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1. — İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca 1243 sayılı Kanunun lâfzına ve ru
huna aykırı tatbikat yapıldığına dair gün
dem dışı demeci ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in cevabı.
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2. — Tabiî Üye Mehmet Öz gün e s'in,
bir Amerikan gazetesinde Türk politikacı
larının ve Türk iş adamlarının eroin ka
çakçılığı yaptığı hakkında neşredilen yazı
ya dair gündem dışı demeci ve Adalet Ba
kanı Fehmi Alpaslan'ın cevabı.
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yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T.
C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem

Sayfa
fonu hesabında toplanmasına dair 9.3.1972
tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci
madde eklenmesine dair kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/693;
C. Senatosu : 1/141) (S. Sayısı : 187) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 1 . 1973)
578 :595
2. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince maddeleri kabul edi
lip, tümü reddölunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından 5'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi : 1/520; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/146) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma
tarihi : 1 . 2 . 1973)
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3. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin
harp malûllerine ve Şehit Yetimlerine tah
sisi ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve
1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve ge-
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Sayfa
cici bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve
İktisadî İşler, Millî Savunma ve Bütçe ve
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi :
2/368; C. Senatosu : 2/38) (S. Sayısı :
190) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1973) 599,600:
603
4. — Türk Kanunu Medenisinin birin
ci kitabının ikinci babı üçüncü faslının
değiştirilmesi, bâzı vakıfların vergi muafi
yetinden faydalandırılması
hakkındaki
903 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Türk
Medenî Kanunun 453 ncü maddesine ekle
nen ikinci fıkranın değiştirilmesi hakkın-
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da kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 2/538; C. Senatosu : 2/40)
(S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi :
7.2.1973)
599:600
5. — 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/592;
C. Senatosu : 1/148) (S. Sayısı : 219) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 2 . 1973).
603:616

I. - GECEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci

Oturum

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak ;
Maliye Bakanlığı ve
Gelir bütçeleri kabul olundu.
1973 yılı bütçe kanunu tasarısının maddeleri
üzerinde bir süre görüşüldü.
Saat 14,30'da toplanılmak üzere Birleşime
saat 13,03'te ara verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Sırrı Atalay
Bahriye Vçok
Kâtip
Sivas
Hüseyin Öztürk
İkinci Oturum
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddeleri
üzerinde bir süre görüşüldü.
Saat 15,50'de Birleşime 20 dakika ara ve
rildi.
Üçüncü Oturum
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının maddele
ri üzerinde bir süre görüşüldü.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde (S. Sayısı : 191),

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde (S. Sayısı: 192)
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde (S. Sayısı: 193),
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde (S. Sayısı: 194), değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifleri ve.
1972 yılı Bütçe Kanunu i!e bu kanuna bağlı
cetvellerde (S. Sayısı: 202),
İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde (S. Sayısı: 203),
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde (S. Sayısı: 204),
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (K) işaretli cetvelde (S. Sayısı:
205),
1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı
cetvellerde (S. Sayısı: 206),
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
(S. Sayısı: 207),
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde (S. Sa
yısı: 208),
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde (S. Sayısı: 209).
Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde (S. Sayısı: 210).
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
•'S. Sayısı: 211),
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/i ) ve (A/2) işaretli cetveller
de (S. Sayısı: 212),
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin .Maliye Bakanlığı kısmında (S.
Sayısı: 213),
Devlet Su İşleri (ieııel Müdürlüğü 1972 yılı
Kütçe Kanununa bağlı cetvellerde (S. Sayısı:
214),
Değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarılarının ^eleıı kâğıtlardan gündeme alınıp,
öncelikle görüşülmesi onaylanarak maddeleri
kabul olundu ve tümleri açık oya sunularak,
oyların ayrımının açıklanan sonuçlarına göre
kabul olundukları bildirildi.
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1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının madde
leri kabul olundu.
Saat 21,15'te toplanılmak üzere Kirleşiıue
saat 20,15'te ara verildi.
Dördümü Oturum
1973 yılı Kütçe kanunu tasarısı üzerindeki
görüşmeler tamamlanarak tümü açık oya sunul
du ve oyların ayrımı sonunda kabul olunduğu
bildirildi.
1 3 . 2 . 1 9 7 3 Sah günü saat 15.00"te toplanıl
mak üzere Birleşime (9.2.197:/) saat 00.07'de
son verildi.
