba, ilân edilen şu ağır suçları 
işleyip de Devlet tarafından yakalanması em
redilen; radyo gibi, gazete gibi, televizyon gibi 
vasıtalarla ilân edilen şahsa silâh yardımında 
(bulunmuşsa ve sanığa o suçu işlemekte yardım
cı olmuşsa ceza verilir» diyor. O da sanığa veri-
ren ceza kadar değil, daha hafiftir. Ancak, «sa
nığın işlediği suçlara fiilen yardımcı olmadan, 
Badece saklamışsa veya saklı bulunduğu yeri 
baber vermemişse ceza verilmez» diyor. Yine 
ana ve babayı himaye ediyor. Şimdi, Ahmedi 
Mehmedi kaçıracak, anası babası silâh yardımı 
yapacak, anadır babadır diye ceza vermiyece-
ğiz. Bunun Anayasa ile alâkası ve münasebeti 
nedir? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — İnsan
lık var canım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Binaenaleyh, yani bitaraf 
olarak düşünürsek bunun Anayasaya aykırı 
hiçbir tarafı yok. Asla yok. Bir defa burada 

«Fiiline iştirak etmemiş olmak şartiyle, nerede 
olduğunu söylemezse ceza verilmez» diyor. Bu 
daJhi hafiftir. Bugünkü devirde, nerede oldu
ğunu bilirse haber vermek, evvelâ o ananın ba
banın hukukunu siyanet için, evvelâ o çocuğu
nun hakkım korumak için vazife sayılmalıdır. 
Çünkü, Devlet ilân etmiştir «10 gün içinde 
teslim olmazsa vurulacaktır» demiştir. E., bu 
şartlar altında hâlâ oğluna haber vermiyorsa, 
ana babanın himaye edilecek tarafı neresidir? 
Buna rağmen etmiştir. Onun, «oğlum şurada
dır, teslim alın» demesi oğlunun hayatı için 
kendisine bir vazife olarak mütalâa edilmelidir 
ve böylesine düşünülmelidir. Devlet, «falanı 
kaçırmıştır, 10 gün içinde teslim olsun yoksa 
vuracağım» diyor ana, baba onu saklıyor veya 
nerede olduğunu söylemiyor. Bu ana baba, si
yanet edilecek, himaye edilecek bir vasıfta mı
dır? Buna rağmen bu suç değil. Ancak, oğluna 
silâh vermişse, adamı kaçırmak için vasıta bul
muşsa, cephane temin etmişse o takdirde suç
lu olacak. Binaenaleyh, bunun 296 ncı madde
ye aykırı oluşu, istisnai bir hüküm olarak ay
kırıdır, fakat Ceza Kanununa aykırılık diye 
bir mevzu yoktur. Olabilir. Ceza Kanunu bu 
kanunun Anayasası değildir ki. Birçok özel ka
nunlar vardır. Orman Kanunu vardır, Kaçak
çılık Kanunu vardır, Türk Parasını Koruma 
Kanunu vardır. Bu kanunlar türlü türlü ceza
lar getirmiştir. Bunların umumi Ceza Kanu
nunda yeri var mıdır? Elbette ki, yoktur. 
Bu, özel suçlarda kullanılan bir kanundur. 

Binaenaleyh, Geçici Komisyonumuz sureti 
katiyede, Anayasa ve Adalet Komisyonuna git
mesine lüzum görmemektedir. 

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

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sorum - var, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, Komis

yonun muhterem Başkanı buyurdular ki; «Ka
nunlarda ve tüzüklerde yazılı yetkiler saklıdır 
demek, onlarla hiç bir ilişki tesis etmemek de
mektir.» 

Bu tasarıda «saklıdır» demek, bu tasarıdaki 
o yetkiler kabul ediliyor anlamına gelmez mi, 
o bükümler kanunlaşmıyor mu? Bunun ceva
bını rica ediyorum. Bir kanun, tüzükler ile ve
rilen yetkiler saklıdır derse; Adalet Bakanlığı, 
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o tüzükte yazılı yetkiler saklıdır sözüne ne bu
yuruyorlar? Sorumun biri bu.. 

ikincisi, Ceza Muhakemeleri Kanununa gö
re, asliye ceza işlerinde, sulh ceza işlerinde du
ruşmadan vareste tutulabilir, ağır caza işlerin
de duruşmadan, vareste tutulamaz. Anayasa di
yor ki; «Kanun önünde herkes eşittir.» Şimdi 
(bir kanun ile şu hükümler gelirse eşitlik ihlâl 
edilmez mi? Türkiye'de hırsızlık suçunu işle
yenler şu istisnai yargılama usulü ile muha
keme edilirler diye bir kanun çıkarsa bu Ana
yasaya aykırı değildir midir? Türk Ceza Ka
nununda yazılı suçları işliyenler öğretmen ise 
ıbu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu uygulan
maz; şu usul kanunu uygulanır diye getirilir 
ise işte orada eşitlik ilkesi ihlâl edilir. Yani 
defterdar ve malmüdürüne ayrı usul uygulıya-
caksln, öğretmene ayrı usul uygulayacaksın. 
Bütün kamu hizmetlerine ayrı usul uygulaya
caksın, jandarmaya, polise ayrı usul uygulaya
caksın. Anayasada, kanun önünde herkesin 
eşidolduğu ilkesi var. Bunun karşısında nasıl 
uygulayacaksın ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tığlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

TIĞLI (Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Diğer kanun ve tüzüklerde bulunan hüküm 
saklıdır demek, «o kanunun ve tüzüğün tanıdığı 
hükümleri tanımak ve kanunlaştırmak dernek 
değil midir, dediler. Saklıdır v.s. demeseydi, 
saklı değil miydi? Yani bu tasarı şu maddeyi 
getirmeseydi, tüzük ve diğer kanunların silâh 
kullanma yolunda tanıdığı haklar saklı kalmı-
yacak mıydı? O halde saklıdır demesi ona bir 
kanuniyet getirmemiş demektir. Yani diğer tü
zük ve kanunlardaki hükümler saklıdır kelime
sini koymasaydık, bu kanuna rağmen diğer tü
zük ve kanunlardaki silâh kullanma hakkı saklı 
'olmryacak mıydı? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Belki de zımnen 
ilga edilecekti. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Müsaade edin. Mülga mı 
olacaktı. Nasıl mülga olabilir? Çünkü bu tas
rih ediyor, iki suça inhisar ettiriyor; adam öl
dürmek ve ağır hapis cezasına müstelzim olup 
da, 10 gün içinde teslim olmıyanlar, diyor, ilân 
«dilmiyenlere şâmil değildir. Buna rağmen di
ğer hükümler iptal mı edilmiş olacak? ilân edil-

miyen sanıkların takibi ve o sanıkların takip 
sırasında aleyhe silâh kullanma hükümleri iptal 
mi edilmiş olacaktı? Yani, saklıdır dediği için 
mi saklı oluyor? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, usulü müzakere.. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Dese de saklıdır, demese 
de saklıdır. Demin ki sözünüze iştirak ediyo
rum, bir nevi haşivdir. 

MEHMET KAZER (Kars) — Haşiv değil, 
lüzumludur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Nihayet, kaldı ki bir te
reddüdü izale etmek bakımından lüzumludur; 
acaba saklıdır demesek, bâtıl mı, iptal mi edil
miş sayılır diye bir mülâhazayı ortadan kal
dırması bakımından faydadan hali değildir. 
Ama, bir hukukçu için haşiv olabilir, ama her
kes hukukçu değildir. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Faide-i zaide. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Sonra buyurdular; «Ka
nun önünde herkes eşittir.» Şimdi bu eşitlik, 
herkesin eşit oluşu temel hakların zedelenme
mesi bakımındandır. Temel hakların, vatanda
şın menfaatlerinin zedelenmemesi bakımından
dır. Herkes ağır cezalık suçlarda dahi olsa du
ruşmaya giremiyebilir diye bir genel hüküm 
olsaydı; buna aykırı olarak, bu suçlardan sa
nık olanlar duruşmada hazır bulunmaya mec
burdur diye istisnai bir hüküm olsaydı o aley
he olurdu. Çünkü bunun hürriyeti tahdit edil
miş olurdu, iki sene mahkemeye devam etmek 
mecburiyeti tahmil edilirdi. Bu lehinedir. Bu
nu böyle mütalâa etmek lâzımdır. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Eşitlik bozulu
yor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Herkes ağır cezalı suç
larda duruşmaya iştirake mecburdur; bunlar 
istisnaidir, tabi tutulmıyabilir ihtiyari diye, hâ
kim isterse devam etmiyebilir. Ama, bunun le
hine devam etmeyebilirsin demesi, kimin hak
kına tecavüzdür? Eşitlik bakımından kimin hu
kuku zedelenmiş olacaktır? 

Saygılarımla. 
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SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Efen

dim, bir soruya Komisyon Başkanı cevap ver
medi. Arkadaşlarımız, bu tasarının Adalet Ba
kanının mütalâasından geçip geçmediği hususu 
üzerinde durdular, onun cevabını vermediler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — işitemedim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi sormuş oldunuz. 
SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Bu ta

sarı hakkında Adalet Bakanının mütalâası alın
mış mıdır, alınmamış mıdır? («Hükümet bura
da» sesleri) Hükümet başka, Adalet Bakanlığı 
başka. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Onu sayın Hükümetten de so
racağız. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, adlî kanunlarla idari kanunların çe
lişki halinde olduğu iddia ediliyor. Onun için 
Adalet Bakanlığı.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Tasarı 

Hükümetten gelir. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
ISALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Ben 

Başkanla konuşuyorum, sana ne oluyor. (Gürül
tüler) Aklının ermediği şeye karışma. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bir dakika
nızı rica edeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Bu sualin muhatabı.. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ederim, Sa
yın Tığlı. Sayın Hazerdağlı, hâdise şöyle; Sayın 
Betil konunun bu Komisyondan alınarak, Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna nakledilmesi lâ-
zımgeldiği hususunu izah etti ve bunu bir teklif
le de Genel Kurula getirdi. 

'Sayın Atalay şöyle buyurdular, dediler M; 
«Bunun bir usul yönünden ele alınması iktiza 
eder, önce bunu halledelim; şayet Genel Kurul 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna naklini uygun 
görürse burada beyhude yere vakti uzatmamış, 
beyhude bir ^müzakere yapmamış oluruz, bunu 
öne alalım.» 

Şimdi meseleyi usul yönünden ele aldık. 
Yüksek -malûmları olduğu veçhile, usul hakkın
daki konuşmalar lehte, aleyhte birer üyenin 
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onar dakikalık konuşması suretiyle neticelenir. 
Şimdi, konunun ehemmiyetine ve çok muhte
rem arkadaşlarımın bu konu ile yakından ilgi
lerine binaen, Komisyonun da ne mütalâada bu
lunduğunu sorduk; biraz geniş, yani usulün dı
şında izahta bulundular, o da sizi tatmin bakı
mından. Yoksa, bu kadarı dahi çoktu. Müsaade 
ederseniz konuyu intacedelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Teşekkür ederim. 

İBAŞKAN — Hükümete de soracağım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan. 
İBAŞKAN — Efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Mecbu

ren şu anda cereyan eden müzakerenin usulü 
hakkında! mâruzâtta bulunacağım. Şimdi bir 
önergenin müzakeresinin dışına çıktık. Sayın 
Komisyon Başkanı öyle ifadede bulundular ki, 
- beni mazur görsünler - hukukla tervici kabil 
olmıyan beyanlarda bulundular. Eğer müzakere 
açma imkânı varsa, lütfediniz hepimiz fikrimizi 
söyliyelim. 

'BAŞKAN — Efendim, bir defa önergeyi 
halledelim. Şayet Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna naklini uygun görmüyorsanız, o takdirde 
müzakereye devam ediyoruz zaten.. Bu usulü 
muhterem Grupunuzun bir üyesi teklif etti, mü
saade ediniz o usulü uygulıyalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başikanım, elbetteki sayın grupumuzun bir üye
si teklif etti. Ama, Sayın Komisyon Başkanı 
önergenin aleyhinde beyanda bulundular. Ka
nunun esprisi, maddeleri üzerinde uzun uzun 
izahatta bulundular. Halbuki bu izahatın büyük 
bir kısmı doğru değil, affedersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, usul ils esas, arasın
da karıştığı için bu böyle. Yani Anayasaya ay
kırılığı var mı, yok mu konusunu incelemek bir
kaç kelâmın içerisinde mümkün değildi, o yüz
den. Yofesa, haddizatında Komisyona, önergeye 
katılıp katılmadığını sormam kâfi idi, usul yö
nünden. Ama, ben sizi daha çok tatmin etmiş ol
mak bakımından, yüksek alâkalarınıza daha çok 
hizmet etmiş olmak bakımından bu imkânı sağ
ladım. Lütfediniz de daha genişletmiyelim, 
bunu, 

Sayın Tığlı, o halde ben usulü aynen uygu-
lıyayım, teşekkür ederim izahatınız kâfi. Buyu
runuz efendim. 
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Hükümet önergeye katılıyor mu efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDÎ ÖMEROĞ-

LU — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Lehinde, aley

hinde konuşuldu, önergeyi oylarınıza sunuyo
ruz. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir, efendini. Müzakereye devanı edi
yoruz. 

Sayın Sırrı Atalay söz hakkını kullanmış de
ğillerdir ; esası hakkında görüşecek misiniz efen
dim?... Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yasa tasarısı
nın tümü üzerinde görüşlerimi ifade etmeden 
önce, komisyonun sayın başkanının burada, bir 
usul müzakeresi sırasında, ifade ettiği bâzı hu
suslara değinmek isteyeceğim. 

Sayın sözcü getirilen hükümlerin azlığın
dan yakındılar ve bir zihniyetin ifadesi olarak 
şu hususta daha ileri metinlerin hasretini ifade 
ettiler. Dediler ki, keşke veyahut arzu ederdim 
ki, yahut gönül isterdi ki, ana veyahut baba, 
suç işliyen çocuk veyahut yakınlarının yerleri
ni bildikleri halde, bunları bildirmedikleri tak
dirde cezalandırılsınlar. Sayın Tığlı bilgiden do
layı bir cezalandırmanın hasreti içindedir. Sa
yın Tığlı ana - baba duygusunun insanın doğal 
hayatının tabiî icabı olan koruma gibi mübarek 
bir hasletin berhava ve bertaraf edilmelinin 
hasreti içindedir. Şüphesiz ki, toplumu, devleti 
korumak fertlerin ve devlet yöneticinin göre
vidir, ama bu görevlerin yerine getirilmesi sı
rasında da, bilgiden dolayı, münhasıran bi1 gi
den dolayı insanların cezalandırılmasını isteme 
d» savlam bir düşünce prensibi içerisinde mü

talâası mümkün olmıvan bir düşüncedir. İki 
ayrı dünyanın görüşüne sahiboluyoruz böyle
likle. Birisi; yeni suçlar ihdas etmek. Münhası
ran ve mücerret bilgiye sahibolmaktan ve bu 
bilgiden ötürü ihbarda bulun~namadan dolayı 
ceza hasreti içind» bulunma. Dig-eri de, ana, ba
ba. yakınlık duygularının bir tarafa raba*ra iü-
lebilmenhı hasret ve özlemi vardır, Böylolikla, 
iki kutfbu. iki ayrı görüsü ifade edeceği s. Benim 
hukukî anlayışım, benim insanlık duygularım 
odur ki; bilgiden dolayı ancak enffezisynn de
virlerinde ceza mubah görülmüştü ve o dönem
ler içerisinde hukukîlik kazanmıştı. Ancak, 
masbut ve ileri bir toplum hayatının dışında 
toplumda akrabalık, hele analık, babalık duy-

ı gulan ancak hor görülebilmiştir. Bunun dışmda 
bunlar mümkün değildir. Sayın Tığlı'mn bir 
hukukî anlayış içinde, bir çerçeve içerisinde de
ğil de görüşlerini, savunmaya yardımcı olmada 
duyduğu bir ihtiyaçtan dolayı ifade ettiğini 
zannediyorum. Yoksa, gerçekten hukukî bir an
layış olarak bunları burada savunduğunu tah
min dahi etmek istemiyorum. 

Şimdi, bunları ifadeden sonra yasanın tümü 
üzerindeki görüşlerimi takdim etmeye çalışa
yım. Toplumumuzun bir çalkantı içinde olduğu-

! nu, toplumumuzun dar boğazlardan geçtiğini 
inkâr etmeye imkân yok. Devleti koruyabil
mek, toplumu her türlü tehlikelerden masun 
bir hale getirmek için tedbirler almak yerinde 
ve gerçekten bir zarurettir. Ama, zaruret acaba 
miktarınca görülmekte midir? Sanır mıyız ki, 
sadece bu değişikliklerle biz mazbut va âdil bir 
devlet nizamının muhkem mesnetlerini temin 
edeceğiz?. Bunu sananlarla ben aynı görüşte 
değilim. Bir polis devleti, bir jandarma devleti 
ile bir toplumu bütün tehlikelerden masun hale 
getirmenin artık mümkün olmıyacağını bilme
nin zamanı gelmiştir. Bir toplumu, ancak sağ
lam ekonomik bir düzen, âdil ve mazbut görüş 
içerisindeki hukuk kaidelerinin iyi tanzimi te
min edebilir. Yoksa, sadece ceza hükümlerini 
artırmak, ceza müeyyidelerinin kapsamını ge
nişletmek ve yeni yeni bâzı tedbirler getirmek 
ile asayişi daha geniş anlamı ile bekaj/ı temin 
edecek ortamı yaratmak ve sağlamak mümkün 
değildir. Bunun tedbirleri köklü ve geniştir ve 
bugünkü dünyada bu daha çok ekonomik ve 
sosyaldir. Bunu bilmek lâzım. Ekonomik ve 
sosyal tedbirleri yeterince almadığımız müd
detçe. j^ani düzen bozuk olduğu müddetçe bu
nu sağlıyamazsınız. Bu düzen bozuk tâbirin
den derhal bir tepki duymaya da imkân yoktur. 
Düzenin bozukluğunu demokratik bir düzeci 
içerisinde ifade etmek ayrıdır, bir başka has
reti çekip bunu ifade etmek ayrıdır. Bunu 
bilmek lâzımdır. Bu sebeple benim ağzımda 
ifade edilen düzen bozukluğu ile bir başkası 
tarafından ifade elbette ki ayrı olacaktır. Dü
zenin bozukluğundan, ifadeyi mücerret kelime 
olarak hemen alıp, yaygarayı basmak da doğ
ru değildir. Meselelerin üzerine cesaretle yü
rüdüğümüz müddetçe çaresini buluruz. Yok
sa, bâzı kelimeleri tapu ilân edip onun ifadesin-
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den korkmamalı. Toprak reformu iki yıl ön
ce yaihut bir yıl önce ifade edildiği zaman bâ
zı kıymetli arkadaşlarımız bundan çok şikâyet
çi idiler, çok rahatsızlık duyarlardı. Her top
rak reformu tâbiri sanki bir tehlike işareti imiş 
gibi alınır idi. Ama, buğura artık o duruma 
geldik ki, hepimiz toprak reformunun zarure
tinde birleşebiliyoruz. Yani, bâzı kelimelerin 
ifadesinden hiç de hoşnutsuzluk duymaya lü
zum ve ihtiyaç yoktur. Şimdi, tekrar sözleri
me geleyim. Zarurette hepimiz beraberiz. Biz, 
gerçekten 12 Mart tarihine kadar bu kürsüler
de de acı acı ifade ettiğimiz gibi, süratle bir 
tehlikeye doğru gidiyor idik. Şimdi bu tehli
kelerin muhasebesini yapmaya ve niçinlerini 
aramaya da lüzum yok. Bütün bunların hiç
birisine lüzum. yok. Bir şey için ifade edece
ğim; Devlet ciddî tehlikelerle karşı karşıya 
idi. Bu ciddî tehlikeler nereden geldi, nasıl 
geldi, haaıgi safhalarda idi? Bunları iyice bilir 
isek tedbirleri ona göre alınır. Şimdi bunları 
da ayrı ayrı gözden geçirmeye ne lüzum ne de 
ihtiyaç var. önemli olan konu, toplumu çe
şitli tehlikelerden masun bir hale getirmenin 
çareleri nelerdir? Konu budur. Bu çare mün
hasıran bu mudur? Şüphesiz ki değildir. Şim
di, bu bir çare olarak düşünülüp getirilmekte
dir. Asıl çare değil. Fakat çarelerden birisi 
olarak zannedersem kıymetli İçişleri Bakanı 
da aynı görüştedir, tek çare değildir, ama, sar
sıntılardan, çeşitli asayişsizlik durumlarından 
Devleti kor uyup j kurtarabilmek için düşünü
len bir çaredir. Fakat, isaJbetli düşünülüp dü
şünülmediği hususunda belki aynı görüşte de
ğiliz. Ama, esasta beraberiz. Devleti tehlike
lerden masun bir hale getirmek için herkesin 
gücü yettiği nisibette çalışması gerekir ve ted
birler alınması mevzuu bahistir. 

Şimdi, getirilen hükümler nelerdir? Aslın
da getirilen hükümler bir iki değiştirme mad
desi olması gerekirdi. 296 ncı maddede deği
şiklik mi getirilmek isteniyordu? Bunlar ge
tirilebilirdi. Fakat, yasa yanlıştır, yasa tek
liflerine uygun değildir. Anayasa ile çelişkiyi 
ifade etmektedir. Bâzı hükümlerinde beraber 
olabiliriz, ama bu şekli ile mümkün değildir. 
Yani, önemli olan konu yasaları iyi getiremi
yoruz, tetkik edip getiremiyoruz. Meselâ su
nu şimdi kim tasvibeder? 

«2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhlrst Ka
nununun 16 ncı maddesinde yazılı hallerde», 
tu madde uygulanır. E, o satan mümkün. Bu
ru de-.neye artık lusum yok, Yani, 2559 
•sayılı Kanunun 18 ncı maddesine gürs polis 
zaten gerekli hallerde silâhını kullanabiliyor. 
Artık fcu, demin ifada edildiği gibi, haşivden 
ibarettir, lüzumsuzdur. Buna lüzum yoktur. 
Şimdi, yataklık, saklama. haber vermeme 
gibi suçlarda bir yeni suo unsuru getiriliyor; 
bir yenisi de cezalar artırılıyor. Bu değil mi? 
Bütün mesai 9, bu. Bâzı yen; rai s urlar ge
tirmek. Ama, 298 ncı madde baki kalıyor. Ka
nun tekniğine aykırı. Denilecektir ki; Türk 
Ceza Kanununun 295 ncı maddecine ya yeni 
bir hüviyet verilecektir, yahut onun bâzı hü
kümleri değiştirilecektir. Demin de ifade et
tim, 296 ncı madde gerçekten italya'dan alın
mış italya'dan alman ve bugün canlılığın: mu
hafaza eden başlıca hükümlerden birisidir. 
Nedir? 296 ncı madde cürüm işliyenleri sak
lamak ve cürmiin delillerini yok etmek husu
sunu kapsar. 

Şimdi asıl anamadde bu. Nedir bu? Cü
rüm Işliytnleri saklamak ve cürmiin delilleri
ni yok etmek cürümleridir. Şimdi bu asıl 
madde. Bunun yanını tiz şimdi bâzı ilâve
ler getiriyoruz. Ama, madde- saklı, Lladde bü
tün hüviyeti ile, bütün canlılığı üs mevcut. 
Şimdi, biz buna saklama mevzu-m :1a neyi 
getiriyoruz? Sade umu : «Filleri cephane tsmin 
eden.,.» Bu var raten. Yari, bugün s akla
nı?., kaçma veya firar halinde olanlara cep
hane temin etmek sucunun 296 n:ı maddeye 
göre cezalandırılması mümkün değil midir? 
Mümkündür. Bu jQm getirilen hükümler 
293 ncı maddede mevcut. 