Başkan
Kal ip
Tekin Ar ıb urun
Hüseyin Otlürl,
Kâtip
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Bahriye Veok

II, - GELEN KÂĞITLAR
l'aporlar
1. 1 3 . 7 . 19(55 tarihli ve (547 sayılı ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(Millet Meclisi : 1/592; Cumhuriyet Senato
su : 1/148) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi :
10.2.1973)

2. _ 108(5 sayılı Hukuk Csulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin
değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen tııes/
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet
Meclisi : 1/717; Cumhuriyet Senatosu 1/449)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 2 . 1973)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma saavi : 15,00
BAŞKAN : Basştoanvcfeili Metaeit Ünaldı
KÂTİPLER : Bahriye üçok (Cuımhurfbaşka^ın.caS. Ü.), Hüseyin ö^bürk (Sivas)
BAŞKAN' — 31 nci Birleşimi açıyorum.
Müzakerelere haslıvoruz.
II. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — İstanbul
Üyesi Rifat
Oztürkçinenin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 1243 sa
yılı Kanunun lâfzına IT r ulum a aykırı tatbikat

yapıldığına dair gündem elişi demeci re Sağlık
ve Sosyal' Yardım Bakanı Kemal Demir'in er
vahı.
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Sayın Rifat Öztürıkçine, 1243 sayılı
Kanunun, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca lâfzı ve ruhuna aykırı olarak tatbikat yapıl
dığı hakkında gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır.
ISaym Öztürkçine buyurun. Yalnız alınmış
karar gereğince 10 dakikalık görüşme süresini
tecavüz etmeyeceksiniz.
RİFAT ÜZTÜRlKgCME (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir
madde ile iki geçici madde ilâvesine dair
5 . 3 . 1970 tarih ve 1243 sayılı Kanunun uygu
lanmasında; Kanunun lâfzına, ruhuna ve ama
cına aykırı bir tatbikatla karşıkarşıya kalındı
ğı nedeniyle 1243 sayılı Kanunun birinci mad
desiyle geçici ikinci maddesi üzerindeki görüş
lerimi arz etmek isterim.
Sayın senatörler; hepinizin malûmu olduğu
veçhile, ilgili birinci maddenin birinci cümle
sinin virgül ile iki kışıma ayrıldığını, yani ay
rı ayrı iki hükümden ibaret olduğunu; birinci
kısım «Sosyalizasyon 'bölgesi dışında Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında vazife
alan sağlık personeli ile yardımcı sağlık per
sonelinin serbest veya barem dışı hizmette ge
çirdikleri sürenin 3/4'ü memuriyette geçmiş
gibi sayılarak, girebilecekleri derecelere atan
malarının yapılacağı» hükmünü ihtiva etmesi
ne rağmen birinci cümlenin ikinci kısmı, sosya
lizasyon bölgesi dahilinde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı teşkilâtından en az 3 yıl ça
lışan veya çalışacak olan sağlık personeli ile
yardımcı sağlık personelinin serbest veya barem
dışı hizmette geçirdikleri sürenin tamamı me
muriyette geçmiş gibi sayılarak girebilecekle
ri derecelere atanmalarının yapılacağı hükmü
nü ihtiva etmektedir. Ne yazık ki, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının bu açık hükümlere
rağmen uygulamada büyük hata işlediğini ve bu
nedenle de kanunun ruhuna, lafzına ve amacı
na uygun tatbikat yapmadığını yüksek huzur
larınızda açıkça ifade etmek isterim.
Geçici ikinci maddenin tatbikatı da kanu
nun lafzına uygun olarak yürütülmemektedir.
Zira burada; «Kanunun yayımından önce Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında
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görev almış olanlar da birinci madde hükmün
den geçici ikinci madde hükmüne göre istifade
ederler. Birinci madde hükümlerinden istifade
etmeleri gerektiğine göre, kanun vazıı olarak
sizlerin görüşüne uygun olarak tatbik etmedik
lerini açıkça, ifade etmek isterim.