Bana diyebilir misiniz ki, komisyon bana 
şunu ifade edebilir mi ki., firarda bulunan 
kimselere yataklık edenler, saklıyanlar, bun
lara cephane, silâh temin edenler, yakalanmış 
da mahkemeye verilmiş, mahkemelerimiz de 
bunlara ait ceza bulunmadığından dolayı mah
kûm edilmemişlerdir, beraat etmişlerdir. Şimdi 
biz yeni suçlar getiriyoruz! Halbuki 296 ncı 
madde gerçekten balan ne diyor? «Her kim 
ha.pie cezasından amğı olmayan cezayı müetel
sim bir cürüm işlendikten sonra bu cürüm icra
sında faillerle evvelce ittifak etmiş ve eürmü 
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neticelendirmekte yardımı dokunmuş olmaksı
zın bir kimsenin o cürümden istifadesini temine 
veya Hükümetçe icra olunacak tahkikatı yanlış 
yola sevk etmeye yahut Hükümetin araştırma
larına veya hükmün icrasına karşı faili gizlemi-
ye yardım eder veya her kim bu cezaları istil
zam eden bir cürrnün eser ve delillerini yok eder 
yahut bunları bir surette değiştirir ve bozarsa 
5 seneye kadar...» Yani bütün yardımları ya
parsa. Bunun içersinde saklıyan var mıdır? 
Vardir. Saklıyana silâh temin etmek... O ayrı. 
Bir silâhı temin etmek Ceza Kanunumuzun hü
kümlerine girer. Yani burada getirilen bu hü
kümler saklama ve yataklık etmenin dışında, 
bir hüküm olarak getirilen, eğer ayrıca silâh ve 
cephane nazarı itibara ahnacaksa, Ceza Kanu
nunun silâh tanıyanlar hakkındaki ayrıca hü
kümleri mevcuttur ve buraya dâhil edilebilir ve 
bunlar ceza görebilir. Şimdi, ne getiriyoruz? 
Asıl hüküm, ittifak etmeden önce ona yataklık 
etmek, onu saklamak. Şimdi, halbuki yeni 
getirilen bükümlerde ikinci bentte; «Bu fiil 
usul ve füruunun ve karı veya kocasının ve 
karde^m lehinde olarak isliyen kimse, asıl cü
rüm için kanunda tâyin edilen cesanm dertte 
birini geçmemek üzere cezalandırılır.» Burada 
ittifak etmeme hali değil, demek ki ittifak et
miş olacak. Ayrıdır. Türk Ceza Kanununda 
suçla ittifak halinde olmak ayrıdır, ittifak et
meksizin saklamak, bilmem ne yapmak, şunu 
temin etmek ayrıdır. Şimdi bu da karışmış bu
lunmaktadır. Gördünüz mü? Şimdi ittifakı 
alacak mıyız, ahmyacak mıyız? Halbuki aslın
da üçüncü fıkrayı, yani son fıkrayı okuduğu
muz zaman; ana, baba ittifak etmeksizin bilâ-
•hara saklamışsa, bilmem ne yapmışsa; ittifakı 
dahi alıyor. O halde son çıkrada ittifakı aldığı
mıza gere, 1 ve 2 nci maddede ittifakı alıyor 
muyuz, almıyor muyuz? Bunlar yok. Yarın 
mahkemelerin huzuruna gittiği takdirde yeni 
yeni meseleler çıkacak ve işte o zaman bâzı suç
lular kurtulabilecektir. Yani, gaye yakalamak 
istediğimize jratakîık eden, yardım. eden; haber 
vermiyeni falan illâ daha ağır ceza ile Cezalan
dırmak mıdır? Yoksa suçları daba muğlak 
bir hale getirip, unsur olarak içinde ittifak var
ındır, yok mudur şeklinde, mahkemelere gittiği 
zaman, avukatların müdafaası sırasında mı araş
tırılacak? İttifak etmeksizin, geniş bir unsur. 
Asıl esprisi buradadır. İttifak etmeksizin her 

hangi bir şekilde saklama ve yardım etmektir. 
Ama şimdi, getirilen hükümler içersinde ittifa
ka ait birinci fıkrada hiçbir hüküm yok, 
ikinci fıkrada hüküm yok. Yalnız, üçüncü fık
rada usul ve füruun var. Karı ve kocayı veya 
kardeşleri saklıyan kimse ne yapacak? «Fiilin 
icrasında faillerle evvelce ittifak etmiş» denili
yor. 

O halde bunu aldığınız takdirde, bir ve ikin
ci fıkralarda da ittifak etmiş olmak gerekecek 
mi, gerekmiyecek midir? Gördünüz mü şimdi, 
cok karışık hükümleri böylelikle kendiliğimiz
den getirmiş bulunacağız. Halbuki Türk Ceza 
Kanununun 295 ncı maddesi sarihtir. Ne ola
caktı? Getirilecek hükümde denecekti ki : Türk 
Ceza Kanununun 298 ncı maddesindeki fiilleri 
işliyenlere iki seneden beş seneye, yahut üç se
neden şu kadar seneye kadar ceza verilir. Di
ğer hükümler baki kalacaktı, diğer hükümler 
r-aklı kalacaktı. Çünkü gerçekten iyi hükümler. 

Ceza az, burada sisinle beraber olabilirdim. 
Çünkü para cezası asgari haddi çok az. Burada 
hep beraber yakınabilirdik, ceza az. Cezayı ço
ğaltabilmek yolları aranacaktı. 

Sakın şimdi yeni bir ceza daha getiriyoruz, 
diyoruz ki : «Silâh, cephane temin etmek, temin
de yardım etmek.» Gördünüz mü, şimdi teminde 
yardım hükmünü getiriyoruz. O kadar geniş 
olacak ki, kolay kolay kimse mahkûm edilmiye-
cek. ama kolay kolay çok baş ağrıyabilecek. 

Bir kimse bu yasada yazılı suçu işliyenler-
aLen birisine, sanıklardan birisine silâh temin 
ediyor ve bunu bir taksi ile yötürüyor, şoförün 
haberi yok, ittifak söz konusu değildir. Madde
de olduğu gibi ittifak etmiyecek ve haber ver-
miyeeek. Götürdüğü takdirde ne olacak? Yeni 
getirilen metindeki şu ifade bakın ne diyor : 
«Veya silâh, cephane temin eder veyahut bun
ların sağlanmasında yardımcı olursa...» Sağlan
masında yardım etti, arabasiyle götürdü. Buna 
da aynı cezayı vereceğiz. Yani bir kimse gide
cek, -saglıyacak, yardım edecek, her türlü şeyi 

. yapacak; bir de bu yardımların, saklanmanın 
içerisinde yardımı olacaktır. Yani uzağın uza
ğında adamın en ufak bir şekilde yardımı ola
cak, işte bu kadar genişlettiğimiz takdirde, bu 

| kadar ağır cezalar getirdiğimiz takdirde kolay 
s kolay mahkûmiyet cihetine gidilmez. Çünkü do-
j kyısiyle yardımı olana da aynı cezayı verecek-
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'Biniz, saMfy-ana da aynı cezayı vereceksiniz. 
•hüküm ti, aynı cezalar verilecektir. Gördünüz 
mü; Anayasa ve Adalet Komisyonuna niçin git-
:mesm? 

ÎTiçin 296 ncı maddeyi ağırlaştıran hülrüm-
ler getirmiyoruz? 328 ncı madde yine baki kala
caktır, değiştirmiyoruz da, asıl madde o. Asıl 
cürüm işliyenleri saklamak, cürüm faillerini 
saklamak ve cürüm, delillerini yek etmek... 
Cürmü 298 ncı maddede yazılı. Şimdi yeni bir 
madde gsiiriyoruz. Nedir bu yeni madde? Bu 
yeni madde, Tünk Öeza Kanununu değiştiriyor 
imu? Beğiştirmiyor. Yeni bir ceza. Yeni ceza 
-karşısında suç Bu suç 296 ncı madde ile de 
'ilgili. â&8 ncı madde de mer'i. Yeni hükümler 
"getiriyoruz ve yardım, edene ceza vereceğiz. Asıl 
• sâklıyanm, bilmem ne yapanın yanı babında ne 
'diyoruz? «.LSilâh. cephane temin eder veyahut 
bunların sağlanmasında...» Yani birisi silâh te
min edecek, bunu sağlıyacak, o sağladığı zaman 
diğeri yardim edecek, arabasını kullanacak ya
hut herfeanği bir şekilde yardım edecek ama 
ikisine de ceza. Yani yardım edene de aynı ceza, 
•Hani şu leyleğin suyunun suyu hikâyesi. Suyu-
'mrtı suyu -hikâyesine götürdüğünüz yahut Sayın 
''"Tığlı'n m biraz önce ifade ettiği, ana - babanın 
çocuğunu da ihbar etmesi gibi insanî duyguları
nı da zorlamaya gittiğiniz takdirde kolay değil
dir bunlar. Yani cezaların unsurlarını çoğalt
mak, uzun maddeler meydana getirmek sanırmı-
sımz ki, suçları önlemiştir. 

Türk Ceza Kanununu italya'dan aldık ve 
bugüne kadar 30 tane değişiklik yaptık, isviç
re'nin bugün tatbik ettiği 209 maddelik Ceza 
Kanunu mu daha teferruatlı yoksa şu 30 yamalı 
Ceza Kanunumuz mu daha teferruatlı? Bizde 
hırsızlık suçu 2,5 sayfa içerisinde, İsviçre Ceza 
Kanununda bu 4 - 5 satır içerisinde ifade edi
lir. Bizde çoğu kere hırsızlık suçunun unsurları 
IÎU kadar detaya indiği için açıkta kalır, bera-
atler olur, ama İsviçre'de kolay kolay olmaz. 
Kiçin? Biz çok geniş almaya başlarız, yeni ye-
r". unsurlar meydana getiririz; burada olduğu 
gibi. 

Bu kanunla suçu işliyene de aynı cezayı ve
receksiniz, yardım edene de aynı cezayı vere
ceksiniz; bunların sağlanmasında yardımcı 
olursa aynı cezayı alacaktır. Yani, suçu işliye
ne de aynı cezayı vereceksiniz, saklıyana da ay

nı cezayı vereceksiniz ve 'bunların sağlanma
sında yardımcı olana da aynı cezayı verecek
siniz. Sağlanmasında yardımcı olmak... insaf bu
yurun, ileride bunlar daha emin bir şekilde suç
ların işlenmesine yardımcı mı olacaktır, yoksa 
işlenen suçların cezasız kalmasında mı etkili 
olacaktır? işte siz bunu Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda Adalet Bakanlığının mütehassısları
nı çağırıp da sorsa idiniz, yani şu silâh ve cep
hane temin eden veyahut bunları sağlanmasında 
da yardımcı olanların cezalandırılması acaba 
mümkün müdür, tatbikatta, ağır cezalarda bun
lar işliyecek midir, yoksa bunlar işlemez mi di
ye tetkikleri yapsaydınız, bu madde gelir miydi 
Sayın Tığlı? Zannedersem gelmezdi. Siz de tat
bikatta bulunsaydmız, ceza tatbikatı içerisinde 
bulunsaydınız bunlar gelmezdi. 

Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesi in
cin işlemez bilir misiniz? Komünistlik suçları
nın tatbiki yönünden. Çünkü, çok muğlaktır, 
çok geniştir. Komünizmi tarife çalıştığı müddet
çe olmaz ve asıl şikâyetimiz buradadır. F-ğsr 
Türkiye'de komünizm suçları çök tatbikat gör
memiş ise, yani cezalandınlmanıışsa, bunun se
bebi de çok geniş bir madde içerisinde asıl sucu 
hâkimin takdirine bırakmamak çabasındandır. 

Şimdi hangisi ile geliniyor? Şunu ifade et
mek istiyorum. Muğlak hükümler getiriyorsu
nuz 296 ncı madde kalıyor, bunu değiştirmiyor
sunuz; bu getirdiğiniz hükümler ölü hükümler 
olacaktır ve işlemiyen hükümler olarak kala
caktır. 

Şöyle gelebilirdi : Türk Ceza Kanununun 
298 ncı maddesinin son fıkrasında ifade e'diler?., 
yani şuradaki şu suçlar, beş seneye kadar, iki 
seneden az olmamak üzere, ağır hapis cezası iîe 
cezalandırılır. Orada, zaten şu 1/4 ü aşamama, 
öbür tarafta yarıyı aşamama hükümleri var ve 
gayet iyi bir şekilde tanzim edilmiştir. Bunlar 
alınırdı ve bunlara da lüzum kalmazdı. Yani 
4 ncü maddeye lüzum yok. 4 ncü madde, Türk 
Ceza Kanununun 296 ncı maddesinde daha mü
kemmeldir ve bütün ceza ile suç arasındaki mü
nasebeti tesis etmiştir. Yalnız ceza azdır. Gaza
yı artırmakta sizinle 'beraberim. Ceza burada 
aygırdır, orada hafiftir. Bir tek o değişiklik ya
pılırdı ve böylelikle bu temin edilirdi, 

îDemekki şimdi getirilmek istenilen maddede 
sadece bir değişiklik getirilecekti, cezayı ağır-
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İaştırmak. Yeni unsurlar, yeni cezalar getirme
ye hiç lüzum yoktu. Cezanın artırılmasında be
raberim, ama onun dışında getirilen hükümler
le beraber değilim. Korkarım ki istenilen neti
ceyi vermiyecektir ve saklamalar, kaçmalar da
ha çok cezasız kalacaktır. Cezasız kaldığını bir 
kere gcrmiyelim, ondan sonra tesirini süratle 
kaybeder. Bu sebeple ve bu yönüyle buna müs
pet oy vermeye gönlüm razı değil. Aslında ya
taklık edenin, saklıyanm ağır şekilde cezalandı
rılması lâzım, gerekli. 226 ncı madde burada ih
tiyacı karşılamıyor, ama bu metinde bu şekliy
le neticeyi vermiyecek bir durumda. Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna gitmesi gerekli i:Ii. 

Şimdi bir diğer hususa geliyorum; bu se-
bable de komisyona gitmesini istiyeceğim; bu 
yönJİeriyle de komisyona gitmesini rica edece
ğim. 

Açığa alma hususunda da saym komisyon 
başkanı meseleyi çok ayrı bir açıdan, e ok iyim
ser bir şekilde ele aldılar ve beyyine külfetini 
yine karşıdakine yüklemektedirler. Bu pir te
minattır dediler. Neyin teminat-dır? Korku iğin
de olmasın.. Güzel, Korku içinde olmamanın 
teminatı iyi bir şey, ama bu keyfiliğin içinde 
olmak teminatını da verir. Sayın koalisyon bal
kanına meseleyi arz etmek istiyorum. 

Sayın Tığlı, haklısınız. Bu yetkilere sahibo-
lanlar korku içinde olmasınlar, isten el çek
tirme ve açığa alma tehlikesinden masun kal
sınlar. Ama, bir de aksi tarafını düşünün, Bu 
keyfiliğin teminatı da olmaz mı? O halde ne key
filiğin teminatı, ne korkunun teminatı c-isıın, 
bütün bu yetkiler - ben Sayın Hamdı özerle 
beraber değilim, ayrıca da yeni bir bağımsız 
içişleri Bakanlığı kurulsun, onunla beraber de
ğilim - İçişleri bakanlarınındır. Açjğa p.lnıa yet
kisi kimin olacaktır? içişleri Bakanınındır, baş
ka bir kimsenin değildir. Çünkü, kolluk kuv
vetleri oraya bağlıdır, jandarma da, polis de 
oraya bağlıdır, bütün bu yetkilerin kull^mîdığı 
yer orasıdır. Niçin takdir içimleri Bakanının el
masın? İçişleri Bakanı samanında ihtiyaç duya
caktır. Niçin yetki İçişleri Bakanının olmasın? 
Yani, isten el çektirme ve cç:ğa alma yetkisi 
niçin olamaz hükmünü getiriyornunu^ hım'-?. 
anlıyamıyorum, ben. Anayasaya aylan gördü
ğüm husus bu. Gerçekten kötüye kullanmış ise, 
ümidederiz ki, kullanmayacaktır. Ama, kullan-
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! mış ise, bu hükümler kötüye kullanılmış ise, iç
işleri Bakanlığı Cumhuriyet Savcısı hakkında 
soruşturma yapıyor, adlî görevin dışında ise da-

| ha savcıya gitmeden önce idari yönden takibat 
yapacaktır. Görev kötüye kullanılmış, meselâ 
müddetin içinde değilmiş, kanunda 10 gün ilâ 
30 gün içinde bir müddet tâyin edilmiş, içişleri 
Bakanlığı bu müddeti yanlış hesabetmiş ya
hut bu müddet henüz ilân edilmeden, burada 
derpiş edilen usullere göre suç mahallinde ilân 

j edilmeden, silâh kullanılmış ise yahut maksatlı 
olarak kullanılmış ise işten el çektirme niçin 
içişleri Bakanının yetkisinde olmasın? 

I Sayın komisyon başkanı dedi ki : Soruştur
ma bir teminat. Bu hususta sizinle beraberim, 

i ben ona itiraz etmedim. Yani şartların tahak
kukundan sonra silâh kullanılmış ise bunda bir 
soruşturma yok, ora ben itiraz etmedim. Ger
çekten bu bir teminat; onda sizinle beraberim. 

I Soruşturmayı Cumhuriyet savcısının yapması 
gerçek bir teminat; iyi olanlara itiraz etmedim. 
Ama, işten el çektiremez,.. Çektirecekt içişleri 

I Bakanıdır. Niçin çektirmesin? Suçu var ise ni-
| cin çektirmesin? 

Damştaya gitme veya gitmeme hususu da 
j bundan sonra münakaşa edilir. Saym komisyon 

başkanı bana şu teminatı verebilecek misiniz? 
Komisyon sözcüsünden şu hususu da öğrenmek 
istiyorum, Şimdi yasayı bu şekliyle çıkardık. 
Bu çıkarmadan sonra görev kötüye kullanıldı, 
vahim bir hal meydana geldi içişleri Bakanı 

j veyahut vali güvenlik kuvvetlerine mensup 
kimseye işten el çektirmek istediği, bu isin doğ-

ı rudan doğruya faili veyahut her hangi bir du
rumdan dolayı zan altında olanı Devlet Şûra
sına derhal gidecek. İçişleri Bakam veya vali 
bana işten el çektiremezdi, çektirdi diyecek. 
Gördünüz mü şimdi ne olacak? Yani, idareyi 
bir taraftan da kendiniz bağlayacaksımz. Hem 
bir taraftan idareye geniş etkiler, hem de bir 
taraftan idareyi bağlayabilmek... 

Böylelikle ifade ettiğim hususlardan dolayı 
Türk Ceza Kanununun 298 ncı maddecinin de
ğiştirilmesi gerekirdi. 

| Bir de 2559 sayılı Polis ve-Salâhiyet Kanıı-
I nunun hükümlerine ve jandarmanın silâh kul

lanması gerektiği hakkındaki mevzuata bâzı 
atıflar yapılmak suretiyle, iki değiştirme ile 
mümkündü. Bunun halli yeni cezalar, yeni usul-
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ler değildi. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâ
hiyet Kanununun 18 ncı maddesinde, jandarma 
silâh kullanmaya yetkili olan hükümlerinde, si
lâh kullanma yetkisi daha teminatlı bir süratte, 
insan hak ve hürriyetlerine daha sivri olmayan 
şekilde değişlikler getirilmek suretiyle istenilen 
neticeler C\ÛQ edilebilirdi. Ama, bu şekliyle müm
kün değildir. Yani, hazırlık kötü; ulaşmak is
tenilen maksat iyi, fakat getirilen şekil matluba 
muvafık değildir. Anayasaya aykırı hükümleri 
bünyesinde taşımakta, Türk Ceza Kanununun 
umumi esprisini bozmakta ve tüzüklere yasa 
yetkisinde, şimdiye kadar mevzuatımızda 
mümkün olmayan bâzı hususlar getir
mekte. Ahmet Demir Yüce'nin ileri sür
düğü Millî Korunma ile ilgili mevzuatın bu
nunla bir irtibatı kurulamaz. Bizde Millî Ko
runma bir kararname ile kurulmuştur. Millî 
Korunma mevzuatının mahiyeti bir kararname 
ile kurulmuştur ve Millî Korunma müessesesi 
ile beraber meselâ Türkiye Et ve Balık Kurumu 
Müessesesi bile bir kanunla kurulmamıştır, bir 
Millî Korunma mevzuatına dayanılarak kurul
muştur, Binaenaleyh, bâzı yasaların et balık 
mevzuatına veyahut Millî Korunmaya atıf yap
masının nedeni buradadır. Bu böyle değildir ve 
o işi tashih etmek suretiyle yapılmıştı. 

Bu kanun bâzı hükümler getiriyor, fakat tü
zük saklı. Ama hangi tüzük, saklı olan hangisi? 
Millî Korunmaya atıf yapılan tüzük ifade edi
liyor. Hangi tüzüğe? Çıkarılacak tüzüklere, 
mer'i olan tüzüklerin, yarın meriyetten kaldı
rılacak tüzüklerin hangisine? Hiçbirisine değil
dir. 

Yasalar bu şekilde hazırlanmaz. Yasalar 
dörtbaşı mamur hasırlanır ve yasalar bugünkü 
ihtiyaca değil, ilerideki ihtiyaçlara göre hasır
lanır. Yasalar tepki yasaları olmayacaktır. Ko
misyon başkanının ifade ettiği istanbul'daki 
bir olay için yasa getirirseniz bu mümkün değil
dir. Yasalar muayyen olaylara cevap vermek 
için getirilmez. Yasalar, Anayasaya uygım, usun 
ömürlü, Türk Ceza Kanununun umumi mevzu
atına uygun ve o espri içerisinde getirilir. 

iG-etirin 296 ncı maddeyi değiştirecek hü
kümleri, getirin 2559 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesine yeni hükümler ekliyecek teklifleri. 
îşte onun dışında yeni suçlar, yani mevzuatlar, 
korkarım ki, bunlar maksadı temin etmiyecsk-
tir. Yeni yeni hükümler yine getirilecektir. 

Çünkü, «işte hemen getirelim, hemen çıksın ve 
şu tarihte gelmiştir binaenaleyh doğrudur ve 
yarm lâzım olur» zihniyeti ile kanunlar getiril
mez. «Yarın bana lâzım olur, yarın ben kullanı
rım..» Hayır değil, iktidarlar daima geçicidir. 
10 sene, 20 sene, 30 sene, 50 sene sonra kullanıl
sın bu yetkiler. Bu yetkiler 50 sene sonra kulla
nılmak için yapılır. Yoksa muhtemel bir rüya 
ile, «iki sene sonra bir seçimden sonra ben kul
lanayım» ümidi içinde yasalar getirmenin hiç 
kimseye hayırı yoktur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hazer... 
Efendim, Sayın Hazer'den sonra söz sırası

na kayıtlı olanlar; Öztürkçine, Artukmaç, Di-
keçligil, Ürgüplü, Ekrem Özden, Ömer Ucuzal 
ve Saym Hazerdağlı arkadaşlarımız sıradadır
lar. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Öztürkçine bir defa konuştu. 

BAŞKAN — Usul hakkında bir defa konuş
tu. Saym Atalay da usul hakkında konuştuğu 
için, esasa ikinci defa demedik. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, üzerinde çok konuşulan bir mevzuda 
tekrar huzurunuzu işgal etmeye medbur kaldı
ğım için konuşuyorum. 

Bu kanun üzerinde yapılan eleştirilerin, mü
nakaşaların büyük bir kısmının kanunun yazı
lış tarzından çıktığı inancındayım. Kanun ga
yet kötü yazılmış ve şimdiye kadar bizim Mec
lise gelen kanunlar içerisinde, redaksiyon bakı
mından, en hatalı bir kanundur. Bu kanunun 
maksadı hepimiz tarafından benimsenecek ka
dar vazıhtır. Fakat, yazılışın kanun tekniğine 
uymıyan tarafları arkadaşlarımızın zihnini ka
rıştırmıştır. Bâzı maddelerin tahtında müste'tir-
dir metni maksadı, Yani satırların altındadır... 
Bu satırların altındaki maksadı biraz açıkla
mak lâzımdır. 

Mesele şu : 
İğtişaşın, karışıklığın içinden çıkmış bir 

toplumda, zabıtası itham altında kalmış, korku
tulmuş, sahipsiz bırakılmış bir ülkede bu hâdi
selerin verdiği tecrübelerle tedbirler almak lâ-
zıimgeliyordu. Bu getirilen kanun bu tedbirleri 
ifade ediyor. Zabıtayı korumak lâzım. Polis sa
hipsiz kalmış, Jandarma itham edilmiş. Bir suç
luyu, bir kaçağı, bir eşkiyayı takiJbeden, vuran 
veya yakalayan bir jandarma subayının aylar-
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ca, yıllarca mahkemelerce süründüğü, işten el 
çektirlldiği haller olmuştur. Bunlar zabıtanın 
şevkini kıran olaylar ve maalesef yanlış ve za
rarlı tatbikatlardır. 

Bu asla zabıtanın yaptıkları fiillerde suçlu 
sayılmaması anlamına gelen bir ifade olarak ka
bul olunmamalıdır, Elbette zabıta yaptığı mua
melelerde, vazifesini yaparken, silâhını kulla
nırken, kanunlar içinde kalmaya mecburdur. 
Ama, sadece kanunlar içinde kalma endişesi, 
her zaman itham edilme korkusu ve mahkeme 
ye verildiği zaman savunma imkânından mah
rum kalma endişesi, zabıtayı vazifeden alıkoyanı 
âmillerin başında geldiğini idarede bulunan ve
ya hâdiselere nüfuz edebilen herkes tarafından 
kabul edilebilecek açık bir gerçektir. 

îşte, bu havada böyle bir maksada uygun 
bir kanun getirilmek istenmiştir. Kısa konuşa
cağım için fazla teferruata girmiyeceğim. Eğer 
bu kanun Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa 
ek bir kanun olarak getirilse idi, kanaatimce 
biraz daha vazıh olabilirdi. O zaman jandarma
nın vazifesi dışında kalırdı denebilir. Ona da 
atıf yapılabilirdi. 

Şimdi, arkadaşlarımın bu kanun tasarısının 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna geçmesi tek
lifleri, meselenin vuzuhla kavranmamasından 
İleri geldiği kanaatindeyim. Ben Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna gitmesine muhalif oy ver
dim, sebebi şu : 

Anayasa ve Adalet Komisyonu bu heyetin 
bir parçasıdır. Tamamı mevcudolan bir heyette 
halle dilmiyen bir meseleyi, çare bulunmıyan bir 
meseleyi bir heyete havale etmenin fazla bir şey 
sağlıyacağına inanmıyorum, bunun için oy ver
medim, bir. 

İkincisi, bu tasanda Anayasaya açık bir ay
kırılık da görmüyorum. Fakat kanunlara aykı
rı, Ceza Kanununun falan maddesine aykırıdır. 
Elbette aykırı olacak. Yeni hüküm getiriyoruz. 
Ceza Kanununun filân yâ da filân maddelerine 
uygun bir tedbir icabetse idi eğer, buna lüzum 
kalmaz idi, o kendi halinde dururdu. 

Mesele şudur : 
Ceza Kanununun genel hükümleri, Ceza Ka

nununun şu veya bu maddeleri yerindedir, mah
fuzdur, saklıdır. Biz her kanunda bir şey arıya-
cağız; ceza prensipleri, umumi hukuk kaideleri 
ihlâl ediliyor mu, edilmiyor mu? Bu istisnai bir 

j hüküm getiriyor. Özel maksatlı, istisnai çerçe
veli bir hükümdür. Ceza Kanununun genel hü
kümleri de duruyor. 

Ben şimdi bu kanunun, ceza prensipleri ba
kımından ve genel hukuk açısından bâzı nokta
larını gönlümle tasvlbedemiyorum. Ceza Kanu
nuna aykırı değil. Yani Ceza Kanununun filân 
maddesine aykırıdır filân, o bakımdan değil. 
Elbette ayrı olacak. Yalnız bir baba ve ana, bir 
usul ve füru, kendisinin evlâdını saklaması ta
biî hukuk gereğidir. Suçluyu, yani bunun anla
mını biraz daha vâzih hale getirse idiniz, bu en
dişe olmaz idi. 

Bir bakşka nokta daha, kanun bir taraftan 
zabıtayı muhafaza etmesi, koruması lâzımge-
lirken, 3 ncü madde ile bir tereddüt daha ya
ratmış. O tereddüt de şu: 

Polis ve jandarma hakkımda savcı tahkikat 
yapacak. Ne zaman? Bu kanunun tatbikatı 
dolayısiyle. Yani «suç işlemiyen adam hakkın
da da âdeta takibat yapın» demek gıJbi. Bi
liyorsunuz, kanunları tatbikatçılar lâfzı ile 
tatbik ederler, yazılış tarzı ile. Gerekçesi ile 
değil. G-erekçe burada kalacak. Tatbikata gi
decek olan sadece bu maddelerdir. O bakımdan 
iyi yazılmamıştır. 

3 ncü madde hatalı yazılmıştır. 3 acü mad
dede muhafaza ödileoı birtakım tedbirler, der
piş olunan birtakım tedbirler daha vardır, iş
iten el çektirmeme tedbiri, duruşmadan vareste 
tutulma... Bunların hiçbirisi eşitliğe aykırı 
şeyler değildir. Bunlar hizmetin özelliğine gö
re alınması lâzım gelen tedbirlerdir. O hiz
met öyle gerektiriyor, bunun da sebeplerimi 
biraz evvel arz ettim. Bir suçlunun, bir sa
nığın duruşmadan vareste tutulması hâkim ka-

I rarına bağlıdır. Anı'a, hâMme bu hususta bir 
ışık tutmak vâzıı kanunun vazifesidir. Vâzıı 
kanun bu vazifesini yapıyor. Diyor ki, şunu 
yapacaksın. Vekâlet emrine alma, işten el çek
tirme gibi idari tedbirler uygulanmasın diyor. 
Bu adliyeyi takyidetmiyor, idareyi t'akyidedi-
yor. idareyi takyidetmesinin sebebi de, zabıta
yı takviye etmek maksadına matuftur. Yani 
anamaksadı iyi tahlil edebilirsek, bu endişe
lerin hepsinden kurtulabiliriz. 

Özet olarak arz ediyorum. Maddelere, fık-
1 ralara dokunmuyorum, geçmiyorum. Bir ka

nun genel prensipleri ile diğer kanunlara ay-
j kırı hükümler getirebilir. Bu taJbiîdî. Eğer o 
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kanun, genel hukuk kaidelerine aykırı ise, o I 
noktalarda eleştirilmeli, o noktalarda tashihi 
yapılabilmelidir. Yoksa, filân kanuna aykırı
dır, falan kanuna Şöyledir.. Onlar tabiîdir. 
Bu kanunda, eğer 1 nci maddede bâzı hüküm
ler getirilmese idi, meselâ Polis Vazife ve Se-
lâhiyet Kanunu ile Jandarma Teşkilâtı Nizam

namesi hükmü mahfuzdur, saklıdır, denmese 
idi, yeniden tereddütler hâsıl olacaktı. Son çı
kan kanun ile evvelki kanun arasında ihtilâf 
çıkacak idi. 

Bir faydalı izahtır, hiçjbir zaman bu tüzü
ğe vücut veren, tüzüğe kanuniyet veren bir 
ilbare de değildir. Sayın Komisyon Başkanı
nın da yetki ile temas ettiği gibi, o kamunun 
mevcudiyetini kabul ediyor. «O, zayit bu ted
birler» diyor. Yani sadece o tedbirlerle iş gö
remiyoruz. O tedbirler zait, bu tedbirler ola
cak demek istiyor kanun. 

Binaenaleyh, meseleyi tümü ile ele aldığı
mız takdirde, bir yeni devrenin, bir yeni dö
nemin, bir yemi ihtiyacı olarak getirilmiş olan 
bu kanun tasarısı, eksiğine, kusuruna rağmen, 
Devleti korumak, biran evvel idareyi, zabıtayı 
güçlendirmek maksadını güttüğü için müspet oy 
vereceğimi huzurunuzda ifade eder, Yüce He
yetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçime?.. Yok. 
Sayın Artukmaç.. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

(Başkan, sayın arkadaşlar; bu kanun tasarısı
nın büyük bir ihtiyacı karşıladığı inancında
yım ve bütün arkadaşların da aynı fikirde ol
duğunu zannetmekteyim. 

Ben, tasarı hakkındaki fikirlerimi birkaç 
nokta üzerinde kısaca arz etmek işitiyorum. 

Bunlardan birisi, Sayın Hazer arkadaşım 
da bahsetti, redaksiyon bakımından hakika
ten üzerinde durulması gerekli bir durum var
dır. Hiç de iyi bir redaksiyon değildir. Ka
nun, kanun tekniğine göre hazırlanmamıştır. 
ifadeler muğlaktır, açık değildir. Kanun ve 
tüzüklerden bahsedildi. Ben bâzı arkadaşları
mın düşündüğü gifoi düşünmüyorum. Birçok ka
nunlarda tetkik buyurursanız, bu kanun ve 
diğer falan falan kanun ve tüzüHerdeki hü
kümler baki kalmak üzere, diye hükümler 
sevk edilmiştir. Burada bir isabetsizlik yok
tur. Sonra tüzük, kanunun emirlerini yerine 
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gdtiren bir metin olduğuna göre, hangi kanuna 
atıf yapıyorsak, o kanun hükmünü yerine geti
ren tüzüğün de hükmünün baki olduğunu ifa
de etmek mânasında almaktayım. 

Sonra sanık veya hükümlü kimselerin belir
li süre içerisinde mutavaat etmedikleri takdir
de vurulmaları keyfiyeti vardır. Bâzı arkadaş
larım buna aykırı düşünce serdettiler ve mese
lâ dediler ki, «ıbir sanık hakkında böyle bir 
muameleye nasıl gidilir?» Bendeniz bu fikirde 
değilim. Metinde sarih hüküm vardır. Tev
kif müzekkeresi ve mahkûmiyet ilâmı mevcut 
bulunduğuna göre, zabıtanın artık başka bir 
husus aramasına lüzum ve mahal yoktur. Tev
kif müzekkeresi olan bir kimseyi icabında vur
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci maddenin 
(b) bendi burada haşiv ve lüzumu olmıyan, 
hattâ çok tehlikeli olan bir benttir. Burada 
diyor ki, «Polis veya jandarmaya karşı silâh 
kullanmaya filhal teşebbüs etmeleri halinde ise 
ihtara lüzum olmaksızın» diyor. Bizim teşki
lâtımızda görülmüştür, belki de çok görülmüş
tür. Bize silâh çekti deyip adamı vurmak iş
iten değildir. Hiç olmazsa ihtar müessesesini 
ve keyfiyetini kaldırmamak gereklidir. Bu 
bakımdan bu maddedeki (ıb) bendini çıkarmak 
icalbeder. Zamanı geldiği zaman görüşeceğim. 
Çünkü, buna zaten lüzum da yoktur. 2559 sa
yılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 16 nci 
maddesinin (a) bendinde ve yitne 16 nci madde
sinin (i) bendindeki hükümler bunu yerine ge
tirmektedir. 16 nci maddenin (a) bendimde 
diyor ki, «Nefsini müdafaa etmek durumunda 
kalırsa..» Yine 16 nci maddenin (i) bendimde, 
«Devlet nüfuz ve icraatına silâhlı olarak karşı 
gelmişse...» diyor. Buradaki bu hükümler za
ten burada ifade etmek istediğimiz hükmü ye
rine getirdiğine göre, bunu buradan çıkarmak
ta çok fayda vardır. Eski hükümler olduğu 
gibi yürür ve yürümelidir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, usulüne göre 
silâh kullanmıyan zabıta memurları hakkında 
isavcılık tarafından takibat yapılması keyfiyeti 
vardır. Burada savcı takibatı re'sen yapabi
leceği gibi, şikâyet üzerine de yapması lâ-
zlmgelir; tahkikat da açabilir, işten el çekti-
rilmemesi hakkındaki hükümde isabet vardır. 
Bu hüküm, zabıta memurlarına metanet veren 
bir hükümdür. Zabıta âmir ve memurlarını 
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takviye eden ve onları cesaretle vazifeye sevk 
eden bir hükümdür. Bâzı arkadaşlarımın ifa
desine zıt düşünerek bunun tam ve isabetli bir 
hüküm olduğu kanaatindeyim. Her halde eşit
liğe aykırı bir durum da yoktur, ilgisi de bu
lunmaması gerekir. 

Ceza müeyyideleri bakımından Sayın Hazer 
arkadaşımın fikrine katılıyorum. Bu hususta 
Ibâzı aksaklıklar vardır, olabilir, düzelebilir de... 
Bence büyük bir mahzur da teşkil etmemekte
dir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Efen

dim, önce diğer hukukçu arkadaşlarımı dinle
dim, sonra Mehmet Hazer ve Artukmaç arka
daşımı dinledim. Bu son iki hukukçu, arkada
şımı dinledikten sonra içim acildi Diğer hu
kukçu arkadaşlarımızın hakikaten fikirlerine 
hürmet etmekle beraber, kendileri bir taraftan 
Devlet otoritesi ve Devlet kuvveti olsun diyor
lar, bir taraftan da kanun hâkimiyeti olsun di
yorlar. Buna mukabil, kanunun tatbikat safha
sındaki meselelerde bir acaip davranışın içine 
giriyorlar gibi geldi, bana. 

Bu kanun tasarısı yerinde bir kanun tasarı
sıdır. Ben şahsan şuna kaaniim. Türkiye'de bü
tün memurlara vazife veriyorsunuz, mesuliyet 
veriyorsunuz, buna karşı salâhiyet vermiyorsu
nuz. Bu memurdan ne istersiniz ve nasıl Devle
tin işlemesini temin- edebilirsiniz? Maalesef Tür
kiye'de aksak olan taraf benim kanaatimce şu 
oluyor; vaaifeler veriliyor ama, salâhiyet veril
miyor. Zaten Türkiye'de şimdiye kadar olan ak
saklıklar, rabıtanın çalışamaması, Türkiye'deki 
serkeşlikler, Türkiye'deki başıboşluklar hep bu 
salâhiyet verilmemesinden ileri geliyor. Buna 
karşılık biz yine de asayiş temin edilsin diyo
ruz. Onun için bu kanun hakikaten daha etraf
lı, daha iyi, daha kısa yazılabilirdi ve daha iyi 
olurdu. Ama bu kanunun böyle gelmesi bile bi
zim içimizi acıyor. Bundan sonraki gelen ka
nunlar vazıh yazılsın, kısa yazılsın, uzun cüm
lelerle ifade edilmesin. Arkadaşlarımın dediği 
gibi öyle olmuş. 

Şimdi, diğer konuşan arkadaşlarımız da şu 
meseleye değiniyor. Ekonomik düzen, sosyal hâ
diseler meselesini ortaya atıyorlar. Avrupa ül
kelerindeki cemiyetleri tetkik edelim. Bakıyo
ruz ki, iktisadi refah yerinde, plânı yerinde ama, 

bununla beraber kâfi gelmiyor. Türkiye'de ta
mamen iktisadi refahı ve aynı zamanda sosyal 
meselelerimizi de temin edelim. Acaba, bir Dev
lete, yani, Devlet kuvvetlerine mesuliyetinin ya
nında salâhiyet vermezsek, bu iş yürür mü, yü
rümez mi? Nitekim, Türkiye'de şimdiye kadar 
yürümemiştir ve yürümüyor. Gönül ister ki, 
Devlet bütün vazifelilere vazife verdiği kadar 
bunun yanında hakikaten salâhiyet de versin 
ve bu devam etsin, gitsin. Bu kısır çekişmeleri 
bizce bırakmalıyız. Onun için bir taraftan ikti
sadi düzen gelirken, bir taraftan da önleyici 
tedbirler, vazifeliye salâhiyet verici kanunlar, 
cnun yanında olmalıdır ve zaruridir. Nizam 
böyel kurulmuştur, böyle gelir, böyle gider. Bu
nun dışında başıboşluk olur. Nitekim, Türki
ye'de olmuş ve oluyor. 

1 nci maddeye bakıyoruz, kimlere karşı si
lâh kullanılır? Sarih. Gelecek sana silâhını kul
lanacak, nitekim hâdiseler gözümüzün önünde 
cereyan ediyor, öbürü polisi vuracak, zabıtayı 
vuracak fakat polis silâhını kullanmıyacak. 
Böyle iş olmaz, böyle Devlet de olmaz böyle 
Devlet anlayışı ve zihniyeti de olmaz, Türkiye'
de yerleşme de olmaz. Biz bunları kabul etme
diğimiz takdirde Türkiye'de anarşik hava de
vam etsin, demek istiyoruz gibi geliyor, bana. 
Anarşik hava devam etsin, polise hakaret edil
sin; vazifesini yapmasın gibi bir havanın içeri
sine de girmiş oluyoruz. Biraz ham hayallere 
kapılmıyahm. İktisadi düzeni, sosyal düzeni 
getir, bunun 3^anmda Devletin kanunları olmaz
sa, salâhiyet kanunları olmaz, vazifeliyi takviye 
etmezsen bu iş yürümez, yürüyemez ve Türki
ye'de Devlet nizamı olmaz ve gelişmez. Biz di
siplinli bir milletiz. Türkiye'de taklidi kanun
larla efendim, falan yerde böyle imiş, şöyle imiş 
diye diye Devletin gücünü bir tarafa atıp, di
siplinsiz ve başıboş bir cemiyet telâkkisine doğ
ru gittik. Maalesef bunun cezasını da 
çektik. Onun için kanaatimce bu ka
nun yerinde ve kabul edilmelidir. Bi
zim vazife görenlerimiz gelişigüzel vatandaşı 
hırpalıyacak kimseler de değildir, bu zihniyet 
ortadan kalkmıştır. Elbetteki hakşinas idare 
âmirleri ve vazifelilerimiz vardır. Şimdiye ka
dar zabıtalarımız da suçsuzun dışında yani, su
çu oîmıyanîara kötü muamele etmemiştir ve et-
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miyor da. Onun için bu kanun yerindedir, ka
bulü gerekir kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, bâzı takrirler var. 

Evvelâ Sayın Orhan Kor, «1659 sıra sayılı ka
nun tasarısı üzerindeki müzakerelerin kifayeti
ni arz ederim.» demek suretiyle kifayet isti
yor. 

Sayın Artukmaç, «1659 sıra sayılı kanun ta
sarısı müzakerelerinin saat 19,00 dan sonra ara
lıksız devamına karar alınmasını arz ve teklif 
ederim.» demektedir. 

Sayın îlyas Karaöz de, bu takriri tamamla
yıcı mahiyette, «Bugünkü Birleşimin 1659 sıra 
sayılı kanun tasarısı hakkındaki müzakere ve 
oylama işlemleri bitinceye kadar devamını arz 
ve teklif ederim.» demektedir. 

Şimdi 19,00 dan sonra da devamını karar
lamak başka şey, bıitinceye kadar aralıksız 
devamını istemek başka şey. Ama, yazılış 
böyle olmasına rağmen, her iki takririn de mu
radının aynı olduğu kanaatindeyim. Yani, 
aralıksız, kanun tasarısının müzakeresi bitin
ceye kadar devanı mahiyetinde birleşmiş olu
yorlar. 

Şimdi kifayeti oylamıyacağım. Zira vakit 
zaten kifayeti icâbettiriyor. Devamına karar 
verildiği takdirde kifayeti oylamıyacağım. 

Şimdi bu müzakerenin 19,00 dan sonra da 
aralıksız ve kanun tasarısının müzakeresi bi
tinceye kadar devamını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etniiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi müzakerenin kifayetini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1859 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki 

müzakerelerin kifayetini arz ederim. 
izmir 

Orhan Kor 

Aleyhinde ve lehinde söz istiyen sayın 
üye?... 

SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sırada kaç 'kişi vardır? 

BAŞKAN — Evet oylamaya müessir bir 
husus. 

Şimdi Sayın Ürgüplü, Sayın Özden, Sayın 
Ucuzal, Sayın Hazerdağlı, Sayın Demir Yüce 
sırada kayıtlıdırlar. Saynı Orhan Kürüm-
oğlu, da söz istemiştir. 
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Şimdi şu hale nazaran kifayet kabul edi
lirse, Komisyon veya Sayın Bakanın konuş
masından sonra son sözü sırada kayıtlı üye 
olan Sayın Ürgüplü'ye vereceğim. Bu itibarla, 
kifayetin aleyhinde söz istiyen var mı efen
dim? Yok. Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edimiştir. 
efendim. 

Hükümet veya Komisyon söz istiyor mu...? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Yok efendim, artık ta
vazzuh etti. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

— Çok kısa olacak. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; asayişe 
müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı hakkında değerli senatörlerin 
Mütalâalarını dikkatle izledim. Bu kanun ta
sarısı bir ihtiyacın ifadesi olarak huzurları
nıza gelmiş bulunmaktadır. Bilindiği 
üzsre jandarma eşkıya ile daha ziyade mü
saademe hallerinde suçlu duruma düşmekte
dir. Her müsademenin sonucu bir suçluluk hali 
meydana getirmektedir. Jandafmanın eşkiya 
ile müsademesinde eşkıyanın içinde silâhlı 
.olanlar meveudolduğu gibi, silâhsız kim
seler de eşkiya ile dağa çıkmaktadır. Müsaa
deme hallerinde eşkiyanm içinde olup da si
lâhsız olanlar da yaralanmakta veya ölmek
tedir. Jandarma bu halde silâhsız; bir kim
seyi öldürmüş olması doiayısiyle suçlu duru
ma düşmektedir. Halbuki eşkiya ile beraber 

I dağa çıkan kimse eşkiyaya yardım eden kim
sedir. Silâhsız olması onu suçlu durumda 
olmaktan kurtaramaz. Bu hallerde eşkıyanın 
karşısında jandarma zayıf duruma düşmekte 
ve vazifeyi yapmakta bir suçluluk. 
ve vazifeyi yapmakta bir suçluluk haline düşe
bilme endişesi taşımaktadır. Bu müsademeler, 
toplu halde yapılan müsademeler. Grup halin
deki eşkiya ile yapılan müsademe olduğu için 
jandarma, - biraz önce de ifade ettiğim gibi -, 
çok kuvvetli nişancı olması lâzımdır ki, elinde 
silâh bulunanı yaralıyabilsin, yahut silâh bulu
nanı tefrik edebilsin. Bu hallerde jandarma, 
suçsuz kimseleri öldürmüş olması doiayısiyle 

133 — 



Ö. Senatosu B : İ l i 8 . 9 . 1971 O : 1 

açığa alınmakta, işten el çektirilınekte ve bu 
durumda mahkemelerin uzun süre devam etmiş 
olmaları doiayısiyle vazife şevki kırıldığı g-ibi, 
vazife yapmış olmaktan dolayı da bir nevi ceza 
görmüş olmaktadır. Bu kanun bu ihtiyacı kar
şılamak ve zabıtanın kendisine mevdu görevi 
lâyıkı ile, cesaretle yapabilmek maksadı ile ha
zırlanmıştır. Teknik hususlarda sayın senatör
ler değerli mütalâalarda bulundular. 

Yalnız Anayasa konusuna kısaca değinmek 
istiyorum. Daha ziyade tüzük konusu ve eşit
lik konusu üzerinde durulduğunu tahmin ediyo
rum. Aldığım notlar da bunu teyidediyor. Bir 
kanunun tüzüğe atıf yapmış olması, arkadaş
larımın da ifade buyurdukları veçhile, o tüzüğe 
kanun kuvveti vermez. Onun varlığını teyide-
der. Atıf yapılan tüzük de yine usulüne göre, 
icabında bir değişiklik yapılmasına da mâni teş
kil etmez. Tüzük tüzüktür, yine usulüne göre 
değiştirilebilir ve yürürlükten de kaldırılabilir. 
O tüzüğün usulüne uygun olarak yürürlükten 
kaldırılmış olması şüphesiz ki, o kanunda ona 
hayatiyet vermiş olsa bile bir kıymet ifade et
mez. Huzurlarınızı fazla işgal etmek istemiyo
rum. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerimi 
sunarım. Hepinizin bildiği veçhile- memleket 
dar bir boğazdan geçmektedir. Dış ülkelerden 
gelen silâhlar, - bunu katiyetle ifade ederim -, 
bu eşkiyanın eline geçmektedir. Eşkiya gizlice 
sokulan silâhlarla teçhiz edilmekte ve maalesef 
bütün gayretleriimze rağmen bunun önüne geçe
memekteyiz. 