Bu kanunun yayımı tarihinden önce sosya
lizasyon bölgesinde görev almış olanların ser
best tababette geçeni sürelerinin tamamı sa
yılmalı ve bu mağduriyete yol açmamalıdır. Bu
nedenle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
tatbikattaki hatadan dönmesi yerinde olacak
tır. Nitekim 1 1 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı
Kanunun geçici 20 nci maddesinde de; 5.3.1970
tarih, yani bugünkü gündem dışı yaptığım ko
nuşma ile ilgili olan konuyla ilgili, 1243 sayılı
Kanunun birinci maddesi hükmünden de istifa
de ettiklerini, tatbikatta ne şekilde ise, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı da aynı yolda tat
bik etmesinde büyük fayda mülâhaza etmekte
yim. Zira kanunun amacı, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına sağlık personeli ile yardımcı
sağlık personeli temin etmektedir. Kaynak ise
serbest çalışan sağlık personeli ile yardımcı
sağlık personelini Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı emrinde çalıştırmaktır. Kanunun lafzı
ve ruhu ise, sosyalizasyon bölgesi dışında çalı
şanlara serbest veya barem dışı hizmette geçir
dikleri sürenin 3/4'ünün; sosyalizasyon bölge
sinde bu kanunun yayımı tarihinden önce bilfi
il 3 sene çalışmış olanların veya bilfiil 3 sene
çalışacak olanların da serbest tababette geçen
hizmetlerinin tamamının intibaklarına sayılma
sına âmirdir. Buna ait hükmün aynen tatbikin
de büyük bir fayda mülâhaza etmekteyim,
Bâzı sağlık ve yardımcı sağlık personeli bil
hassa ek geçici ikindi maddenin tatbikatında
ağır mağduriyetlere uğramaktadır. Bunların
sosyalizasyon bölgesinde geçen 3 senesi lâyıkı
veçhile sayılmamaktadır. Serbest tababette ge
çen hizmetlerinin sosyalizasyon bölgesinde çalış
mayan, meselâ İstanbul'da, İzmir'de serbest he
kimlik yapan bir bekim gibi 3/4'ünün sayılma
sı Kanunun ruhuna, lafzına, gayesine tamamen
aykırıdır. Bu nedenle, Sayın Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının kanunun * emrettiği bir şe
kilde karar almasını hassaten arz ve rica ede
rim.
Beni dinlemek lütfunuzdan dolayı hepinize
teşekkürlerimi sunarım.
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BAŞKAN — ıSağlılk ve Sosyal Yardım Ba
kanı Sayın Kemal Demir, buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — (Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ;
'Sayın Öztürkçine'nin 1243 sayılı Kanunun
uygulamasryle ilgili olarak, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığından yerine getirilmesini iste
diği hususlar hakkındaki görüşlerimi sunmak is
tiyorum.
1243 sayılı Kanunun 1 nci maddesi sarih ola
rak, yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini
serbest olarak ifa etmiş olanlarla barem dışı
ücretli hizmetlerde çalışmış olanların bu hizmetıler.de geçmiş sürelerinin 3/4'ünün gerek hizmet
süresi bakımından ve gerekse kademe, derece
ilerlemesi bakımından dikkate alınmasını ön
görmektedir. Hizmet süresi (bakımından dikkate
alınacak süre toplamı Kanunun 1 nci maddesi
gereğince 1- yılı geçemeyecektir.
Kanunun 1 nci maddesinin getirdiği bir di
ğer özellik, eğer bu serbest hizmet veya barem
dışı hizmet sosyalleştirme bölgesi içinde geç
mişse, geretk süre ve gerekse diğer değerlendir
me bakımından tamamının ele alınması, dikka
t e a İnim a sı ve değerlendirilmesinin buna göre
yapılmasıyle ilgilidir.
iSaym Öztürkçine'nin, Kanunun 1 nci mad
desini anlayış şekliyle beraberim. Kanunun 1 nci
ımaddesi sarih olarak bu görüşü getirmektedir.
ISağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak biz
de bu görüşe sahibiz. Meseleyi başka türlü yo
rumlamak «şasen maddenin sarahati karşısın
da mümkün de değildir. .Sosyalleştirme bölge
sinde çalışmış olan, çalışma süresinin tamamı
nın dikkate alınarak
süresine eklenmesi ön
görülmektedir. Sağlık Bakanlığı da böyle yap
maktadır. ISağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
da 1 nci maddeyi Sayın Öztürkçine'nin anladı
ğı gibi anlamaktadır ve bu şekilde uygulamak
tadır.
•Sayın Öztürkçine'nin geçici 2 nci .maddede
belirttiği husus, yani .bu kanun çıktığı zaman
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımda görev
li olanlar, maddede belirtildiği şekilde 2 yıllık
süre içerisinde müracaat ettikleri takdirde, 1 nci
madde kendileri için de uygulanmaktadır. Ora
da bir görüş ayrılığımız yoktur.