Usul ve füru meselesi üzerinde sayın sena
tör arkadaşlar önemle durdular. Anayasanın 
33 ncü maddesinde usul ve fürudan bahseder
ken bir beyandan bahseder. Hâdisemizde be
yan değil, daha ziyade usul ve füruuna silâh te
min etmiş olması, saklaması fiilen suça iştirak 
etmiş olması hali mevzuubahistir. Bir babanın 
oğluna silâh temin etmiş olması, ona müsademe
de mermi götürmüş olması, ona fiilinin deva
mında, eşkiyalığının devamında yardım etmiş 
olması onu suçsuz duruma sokmaması gere
kir. 

Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu ka
nuna gösterilen ilgi doiayısiyle jandarmanın da
ha rahatlıkla vazifesini yapacağına inanıyorum. 
Teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü buyurunuz. 

SUAD HAYEİ ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Bajkan, sayın arkadaşla
rım; bu geç saatte huzurunuzu işgal ettiğim 
için özür dilerim. Fakat mâruzâtım kısa ve da
ha ziyade birtakım müspet, tecrübevî hâdisele
re istinadedeceğinden, içinde tereddüdolan ar
kadaşlar varsa belki onların huzura kavuşması
nı temin edeceği inancı ile söz aldım. 

Geçmiş hâdiseleri hatırlarsak ve bilhassa Se
natomuzda cereyan eden müzakerelerde eski 
İçişleri Bakanımız Sayın Menteşe oğlu arkadaşı
mızın çetin olaylar karşısında polis ve jandar
manın ne kadar güçlükler içinde olduğunu izah 
ettiği celseler çok zamanımızı ve saatlerimizi al
mıştı. öyle hâdiseler geçirdik ki, bu hâdiseler
de suçlular ve şakiler «biz polis ve jandarmayı 
dinlemeyiz, Ordu gelsin onlarla konuşuruz» di
yebilmişlerdir. Yine, eyle hâdiseler olmuştur 
ki, hepimizin huzur ve sükûn içinde yaşamamızı 
temin eden jandarma ve polis vazife şehitleri 
vermiştir. Belki, İçişleri Bakanlığı ve Emni
yet Umum Müdürlüğü neşriyatında ne kadar 
jandarma ve polis zayiatı verdiğimiz ilân edilir
se, çok üzülecek rakamlarla karşılaşırız. Yine 
bu hâdiseler neticesi gün olmuştur ki polis 
bütün inisiyatifini kaybetmiş ve suçlunun üze
rine varamaz hale gelmiştir. Jandarma vazi
fesini yapmaktan, kendisine sizin karar ve ka
nunlarınızla verilen silâhını kullanmaktan ken
disini cebren menetmiş duruma düşmüştür. 

Camgöz hâdisesi, Fatih'te polislerin vurul
duğu hâdise, gözümüzün önünde cereyan eden 
silâhlı çatışmalarda vazifeli emniyet memurla
rının, jandarma ve polisin silâhını suçluya de
ğil, havaya ve binalara attığı günler olmuştur. 
Hatırlıyacaksmız, C. H. P. Başkanı Sayın inö
nü'ye kurşun atan, suikast yapan insan hapi-
saneden kaçmıştır ve meydan okuyup «Daha 
görülecek hesabım vardır» diyerek dağlarda do
laşmaktadır. 

Ben sorumluluk esnasındayken şimdi ara
mızda bulunan Sayın Mukadder öztekin Ada
na Valisi idi. Adana cezaevinde tahaddüsederı 
isyan hâdisesinde günlerce her saatbaşı te
lefon mükâlemesiyle çare bulmayı aramışızdır 
ve arkadaşımızın sükünetiyle, sabrı ile iş hal
ledilmiştir. Fakat böyle bir kanun eğer idare 
âmirlerinin elinde olsaydı o müessif olaylar 
daha kolaylıkla önlenirdi, Dünyadaki tatbika-
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tına Tbaİ£ir.ca arkadaşlar; gerçi hiçbir e^n^bi 
memleketin mevzuatını biz olduğu gibi almak 
îreobnriyetinde değiliz. Ama, usun teld'ıber ne
ticesinde bulunmuş usulleri de tatbik etmekte 
ve almakta fayda mülâhaza edilir.Dışarıda va
rile ile buiımduğum 3 memlekette de; e;ı mü
him memleketi?-1 olarak Almanya, ir.giUero ve 
Amerika'da polis ve en:niyet kuvveti ile jan
darmaların salâhiyetleri çok geniştir. Suçluyu 
sardıkları zaman megafonla yaptıkları ihtara 
karşı teslim ve silâh bırakma hâdisesi tahakkuk 
etmezse makinalı tüfekle tararlar ve o zaman da 

suçlu mu öldü, yanındaki birkaç kişi de mi 
canını kaybetti, diye düşünmezler. Düşündükleri 
yegâne şey memleketin asayişi, selâmjiı, suç 
işlemek hevesinin kah?edilmesi ve Devlet oto
ritesinin teminidir. Bunu düşünürler ve bunun 
için hareket ederler. 

Şimdi bize getirilen kanun birtakım zabı
talar koyuyor. Bu zabıtalara baktığımız za
man kanunun lehinde kanaat izharında bir 
mahzur kalmıyor. Şu şekilde: Evvelâ üzerin
de en büyük tereddüdü ve endişeyi arkadaşla
ra veren madde (b) fıkrasıdır. (b) fıkrası idam 
vs ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan 
birini veya birkaçını işlemiş olup da hükümlü 
veya hakkında tevkif veya yakalama müzekke
resi çıkarılan; yani artık bu vaziyette hâkim
den geçmiş. Hakkında yakalama müzekkeresi 
çıkarılan bu adamın, silâhlı olmak şartı ils em
niyeti ve asayişi ihlâl edecek fiilden devam et
tiği anlaşılıyor. Buradaki «ve» «va-ı rabıta» de
diğimiz eski birleştirici «ve» dir. Yani bunun
la beraber olacak. Hem böyle bir fiil işliyor, 
hem suçlu ve hem de silâhlı olarak memleke
tin emniyet ve asayişini tek basma veya toplu 
olarak tehdit ve ihlâl ettiği anlaşılıyor. O za
man İçişleri Bakanlığınca tesbit edilen esasla
ra göre «10-30 günde gel teslim ol» diye ilân 
ediliyor.. Mahallinde mahallî vasıtalarla, hattâ 
yeni yayın vasıtası olan radyo ve televizyonla 
da ilân ediliyor. Bu ilârdan sonra kendisine ih
tarda bulunuluyor ve ihtara karşı da muka
vemet ediyor ve ondan sonra silâh kullanılıyor. 
Yani, silâhı kullanma meselesi, arkadaşları ta
biî haklı olarak endişeye sevkeden bir husus. 
Kanunun tatbikatında bazı suiistimallerin, bâ
zı hataların işlenmek ihtimali düşünülebiliyor. 
Olabilir arkadaşlar, bugün, her kanunumuzda 
birtakım hatalar işleniyor. Biz kanun yapıyo-

j ruz, tatbikat başka türlü tecelli ediyor. Biz bâ-
zan hatalı bir şekilde bir madde tedvin ediyo
ruz, tatbikatta ta da o hata devam ediyor, bu 
da olabilecektir. Ama bütün mesele, temel 
Devlet asayişini ve Devlet otoritesini temin et
mektir, 

Şimdi, bu suça karşı, usul ve füruu mese
lesinde, işte merhamet saikası ile, ne yapalım 
evlâdıdır., çocuğudur, yeğenidir, binaenaleyh, 
suç işlemiş, gelmiş baba ocağına sığınmış, bu
na ceza vermiyelim denebiliyor. Arkadaşlar, 
burada mevzuubahsolan şey, ailevî rabıta ve 
onun muhabbet ve şefkati değil; yine o babanın, 
o annenin suç. işlemeye karşı duyduğu reak
siyonun etkisi ile, ister evlâdı olsun, ister ya
kını olsun, kanun önündeki görevlerini o kim
seye karşı da yaptığı, zamanlar olmuştur. Öy
le baba, öyle anne olmuştur ki, suçlu evlâdını 
elinden tutup polise teslim etmiştir. Bu terbi
yenin memlekette teessüsü, Devlet emniyetini 
ve Hükümete olan saygıyı ve itibarı teyideder. 
Yoksa affedilirse bu teşvik edilir, o zaman 
her suç işliyenin nasıl olsa bir usul füruu, ba
bası, annesi olduğuna göre, oralara iltica ve 
sığınmalar adliyenin hareketini, polisin mües
sir müdahalesini geciktirir ve çok uzun za
man alır. Zaten mahkemelerin ne kadar batı 
bir şekilde hükme vâsıl olduklarını daha üç 
gım. evvel sayan Yargıtay Başkanımızın açış 
nutkunda dinledik. Binaenaleyh, adlî cihazın 
bu kadar ağır işlediği bir memlekette, suçlu-
hattâ teşvik eden esaslar memleketin itibar 
ve asayişini çok zedeler. Tahmin ederim ki eğer 
bu kanun daha evvel gelmiş olsa idi, bundan 
evvel hepimizi üzen hâdiseleri geniş ölçüde ön
lemek imkânını bulurdu. Hiç tahmin etmem ki, 
ve hiç biriniz de beklemezsiniz ki, Sayın İçiş
leri Bakanı ve bakanlığı polise emir verecek, 
her hangi bir sirkat suçundan, yankesicilik
ten, hakaret suçundan teslim.olmak istemiyen 
bir insanı tabancayı çekip vurduracak. Böyle 

| bir şey mevzuubahsolamaz ve zabıtamız da 
| zaten, eğer bu bugünkü çekingenliğinden bu 
i kanunla kurtulabilirse biz, hayli şey kazanmış 
| oluruz ve memleket zabıtası ve emniyet kuv

vetlerinin çok zedelenmiş, örselenmiş olan iti
barı ve tesirsizliği de tekrar elde edilmiş ve 

I iade edilmiş olur. 
• Ben, kanunun çok faydalı bir netice geti-
; receğine, memleket ve Hükümet itibarını tak-
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viye edeceğine inanarak bunun lehinde karar 
almanızı yüksek takdirlerinize arz eder, hür
metler sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakere
ler böylece bitti. Şimdi maddelere geğirmesi hu- ı 
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... j 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. i 

ivedilik teklifini okutuyorum, öncelikle be
raber okunmuştu, ivediliği oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısı 

Madde 1. — Polis ve jandarma, diğer ka
nun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kal
mak üzere, aşağıda yazılı hallerde de silâh 
kullanmaya yetkilidir. 

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı hallerde, 

B) (A) bendindeki yetkiler saklı kalmak 
üzere, idam veya ağır hapis cezasını gerektiren 
suçlardan bir veya birkaçını islemekten sanık 
veya hükümlü olup da haklarında tevkif veya 
yakalama müzekkeresi çıkanları vs silâhlı do
laşarak emniyet ve asayişi tek başına veya top
lu olarak fiilen tehdit ve ihlal ettikleri anlaşı
lanlardan, teslim olmaları İçin İçişleri Bakan
lığınca tesbit edilen tarihte başlamak üzere 10 
günden az ve 30 günden çek olmamak şartiyle 
verilecek mühlet ile ad, san ve eylemleri de be
lirtilerek sanık veya hükümlünün dolaştığı böl
gelerde mûtat vasıtalarla ve uygun görülen ya
yın organlariyie Eadyo ve Televizyonla da ilân 
edilenlerin belirtilen süre sonuna kadar adlî 
makamlara, zabıtaya veya her hangi bir resmî 
mercie teslim olmamaları hallerinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hamdi 
Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) - Sayın Başkan, 
sayın senatörler, bu kürsüde üç senedenberi 
zabıta kuvvetlerinin, Devlet otoritesinin ayak
ta durması, sağlam olması, güçlendirilmesi yo
lunda en fazla konuşan arkadaşlarınızdan bi
riyim. Anarşiye karşı mutlaka bunların güç
lendirilmesini savunurken, burada muarız ses
ler de çok duydum. Bunu şükranla ifade ede
yim la, liz bir nokk a anlaşmış DU-

lunuyoruz. Ancak, benim demin tam bir mua
rız olarakdan şurada arz ettiğim hususlar, bu 
yetki inisiyatifi dağılacak olursa, biz zabıta 

• kuvvetlerini savunalım derken, onları daha çok 
badirelerin içine sokmuş olabiliriz. Çünkü, tak
dirî hükümler, inisiyatif yetkisi, yeteneği her
keste ayni derecede değildir. Bu bakımdan bun
ları çok iyi bir şekilde eğitmek gerekir. Han
gi hallerde silâh kullanılacaktır, hangi haller
de kullanılmıyacaktır. Bunları çok iyi, esaslı 
bir suretçe yetiştirmek lâzımdır. 

İkinci husus; ilân yetkisi, vur emri yetki
si mademki içişleri Bakanlığına verilmiştir, o 
halde açığa alınma yetkisi de verilmelidir. 

Diğer taraftan, 10 gün ilâ 30 günlük müh
let iliyor. Bu müddetin hangi noktasında 
bulunduğunu, hükümlüye veyahutta sanığa 
ilân ederken, bunun ilân edildiğini, tebellüğ 
ettiklerini nasıl anlıyacağız. Eğer gazete oku
ması yok-a, radyosu yanında yoksa, bunu te-
beâlüğ etliği hususunda tam bir kanaat getire-
bilccekmlyiz Çok kaçamak noktaları var bu
nun. kakat bunu tabiî şu çatı altında, Bammı 
gâ^el sahillerinde biz her şeyi sütliman gâr-
mektey^. Ama, Doğuda radyoyu görmiyen 
var. Sonra çeşitli dolaplar dönmektedir. Ha-
sunlarının kurbanı olabilecektir. Değil, o Do
ğunun bâzı semtlerinde sanık olmak, tanık ol
maktan dâhi üıkerekten gelmiyenler var. Bun
ları da hesaba katmamız lâzım. Şu halde, ev
velâ toplumu çok esaslı bir surette eğitmek lâ
zım. Sadece Deniz G-ezmişleri yanutta böyle 
yetiştirilmiş aydın eşkiyaları hesaba kataraktav., 
herkese o nazarla bakmak doğru d?ğii. Ben 
bu kürsüde anarşiye karşı Devleti güçlendir
me!;: yolunda, Anayasanın değiştirilmesi yolun
da savunmalarımı yaparken -buna lüzum yok
tur» diyenleriniz vardı. Şimdi görüyorum, be
nim iddiamı bana karşı gülerekten bâzı arka
daşların mırıldandığın?, hissediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLICÖLU (Kayser) — 
Herkes sizi tasvibediyor. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Yok tasvıbet-
miyorlar, tasvibetmiyenler de var. 

Arkadaşlar, eğer toplum zayıf bir ikticbı-
rm da başıboşluğu içinde ise, sanık veya hü
kümlü cesaret edipte mahkeme huzuruna dâhi 

umy: uıniarı gördük. Mahkemeye gel
diği saman hâkimin huzurunda kurşunlan dığ 

v^iT* ıbıta güçsüz, hakikaten 
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güçsüs bırakılmıştı. Temenni ederim, şimdi. za
biti. çok güçleniyor, güçlenmelidir de. Devlet 
otoritesi herşsyin üsütnde olmalıdır yo olacak
tır. Fakat, yalmz bunun suiistimalleri de çok 
ela çaktır. Savcının karsısına geldiği zaman, 
bir şahsı öldüren bir zabıta ferdi, hesap ver
mekte çok müşkülât çekecektir. Ben, bu mm 
e/'dişesi içindeyim. Zabıtayı, Devlet otoritesi
ni her şeyin üstünde tutacağız, ama göreceksi
niz sı, kürsüde arz ediyorum, zabıta içinde % 
000 mahkeme huzuruna çıkacaklar çoğalacak
tır. Tekrar ?.vz ediyorum, % 500 artacaktır bu, 
moksanlaşniiyacaktır. Bütün temennim, inisiya
tifi verecek kimseler esaslı, bir surette yetişti-
dirde bu, çıkmaz bir sonuca, varacaktır, ters 
rilsin, ilânlar da hakkiyle yapılsın. Aksi tak-
yiizü t ski ar dÖLÜş olacaktır, bu sefer de al-
t'iıdap. kalkarnıyacağız. 

Maruzatım, bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
varını? Yok. Birinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddenin (B) bendin
de sayılan hallerde 

a) Sanık veya hükümlünün teslim olması 
için yapılan (Teslim ol) ihtarından sonra, 

b) Polis veya jandarmaya karsı silâh kul
lanmaya filhal teşebbüs etmeleri halinde ise ih
tara lüzum o^uaksîzııı. 

Silâh kullanılır. 
Müsademe sırasında; sanık veva hükümlüye 

müsademe veya kaçmada va- • 
haklarında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde iki sayın 
arkadaşımız söz istemişlerdir. Sıra ile sös ve
receğim; buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 
Başkan. Yüce Senatonun muhterem üyeleri, ka
nun tasarısı üzerinde birçok arkadaşımla çok 
değerli fikirler ile sürdüler. Yalnız, başın
dan itibaren müzakereleri takibetmış olma
ma rağmen, meselenin, yani tasarının en zayıf 
noktası olarak kabul ettiğim bir noktaya ar
kadaşlarınım temas etmediklerini mikahade 
ettiğim için, ikinci maddede zikri gecen bu 
konuda izahatta bulunmak üzere söz aldım. 

Bir defa, peşinen arz edeyim, tasarı, gerçek
ten bir ihtiyacın cevabı olabilecek nitelikte ve 
geç kalmış olduğuna kaani olduğum bir tasarı
dır. Bunun çoktan gelip çıkması meclislerden 
geçmesi icabederdi. Fakat, bugüne kalmış, ama 
geç de olsa bu işi organize edip getirenlere 
minnet ve şükran duygularımı ifade ederim. 

Benim zayıf gördüğüm nokta su; dikkat 
buyurulursa 2 nci maddeyi aynen okuyorum: 

«Madde 2. — Birinci maddenin (B) bendin
de sayılan hallerde: 

a) Sanık ve hükümlünün teslim olması 
yapılan (Teslim ol) ihtarından sonra, fıkrası, ya
ni (a) fıkrası, bu fıkraya göre ihtardan sonra 
sanık teslim olursa ne olacak, olmazsa ne ola 
cak? 

Anladığıma göre, maksat, sanığın teslim ol
maması halinde silâh kullanılacağı merkezinde
dir. Fakat, bunu daha sarih şekilde ifade etmek 
icap ederdi. Bunun suiistimal etdilmesi muhte
mel olabileceği kanaatinde olduğum cihetle, 
bu endişemi izhar ediyorum. 

Zira, 1 nci maddede zikrediliyor, «idam ve
ya ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan bir 
veya birkaçını işlemekten sanık.»olmak; birin
ci şart bu, İkinci şart; «haklarında' tevkif 
veya yakalama müzekkeresi çıkarılmış olmak,» 
Üçüncü şart; «silâhlı dolaşarak emniyet ve 
asayişi tak başına veya toplu olarak fiilen teh
dit ve ihlâl» etmek. Dördüncü şart; «teslim 
olmaları için içişleri Bakanlığınca muayyen 
müddetle ilân yapılması» ve beşinci şart da; 
«••belirtilen süre sonuna kadar adlî makamlara, 
zabıtaya veya her hangi hir resmî mercie teslim 
olmamak.» Bu şartlar yerine gelmediği anda 
2 nci madde hükümleri cari olacak, 2 nci mad
de hükümlerinden (a) fıkrası tatbik mevkii 
bulduğu anda ela, sanık teslim olma niyetinde 
olmasına rağmen çekip vurma imkânını veren 
bir fıkradır bu. Niyet o değil anlıyorum, niyet 
o değil, ama suiistimale müsait bir tanzim şekli 
ile tanzim edilmiştir. Bu fıkranın şu şekilde 
tanzim edilmesinde isabet olurdu: 

«Sanık veya hükümlü teslim olması için ya
pılan (Teslim ol) ihtarından sonra teslim ol
maz ise» böyle olması icap eder idi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Evet, öyle olması icap eder. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Fa

kat, «teslim olmaz ise» ibaresi oraya konma
dığı için ihtardan sonra vurma yetkisi veren bir 
fıkra oluyor. Bu tehlikeli olabilir. Sayın Hükü
metin ve Komisyonun bu tehlikeyi önleme zım
nında, tasarıda bir değişiklik yapmamak kaydı 
ile, beyanda bulunmalarını ve bu şekilde anla
dıklarını, teslim olmaması kaydına bağlı olarak 
bu fıkranın kullanılacağını izah etmelerini is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım; bu kanun tasarı
sının en bozuk yeri bu 2 nci maddedir. Aslın
da 2 nci maddeye lüzum yok, burada. Şu ba
kımdan lüzum yok; 1 nci maddedeki hükümler 
2 nci maddede devam etmektedir. Yani, bura
da 2 nci maddede, 

«Birinci maddenin (B) bendinde sayılan 
hallerde;» dendikten sonra üst üste İM nokta 
(:) konmuş. Aşağıda saydığımız (a), (b) bend-
lerini ve son fıkradaki hükümleri, bu üst üste 
iki noktadan (:) sonra, birinci maddenin esası
nı taşıyan hükümler olarak getirmişiz oraya. 
Türkçede bu, büyük hata olarak kabul edilir. 
Yani, buradaki hükümler dikkat edilirse tada-
didir. Yukarıda saymış, 1 nci maddede büyük 
(A) demiş, büyük (B) demiş, sanki küçük (a) 
varmış gibi; bu ibare kullanılmasa olurdu. Ora
da küçük (a) ile başlayıp, ikinci maddede; 
«Birinci maddenin (B) bendinde sayılan haller
de.» dedikten sonra üst üste İM nokta (:) ko
yup, sanki ikinci maddedeki (a), (b) fıkraları 
1 nci maddenin bendlerinde sayılıyormuş gibi 
ifade edilmiş. Oysa ki, bir maddenin üst üste 
iki noktasından (:) sonrakiler ancak bunu ta
şıyan, yani üst üste iki noktadaki (:) hükmü 
taşıyan hükümleri altına alırlar. Oysa ki, bu 
üst üste iki noktadan (:) sonrakiler (B) ben
dinin içinde değildir, ayrı ayrı fıkralardır ve 
1 nci maddenin de içinde değildir. 

O bakımdan 2 nci maddenin buraya konuşu 
anlamsız oluyor. 2 nci madde olmasa idi, 1 nci 
maddedeki (A) fıkrasından sonra (B) ve (C) 
fıkralariyle bu iş halledilirdi. Hattâ son fıkra
daki ibare de, «Silâh kullanılır.» ibaresi de ye
rinde kullanılmamıştır. «... Lüzum olmaksızın 
silâh kullanılır.» ibaresi cümlenin sonunda kul
lanılırdı. Türkçede ayrı olarak «Silâh kullanı-
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lir» şeklinde metin arasında bir ibare kullanıl
maz. 

Aynca, yine son fıkrasında «Müsademe sı
rasında; sanık veya hükümlüye müsademede 
veya kaçmada yardımcı olanlar haklarında da 
birinci fıkra hükmü uygulanır.» deniyor. 

Bu ibare de yukarıya alınıp, «Silâh kullanı
lır». ibaresi sonuna konmak suretiyle yazılabi
lir. 

Yani, şu 2 nci maddenin düzenlenmesinde 
o kadar bozukluk var ki, bunu çıkarmak, 2 nci 
maddeyi tamamen, madde olarak, kaldırıp 1 nci 
maddenin fıkraları olarak yazmak daha doğru 
olurdu. Zira, hükmü devam ettiriyor. 1 nci 
maddedeki hükmün sonuna bakarsanız bitmi
yor. «... Her hangi bir resmî mercie teslim ol
mamaları hallerinde.» diyor bitiriyor. Halbuki, 
bunu dedikten sonra «... Silâh kullanılır» de
mek lâzım. Böyle dedikten sonra arkasından 
2 nci maddeyi getirmiş, 1 nci maddenin deva
mı olan hükümler burada yer alıyor, ikinci 
madde 1 nci maddenin (B) bendini 1 nci fıkra 
olarak almış; o fıkranın izahından sonraki hü
küm, 1 nci maddenin esasları değil. Yani, üst 
üste iki nokta (:) koymuş, sanki 1 nci madde
nin içerisinden çıkarıp, orada izah edecek bir 
durum varmış gibi getirilmiş. Yani, Türkçe ba
kımından bu madde gerçekten iyi tanzim edil
memiş. Bu yönü ile 2 nci madde kaldırılsa çok 
daha iyi olurdu ve birbirini tamamlıyan hü
kümler arka arkaya gelmiş olurdu. 

Bunu teklif ediyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümet bir 
izahta bulunacak mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Ben rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 1 nci maddenin son fıkrasında, 
«... Resmî mercie teslim olmamaları hallerinde» 
silâhın kullanılacağı derpiş edilmiş. Demek ki, 
silâh kullanabilmek için teslim olmama şart. 
Teslim olursa silâh kullanılmaz demektir bu ve 
bunu tatbik edecek şahıslar eğitilmiş jandarma 
ve polis olduklarına göre bu sarahat kâfidir. 

Sonra, 2 nci maddenin (a) fıkrasında «Sa
nık veya hükümlünün teslim olması için yapılan 
(Teslim ol) ihtarından sonra,» deniyor. Demek 
ki, ihtar teslim olması için yapılıyor. Teslim ol-
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sa da, olmasa da vurulacak olsa idi, (Teslim ol) 
ihtarına ne lüzum vardı? Yani, teslim olsa da 
vurulabilir mânasının çıkarılmasına imkân yok. 
Teslim olmasını teminen ihtar emrediyor ka
nun. Teslim de olursa silâh kuUanılmıyacağı 
tabiîdir. 

Tabiî kanunun tanzim ve ifade tarzında her 
zata mahsus olarak bir üslûp münakaşası müm
kün; çok mümkün. Bu böyle bir üslûp içeri
sinde yazılmış. Fakat, yanlış mânaya gelecek ve 
teslim olduğu halde dahi silâhın kullanılma ih
timalini yaratacak bir hükmü de taşımıyor. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı bir soru var, onu 

da lütfedin efendim. Buyurun Sayın Artuk-
maç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Saym 
Başkan, bu maddenin son fıkrasında bir atıf 
yapılıyor ve «... Birinci fıkra hükmü uygula
nır.» deniyor, ikinci madde, «Birinci maddenin 
(B) bendinde sayılan hallerde:» diye başlıyor 
ve küçük (a), küçük (b) bendi olarak devam 
ediyor; Ondan sonra diğer fıkralar geliyor. So
nunda, «... Birinci fıkra hükmü uygulanır.» 
dendiğine göre bu (a) mıdır, (b) midir veya 
ikisine de şamil midir? Bunun sarahaten ifade 
edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Artukmaç, bu
yurunu?; efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Efendim, «Müsademe sı
rasında sanık veya hükümlüye müsademede ve
ya kaçmada yardımcı olanlar hakkında da bi
rinci fıkra hükmü uygulanır» diyor. Bu birinci 
fıkra hükmü (a) fıkra sidir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Olmaz. 
Hayır, (a) ve (b) olması lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — (a) ve (b) olarak mütalâa 
ediyorsunuz değil mi efendim? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet. Bu
nu arz etmek istiyordum. Zabta bu şekilde geç
mesi lâzım, ikisine de şâmildir. Bunu okuyan
lar böyle anlıyacaktır, bunun için tavzih ettir
mek istedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Efendim, şimdi (b) ben
dinin uygulanmamasına imkân yok. Çünkü, 
esas silâhla mukabele etmesidir polisin. Yani, 
kanunda bu hüküm 'olmasa dahi tatbik edile

cektir o, Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesi 
icafoı olarak. 'Polise silâh çeken insana karşı 
polisin nefsi müdafaa hakkı var. Onun da tabi 
olduğuna şüphe yok. Ama, sarahaten ifade ede
lim ki, (a) ve (!b) bentlerine şâmil olmak üzere 
bu son fıkra hükmü cari olacaktır. Bunda hak
lısınız efendim. 

BAŞKAN —• Soru aydınlandı efendim. 
Şimdi maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun hükümleri dairesin

de silâh kullanan polis veya jandarma hakkın
da hazırlık soruşturması Cumhuriyet Savcıları 
veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. Da
va açıldığında sanık duruşmadan vareste tutu
labilir ve hakkında açığa alma, işten el çek
tirme işlemi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,. Buyurun sayıoı Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, madde her ne kadar an
laşılıyor ise de, bundan evvelki maddelerde de 
arkadaşlarımın vukufla izah ettikleri gibi, Ko
misyon Başkanı her ne 'kadar, «Sarihtir, başka 
mânaya gelmez.» diye burada çabalayıp izah 
ediyor, ama istediği kadar uğraşsın sakat gidi
yor. Yani, bundan evvelki maddelerde eksiklik
ler, düşüklükler olduğu gibi bunda da var. 

Şöyle ki; eğer maksat burada bu vazifeyi 
ifa ederken jandarma veya poliskı suç işledi di
ye mahkemeye verilmesinde, açığa almak sure
tiyle onu bir nevi korkuya sevk etmek ve va
zifeden alıkoymayı (önlemeye matuf ise ki, öyle 
anlaşılıyor, o zaman şöyle denmesi lâsımgelir-
di : 

«Dâva açıldığında sanık duruşmadan vares
te tutulabilir ve dâva sonuna kadar hakkında 
açığa alma, işten el çektirme işlemi uygulan
maz. «Böyle olması lâzım idi. 

Çünkü, burada kasıt, dâva sonuna kadar bir 
tedbir alınmasıdır, idari bir tedbir. Dâvanın so
nunda ne yapılacaksa yapılsın mânasına gelir. 
Ama, böyle yazılmamış. Tersini düşünelim, şöy
le düşünelim; açığa alınamaz, şöyle olamaz, 
böyle olamaz. Peki, mahkemeye gitti, mahkeme
den bahsediliyor, dâva yürüdü, sonunda mah
kûm oldu, ne olacak? Açığa almmıyacak mı 
mahkûm edilmiyecek mi, hapishaneye girmiye-
cek mi, rütbesi almmıyacak mı? Bunların hepsi 
olacak. E... O halde buradaki kasıt nsdir Dâ-
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va sonuna kadar tedbir olmak üzere bir şey ya- I 
pumasın; dâvanın sonunda belki de beraat ede
cek, O zaman ne diye haksız yere tedbir alınıp 
da bir jandarma yüzbaşısını açıkta bekletecek
siniz. Çünkü, tatbikatımı bilirim, ben de hâkim
lik, savcılık yaptım; gördük. Bunu önlemeye 
matuftur, ama öyle değil, öyle olmamış. Eksik 
yazılmış, düşük, Arkadaşım ne kadar çabalar
sa çabalasın bunun izahı öyle değil. 

Bakın arkadaşlar tekrar okuyorum. 
«Bu kanun hükümleri dairesinde silâh kul

lanan polis veya jandarma hakkında hazırlık 
soruşturması Cumhuriyet Savcıları veya yardım
cıları tarafından bizzat yapılır.» 

Bundan kasıt nsdir Tedbir almak. Suç iş
lediği zannı altında âmirin veya memurun o 
kadar vikayesine gidiliyor ki, bu ağır suçlar
dan dolayı bizzat savcı yapsın deniyor. Zaten 
biliyorsunuz, Ceza Muhakemeleri Usulünde, ge
rek zabıta âmiri veya 'gerek zabıta memurunun 
rütbeleri esas alınır, o rütbeye göre hangi sav
cının, kimin vazifeyi yapacağı da Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda yazılıdır. Buna rağ
men, onun dışına çıkmak suretiyle burada, bu 
suçluların yakalanması veya vurulması haline 
münhasır olmak üzere, işin ehemmiyetine bina
en bizzat bu sanıkların soruşturmasını savcıya 
vermek suretiyle ehemmiyet keşfettiriyor. Bu
nun bir devamı olarak da, bizzat savcılar ta
rafından yapılır dedikten sonra; «Dâva açıldı
ğında sanık duruşmadan vareste tutulabilir.» 
diyor. Duruşmadan da vareste tutuyor, vazifeyi 
ifaya devam etsin, alıkonmasm, diyor ve «... ve 
hakkında açığa alma, işten el çektirme işlemi 
uygulanmaz.» deniliyor. Ne zamana kadar? Dâ
vanın sonuna kadar. 'Bunu yazmamış, cümle dü
şük olmuş. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Mad
de sizin anladığınız şekilde değil; Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
E... Doktor, müsaade et de, yıllarca hâkimlik 
yapmış bir adam olarak, hiç olmazsa şu husus
ta da bana bu kadar söz hakkı ver, izninizi is
tirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben böyle anlıyo
rum, böyle olsa idi adaha iyi olurdur, cümle de 
düşük olmaz, tamam olurdu, tatbikatta kolaylık 
olurdu. Ama, olmamış, Ben de bir takrir ile bu- | 
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nun düzeltilmesini istemiyeceğim. Çünkü, sıkı
şık bir vaziyette geldi. Arkadaşım hiç olmazsa 
kürsüye çıksın, desin ki, evet, böyle anlaşılır, bu 
mânayadır ve böylece zapta geçsin. Ayrıca, bu 
bir esbabı mucibe olsun ki, tatbikatta da bir 
kolaylık temin edebilsin. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Kalpaklıoğlu'-
nun fikirlerine tamamen katılıyorum, 

Ayrıca, suç işliyen bir karakol kumandanını, 
suç işliyen bir yüzbaşıyı, bir albayı bu işin ba
şında bıraktığınız sürece mağdur olan kimse, 
onlar orada kaldığı müddetçe kendilerini her 
zaman bir baskı altında bulacak ve Anayasanın 
kişilere tanıdığı aynı seviyedeki haklar da ger
çekten zedelenmiş olacaktır. 

Bu bakımdan, eğer açığa alma işi olmıyacak-
sa, hattâ bu durulmalardan vareste tutmak gibi 
bir durum devam edecekse; bu, bugüne kadar 
hukuk düzeninde uygulanan suç işliyenlerin 
oradan uzaklaştırılmasını gerektiren esaslara ve 
hukuk düzenine aykırı bir hüküm o'atiriyor. de
mektir. Yani, diğer hükümlerle çelişiklik içinde
dir. Görüyoruz ki, bir vali, hattâ bir maliyeci 
bulunduğu yerde bir suç işlediği zaman orada 
kalsın, açığa alınmasın, görevine devam etsin 
ve ondan şikâyetçi olanlar, onun mahiyetinde 
bulunanlar, yahut da onu o yönü ile şikâyet et
miş olanlar onun gücü ve kuvveti altında, yö
netiminin gücü ve çeşitli imkânları altında kal
sın ve hakikat ortaya çıksın. Bu kolay değil
dir. Diğer maddeler gibi bu madde de kapalı. 
Yani, taşıdığı fikir bakımından bir açıklık ge
tirmiyor. 

Bu bakımdan, kanunun bütününün düzen-
îenişindeki Türkçe ve hukuk hataları yanında, 
kapalı fikirleri de ihtiva eden bir madde ted
vin edilmiş, Tasarı kanunlaşsa bile hukukî ça
lışmaları aksatacak, ve şahısları etki altında bı
rakacak hükümler getirmektedir. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Sayın öztekin. buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 

de söz istemiştim, 
BAŞKAN — Sonra sarfınazar ettiğinizi de 

duydum, aynı anda O yüzden- davet etmedim. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben gecenin 
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bu saatinde söz almak istemiyordum. Fakat, 
gayet açık olan bir madde biraz yanlış anlaşılı
yor gibi geldi, bana. 

'Bir adlî vaka tahaddüs etmiş, bir adam mü
sademede vurulmuş. Gayet tabiî ki, bunun dos
yası bir onay ile, yahut her hangi bir idari ve 
takdirî tasarruf ile ortadan kaldırılamaz. 

Bu madde de bir nevi murakabeyi temin edi
yor; «Adlî» deyin, «İdari» deyin, ne derseniz 
deyin; savcılıktan geçirilmek sureti ile acaba 
2 nci ve 3 ncü maddelerdeki şartlar yerine ge
tirilmiş mi diye ve onun kontrolü için vaz'edil-
miş, bu madde. Gayet tabiî, işten el çektirme 
müessesesi bu maddenin içine sokulamaz. Çün
kü, işten el çektirme Adliyenin değil, idarenin 
bir tasarrufudur. Hakkında adlî kovuşturma, 
yahut adlî bir murakabe yapılan bir kimseye 
idare âmiri tarafından işten el çektirilmesi ihti
lâf doğurur. Onun için buraya bunun Vaz'edil
mesinde isabet vardır. Misal ile arz edeyim: 
Bir jandarma komutanının bir müsademe
de - bir şakiyi vurması olayı otomatikman dos
yası ile savcılığın önüne gelecektir. Savcılık bu
nu tetkik ©derken onun idare âmiri olan vali ta
rafından işten el çektirilmesi, o olay dolayısı 
ile lüzumsuz bir idari tasarruftur. Bu madde
nin altına konulan bu fıkra, paralel işlemleri 
paralel idari tasarrufları ortadan kaldırmak 
mülâhazası ile konulmuştur. Çok isabetlidir. 

Bunu belirtmek için söz aldım, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyuru
nuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Arka
daşım konuyu gayet güzel izah ettiler, onun için 
sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Her kim birinci maddenin 
(B) bendinde sayılan sanık veya hükümlüyü 
saklar veya silâh, cephane temin eder veyahut 
bunların sağlanmasında yardımcı olursa, eyle
mi daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza-
siyle cezalandırılır. Şu kadar ki, bu ceza müd
deti asıl cürüm için kanunda tâyin edilen ceza
nın yarısını geçemez. 

Bu fiili usul ve füruunun ve karı veya koca
sının ve kardeşinin lehinde olarak işliyen kim-

j se, asıl cürüm için kanunda tâyin edilen ceza-
I nm dörtte birini geçmemek üzere cezalandırılır. 

Fiilin icrasında faillerle evvelce ittifak et
miş ve cürmü neticelendirmekte yardımı do
kunmuş olmaksızın usul ve füruunu ve karı ve
ya kocasını ve kardeşini saklıyan kimseye ceza 
verilmez. 

BAŞKAN — Sayın Hamdı Özer?... 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, 4 ncü madde de «Her kim bi
rinci maddenin (B) bendinde sayılan sanık ve
ya hükümlüyü saklar veya silâh, cephane temin 
eder veyahut bunların sağlanmasında yardımcı 
olursa, eylemi daha ağır bir cezayı gerektirme
diği takdirde üç yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Şu kada,r ki, 
bu ceza müddeti asıl cürüm için kanunda tâyin 
edilen cezanın yarısını geçemez.» 

Şimdi, «Şu kadar ki,» hükmüne göre mese
lâ, 12 senelik bir cezaya mahkûm ise 6 seneyi 
geçmiyecek. 10 senelik ise 5 seneyi 
geçmiyecek; 6 senelik ise 3 seneyi geç
miyecek. Peki, 3 yıl ceza yiyen bir kimsenin 
cezasının yarısı 1.5 sene etmektedir. 4 yıl ceza 
yiyen bir kimsenin cezasının yarısı 2 yıl et
mekte, 5 yıl ceza yemiş ise bunun yarısı 2,5 yıl 
etmektedir. Bu kimseler kanunun mutlak hük
müne göre 3 sene ceza ile mahkûm edilecektir. 
Bunda yanılmıyorsam bir adaletsizliğin bulun
duğu kanaatindeyim. Durumun Komisyonca ay
dınlatılmasını istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, buradaki 4 ncü 
madde 2 türlü suç unsuruna ceza getirmekte
dir. 

Birinci unsur; ilgili, silâh ve cephane temin 
ediyor. Yani, demek ki bu adam, ilgili olan ki
şi, ruhsatsız silâh temin ediyor ve ondan do
layı 3 yıl ceza yiyecek. 

Halbuki, fiilin icrasında faillerin cezası 3 
yıldan fazla olursa o zaman onun almış olduğu 
cezanın yarısı ile tecziye edilecekler. 10 yıl ce-

I za almış ise o zaman bunun cezası 5 yıl olacak. 
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İlgili f arzedelinı ki 2 yıl ceza almış ise bunun ce
zası yine 3 yıl olarak devam edecektir, Çünkü, 
ruhsatsız silâh taşıyor. 

Bu itibarla maddenin tedvini yerindedir, 
fevkalâde doğrudur. Aynen kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Madde çok sarih, izahını 
lüzumsuz görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru
nuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sual seklinde ifade ediyorum. Bu maddede ?on 
fıkra, «Fiilin icrasında faillerle evvelce ittifak 
etmiş ve cürmü neticelendirmekte yardımı do
kunmuş olmaksızın usul ve füruunu ve karı ve
ya kocasını ve kardeşini sakîıyan kimseye ceza 
verilmez:» diyor. 

Peki, bu hususta Ceza Kanununda hüküm 
var. Yani, yataklık etmek, suçluyu saklamak 
bizatihi Ceza Kanununa göre suçtur. («Usul 
ve fûruu, yalnız bunlara mahsus» sesleri) Ya
ni, bu, Ceza Kanununun şu anda hatırlı yamadı
ğım maddesi il ekabili telif halde midir, değil 
midir? Bu husus bir tetkikten geçmiş midir? 
Yani, tatbikatta bir çıkmaz noktaya girilme
sin. Bunun cevaplandırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Bayın komisyon, buyurunuz. 
P-EGÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Yine çok sarihtir ve öeza 
Kanununa da aykırı bir tarafı yoktur. Usul ve 
füruuna şpnıil olmak üzere bir muafiyet hali
dir. Suça iştirak etmemiş olmak kaydı ile usul 
ve füruuna tanınan bir muafiyettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Birinci maddenin (B) bendin
de yazılı ilîinm başlangıcı ve ne suretle yapıla
cağı Adalet ve İçimleri bakanlıklarına?. 6 ay için
de müştereken düzenlenecek bir yönetmelikte 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sös istiyen sa
yın üye?... 

SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç soru sormak 
istiyorlar, söz istiyen sayın üye var mı?... Yok. 
Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Burada, 
« 6 ay içerisinde müştereken düzenlenecek 
bir yönetmelikle...» diyor. 

Buradaki 6 ay mebde bakımından ne olacak
tır? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Kan.'̂ *<n v^'n^-l^v ta^bidir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu 6 ay
lık mebde yönünden, redaksiyon bakımından 
bir yanlışlık var demektir. Bu acaba, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay içerisin
de olmasın? («Doğru, doğru» sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA TIĞLI (Sakarya) — Doğrudur. 

BAŞKAN — Komisyon tasdik ediyorlar, Öy
ledir, diyorlar. 

Başka söz istiyen sayın üye?.. Yok. 5 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerin'de söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasan böylece Millet Meclisinden gelmiş ol
duğu şekli ile Cumhuriyet Senatosunca da ka
bul edilmiştir. 

Açık oylama sonuçlarını veriyorum : 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe ve 

Plân Komisyonunun toplantı halinde olması ve 
keyfiyetin Genel Kurulumuza bildirilmiş olma
sı sebebiyle önce yapılan açık oylamalarda ge
rekli ekseriyet sağlanamamıştır. 

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uy
gulanacak kanuna dair Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
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tasarısının açık oylamasına 72 sayın üye iştirak 
etmiş; 71 kabul, 1 çekimser oy çıkmıştır. 

Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mah
keme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebli
ğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 72 sayın üye iştirak etmiş; 71 ka
bul, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 23 Kasım 
1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
ıSwazilând Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 
1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notaların teatisi 
ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 72 sayın üye iştirak etmiş; 72 kabul 
oyu çıkmış ise de yeter sayı sağlanamamıştır. 

'Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka

nun tasarısının açık oylamasında 41 sayın üye 
oy kullanmış ve 41 i de kabul etmiş olmakla be
raber ekseriyet sağlanamamıştır. 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey - At
lantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasınla 
Kuvvetlerinin Statülüne dair Sözleşmenin VÎIÎ 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendine ek 
kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik Konseyi 
Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasında 
39 sayın üye oy kullanmış ve 39 kabul oyu çık
mıştır. 

'Böylece, arz ettiğim sebeplerin etkisi ile açık 
oylamalar tekrarlanac-aktır. 

Müzakereler burada bitti. Yarın 9 Eylül 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak iizare 
Birleşimi kap atıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

5, SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nıısret Tuna'nm, 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere memur atanmasına dair, yazdı soru 
önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çi-
Mngiroğlu'nun cevabı (7/784) 

Cumhuriyet (Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavas'sutlarınızı saygılarımla arz ederim. 

22 . 5 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 

Yeni Hükümetin güven oyu almasından son
ra 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden hangi memurlar; 
(İdare meclisi azaları dâhil) nereye ve nasıl bir 
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevk 

edilen, istifa eden, müstafi 
dışında bırakılan kimlerdir? 

T. C. 
Sanayi ve T i c a r i Bakanlığı 

Hususi 

savılan ve hizmet 

. 1071 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 5 . 1971 tarih ve 11320-10501-7/ 

784 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, 1, 2, 3, 4 ncü dsre-s-skre 
memur atanmasına dair yazılı soru önerge", ile 
ilgili bilgileri muhtevi cetvel ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

'Sanayi ye Ticaret B-ak~nı 
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Adı ve Soyadı— 
Memuriyet unvanı 

Eski Yeni 

1. M. Erhan Işıl 
2. H. Kâmran Baydur 
3. A. Muzaffer Demiray 

4. ihsan Çandar 

5. Hasan Ergeçen 

6. ibrahim Bir 

7. •Sabahattin Şerifoğlu 

8. Selâhattin Zorlu 

9. Kadir Gün 
10. Ali Emre 
11. S. Vehbi Türe 
12. Kudret Bosuter 
13. Kemal Yalman 

14. Zekeriya Turgay 

15. Avni Sılay 

16. AM Çimen 

17. Şecaattin Kaan 
Kayıt tarihi : 8 . 9 .1971 

M. t. i. T. İktisat Müşaviri 
Bakanlık Müşaviri 

E. B. K. Gn. Md. ve Yön. Krl. 
Bşk. 

E. B. B. Gn. Md. ve Yön. Krl. 
Bşk. 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Gn. 
Md. ve Yön. Krl. Bşk. 

E. B. K. Gn. Md. ve Yön. Krl. 
Krl. Üyesi 
T. C. Ziraat Bankası Gn. Md. ve 
Yön. Krl. Bşk. 
Hazine Gn. Md. Yardımcısı 

Hesap Uzmanı 
izmir Bölge Ticaret Müdürü 
Levazım ve evrak işleri Md. 
Açıktan 
E. B. K. işletmeler Müdürü 

T. C. Ziraat Bankası Gn. Müdürü 
Yrd. ve Yön. Krl. Üyesi 

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Gn. 
Md. Proje ve Yeni Tesisler Md. 
Sanayi Bakanlığı Müsteşar V. 
T. C. Sanayii. T. A. Ş. Mühendisi 
T. C. Ziraat Bankası Gn. Md. Mu, 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 

Bakanlık Müşaviri 

Bakanlık Müşaviri 

Bakanlık Müşaviri 

Sanayi Dairesi Uzmanı 

Bakanlık Müşaviri 
E. B. K. Gn. Md. ve Yün. Krl. 
Bak. 
Bakanlık Müşaviri 
Emekli 
Emeikli 
Bakanlık Müşaviri 
E. B. K. Gn. Md. Yrd. ve Yön. 
Krl. Üyesi 

T. C. Ziraat Bankası Gn. Md. ve 
Yön. Krl. Bşk. Vekâlet 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Gn. 
Md. ve Yön. Krl. Bşk. 
T. Ç. Sanayi T. A. Ş. Teknik 
Başmüşaviri 
Bakanlık Müşaviri 

Açık 
Açık 

ihsan 
tay il 

isteği 

Ulaştı 
dan B 

Müfet 

Açık 
Açık 
isteği 
isteği 
Açık 

ibrahi 

Hasan 

isteği 
Müfet 
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2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Dr. 
Lûtfi Bilgen'in, tiler Bankasının kâr payından 
1961 - 1971 yıllarında İçel ilinin hissesine düşen 
miktara dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun cevabı. (7/826) 

Cumhuriyei, Senatosu Başkanlığına 

iller Bankasının kâr payından 1961 - 1971 
yılları arasında her yıl İçel ilinin hisseline dü
şen miktarı ve bunların hangi köylere, ne mak
satla tahsis edildiğinin Sayın imar ve iskan Ba
kanı tarafından yazılı olarak acele cevaplandı
rılmasını rica eder saygılar sunarım. 