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Şimdi Sayın Öztürkçine'yi 'burada dinledik
ten sonra, bakanlığım süresince her türltü mü
racaatı ve her türlü haksız taleple karşı kar
şıya gelen mıüracaat sahibini dinlemek itiyadın
da olduğum halde, bugüne kadar bu konu ile
ilgili olarak bana sağlık personeli içerisinden
'hiçbir müracaat olmamıştır; yani bu uygula
manın Sayın Öztürkçine'nin belirttiği şekilde
yanlış bir tatbikat içerisinde yapıldığı ve hak
kının zayi olduğu ile ilgili hiçbir müracaat ol
mamıştır. Sayın Öztürkçine, sık sık kendileriyle
.görüşmüş olmamıza rağmen, şu ana kadar da
bana bu kanunun 1 nci maddesini nasıl yorum
ladığımız ve nasıl uyguladığımız hakkında her
hangi bir bilgi vermek ve beni ikaz etmek lûtfımda bulunmamıştır. Başka türlü bir uygula
ma yapıldığı hakkındaki bilgilere, şimdi bura
da muttali oluyorum; ama hemen açıkça ve sa
rahaten ifade etmek istiyorum. Kanunun 1 nci
maddesini Sayın Öztürkçine'nin anladığı gibi
anlıyorum, Bakanlığım da böyle anlıyor. Ka
nunun geçici maddesini Sayın Öztürkçine'nin
anladığı gibi anlıyorum, Bakanlığım da böyle
anlıyor. İlâveten, her iki madde ile ilgili uy
gulama Bakanlığımda böyle yapılıyor; atma
bunun içinde uygulamada değerlendirme bakı
mından yıl atlaması olmuşsa bu, kanunun mad
delerini yanlış ve başka türlü değerlendirmek
ten değildir. Bana şu ana kadar hiç intikal et
medi ; eğer olmuşsa, varsa; bu, kanunun 1 nci
maddesini ve geçici 2 nci maddesini başka tür
lü değerlendirmeden dolayı değildir. Belki bir
yanlış hesap yapmadan dolayı olmuş olabilir;
ama Sayın Öztürkçine'nin anlayışının dışında
bir anlayışla kanunu Sağlık Bakanlığının anla
dığının bir genel emaresi de olmadığını belirt
mek istiyorum.
Değerli sayın senatörün bu sözlerini, mese
leyi Bakanlıktaki uygulamaları gözden geçir
terek bu tarzda yanlış bir uygulama varsa
meydana çıkararak düzelttirmek için bir ikaz
sayıyorum. Yerine getirmeye çalışacağım. Te
şekkür ederim.
Saygılar sunarım.
2. — Tabî Üye Mehmet özgüneş'in,
bir
Amerikan gazetesinde Türk politikacılarının
ve
Türk iş adamlarının
eroin kaçakçılığı
yaptığı
hakkında neşredilen yazıya
dair gündem dışı
demeci ve Adalet Bakanı
Fehmi
Alpaslan'ın
cevabı.
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî
Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş The Starsandstripes ismindeki bir Amerikan gazetesinde çı
kan bir yazı hakkında gündem dışı söz talebetmişlerdir; ama yazının mahiyeti belli değil Sa
yın Özgüneş.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Türk
politikacılarının ve Türk iş adamlarının eroin
kaçakçılığım yaptığı iddiası ile ilgili.
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, buyurunuz.
MEHMET ÖZGÜNEŞ t Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın
üyeleri;
Üzerinde Amerikan Silâhlı Kuvvetleri için
müsaade edilmiş gayriresmî neşriyat olduğu ya
zılı The Starsand Stripes adlı Grazetenin 6 Şu
bat 1973 tarihli sayısında bir yazı neşredilmiştir.
Bu yazı 4 Şubat 1973 tarihli Daily News Gazete
sine aften verilmektedir ve buna göre içerisinde
bir de milletvekilinin bulunduğu 52 Türk iş
adanınım Türkiye deki eroin kaçakçılığını idare
ettiği, bu yüzden büyük servetler kazandıkları
anlatılmakta, isimleri milletvekili de dahil olmaık üzere sayılmakta, hatta bu kimselerin Tür
kiye'deki gayrim enkullerinin yerleri ve değer
leri de belirtilmektedir.
Mesele sadece bu kadarla kalsa idi huzuru
nuzu işgal etmezdim. Gazete aynı zamanda elde
edilen bu bilgilerin üç, aylık bir araştırmadan
sonra elde edildiğini, neticelerinin Amerikan ve
Türk makamları nezdinde de teyidedildiğini yaz
maktadır.
Ayrıca, Emniyet Genel Müdürünün bütün
1 mnları bildiğini ve bu şahısları gözaltında tut
tuğunu ifade eden bir beyanı da gazetede yer
almaktadır.