16 . 8 . 1971 
Dr. Lûtfi Bilgen 

içel Senatörü 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 6 . S . 1971 

Ankara 
Sayı : 1534 

Konu : içel Senatörü Dr. Lût
fi Bilgen'in yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 8 . 1971 gün ve 11673-12329-7/826 

sayılı yazınız. 
İçel Senatörü Sayın Dr. Lûtfi Bilgen'in ya

zılı çoru önergesinde sözü edilen iiler Bankası 
köy kalkınma paylarından «1961 - 1971» yıl
lan arasında İçel ili, ilçe ve köylerine yapılan 
tahsisleri gösterir liste ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Selâhattin Babüroğlu 

imar ve iskâ,n Bakanı 

İlce Köy 

Tahsisin 
Tahsıis yapıldığı 

yılı yıl Lira K. Tahsisin konusu 

Erdemli 
Silifke 
Silifke 
Gülnar 
Merkez 
Anamur 
Erdemli 
Gülnar 
Tarsus 
Merkez 
Anamur 

Merkez 
Mut 
Tarsus 
Tarsus 
Silifke 
Erdemli 
Mut 

Güıere 
Burunucu 
Susanoğlu 
Ovacık 
Mezitli 
Nasrettin 
Koeahasann 
Kavakoğlıı 
Cama la nı 
Kazanlı 

1959 
1959 
1961 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1904 
1965 

Çarolıpmaralanı 1965 

Tepeköy 
Yapıntı 
Yeniköy 
Sağlıklı 
Kargucak 
Lsenpınar 
Geç imi i 

i 9 05 
1966 
1966 
1967 
1967 
1968 
1968 

1961 
1961 
1963 
1963 
1963 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 

1967 
H:(3y 

1968 
1969 
1969 
1969 
1969 

34 
34 
50 
50 
97 
50 
50 
42 
42 

26 

26 
26 
26 
48 
48 
44 
44 

623 
623 
125 
125 
899 
749 
749 
235 
235 
828 
828 

732 
732 
732 
006 
006 
000 
000 

15 
15 
05 
05 
14 
57 
57 
92 
92 
71 
71 

80 
80 
80 
86 
86 
—• 

— • 

Manav inş. 
Manav inş. 
Plaj tesisi için. 
Turistik Motel ve tesis için 
Motel tesisi için 
Motel inşaatı 
Turistik Gazino inşaatı 
Turistik Lokanta inşaatı 
Turistik Gazino inşaatı 
Motel inşaatı 
Nasrettin köyünün yaptığı motele 
ortak 
Mcyva deposu inşaatı 
Zeytin dingi yaptırmak üzere 
Müşterek otel inşaatı 
Benzin istasyonu v. s. inşaatı 
Gazino inşaatı 
Turistik Gazino inşaatı 
Turistik Gazino ve motel inşaatı 
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6. — BÜZELTÎŞ 

130 ucu Birleşime konması gereken düzel-
tis : 

Sayfa 

11 

Satır 

6. — DÜZELTİŞ 

1652 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzel
tirler yapılacaktır. 

Yanlış 

Son satır 
10 ncu maddenin (e) bendinde 2 nci 
satır 

eksper 

Bir üye 

Doğru 

eksperlik 

iki üye 

13 -İS i5 j rak, mükerrer 27 den ikinci 27, 28; 28, 29; 29, 
30 olarak düzeltilecektir. 

11 nsi maddenin bent nuaıaraıarmdaki mü- j (.Düzeltiş numarası 110 ucu Birleşim tu-
kerrer 15 ten ikinci 15, 16; 18, 17, 18; 18, 19; , tabağının münderecatına da işlenecek. Numara 
19, 20; 20, 21; 22; 23, 23; 23, 21; 24, 25 ola- | müıtderecatta son madde olarak verilecek.) 
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Çocuklara Earşı Kafalı 
n;n uygam. b' 

[afiyetin Wt 
ıı hakkındaki kanun 

Kanuna dair Sözleşmenin onayla: 
.".'jına verilen oyların sonucu 

(Salt goğmıluk sağlanamamıştır. 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Salâhattin Özgür 
Muza ı'iVr Yurda Uulcr 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Üztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Mansur ülusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâoddin Yılmaztiuvk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

O' 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul ederler 
Reddedenler 

Çekimserler 
katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
. 72 

71 
: 0 
: 1 
: 109 
: 2 

[Kabul edenler] 

EDliiNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELAZIĞ 
S; • I i i a i tazerdağll 

hL/ji^\L Ax\ 
1-Yhmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Ilatujiuğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoiey 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rii'at Üztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 

Hüseyin Kal paldı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
L Ete m Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim. Saraçoğlu 

MUĞLA 
ılyas Karaöz 
daldım Mputeşeoğlu 

NİĞDE 
Hııdret Bay han 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Uıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Llayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
xv!i Al tu ut aş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaioğlu 

URFA 
Hasan O rai 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
T-vrık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gül ek 
Vehap Güvenç 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Fahri Korutürk 

— 147 — 



0. Senatosu B : 111 8 . B . 1971 O : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kasa il Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdüek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet ün a İdi 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAMSAR 
M. Kâzını Karaağfiçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bek a t a 
Turgut Cebe 
Tarh an Kapsnlı 
Yiğit Köker 
.tsrıiâil Yeti^ 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
P e h i ıı i Alp a şl an 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

[Oya katılmıyanlar] 
Cemalettin înkaya İSTANBUL 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BTTRDÜR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayaııgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortoe 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit ATtan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
ı; L'ci«ı rJrtug 

ERZURUM 
Ediip Sornuttîijğlu <İ.) 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deiiveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nafiz Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelânıoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrım (I. A.) 

KIRKLARELİ 
Ali Arkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Ak ya 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Atadıırrahman Bay ar 

MUŞ 
ısa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik A t avurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
I?mail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (İ) 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

— 148 — 



0. Senatosu B : 111 8 . 9 . 1971 O : 1 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

•+ •—^>©x« 
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Hukukî veya Ticari mevzularda Adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine da
ir Sözlesm&nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Seaai O Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öatekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Ctlâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BlTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

üye SL/ISI : 183 

Oy verenler : 72 
Kabul edenler : 71 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 109 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nazif Ergeneli 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Güm üş oğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Boz oklar 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
A. Orhan Sücrsan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uya s Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
KudreG Bayhan 

RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver I§ıkîar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti] 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Aka dh 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Fahri Korutürk 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 
AFYON KARAHÎSAR 

M. Kâzım Karaağaç'lıoğ'lu 
Ahmet Karayı ğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuı Bekata 
Turgut Cebs 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiç 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Omalet t in İnkaya 

[Oya hatılmıy anlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Ter iren 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay ( 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
(I. Â.) 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Ataaağun 

NÎĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali P«atilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayrî Dener 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüziin (1.) 
Ragıp Ün«r 
Âdü Ünlü 
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[Aç/tk üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivaı " 1 

Yekûn 2 
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Türkiye ile ingiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmenin Swaziland 
Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların teatisi ile yapılan And-
laşmanın onaylanmasının uygum bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk «sağlanatmamiiştır.) 

TABU ÜYELER 
Sezai O'Karu 
Selâhattin özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öıtekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BÎTLtS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Aîâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
('). Faruk Kmaytürk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Muoip Ataklı 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 72 

Kabul edenter : 72 
Reddedenler : 0 

Çekinserler •. 0 
Oya katılmıyanlar : 109 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneü 
ELÂZIĞ 

S&lim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Gümüşoğiu 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlligi! 

edenler] 
i Hüseyin Kalpaklı oğlu 
I Sami Turan 
| KOCAELİ 
j Hikmet Işmen 
I Lûtfd Tökoğlu 

KONYA 
l Sedat Çumralı 
| Fakih özlen 
' KÜTAHYA 
j î. Etem Erdinç 
I MALATYA 
ı Nurettin Akyurt 
i „ 

I Hamdi Özer 
| MANİSA 

Doğan Barutçaoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Mente§eoğlu 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
Emanullah Çelebi | Suphi Karaman 
Vehbi Ersü ! Kâmil Kararelioğlu 
Suphi Gürsöytrak ; Sami Küçük 
Kadri Kaplan Fahri özdilek 

SAMSUN 
H. Eııyer Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğîu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Suad Hayri Ürgüplü 

Mehmet özgün eş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
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ADANA 
Mehmet Unaldı 
(B§k.V.) 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaHh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zereöi (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTYÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip So.mumoğlu. (1.) 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deiiveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Lûtfj Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 

[Açık ü% 
Eskişehir 
Sivas 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (İ. Â.) 

KIRKLARELİ 
Alı A lirî*n 

- t ü l -/X_HYCM1 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

i Şevket Koksal 

f elikler] 
1 
1 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö, Lûtfi Hoeaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ei 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıne* 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Tayfur Sökmem (1.) 
Zerin T üzün 
Raffip Üner 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

» > • -
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Bizi ölümlerin tesMtine ait Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın acık oylamasına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'kan 
MuzaL'f er Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekiu 
AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDTN 
AJi Gemlettin Coşkun 

BİTLİS 
Orhan Kürümo»-lu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Melımett özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Acık üyelikler 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

183 
41 
41 

0 
0 

140 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Rifat Öztürkçme 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

[Kabul edenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KONYA 

Fakih özlen 
MALATYA 

Hamdi özer 
MANİSA 

A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİY AS 
Nurettin Ertürk 

[Oya katılmıy anlar] 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
MelıniPt Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
tsmail Yretiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

" ™ " ARTVİN " ~ ™ 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Hüseyin öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

Zihni Beti! 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURU AŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülck 
Velıap Güvenç 
Fahri Koratürk 
Suad Hayri Ürgüplü 

Mehmet Güler 
Cem alettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayanıgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 
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ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

EIıÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatımoğlu 
Edip Soımuııiioğlu (I.) 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
EK rem Ozdcn 

IZMİB 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (1.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (I. Â.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

[Açık m 
Eskişehir 
Sivas 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Vb d ı. rrahman Bayar 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Haldun Menteşcoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
! NEVŞEHİR 

t. Şevki Atasağun 
NÎĞDE 

. Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Aear 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SÜRT 
: Abdurrahman Kavak 

i elikler] 
1 
1 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
il i Altuntaş 

TRABZON •L A.\iA. J. JLJ U \*f X 1 

Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet îzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Tayfur Sökmen ( t ) 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

Yekûn 

» > • • • « 
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6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey - Atlantik Andlasmasma Taraf Devletler arasında Kuvvetleri-
•nin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendine Ek Kararın tadi
line dair Kuzey - Atlantik Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Mukadder üztckin 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Goskun 

BİTLİS 
Orhan Küriimoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BUESA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 39 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 142 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ELAZIĞ 

Salim Hazcrdağlı 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Rozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligii 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih T)zlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçjuıoğm 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

i SİVAS 
Nurettin Ertürk 

! Hüseyin öıztürk 
TEKİRDAĞ 

; Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

; Zihni Betil 
ZONGULDAK 

! Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
. Lûtfi Akadla 

Feridun Cemal Erkin 
ı Kasım Gülek 

Yahap Güvenç 
Fahri Korutürk 

j Suad Hayri Ürgüplü 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezaıi O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 

[Oya katılmıyanlar] 
Selâhattin Özgür : AFYON KARAHİSAR 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
( t Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTYİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

157 — 



O. Senatosu B : 111 8 . 9 . 1971 O : 1 

BİLECİK 
Mehmet Orlıan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUK 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
îbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İhsan Topaloğlu (B.) 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıbumn 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(i. Â) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (I. Â.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Açık ü 

Eskişehir 
Sivas 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

yetikler] 

1 
1 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

111 NiCİ BİRLEŞİM: 

8 .9 .1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

2. — Yüksek Hakimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakarımdan söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'in, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet işleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne

cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öiz^türkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun H6 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçıkanart'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

1.1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın. Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİS DEFA. 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kökeı- ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topa-loğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karmıa Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Geneli Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karana Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
(tealimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum-
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

10. — Üste fiilen taarruz suçundan hüküm
lü 1946 doğumlu Şevket oğlu Aykut Alpergün 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 1/375; C. Senatosu: 1/1261) (S. Sayı
sı : 1655) (D. Tarihi : 20.8.1971) (Eet) (Bitiş 
tarihi : 2.11.1971) 

X 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Se
natosu 2/339) (S. Sayısı : 1658) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 8 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi-
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihî : 
16 . 9 . 1971) 

X 2. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve (^ıantaâyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra-



porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
lihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 16.9.1971) 

X 3. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 28 
Kasım. 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin lSwaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı -. 1629) (Dağıtma tarihi : 
22.7.1971) (Bitiş tarihi : 16.9.1971) 

X 4. — Bâzı ölümlerin teslbitine a i/t sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 
16.9.1971) 

X 5. — 6375 sayılı Kaoıunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasıına Taraf Devletler arasın
da Kuıvvet'lerinin Statüsüne dair 'Sözleşmenin 

VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun 'bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28.7.1971) (Bitiş 
tarihi : 16.9.1971) 

6. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi 18.8.1971) 
(Bitiş tarihi : 2.11.1971) 

7. —• Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/80; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1263) (S .Sayısı : 1659) 
(Dağıtma tarihi : 23.8.1971) (Bitiş tarihi : 
9.11.1971) 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayu» : 1627 

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak kanuna dair 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet v e Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/380; 
C. Senatosu : 1/1229) 

(Not : M. Meclisi & Sayısı : 324) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2320 

16 . 6 . 1971 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinim 11 . 6 . 1971 tariMi 112 nci ©Meşinimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açöc oyla kaftral ©dilen, Çocuklara karşı Nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair 
Sözleşmenin onaylanmasının uyigım bulunduğu halikında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. ; 

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 9 . 12 . 1970 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve, Genel 
Kurulun 10, 11 . 6 . 1971 tarihli 111 ve 112 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 324) 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 1/1229 

Karar No. : 81 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

30 .6 . 1971 

Yüksek Başkaaıhğa 

Millet Meclisindin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek açık oy ile kalbul edilen, ÇocuMara foarşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Ka
nuna1 dair Söyleşmenin onaylanmasının uygun bulutniduğu hakkında kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının l ö Haziran1 1971 tariMi ve 2320 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönlderümekle, KJomisiyonujmuzuaı 30 Haziran 1971 tariMi Birleşiminde Dışişleri 
Bakanlığı temsleisi İde hazır buJumdrağu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasarı, 24 Ekim 1956 tarihinde La Haye'de akdedilen ve 10 Haziran 1970' tarihinde "imza
lanmış bulunan, «Çocuklara karşı nafaka mükellefine uygulanacak Kanuna 'dair Sözleşme» 
niıı oııayl anını asının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

24 Ekim 1956 tarihinde La Haye'de kabul edilen, «Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine 
uygulanacak Kanuna dair Sözleşme», çocuklara karşı nafaka mükellefiyetinden doğan ka
mum ihtilâflarına dairdir. 

Sözleşmede, evli bulunmıyan ve 21 yaşını doldurmamış olan kimseler çocuk olarak tanım
lanmakta ve çocuğun nesebi sahih, gayrisahih veya evlât edinilmiş olmaları; bakımından 
bir fark gözetilmemektedir. Sözleşme uyarınca bunlar, düz hat üzerinde bulunan hısımlarından 
nafaka taleb edebileceklerdir. Civar hısımlardan nafaka talebi ise Sözleşme dışında bırakılmıştır. 

Sözleşmede, Türk Medeni Kanununun 306 ve 310 ncu maddelerinde de benimsendiği üzere, 
nafaka ve nesep sorunları bir diğerinden tamamen ayrılmış ve Sözleşmeye dayanılarak ve
rilecek kararların, çocuğun ailesi ve nesep münasebetleri üzerine her hangi bir tesiri olmıya-
cağı esası kabul edilmiştir. 

Sözleşmeye göre, nafaka meselesinde uygulanacak yetkili kanun, nafaka talebinin ortaya, 
çıktığı anda çocuğun mûtat meskeninin bulunduğu memleket kanunudur. Ancak, uygulanacak 
yetkili kanunun mahallî âmme intizamını açıkça ihlâl etmemesi keyfiyeti de yine Sözleşme
nin 4 ncü maddesinde öngörülmüştür. 

Sözleşme metninde yer alan «mûtat mesken» deyişi, «ikâmetgâh» tan farklı olarak ve 
münhasıran fiilî ve maddi bir ATakıayı ifade amaciyle kullanılmış ve 'devamlı olarak bir muay
yen memleket dâhilinde bulunfmayı, orada oturmayı ve yaşamayı anlatmıştır. Bu nedenle 
de, «mûtat mesken» ile «ikâmetgâh» aynı mahalde bulunabileceği gibi, ayrı ayrı yerlerde 
olabilecektir. Nitekim, özellikle, velayet ve vesayet altındaki çocuklarda «ikametgâh» ile 
«mûtat mesken» in bir diğerinden farklı yerler olması çoğu kere karşılaşılan durumlar
dır. Bu durumlarda hâkim, her hâdisede, delilleri takdir ile çocuğun «mûtat mesken» ini 
bizzat ve serbestçe tâyin ve takdir edecektir. 

Sözleşme genel olarak bu kaideyi b enim s c aıiş olmakla beraber, bu kaideye iki de istisna, 
getirmiştir. 

Birincisi, Sözleşmenin 2 nci maddesine göıe, çocuğun ve dâvâlının dâvaya bakmakta olan 
'mahkemenin vatandaşı olmaları ve «mûtat mesken» lerinin de bu memleket dâhilinde bulun-
masıdırki, bu durumda, çocuğun, mûtat, meskeninin bulunduğu memleket kanunu yerine 
ham çocuğun ve hem de rıafaka mükellefi dâvâlının millî kanunlarının uygulanması yoluna 
gidilecektir. Ancak, bu istisna mutlak olmayıp devletlere yine sözleşme metninde gösteri
len hallerde seçme hakkı tanınmıştır. 

İkincisi, Sözleşmenin 3 ncü maddesi ile öngörülen ve çocuğun menfaatini ve lıimayesini 
gözeten istisna dırki, bu hükme göre, eoeuğun «mûtat meskeni» kanununun kendisine nafa
ka hakkı tanınmaması halinde, nafaka ihtilâfına bakmakta olan merci, çocuğu koruyucu ola
rak, bu kanun yerine kendi memleketinde yürürlükte bulunan kanunlar ihtilâfı kaidelerine 
göre yetkili olabilecek bir başka kanunu uygulayabilecektir. Bu kanun kimi zaman bir 
başka memleket kanunu olabileceği gibi bizzat hâkimin kanunu da olabilecektir. 

Arz edilen esasları ihtiva eden Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan 
tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1,2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşüknesi husu
sunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa, saygiyle arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskişehir Hatay Balıkesir 

R. Rendeci Ö. Vcuzal E. Bahadırlı N. Demirci 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1627) 
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Çorum 'Gaziantep Hatay İstanbul 
M. Şevket Özçetin İ. Kutlar M. Deliveli E. Özden 

Rize Sakarya 
M. Agun M. Tığlı 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 8:. 7 . 1971 

Esas No. : 1/1229 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 neci (Birleşiminde öncelik ve ivedilikle (görüşü
lerek açık oyla ıkabul «dilen, Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak kanuna dair 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
16 Haziran 1971 tarihli ve 2320 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 8 Temmuz 1971 tarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de ha
zır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Tasarı, 24 Ekim 1956 tarihinde La Haye'de akdedilen ve 10 Haziran 1970 tarihinde imza
lanmış bulunan, «Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair sözleşme» 
nin 'onaylanmasının uygun bulunmasını ögörmektedir. 

24 Ekim 1956 tarihinde La Haye'de kabul edilen, «Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uy
gulanacak kanuna dair sözleşme», çocuklara karşı nafaka mükellefiyetinden doğan kanun ihtilâf
larına dairdir. 

(Sözleşmede, evli bulunmıyan ve 21 yaşını doldurmamış olan şahıslar çocuk olarak tanımlan
makta ve nesebin sahih yahut gayrisahih «İması veyahut evlât edinilmiş olmaları keyfiyeti bir 
farklılık konusu kılınmamaktadır. 

Sözleşme uyarınca, çocuk alarak tanımlanan kişiler, düz hat üzerinde bulunan hısımlarından 
nafaka talebedeıbilmektedirler. Civar hısımlardan nafaka talebedilebilmesi sözleşme kapsamı dı
şında bırakılmıştır. 

Sözleşmede, Türk Medeni Kanununun 306 ve 310 ncu maddelerinde de 'benimsendiği üzere, 
nafaka ve nesep sorunları bir diğerinden tamamen ayrılmış ve sözleşmeye dayanılarak Yerilecek 
kararların, çocuğun ailesi ve nesep münasebetleri üzerine her hangi bir tesiri lOİmıyacağı esası ka
bul edilmiştir. 

Sözleşmeye göre, nafaka sorunların uygulanacak yetkili kanun, nafaka talebinin ortaya 'çık
tığı anda çocuğun mûtat meskeninin bulunduğu memleket kanunudur. .Ancak, (bu kaide benimse
nirken 4 ncü maddede de uygulanacak yetkili kanunun maıhaillî âmme intizamını İhlâl etmemesi 
keyfiyeti de öngörülmüştür. 

Sözleşme metninde yer 9Jİan «mûtat mesken», tâbiri ile, «ikâmetgâh» tan farklı olarak, münlba-
sıran fiilî ve maddi (bir vakıa ifade edilmiş ve devamlı olarak belli bir memlıeketlte loturmak ve ya
şamak anlatılmıştır. 

Bu nedenle, Sözleşmenin uygulanmasında «mûtat mesken» ile «ikâmetgâh» aynı mahalde ola
bileceği fgilbi ayrı ayn maihallerde de bulunabilecekleri keyfiyetleri ile karşılaşılabileceği kabul 
edilmiştir. 

Cumlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 16;27) 
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iNitekinL, ö^edli'Me, velayet veya f€»yat a tadaki çojeajtkliaîda., «ikametgah» &e «mûtat mes
ken» dm toâr drezinden ayrı yerller ©iması çoğu kere karşılsafjtoeaik durumlarcbar. Ba dıraurnlarda 
yargıç, çocuğun «mûtat meskeni» ni her hâdisede bizzat ve serbesiüçe tâyin ve takdir edecektir. 

ISözleşıme, genel olanak ibu kaideyi benimsemiş olmakla beraber, (bu kaideye iki de istisna getir-
mişltir. 

tBirdnjciisi, Sözleşmenin Ö nıoi maddesinde öngörülmüş olup, buma ıgöre, çıocuğun ve dâvâlının dâ
vaya bakmakta olan mahkemenin vatandaşı olmaları ve «mûtat meskenlerinin» de (bu memlekette 
olmasıdır. Bu durumda, çocuğun mûtat meskeninin bulunduğu memleket kanunu yerine, hem ço
cuğun ve hem. de nafaka mükellefi dâvâlının millî kanunlarının uygulanması yoluma 'gidilecektir. 
Ancak, bu istisna -mutlak olmayıp, devletlere, yine sözleşme meltninde 'gösterilen hallerde seçme 
hakkı tanınmıştır. 

llkâncisi, îSoızleşmendn Ö ncü maddeısınde öngörülen ve çocuğun mienfaaMni ve himayesini (göze
ten istisnadır M, buma g*öre, ıçocuğun «mûtat meskeni» kanununun kendisine nafaka hakkı Itanıma-
ması halinde, nafaka ihtilâflarına bakmakta olan mera, çocuğu korayuıcu olarak, bu kanun yeri
ne kendi memleketimde yürürlükte bulunan kanunlar ihtilâfı kaidelerine (göre yetkili fcılınabilen 
bir başka kamumu uygulayabilecektir. Bu kamun bir başka ülke kanunu olabileceği gibi bizzat 
yargıcın kanunu da olabilecektir. 

Arz edaHen esasları Jhtifiva etten közleşmenin onaylaoma«5snın uygun buiİusndı&ğraBja dadr olan ıta-
san ıkcHnisymTiflîrıı^ da beaıiınTisenaııiıgrtâr. 

H - IfMeıfc Meclisi meteinin 1,8 ve İS meü maddefeıri komTsyomrafliöaea da ^yne© kabul edilmiş-
itâr. 

IH - Tasarımını omahiyelti göteeHtlerelk G-mtil Kund^a öneelk ve ivedilikle ^T*%511mesi hustasum-
da istemde bulunulması da karar altına alınmıştır 

Cr-enel Kıcrulumı tasvipSerine arz tfltEramaik üzero Yîüksek ©aşkanîığa »saygı üe suaıuîtrr. 

Başkan! Bu kanunda Kâtip ve Sözcü Güreşim Samsun 
[Ankara Konya «ST. Orkon F. T&vetoglv, 

M. Vwel F. Edm 

Bursa Aâaaa Konya TsalMî Üye 
S. UrdL M. öztekin S. Çbmrarö* A. YMtz 

CniBİLnriyet Senatosu (S. Sayısı : 1637) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Çocuklara karşı Nafaka mükel
lefiyetine uygulanacak Kanu
na dair Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 Ekim 1956 
tarihinde La Hay e'de akdedi
len ve 10 Haziran 1970 tarihin
de imzalanmış bulunan «Ço
cuklara karşı Nafaka mükel
lefiyetine uygulanacak Kanu
na dair Sözleşme» nin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — [Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Çocuklara karşı Nafaka mükel
lefiyetine uygulanacak Kanu
na dair Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec-
I lisi metninin 2 nci maddesi ay-
• nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec-
I lisi metninin 3 ncü maddesi ay-
I nen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Çocuklara karşı Nafaka mükel
lefiyetine uygulanacak Kanu
na dair Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli-
- I since kabul edilen 2 nci madde 

I aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli-
- I since kabul edilen 3 ncü mad-

| de aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1!627) 





Toplantı : 10 I £*}f) 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | O İ O 

Hukukî ve Ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı evrakın ya
bancı memleketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları raporları 
(M. Meclisi s 1/383; C. Senatosu : 1/1235) 

(Not : M. Meclisi !S. ISayısı : 327) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2319 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı mem
leketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmalının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

y* ' Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 9 . 12 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 11 .6 . 1971 tarihli 111 ve 112 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1327) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 30 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1235 
Karar No. : 84 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleş/kninde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı mem
leketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 2319 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 30 Haziran 1971 tarihli Birleşiminde Dışişle
ri Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasarı, 15 Kasım 1965 tarihinde La Haye'de imzalanan «Hukukî veya ticari mevzularda adlî 
ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair Sözleşme» nin onaylanmasının uy
gun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, La Haye'de Milletlerarası Hususi Hukuk Konfe
ransı tarafından 15 Kasım 1965 tarihinde hazırlanan «Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mah
keme dışı evrakın yabancı memileketlerde tebliğine dair Sözleşme» Türkiye tarafından da 11 
Haziran 1968 tarihinde imza edilmiştir. 

Sözleşmenin amacı, hukukî veya ticari mevzulardaki adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı 
memleketlerdeki muhataplarına tebliğini sağlıya ?ak uygun usuller tesis etmektedir. Sözleşme bu 
suretle, Âkıd Devletler arasında adlî yardımlaş ma usullerinin basitleştirilmesini ve süratlendiril-
mesini temin edecektir. 

jSözleşme 31 maddeden meydana gelmekte ve ayrıca ekli formları ihtiva etmektedir. 
Sözleşmenin birinci bölümünde, adlî, evrakın yabancı memleketlerde tebliği usulleri düzenlen

mekte, makamlar tesbit edilmekte ve yazışmaların basitleştirilmesi öngörülmektedir. 
Sözleşmenin ikinci bölümünde, yukarda anılan düzenleme ve basitleştirme mahkemeden çıkmı-

yan evraka da teşmil edilmektedir. 
.Sözleşmenin üçüncü bölümünde, merkezî makamların (tâyin ve tesbiti, Sözleşmenin diğer ilgili 

•sözleşmeler ile <olan münasebetleri ve nihayet Sözleşmenin onaylanmasına ve yürürlüğe ginmesine 
ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Arz edilen .gerekçelerle getirilen ve Sözleşmeye taraf ülkeler vatandaşları ve resımî ve özel 
mercileri ile hukukî ve ticari münasebetleri buUman vajtanıdaışlarıımızın ve ilgili mercilerimizin 
bu ülkelerdeki işlemlerini basitleştirecek ve süratlendirecek esasları ihtiva eden Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı Komisyonumuzca da benimsenmiş
tir. 

II -Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 mcıi nnddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz >olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Samsun Tokatt Eskişehir Hatay 

B. Rendeci Z. Betil Ö. Ucuzal E. Bahadırlı 

Balıkesir Çorum Gaziantep Hatay 
N. Demirel M. Ş. Özçetin 1. Kutlar 31. Deliveli 

İstanbul Rizo Sakarya 
E. Özden M. Agun M. Tığlı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1628) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtına, Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dı§i§leri, Turizm ve Tanıtma 8 . 7 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 1/1235 

Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 ncd Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla (kabul edilen, hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı mem
leketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 2319 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 8 Temmuz 1971 tarihli Birleşiminde Dışişleri 
Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 15 Kasım 1965 tarihinde La Haye'de imzalanan «Hukukî ve ticari mevzularda adlî 
ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair Sözleşme» nin onaylanmasının uy

gun bulunmasını öngörmektedir. 
Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere La Haye'de Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansı tara

fından 15 Kasım 1965 tarihinde hazırlanan «Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme 
dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair Söyleşme» Türkiye tarafından da 11 Haziran 
1968 tarihinde imza edilmiştir. 

Sözleşmenin amacı, adlî ve mahkeme dışı evrakın üye devletler ülkelerindeki muhataplarına 
tebliğini sağlıyacak gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Bu düzenlemeler ile Sözleşme 
Âkıd Devletler arasında adlî yardımlaşma usullerinin basitleştirilmesini ve süratlendirilmesin! te
min edecektir. 

Sözleşme, 31 maddeden müteşekkil olup ayrıca, ekli formları ihtiva etmektedir. 
Sözleşmenin birinci bölümünde, adlî evrakın Âkıd Taraf ülkelerindeki tebliğ usulleri düzen

lenmekte, makamlar tesbit edilmekte ve yazışmaların basitleştirilmesi öngörülmektedir. 
Sözleşmenin ikinci bölümünde, yukarda anılan düzenlemenin ve basitleştirmenin mahkeme dışı 

evrak içinde geçerli olması temin edilmektedir. 
Sözleşmenin üçüncü (bölümlünde, ımerkeizî makamların teslbiti, Sözleşmenin diğer ilgili sözleşme

ler ile olan ilişkileri ve Sözleşmenin onaylanmasına ve yürürlüğe girmesine ilişkin hükümler yer 
almaktadır. 

Arz edileni gerekçeler ile 'getirilen Ve sözleşmeye taraf ülkeler vatandaşları ve resmî Ve özel 
mercileri ile hukukî ve ticari ilişkileri olan vatandaşlarımızın ve ilgili mercilerimizin Ibu ülkelerde
ki işlemelerini basitleştirecek ve süratlendirecek esasları ihtiva eden Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun (bulunduğuna dair kanun tasarısı Komisyonumuzca .da 'benimsenmiştir. 

n - Millet Meclisi metninin 1, !2 ve >3 noü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kaibul edilmiş
tir. 

I I I - Tasarının mahiyeti 'gözetilerek 'G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde 'bulumılması da karar altına alınmıştır. 

'Genel Kurulum tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan' Bu (kamunda Kâtip ve Sözcü Giresun Samsun 
Ankara Konya 8. Orhon F. Tevetoğlu 

M. Vural F. Halıcı 

Bursa Adana Konya Talbiî Üye 
8. Ur al M. öztekin S. Çumralı A. Yıldız 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1*628) 
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Anayasa ve Adalet Komisyo- 1 
nunun kabul ettiği metin 

i ı 
Hukukî veya Ticari mevzular
da Adlî ve Mahkeme dışı evra- i 
km y ab ayıcı memleketlerde teb
liğine dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Hukukî veya Ticari mevzular
da Adlî ve Mahkeme dışı evra
kın yabancı memleketlerde teb
liğine dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Hukukî veya Ticari mevzular
da Adlî ve Mahkeme dışı evra
kın yabancı memleketlerde teb
liğine dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — La Haye'de 
15 Kasım 1965 tarihinde im
zalanan «Hukukî veya Ticari 
mevzularda Adlî ve Mahkeme 
dışı evrakın yabancı memleket
lerde tebliğine dair Sözleşme» 
nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — Millet Mecli-
| si metninin 2 nci maddesi ay-
j nen kabul edilmiştir. 

| MADDE 3. — Millet Mecli-
I si metninin 3 ncü maddesi ay-
j nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1628) 



Toplantı : 10 _ _ _ • _ I # * * } £ > 
CUMHURİYET SENATOSU Se Sayısı 

Türkiye île İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin Swaziland Krallığına teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların teatisi ile 
yapılan Andlaşmamn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 

Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/433; 
C. Senatosu : 1/1233) 

(Not : M. Meclisi IS. Sayısı : 326) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3097 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin Swaziland Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli nota
ların teatisi ile yapılan Andlaşmamn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
dosyası tile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 11 . 2 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 11 . 6 . 1971 tarihli 111 ve 112 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 326) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayola ve Adalet Komisyonu 30 . 6 . 1971 

Esas No. 1/1233 
Karar No. 83 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisimin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kalbul edilen, Türkiye ile İngiltere araisımdaki 28 Kasımı 19-31 tarihli Adlî Yardım
laşma Sözleşmesinin SwaKİland Krallığına teşmiline dair (4 Etylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli 
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notaların teatisi ile yapılan Andlaşmaaıın onayla'imasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 3097 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 30 Haziran 1970 tarihli Birleşiminde Dışişleri 
Bakanlığı temsilcisi- de hazır 'bulunduğu halde (tetkik ve 'müzakere olumdu. 

I - Tasarı, Türkiye ile İngiltere arasındaki 23 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin tSwaizilland Krallığına teşmiline dair olan, 4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971 tarihli notaların 
teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde ide ifade edildiği üzere, 6 Eylül 1968 tarihinde bağımsızlığını kazanan 
Swaziland Krallığı Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığımıza müracaatla, 28 Kasım 1931 tarihin
de İngiltere ile Türkiye arasında akdedilip, bağımsızlığını kazandığı 6 Eylül 1968 tarihine kadar 
Swaziland'da da uygulanmakta olan «Hukukî ve ticari konularda Adlî Müzaıharet Andlaşıması» 
nın, söz konusu ülkenin bağımsızlığını kazandıktan sonra da iSwaziland!da uygulanabilmesini te
min etmek üzere, Sözleşmenin Swaziland Krallığına teşmiline dair bir Andlaşıma akdedilmesini 
teklif etmiş ve Dışişleri Bakanlığımız, bağımsızlıklarını yeni kazanan Afrika devletleri ile olan 
münasebetlerimizin (geliştirilmesinde memleketimiz dış politikası bakımımdan yarar 'görmüş ve söz 
konusu Krallığın teklifini ^benimsemiştir. 

işbu tasarıya esas Andlaşma ile, İngiltere ile Türkiye arasında 28 Kasım 1931 tarihinde ak
dedilen, «Hukukî ve ticari konularda Adlî Müzalıaret Andlaşması» Swazilaııd Krallığına da teş
mil edilmektedir. 

Arz edilen -gerekçe ile akdedilen Amdlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan 
tasarı Komisyonumuzca da 'benimsenmiştir. 

II J Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kalbul edil
miştir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun 
da istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. G-ereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskişehir Hatay 

R. Rendeci Ö. Vcuzal E. Bahadırlı 

Balıkesir Çorum Gaziantep Hatay 
ıV. D&mirel M. Ş. Özçetin t. Kutlar M. Deliveli 

İstanbul Rize Sakarya 
E. Özden M. Agun M. Tığlı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1629) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/1233 8 . 7 . 1971 
Karar No. : 17 

Yülksekt Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle-
reik açık oy ile kabul ©dilen, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardım
laşma iSözleşmesinin Swaziland Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli 
Notaların teatisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 3097 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 8 Temmuz 1971 tarihli Birleşiminde Dışiş
leri Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Kırallığına teşmiline dair, 4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971 tarihli Notaların teatisi 
ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, 6 Eylül 1968 tarihinde bağımsızlığını kazanan 
Swaziland Kırallığı Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığımıza müracaatla, 28 Kasım 1931 tari
hinde Türkiye ile İngiltere arasında akdedilip, bağımsızlığını kazandığı 6 Eylül 1968 tarihine 
kadar Swaziland'da da geçerli olan «Hukukî ve ticari konularda Adlî Müzaharet Andlaşması» 
mn, söz konusu ülke bağımsızlığını kazandıktan sonra da ıSwaziland'da uygulanabilmesini temin 
etmek üzere, söz konusu sözleşmenin Swaziland Kırallığına teşmiline dair bir Andlaşma akdedil-
mesini teklif etmiş ve Dışişleri Bakanlığımız, bağımsızlıklarını yeni kazanan Afrika devletleri ile 
olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde memleketimizin dış politikası bakımından yarar görmüş ve adı 
geçen Kırallığın teklifini olumlu karşılıyarak benimsemiştir. 

Tasarıya esas Sözleşme ile, Türkiye ile İngiltere arasında 28 Kasım 1931 tarihinde akdedilen 
«Hukukî ve ticari konularda adlî müzaheret Andlaşması» bağımsızlığını yeni kazanan Swaziland 
Kırallığına da 'teşmil edilmekte ve bu ülkede de geçerli olması sağlanmaktadır. 

Arz edilen 'gerekçe ile akdedilen Sözleşmenıin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan 
tasan Ko'misyonumuızca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metininin 1, 2 ve '3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

n i - Tasarının 'm<alhiıyeiti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

.Genel Kurulun Itasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sayigı ile sunulur. 

Başkan Bu (kanunda Kâtip ve Sözcü Giresun Samısun 
Ankara Konya S. Orhon F. Tevetoğlu 

M. Vural F. Eahcı 

Bursa) Adana Konya Tabiî Üye 
S. Vral M. öztekin 8. Çumralı A. Yıldız 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1629) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yar
dımlaşma Sözleşmesinin Sıvazi-
land Kır allığına teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) 
tarihli Notaların teatisi ile ya
pılan Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile 
İngiltere arasında 28 Kasım 
1931 tarihli Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin Swaziland Ki rai -
lığına teşmiline dair 4 Eylül 
1970 ve 29 Ocak 1971 tarihli No
taların teatisi ile yapılan And
laşmanın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yar
dımlaşma Sözleşmesinin Sıvazi-
land Kırallığınct teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) 
tarihli Notaların teatisi ile ya-
pılan Andlaşmanın onaylanma-
sının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yar
dımlaşma Sözleşmesinin Svuazi-
land Kırallığına teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) 
tarihli Notaların teatisi ile ya
pılan Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — -Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1629) 



Toplantı : 10 f 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Bâzı ölümlerin tesbitine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 

Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/379; C. Senatosu : 1/1230) 

(Not : M. Meclisi S. ISayısı : 325) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 16 . 6 . 1971 
Sayı : 2280 

CÜMHUMYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi' Başkanı 

N*ot : Bu tasarı 9 . 12 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 11 . 6 . 1971 tarihli ve 111 ve 112 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 325) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 30 . 6 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 1/1230 

Karar No. : 82 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle-
refc açlk oy ile 'kabul edilen, Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğunla dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 2280 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 30 Haziran 
1971 rbarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Tasan, 14 Eylül 1966 tarihinde Atina'da imzalanan «Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşme» 
nin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 
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Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere, 1953 yılından beri üyesi bulunduğumuz,' Mil
letlerarası Kişi Halleri Komisyonu, kuruluş amacıma uygun olarak, üyeleri Federal Almanya, 
Avustursa, Belçika, Fransa, Yunanistan, îtaiya, Lüksemburg, Holânda ve isviçre Konfederasyo
numun hukuk düzenlerindeki Mşi halleri mevzuatında mümkün olduğu derecede beraberlik ve 
birlik sağlamak, kanunlarda karşılaşılan boşlukları doldurmak, taraf ülkeler vatandaşlarının 
'diğer üye devletler ülkelerinde bulundukları sürede kişi hallerine ilişkin hukukî işlemlerde ko
laylıklardan yararlanabilmelerini temin etmek amaciyle çeşitli tarihlerde, çeşitli sözleşmeler ha
zırlanmış ve üye devletlerin featılm/alariyle uygulamaya konulmuştur. 

Bu cümleden olup halen yürürlükte bulunan ve memleketimizin de katıldığı sözleşmeleri şöyle
ce sıralamak mümjkündür. 

1. Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek şahsi kayıt suretleri hakkındaki Söz
leşme 2 Nisan 1958 tarihli ve 7111 sayılı Kanunla onanmıştır. 

2. Ad ve soyadların değişikliğine ilişkin Sözleşme, 6 Temmuz 1962 talihli ve 62 sayılı Ka
nunla onanmıştır. 

3. Kişi halleri konusunda milletlerarası malumat teatisi hakkındaki Sözleşme, 6 Temmuz 1962 
(tarihli ve 63 sayılı Kanunla onanmıştır. 

4. Kişi halleri ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki Sözleşme, 11 Aralık 1962 tarihli ve 130 sayılı Kanunla onanmıştır. 

5. Evlilik dışı çocukların (tanınmalarını kabule yetkili (makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşme, 30 Nisan 1904 tarihli ve 461 sayılı Kanunla onanmıştır. 

6. Sahih nesepli olımıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşme, 8 Nisan 
1965 (tarihli ve 578 sayılı Kanunla onanmıştır. 

7. Kişi hallerinin düzeltilmesi kararları ile ilgili Sözleşme, 8 Aralık 1966 tarihli ve 807 sayılı 
Kanunla onanmıştır. 

8. Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
me, 28 Haziran 1967 tarihli ve 888 sayılı Kanunla onanmıştır. 

9. Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilimesi hakkındaki Sözleşme, 
11 Nisan 1968 tarihli ve 1043 sayılı Kamunla onanmıştır. 

Bâzı ölümlerin tesbitine dair olan bu Sözleşme ise, 10 maddeden ibaret olup, ölümüme mu
hakkak nazarı ile bakılan haller içinde kaybolmuş ve cesedi bulunamamış bir şahsın, yine bu Söz
leşmede belirtilen şartların mevcudiyeti takdirinde, ölümiiınü beyan ve ilâna yetkili adlî ve idari 
makamlar tâyin edilmekte, ölüm kararının nasıl verileceği, ölüm tarihi kesin olarak belli değil ise 
nasıl tesbit olunacağı ve verilen kararların Kişi Halleri Siciline nasıl ve ne şekilde kaydedilece
ğine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Arz edildiği üzere üye devletler hukuk düzenleri arasında Kişi Halleri mevzuatı yönünden bir
lik ve beraberlik tesis edebilmek amacı ile hazırlanan ve belirtilen hususları ihtiva edem tasarı 
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 mcü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskijehir Hatay 

R. Rendeci Ö. JJcuzal E. Bahadırlı 

Ba-lı kesir Çorum Gaziantep Hatay 
N. Demirci M. Ş. Özçetin 1. Kutlar M. Deliveli 

İstanbul Rize Sakarya 
E. Özden M. Agun . M. Tığlı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1630) 
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Dışişleri, Tusizm ve Tanıtına Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri Turizm ve 8 . 7 . 1971 
Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/1230 

Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Bâzı ölümlerin tesbitine ait (Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 2280 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Sena/tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 8 Temmuz 
1970 tarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Tasarı, 14 Eylül 1966 tarihinde Atina'da imzalanan «Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşme» 
nin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

1953 yılınldan beri üyesi bulunduğumuz. Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu, kuruluş amacı
na uygun olarak, üyeleri Federal Almanya. Avusturya, Belçika, Fransia, Yunanistan, İtalya, 
Lüksemburg, Holânda ve isviçre Konfederasyonunun kişi halleri mevzuatında mümkün olduğu 
kadar .müştereklik sağlamak, kanunlarda mevcut boşlukları doldurmak, vatandaşlarının diğer üye 
devletler ülkelerinde bulundukları sürede kişi hallerine ilişkin kolaylıklardan istifadelerini temin 
etmek maksadiyle çeşitli tarihlerde, bu yolda çeşitli sözleşmeler hazırlanmış ve üye devletlerin 
katılmaları ile uygulamaya konulmuştur. 

Nitekim, memleketimiz de aşağıda gösterilen sözleşmelere katılmış ve 
1. Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek şahsi kayıt suretleri hakkındaki Sözleş

me, 2 Nisan 1958 tarihli ve 7.111 sayılı Kanunla, 
2. Ad ve soyadların değişikliğine ilişkin Sözleşme, 6 Temmuz 1962 tarihli ve 62 sayılı Kanunla, 
3. Kişi) halleri konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki Sözleşme, G Temmuz 1962 

tarihli ve 63 sayılı Kanunla, 
4. Kişi halleri ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak

kındaki Sözleşme, 11 Aralık 1962 tarihli ve 130 sayılı Kanunla, 
5. Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 

hakkındaki Sözleşme, 30 Nisan 1964 tarihli ve 4G1 sayılı Kanunla, 
6. Sahih nesepli olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşme, 8 Nisan 

1965 tarihli ve 578 sayılı Kanunla, 
7. Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş

me, 28 Haziran 1967 tarihli ve 888 sayılı Kanunla. 
8. Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşme, 11 Ni

san 1968 tarihli ve 1043 sayılı Kanunla, 
9. Kişi hallerinin düzeltilmesi kararlan ile ilgili Sözleşme, 8 Aralık 1966 tarihli ve 807 sa

yılı Kanunla, 
Onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. 
Bâzı ölümlerin tesbitine ait işbu Sözleşme 10 maddeden ibaret olup, ölümüne muhakkak na

zarı ile bakılan ahval içinde kaybolmuş ve cesedi bulunamamış bir şahsın, yine bu Sözleşmede gös
terilen şartların mevcudiyeti halinde ölümünü beyan ve ilâna yetkili adlî ve idari makamlar tâyin 
edilmekte, kararın nasıl verileceği, ölüm tarihi kesin olarak belli değil ise, nasıl tesbit olunaca
ğı, ve verilen kararların kişi halleri siciline nasıl ve ne şekilde kaydedileceğine ilişkin hususlar 
düzenlenmektedir. 