Arkadaşlarım; Türk Parlâmentosunun, çöp
çüsünden ta en üstteki insanına kadar bütün
Türk vatandaşlarının namus ve haysiyetleri
var. Hiçbir yerli veya yabancı dergi veya şa
hıs Türk Parlâmentosunun mensuplarına ve
onlara gölge düşürmek suretiyle Türk Parlâ
mentosuna ağız etme hakkına haiz değil. Ka
naatim odur ki; bunilar cevapsız bırakılmama
lıdır.
Hükümet gerçekten kendi nezdinde bu bil
gilerin teyit edilip edilmediğini buradan açık
lamalıdır. Hükümet Emniyet Genel Müdürü
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nün bu gazeteye böyle bir beyan verip verme
diğini açıklamalıdır.
Arkadaşlarım; anlaşılıyor ki, bir senatörün
Fransa'ya baz morfin sakarken yakalanmış ol
masının meydana getirdiği müsait zeımin üzerin
de yabancı memleketlerde mahallî gazetelerde,
ordu gazetelerine kadar intikal eden birtakım
neşriyat yapılmakta ve Türk düşmanlığı sıcak
tutulmaya, ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.
Ben zannediyorum ki; bunda bizim de su
çumuz var. Sayın senatörler hatııflayacaklar
İki; 29 Kasım 1972 tarihli Die Welt Gazetesi Ha
tay'da oteli bulunan bir senatörün, Konyalı bir
tüccarın, bir armatörün, Rizeli bir
çiftçinin
eroin kaçakçılığı yaptığını ve buradan servetıler kazandığını ifade etmiş, emniyet makam
larının içinde de bunlarla i «biriliği yapan kim
selerin bulunduğunu söylemiş ve bir Başbakan
Yardımcısına da bu işi bulaştırmaya çalışmış
tır.
Gazetenin sözü sadece Başbakan Yardımcı
sının tahkikatı durdurduğu şeklinde idi.' İt
ham edilen, söz atılmak istenen Sayın Sadi Ko
ğuş namuslu Devlet adamlığına bir örnek ve
rerek derhal kendisi hakkında tahkikat açıl
masını, Meclis soruşturması açılmasını iste•mişitir. Malûmdur ki; Türkiye Büyük Millet
Meclisi Müşterek Toplantısı İçtüzüğünün 14
ncü maddesi böyle bir talebin 7 gün, içerisin
de gündeme alınmasını ve aynı gün de müza
keremiz bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu
kurulmasını âmirdir. Aradan geçen 50 güne
rağmen İçtüzüğün bu âmir hükmü yerine ge
tirilmemiştir ve böylelikle Türk politikacıları
itham altında
tutulmaya devam
edilmiştir.
Die Welt Gazetesinde isimleri zikredilerek it
ham edilen insanlar hakkında hiçbir cevap ve
rilmemiştir. Hattâ bir emniyet müdürü itham
edilmiş, Hükümet bu emniyet müdürünün böy
le bir rezilliği yapmayacağını beyan etmemiş
tir. Bu zat namuslu bir insandır, halen bir
vilâyetimizde validir.
Arkadaşlarım, ayrıca 20 Aralık
tarihli
Yedi gün Gazetesinde Emniyet Genel Müdür
lüğüne yapılmış bir ihbar neşredilmiştir. Bu
ihbar aynen şöyledir:
«Emniyet Genel Müdürlüğüne:
Yatan, millet için bir ihbarda bulunuyorum.
Çok mühim ve aceledir. Hemen el koymak ge
reklidir.
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... partisi milletvekili ... rıamındaki hain af
yon ve baz morfin kaçakçısıdır. Kendisi geçen
devre milletvekilliği yapmış olup, halen İstan
bul'da bulunan Sami Binicioğlu ile müşterek•tir. Türkiye'den Avrupa'ya kaçakçılık yapar
la r.
Şimdi işini uydurdu. 1.0 Kasım 1971 Çar
şamba günü Türk Hava Yolları uçağı île Bürüksel'e gidecektir. Beraberinde afyon götü
recektir. Takip edilerek yakalanmasını ihbar
ederim.»
Altında imza ve adresi de vardır.
Arkadaşlarım; 20 Aradıkta bu ihbar neşre
dildi. Her konuda ihbar telâkki edip süratle
tahkikat açmakta büyük titizlik gösteren An
kara Savcılığı bugüne kadar harekete geçme
miştir.
Muhterem arkadaşlarım; huzurlarınızda bü
tün samimiyetimle ifade ediyorum. Bütün Türk
Paıllâmenterlermi tenzih ederim. Bütün Türk
vatandaşlarını tenzih öderim; ama Türk vatan
daşları, Türk politikacıları gayet ağır şekilde
(itham edilmekt edirler.