Arz edilen gerekçe ile hazırlanan ve belirtilen esasları ihtiva eden Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair olan tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (İS. Sayısı : 1630) 



II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

IH - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Mahmut Vural 

Bu Kanunda Kâtip ve 
Gözcü 
Konya 

Feyzi Halıcı 
Giresun 

Sabahattin OrJıon 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 

Bursa 
Saffet üral 

Adana 
Mukadder Öztekin 

Konya 
Sedat Çumralt 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait 
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

• tasarısı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1966 
tarihinde Atina'da imzalanan 
«Bâzı ölümlerin tesbitine ait 
Sözleşme» nin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait 
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si1 metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si' metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Tumm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait 
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1630) 



Toplantı : 10 i f% / *\ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 0 4 ü 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
taraf devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendine ek kararın tadi
line dair Kuzey Atlantik Konseyi kararının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta

nıtma ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/109; C. Senatosu : 1/1231) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 336) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 535 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birlşimdnde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler 
arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) 
bendine Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 15 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
ndan 10, 11 . 6 . 1971 tarihli 111 ve 112 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 336) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyunu 30 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1231 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 net Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına taraf devlet
ler arasında Kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) 
bendine ek kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi kararının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 535 sayılı 
yazılları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 30 Haziran 1971 
tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına taraf devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendine ek 
kararın tadiline dair, Türkiye'nin tazminat talebinden feragat edeceği miktarı 12 600 Tl. olarak 
tesbit eden. Kuzey Atlantik Konseyinin 30 Nisan 1963 tarihli ve PO/63/225 sayılı Ek II remizLi 
Karanmn onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 6375 sayılı Kanunla onaylanan «Kuzey Atlantik 
Andlaşmasına taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» nin VII nci mad
desi taraf Devletler topraklarında görevli bulunan, Âkıd Taraf]ardan birine ait kuvvetlerce, 
bulundukları memleket emvaline yapılacak zararların tazmini ile ilgili hükümleri ihtiva etmekte
dir. 

VIII nci maddenin 2 nci fıkrası, bu tazminatın tesbitine dair esasları derpiş eylemekte ve (F) 
bendinde de belli hallerin mevcudiyeti takdirinde karşılaşılan zararlarda tarafların tazminat tale
binden vazgeçecekleri öngörülmektedir. 

Sözü edilen haller, her memleket için, kendi millî parası itibarı ile tesbit olunan hadlerdir. 
Muaflık hadleri, Sözleşmenin akdedildiği tarihteki kambiyo rayicine göre, 500 İngiliz lirasının, 

Taraf Devletlerin, millî paralarına olan karşılığı hesaplanarak bulunmuş ve Türkiye için de mua
fiyet haddi 3 900 TL. olarak tesbit edilmiştir. 

Tazminat talebinden feragat edilebilecek hadlerin tesbit olunduğu tarihten zamanunıza kadar 
geçen sürede kambiyo rayiçlerimizde önemli değişiklikler meydana gelmiş bulunmasına ve işbu 
Sözleşmenin onaylandığı tarihte, 500 İngiliz lirasının karşılığının 3 900 Türk lirasından 12 600 
Türk lirasına yükselmiş olmasına rağmen Sözleşmedeki rakam sabit kalmıştır. 

Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi «Kambiyo rayiçlerinde büyük ta-
havvüller husule gelirse, Âkıd Taraflar gerekli ay anlamalar üzerinde mutabık kalacaklardır.» 
hükmünü ihtiva ettiğinden memlokctimiz de, aynı durumda bulunan Âkıd Taraflardan Fransa 
ve Yunanistan ile birlikte, NATO Konseyince gerökli ayarlamayı yapmaya davet edilmiştir. 

İşbu Sözleşme ile NATO nun diğer üyeleri Fransa ve Yunanistan ile birlikte Türkiye için 
de ayarlama yapılmış ve feragat haddi Sözleşmenin onaylandığı tarihteki kambiyo rayici esas 
alınarak 500 İngiliz lirası karşılığı olan 12 600 Türk lirası tesbit ve kabul edilmiştir. 

Arz edilen gerekçe ile getirilen ve belirtilen esası ihtiva eden tasarı komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun

da istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 
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IV - Tasarıya esas Cumhuriyet Senatosu İhtisas Komisyonunun Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu olması nedeni ile Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 35 nci maddesi hükmü gere
ğince Genel Kurul müzakerelerinde komisyonumuz raporunun ve rapora esas metninin görüşme 
konusu edilmesi hususunda istemde bulunulması 'da karar altına alınmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bu kanunda Başkan 

Ve Sözcü 
Ankara Giresun Samsun Adana 

M. Vural S. Orhon F. Tevetoğlu M. Yılmaz Mete 

Bursa Konya Nevşehir 
Çekinserim S. Çumralı 1. Şevki Atasağun 
S. Ural 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 22 . 7 . 1971 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1231 
Karar No. : 139 

Yütese*kt Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açıık oy ile kabul edilen, 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Dev
letler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
(F) bendine ek kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi kararının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 22 Temmuz 1971 tarihli 37 nci Birleşimin
de, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne 
dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 ncd fıkrasının (F) bendinde mündemiç sıaıbit rakamla
rın ayarlanması suretiyle, Türkiye'nin tazminat talebinden feragat edeceği miktarı 12 600 TL ola
rak tesbit eden, Kuzey Atlantik Konseyinin 30 Nisan 1963 tarihli ve Po/63/225 sayılı Ek I I re-
mizli Kararının onaylanmasını öngörmektedir. 

6375 sayılı Kanunla onaylanan «Kuzey Atlantik Andlaışmasına Taraf Devletler arasında Kuv
vetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» nin VIII nei maddesi, kabul eden Devlet topraklarında gö
revli bulunan Âkıd Taraflardan birine ait kuvvetlerce, işbu memleket emvaline yapılacak za
rarların tazmini ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. VIII nci maddenin 2 nci fıkrası, bu tazmi
natın tesbitine dair esasları düzenlemekte; bu fıkranın (F) bendinde de, muayyen hadlerin 
altında kalan zararlar için tarafların tazminat talebinden sarfınazar edecekleri belirtilmektedir. 

iSöz konusu hadler, her memleket için, kendi millî parası itibariyle ve o tarihteki kambiyo 
rayicine göre 500 İngiliz lirasının millî paralarla karşılığı hesaplanarak bulunmuştur. Türkiye 
için tesbit edilen 3 900 Türk liralık muaflık haddi, memleketimizin Kuzey Atlantik Andlaşması
na iltihak tarihi olan 1952 yılındaki Türk lirasının İngiliz lirasına göre kambiyo rayici hesapla
narak elde edilmiştir. Tazminat talebinden feragat edilecek rakamların tesbiti tarihinden bu ya
na kambiyo rayiçlerimizde önemli değişiklikler meydana gelmiş olmasına rağmen, başlangıçta 
tesbit edilen 3 900 Türk liralık muaflık haddinde bugüne kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 
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Kuvvetler Statüsü Sözleşmesinin VIII nei maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi, kambiyo 
rayiçlerinde büyük takavvüller husule gelirse, Âkıd Tarafların gerekli ayarlamalar üzerinde 
mutabık kalacaklarını öngördüğünden, memleketimiz, aynı durumda olan Âkıd Taraflardan Fran
sa ve Yunanistan ile birlikte gerekli ayarlamayı yapmaya-, Kuzey Atlantik Konseyince davet 
edilmişlerdir. 

Türkiye'nin tazminat talebinden feragat edeceği miktarı 12 600 Tl. olarak tesbit eden Kuzey 
Atlantik Konseyinin 30 Nisan 1963 tarihli kararının onaylanmasını sağlamak üzere hazırlan'aaı 
tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Tasamun G-enel Kuralda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Uşak Konya Ankara 

M. F. Atayurt O. N. CanpoUt î. Yetiş 
Toplantıda bulunmadı. 

Edirne Kütahya Malatya 
M. N. Ergen eli İ. E. Erdinç N. Akyurt 

Toplantıda bulunmadı. Toplantıda bulunmadı. 
Manas Tabiî Üye Trabzon 

A. Karafcüçük 8. Özgür A. Ş. Ağanoglu 
Toplantida bulunmadı. 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

[Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
/. G. Ege 

Manisa 
O. Karaosman oğlu 
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Millet Meclisinin kaibul ettiği 
metin 

6375 sayılı Kanunla onaylanan 
Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletler arasında Kuv
vetlerinin Statüsüne dair Söz
leşmenin VIII nci maddesinin 
2 nci fıkrasının (F) bendine 
Ek Kararın tadiline dair Kuzey 
Atlantik Konseyi Kararının 
onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6375 sayılı 
Kanunla onaylanan Kuzey At
lantik Andlaşmasına Taraf 
Devletler arasında Kuvvetleri
nin Statüsüne dair Sözleşme
nin VIII nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının «F» bendine ek 
20. 8.1952 tarihli Ek Kararın 
tadiline dair, Türkiye'nin taz
minat talebinden feragat ede
ceği miktarı 12 600 TL. olarak 
tesbit eden, Kuzey Atlantik 
Konseyinin 30 Nisan 1963 ta
rihli ve PO/63/225 sayılı Ek 
II remizli ilişik Kararının onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 
6375 sayılı Kanunla onaylanan 
Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletler arasında Kuv
vetlerinin Statüsüne dair Söz
leşmenin VIII nci maddesinin 
2 nci fıkrasının (F) bendine 
Ek Kararın tadiline dair Kuzey 
Atlantik Konseyi Kararının 
onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6375 sayılı Kanunla onaylanan 
Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletler arasında Kuv
vetlerinin Statüsüne dair Söz
leşmenin VIII nci maddesinin 
2 nci fıkrasının (F) bendine 
Ek Kararın tadiline dair Kuzey 
Atlantik Konseyi Kararının 
onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsü hakkında 
Aktedilen Sözleşmenin VIII. maddesinin 2 (f) fıkrasında mündemiç sabit rakamların 

ayarlanmasına mütaallik karar 

Kuzey Atlantik Konseyi : 

19 Haziran 1951 tarihinde Londra'da imzalanan. Kuzey Atlantik Andlaşmasmm Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerinm Statüsüne dair Sözleşmenin VIII. maddesinin 2 (f) fıkrası hükümle
rine göre; 

Kuzey Atlantik Konseyinin, Türkiye ile Yunanistan'ın mezkûr Sözleşmeye katılmaları ile ilgili, 
20 Ağustos 1952 tarihli [C-M (52) 63 (Nihai)] kararma göre; 

Mezkûr Sözleşmeye Taraf bâzı devletlerin paralarının kambiyo rayiçlerinde önemli değişmeler 
meydana gelmiş olmasını göz önünde tutarak; 

Fransa Cumhuriyeti, Yuaıanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerini, Sözleşmenin 
VIII. maddesinin 2. fıkrası uyannca, dûnunda kalan meblâğlar için tazminat taleplerinden feragat 
edecekleri hadleri, aşağıdaki miktarlara göre, yeniden ayarlamaya davet eder : 

Fransa için 6.912 Frank 
Yunanistan için 42.000 Drahmi 
Türkiye için 12.600 Tl. 

Bu nisbetler 15 Mayıs 1963 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/80; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1263) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 123) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 483 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 8 . 1971 tarihli 144 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, asayişe, müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19. 3; 5, 8, 9, 12, 29, 30. 7; 4, 5, 6 . 8 . 1971 tarihli 74, 125, 127, 128, 129, 139, 140, 142, 143 ve 
144 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
123) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 20 . 8 . 1971 
Esas No. : 1/1263 

Karar No. : 3 
Yüsek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Ağustos 1971 tarihli 144 ncü Birleşirimde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oyla kabul edilen, asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 9 Ağustos 1971 tarihli ve 483 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 19 Ağustos 1971 tarihli 104 ncü Birleşimin-
de, «10 Ekim 1971 tarihinde yapılacak seçimlerle ilgili kanun teklifi» ni görüşmek üzere, Ana
yasa ve Adalet ile İçişleri komisyonlarından beşer üyenin katılmasiyle kurulan Geçici Komisyo
numuza, işbu tasarının da havalesindeki ayniyet gözetilerek, Cumhuriyet Senatosunun 20 Ağus
tos 1971 tarihli 105 nci Birleşiminde tevdi edilmiş ve Kondisyonumuzun 20 Ağustos 1971 tarihli Bir
leşiminde İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olun
muştur. 

I - Tasarı, asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi yolunda gerekli görülen etkin tedbirlerin 
alınabilmesini ve asayişi temin ile yükümlü emniyet teşkilâtı ve Jandarma kuvvetleri yönünden 
müsademe hukukunun kanuni açıklığa ve kanuni dayanağa kavuşturularak düzenlenmesini öngör
mektedir. 
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Toplumun huzur ve asayişini etkiliyeeeık ve hattâ Devletin varlığına ve bütünlüğüne yönel
miş eylemlerin önlenmesinde, toplumun huzur ve asayişini Devletin varlığına ve bütünlüğünü ko
rumakla yükümlü kuvvetlerden emniyet kuvvetlerinin hangi hallerde silâha başvurabilecekleri 
ve kullanabilecekleri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16 ncı maddesinde göste
rilmiş olduğu halde, sözü edilen kuvvetlerden olup görev mevkii, şekli ve müdahale derecesi itibariyle 
emniyet kuvvetlerine nazaran çok daha fazla silâhlı çatışmaya mâruz kalabilen jandarmaların 
silâh yetki ve halleri bir kanunla değil, ancak, Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilâtı vazifeleri hak
kındaki 1624 sayılı Kanunun 12 ve 1706 sayılı Jandarma Kanununun 26 ncı maddelerine göre 
çıkartılan 24 Aralık 1937 tarihli ve 2/7756 sayılı Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinin 
270 nci maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu tüzük m,etninin mevcut hali jandarmayı kendi
sine karşı girişilen silâhlı eylemlerde yeterli bir güvenlik altında bulunduramamaktadır. 

Nitekim, Komisyonumuzda açıklandığı üzere, 1970 yılı Haziran ayında İstanbul yöresinde gi
rişilen eylemlerde ve hattâ Güney Doğu yöresinde günümüzde dahi karşdaşılabilen huzur ve asa
yişe müessir ve devletin güvenlik kuvvetlerine karşı olan silâhlı eylemlerde jandarma yukarda 
değindiğimiz üzere kanuni açıklığın ve kanuni dayanağın mevcudolmayışı neticesinde bu eylem
lere karşı önleyici, bastırıcı ve kendisini savunucu davranışlarında yeterli aktiflikten yoksun kal
mıştır. 

Ceza tevkif evlerimizde de kimi hâdiseler nedeniyle zaman zaman ortaya çıkan eylemlerin ön
lenmesi ve bastırılması çabalarında da jandarma kuvvetlerinin aynı yoksunluk ve sonuçları ile 
karşılaşmakta oldukları da tatbikattan gelen komisyon üyelerimiz tarafından ortaya konmuştur. 

Yine asayişi etkiliyen, toplum düzeninin bozulmasına ve huzursuzluğun süregelmesine konu 
olan, idam veya ağır hapis cezasını gerektiren bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü 
olup da haklarında tutuklama ve yakalama müzakeresi çıkarılan ve silâhlı dolaşarak emniyet 
ve asayişi tek başına veya toplu olarak fiilen tehdit ihlâl ettikleri anlaşılanların saklanması ve 
hattâ bunlara silâh ve cephane temin edilmesi veya temin edilmesine yardımcı olunması keyfi
yeti de uygulamada karşılaşılan önemli bir sorundur. 

Bu önemli sorunun çözümlenmesinde tasarı, huzur ve asayişin hâkim kılınmasını temin ede
cek etkin bir tedbir olarak ceẑ ai müeyyideler getirilmesini gerekli görmüştür. 

Asayişe etkili fiillerin önlenmesi çabalarında karşılaşılan zorunluklar sonucu getirilen tasarı, 
gerek polis ve jandarmanın silâh kullanma hallerini ve yetkilerini; gerek idam veya ağır hapis 
cezasını gerektiren bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü olup da haklarında tutuk
lama ve yakalama müzekkeresi çıkarılan ve silâhlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başına veya 
toplu olarak fiilen tehdidettikleri anlaşılanları saklıyanlar veya sözü edilenlere silâh ve cepha
ne temin eden yahut bunların temin edilmesinde yardımcı olanlar hakkında cezai müeyyideler 
koyarken bütün bunları kanuni kayıtlara bağlamış ve hukuk devleti ilkesinden uzaklaşmamayı 
amaç bilmiştir. 

Arz edilen gerekçelerle getirilen ve belirtilen esasları ihtiva eden tasarı memleketimiz gerçek
leri ve özellikle içinde bulunduğumuz ortam gözetilerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek GTenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü (Bu kanunda sözcü) Kâtip 
Sakarya İstanbul Balıkesir Ankara 
M. Tığlı Muhalifim İV. Demir el M. TJlusoy 

Gerekçe eklidir. 
E. Özden 

Aydın Adana Denizli Gaziantep 
C. Coşkun M Öztekin A. K. Turgut 1. Kutlar 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

Süleyman Demire! Hükümeti tarafından tanzim ve Meclislere sunulan (Asayişe müessir bâzı 
fiillerin önlenmesi bakkmda kanun tasarısı) bundan evvel, Anayasa ve Adalet Komisyonuna gel
miş, tümü üzerinde görüşmelere başlanmıştı. Tartışmalar uzun sürdüğünden Komisyon önümüzde
ki Çarşamba günü toplanmak üzere dağılmıştır. Durum bu halde iken, tasarının bugün Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda bir Geçici Komisyona havale edilmesi hususu oya konmuş ve ka
bul edilmiştir. Bu karar üzerine bugün Geçici Komisyon tasarıyı müzakere etmiştir. Bu tasarı her 
bakımdan Anayasa hukumuza, ve Ceza Kanununun genel prensiplerine aykırıdır. Bu nedenlerle 
tasarının tümüne muhalif kaldım. Muhalefetimin gerekçelerini aşağıda arz ediyorum: 

1. Tasarının 1 nci maddesinde (Diğer kanun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kalmak üze
re) cümlesi kullanılmıştır. Bütün hukukçularca bilindiği gibi, tüzüklerde yazılı kaideleri umumi 
olarak bir kanunla kanunlaştırmak mümkün değildir. O tüzüklerde ne gibi esaslar varsa bunları 
bu tasarıda zikretmek gerekir idi. Esasen tüzüklerde yazılı olanlar daima değişebilir, ortadan 
kaldırılabilir ve ilâve olunabilir. Bu bakımdan, 1 nci maddede zikredilen (Tüzüklerde) tâbirinin 
kaldırılması veya bu tüzüklerde yazılı hükümlerin bu tasarıda ayrı ayrı tadadedilmesi icabederdi. 

2. 1 nci maddenin (B) bendinde yazılı (idam veya ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan bir 
veya birkaçını işlemekten sanık) olanların da bu tasarının kapsamına girdiği belirtilmektedir. Hal
buki idam veya ağır hapis cezasını gerektiren suçları işlemiş olanların bu suçlarla mahkûm olanlarla 
bir hizada mütalâa edilmelerine hukukî imkân yoktur. (B) bendinde yazılı sanıklara dair hükümle
rin kaldırılması adalete uygun olurdu. 

3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve buna mütenazır olarak meriyette olan İnfaz Kanunu; 
idareye hiçbir salâhiyet vermediği halde bu tasarıyla idareye geniş yetki verilmesinde isabet yok
tur. 

4. 2 nci maddede yazılı silâh kullanma yetkisinin Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesiyle te
minat altına alındığı clüşünülmeksizin böyle bir hüküm sevk edilmesi birçok vazife suiistimalleri
ne sebebiyet vereceği aşikârdır. Hele Millet Meclisi Komisyonu raporunda yazılı olduğu gibi, zabı
tanın hayatını tahdı emniyete almak düşüncesiyle bu maddenin sevk edildiği nazariyesi, kabul edi
lir sebeplerden değildir. 

5. Tasarının 3 ncü maddesinde yazılı olan duruşmadan vâraıste tutulma keyfiyeti de Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun umumi hükümlerine aykırıdır. 

6. 'Tasarının 4 ncü maddesinde yeni bir ceza müeyyidesi getirilmektedir. Kanunun başlığına 
göre böyle bir ceza müeyyidesinin bu tasarıda yer alması mümkün değildir. Bunun Ceza Kanununun 
bir faslına ilâve edilmesi icabederdi. Ayrıca bu maddede usul ve füruun karı veya kocanın ve 
kardeşin lehine fiil işlenirse tâyin edilecek cezanın 1/4 ü geçmemek üzere bir ceza tertibedileceği 
hükmü konulmuştur. Yakın akrabayı saklamak tabiî görülmelidir. Buna ceza verilmesi tabiat ka
nunlarının inkârı mahiyetindedir. 4 neü maddenin ilk fıkrası içinde birkaç hal mütalâa edilmekte
dir. 2 nci fıkranın bu hallerden hangisine sâri olduğu anlaşılamamaktadır. 

Yukarda arz edilen sebeplere göre; Eski Süleyman Demirel Hükümeti tarafından getirilen 
(Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı) nuı tümüne muhalif olduğu
mu arz ederim. 

20 . 8 . 1971 

Üye 
Ekrem özden 

Cumhuriyet Senatosu (S. Snyısı : 1nö9) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun taJsarısı 

ıMADDE 1. — (Polis ve jandarma, diğer ka
nun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kal
mak üzere, aşağıda yazılı hallerde de silâh 
kullanmaya yetkilidirler. 

A) '2559 sayılı Polis Vazife ve (Salâhiyet 
Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı hallerde, 

iB) (A) bendindeki yetkiler saklı kalmak 
üzere, idam veya ağır hapis cezasını gerektiren 
suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık 
veya hükümlü olup da haklarında tevkif veya 
yabalama müzekkeresi çıkarılan ve silâhlı do
laşarak emniyet ve asayişi tek başına veya top
lu olarak fiilen tehdit ve ihlâl .ettikleri .anlaşı
lanlardan, teslim olmaları için İçişleri Bakan
lığınca tesbit edilen 'tarihte başlamak üzere ,10 
günden ıa.z ve 3ü günden çok olmamak şartiyle 
verilecek mühlet ile ad, san ve eylemleri de be
lirtilerek sanıfk veya hükümlünün dolaşltığı böl
gelerde (mûtat vasıtalarla ve uygun görülen ya
yın organlariyle Radyo ve Televizyonla da ilân 
'edilenlerin belirtilen süre sonuna kadar adlî 
makamlara, zabıtaya veya iher hangi 'bir resmî 
(mercie teslim olmamaları hallerinde. 

ıMADlDE 2. — Birinci maddenin (B) bendin
de sayılan hailende : 

'a) Sanık veya 'hükümlünün teslim olması 
için .yapılan (Teslim ol) ihtarından sonra, 

b) Polis veya jandarmaya karşı silâh kul
lanmaya filhal teşebbüs etmeleri 'halinde ise ih
tara lüzum olmaksızın. 

ıSilâh kullanılır. 
Müsademe sırasında; sanık veya hükümlüye 

müsademede veya kaçmada yardımcı olanlar 
haklarında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

iMAiDDE 3. — Bu kanun (hükümleri dairesin
de silâh kullanan polis veya jandarma hakkında 
hazırlık soruşturması Cumhuriyet Savcıları ve
ya yardımcıları tarafından .bizzat yapılır. Dâ
va açıldığında sanık duruşmadan vareste tutu
labilir ve hakkında ;açığa alma, işten el çek
tirme işlemi uygulanmaz. 

•MADDE 4. — Her kim birinci maddenin 
(B) bendinde sayılan sanık veya hükümlüyü 

Cumhuriyet Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Asayişfe müessir bâzı fiillerin önlenımefsi 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1659) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

saklar veya silâh, cephane temin eder veyahut 
bunların sağlanmasında yardımcı olursa, eyle
mi dalıa ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza-
siyle cezalandırılır. Şu kadar ki, bu ceza müd
deti asıl cürüm için kanunda tâyin edilen ceza
nın yarısını geçemez. 

Bu fiili usul ve firuunuu ve karı veya koca
sının ve kardeşinin lehinde olarak işliyen kim
se, asıl cürüm için kanunda tâyin edilen ceza
nın dörtte birini geçmemek üzere cezalandırılır. 

Fiilin icrasında faillerle evvelce ittifak et
miş ve cürmü neticelendirmekte yardımı do
kunmuş olmaksızın usul ve fünıunu ve kan ve
ya kocasını ve kardeşini ısaklıyan kimseye ceza 
verilmez. 

iMADDE 5. — Birinci maddenin (B) bendin
de yazılı ilânın başlangıcı ve ne suretle yapıla
cağı Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca 6 ay için
de müştereken düzenlenecek bir yönetmelikte 
gösterilir. 

ıMADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

iMADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iMADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- » » < > » • « 
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