Bir gazetenin başlığı aynen şöyledir: «Afyon
kaçakçılığı Türk politikacılarının elinde.» El
bette ki bu sahtekârlıktır, yalandır; ama bu
manşetlere geçmektedir. Ben Senatomun Sayın
Başkanım, Millet Meclisinin Sayın Başkanını,
Hükümeti göreve davet ediyorum. Mutlaka bu
konuda tahkikat yapılmalıdır. Die Welt Gaze
tesinin, Yedi Gün'ün, The Stars and Stripes
adlı gazetenin, Daily News adlı gazetenin yazı
larının gerçek olup olmadığı tahkikat nelticeJleri ile mutlaka ilân edilmelidir.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bu konu üzerinde Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı da gerekli nıakamat ııezdinide teşebbüste bulunmuştur, arz olunur.
Adalet Bakanı Sayın Fehmi Alpaslan, buyu
runuz.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Sayın Başkan, saygı değer arka
daşla rım,
'Sayın Özgüneş'in ortaya getirdiği konu hem
nıillet hayatında namuslu olmanın gereklerine
Meclisleri, Hükümeti ve topyekûn vatandaşla
rı götüren 'bir konu olarak, hem de Parlâmento
muzun haysiyetine taallûk eden bir konu oldu
ğu için cidden önemlidir.
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Bu ıson 52 kişinin kaçakçılıkla alâkalı faa
liyetlerde bulunduğuna ve bir parlamenterin
de bunların içerisinde olduğuna dair Amerika'
da münteşir Daily News adlı bir gazetede (İn
gilizce bilmediğim için belki okurken yanlışlık
yapabilirim, özür dilerim) yayın yapıldığının
neşredilmesi üzerine derhal o gün bu gazetenin
ashnı buldurmak sureti ile kimmiş, mesele ne
imiş diye araştırmaya koyuldum. Bu gazetenin
ashnı Dışişleri Bakanlığından getirtmek sure
tiyle Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirmiş
bulunuyorum.
Daha evvel de Die Welt diye bir gazetenin
bimassa hakikaten haysiyetine, namusuna %
100 şahsan da em'n bulunduğum Sadi Koçaş
hakkında itham eder tarzdaki beyanı üzerine
de gerekli araştırmaya geçilmiş bulunulmak
tadır.
Yalnız, çok değerli Özgüneş takdir buyurur
lar ki, dış memleketlerde intişar eden bu gibi
'haberler yalan, yanlış, uydurma olabileceği gibi,
üzerinde önemle durulmayı icabettirccek kadar
id a bâzı ipuçları verebilir.
Bu gibi tahkikatların, özellikle ucu ta derin
lere kadar gidebilen tahkikatların, bir gün içe
risinde neticesinin alınması mümkün olmadığı
gibi, yüzüstü bir tahkikatla meseleyi ortaya
koymak da mümkün değildir.
Nitekim, buna benzer haberler, buna benzer
ilibarlar alındığı içindir ki, başka memleketler
den daha. kolaylıkla Türkiye'de silâh kaçakçıla
rı, uyuşturucu madde kaçakçıları yakalanabil
me imkânı elde edilmektedir. Eğer meseleyi alır
almaz ortalığa bir haber vermek için yaymaya
kalkarsak, o zaman temele inmek suretiyle neti
ce elde etmek imkânından mahrum kalırız.
Değerli arkadaşımın bir hususa emin olma
larını istirham ediyorum. Bizde şüphesiz ki, bu
gibi haberler çıkmasın ve çıkan haberler de bekemahal yalan olsun, uydurma olsun diye te
menni ediyoruz; ama tümünü tenzih ederim
dediğim zaman, zaten ortada mesele kalmamış
olur. Belki içlerinden Parlâmentoda olan arka
daşlarımız tenzih edilebilir; ama piyasa âle
minde isim yapmış, vaktiyle kaçakçılığa karış
mış olanların da ismi o listede var, onlardan
belki de tenzih etmeyeceğimiz elemanlar da çı
kabilir.
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Rahatlıkla değerli arkadaşlarımın bilmesi
ni istirham ediyorum; konu üzerinde her yö
nüyle adlî, idarî ve gizli tahkikat olarak önem
le durulmaktadır ve tabiatiyle kesin netice
alındığı zaman yüksek huzurunuzda gerekli bil
gi arz edilecektir.
Saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Bundan önce Yüksek Heyetin
almış olduğu bir karar var. Bu karara göre bir
birleşimde ancak iki sayın üyeye gündem dışı
söz verilecekti, iki sayın üye hakkını kullanımıştır. 'Sırada iki sayın üye vardır, bunların
konuşmaları gelecek birleşime bırakılmakta
dır.

,IV. - ^ GÖEÜŞÜLENİ İŞLER
1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe
ve Plân komisyonları
raporları (M. Meclisi :
1/693; C. Senatosu : 1/141) (S. Sayısı : 187)
(Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1973) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin haklarında ivedililk kararı verilen işler meyanmda bulunan
187 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususu daha önce Yüksek
Heyet tarafından karar altına alınmış idi.
Şimdi bu kanun tasarısının
müzakeresine
(geçiyoruz.
Daha önce Yüksek Heyet Bayındırlık, Ulaş
tırma ve imar - iskân Komisyonu raporunun
esas alınması hususunda karar almış idi. Şimdi
bu Komisyonun raporunun müzakeresine geçi
yoruz.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde (Sayın Selâhattdn
Babüroğlu söz istemişlerdir. Söz isteyen sayın
üyeler lütfen isimlerini .kaydettirsinler...
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Komis
yon yok Sayın Başkan.
BAŞKAN — Kora isyan? Bayındırlık Komis
yonu!.. Yok mu efendim?
İmar ve İskân Bakanımız buradalar. Komis
yon?
(1) 187 sıra sayılı basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir.
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın
Başkan, Komisyon Başkanı benim. Hasta idim,
hastanede idim. Onun için de müzakerelerde bu
lunamadım. .Sayın Fakih Özlen Bej, Komisyon
sözcüsü arkadaşımız, Başkanlık yapmışlardır.
Orada benim ismim olmadığı için söylemiyo
rum. («Takabbül et» sesleri)
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Atayurt buradalar.
BAŞKAN —• Faik ,Bey Bütçe Komisyonunda
efendim.
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Talkabbül etmek imkânı varsa, takalbhül ediyorum.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Komis
yonun Başkanı sıfatıyle takab'bül ettikten son
ra müzakereye devam edebiliriz.
ıSayııı Sali'hoğlu, bulunmamanız bir mahzur
teşkil etmez takalbbül ettikten sonra. Komis
yonun asıl Başkanısınız; bu itibarla takahıbül
ediyorsanız, müzakereye geçebiliriz.
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Takab
bül ediyorum.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerleri
ni almışlardır.
Sayın Babüroğlu, buyurunuz.
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler;
Âfet işlerinde kullanılmak üzere kaynak ya
ratılmayı öngören bir kanun, bir yasanın uygu
lanması üzerinde birkaç komisyon çalışmış ve
bu birka.ç komisyonun çalışmaları da Yüce Se
natoda bir ölçüde görüşülerek nihayet bu ko
misyonun metni üzerinde çalışılması hususunda
karar verilmiştir.
• 9 . 3 . 1972 günü kalbul edilen 1571 sayılı Ka
nunda 11 ay 16 gün sonra tekrar değişiklik ya
pılması, (Bu kanun aslında bir maddeyi ifade
etmekte, altında iki de usulî madde diyeceğim
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maddelerden ibaret.) bıı kadar kısa bir zaman
da Yüce Meclislerimizin bir maddelik kanımla
değişiklik yapması gerçekten ilginçtir. Anaya
sa değiştiren Meclislerimizin, 10 ayda, 18 ayda
bu kadar küçük kanunları da değiştirir duruma
düşürülmesi, zannediyorum ki, iyi sonuçlar, ef
kârı umumiyede güven toplayacak sonuçlar ver
mez.
Eski kanunun 1 nci maddesini okumakta
yarar var. Çünkü -bütün konuşmamı bu temel
üzerine getireceğim. Temel bozuk olduğu için
bu kanunu değiştireceğiz, belki bu kanundan
sonra yine değiştirme zorunluğu vardır. Çünkü
Türkiye'de bundan evvel devam eden iktidarlar
tarafından -çıkarılmış, 7269 sayılı âfetler fonuyle ilgili bir kanun vardır. O kanun dururken
peşpeşe ek maddeler getirmek suretiyle yasala
rı içinden -çıkılmaz hale 'getirmekteyiz.
Bunun için tümü üzerinde söz almış bulunu
yorum. Maddelerde de yine bâzı maruzatım ola
caktır.
Birinci kanun; bâzı tekel maddelerine zam
lar yapılmak suretiyle elde edilecek
paranın
Bingöl, Burdur depreminde kullanılması için
çıkarılmış bir kanundur. Sadece «Deprem fonu»
adiyle gelmişti. O kanun çıkarılırken yine bu
kürsüde söz almıştım. Bu kanunun genelleştiril
mesi, hiç olmazsa mevcut kanuna, âfetler fonu
nu kullandıran kanuna uydurulmasını arz et
miştim. Kanun çıkarılırken de «15 gün sonra ya
bir sel olunsa ne yapacağız? diye görüşlerim
olmuş idi. Tanrı kısa bir süre sonra Sakarya'da
bildiğiniz sel âfetini verince, bu /Hükümet de
kanun üzerinde bir değişiklik yapma durumuna
girmiştir ve halen getirmiş olduğu değişiklik,
Hükümetin kanun gerekçesinde ve çeşitli ko
misyonların gerekçelerinde ve maddelerinde her
'biri başka bir şeyi ifade etmektedir. Çok kısa
olarak onları arz etmek isterim.
1967 yılında çıkarılmış olan 7269 sayılı Ka
nuna göre her türlü âfetleri kapsayacak, cevap
verecek bir kanun ve 'bunun uygulanmasını gös
teren bir yönetmelik vardır. Bu kanunun bâzı
maddelerinin kapsamının dar olması ileri sürü
lebilir. Kapsamı genişletilebilir, yeni ihtiyaçlar
bunun içerisine monte edilebilir; ama bunun
dışında ek kanunlarla fon yozlaştırmasına gi
dilme yanlış olur ve nitekim bu yanlışın ıstıra
bını şimdi çekmekteyiz.
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O kanundaki fon ne idi? Açıkça söylemek
gerekirse o kanunu hiç bir iktidar arzu edilen
biçimde kullanamamıştır. Kullanamama selbeıbi,
âfete uğrayan kimseyi bir ölçüde, hiç olmazsa
% 50'si ile borçlandırıyorsunuz ve bir kısım
memurları da bunu toplamaya mecbur ediyor
sunuz, olmuyor, tatbikat imkânı yok, kim gelir
se olmuyor. Nite'kim, bu ilk çıkan çeşitli kay
nakları olan Âfetler Fonu % 3'lerle ve genel
bütçeden yapılan yardımlarla, ek ödeneklerle,
bağışlarla toplam bu kanunun sevk edildiği
günde 1 813 683 484 liradır. Bu paranın bir öl
çüde % 50'ye .kadarının, bilhassa konut olan'laruı bağışa çevrilmesi Bakanlar Kurulu kararı
ile mümkün olduğu için bir miktarını öyle dü
şünüz, geriye kalan paranın o günden bugüne
geri dönmesi gerekiyordu. Bu geri dönme iş
lemleri ile Türkiye Emlâk Kredi Banikası gö
revlendirilmiştir. Yuvarlaik rakam olarak arz
edeyim; Türkiye Emlâk Kredi Bankası bu geri
dönme işlemleri ve diğer bâzı hizmetleri yap
mak üzere 9,5 milyon ile 10 milyon lira komis
yon almış; fakat geriye dönen para da 6,5 ilâ
7 milyon lira arasındadır. Buradan da görülü
yor ki, kanunda bâzı kolaylıklar yapmak gere
kecektir; ama bu kolaylıkları öylesine değil de
başka bir 'biçimde yapma yolu seçilmekte şim
di.
Kanun bâzı yükümlülükleri görevlilerin üze
rine yüklediği için Bakan dahil olmak üzere ge
riye kadar bütün görevlilerin bu paranın geri
ahnamamasından dolayı da hiç olmazsa mânevi
soumlurlukları var. Halbuki maddeten işleme
yen bir kanun da böyle bir sorumluluğu da
kaldırmak için gönül ister ki, yeni gerçeküere
uygun olarak kanun tümünden düzeltilsin ya
da ek, o kanuna getirilsin. Biz de öyle olmamak
tadır.
Şimdi esas maddelere geçmeden evvel bir
konuda rakamla bir açıklama ihtiyacı var. Bu,
Bingöl ve Burdur depremleri dolayısıyle bâzı
tekel maddelerine yapılan zam idi ve 18.6.1971
tarihi itibariyle bu tür kanaldan 35$ 956 398
lira 17 kuruş toplanılmış; 1972 yılının 8 ayında
da 377 060 890 lira 61 ikuruş toplanmış. Eğer bu
kanun işlese idi, 1 milyar 800 milyonluk kısmın
önemli bir miktarı geri gelse idi, kaynak vardı
onu kullanacaktık ve buna gidilmeyecekti. Top
lanan 736 milyon küsur liradan 29 . 12 . 1972
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tarihi itibariyle 458 018 307 lira Bingöl ve Bur
dur depremleri dolayısryle harcanmış ve
29 . 1 2 . 1972 tarihinde 278 051 981 lira 36 ku
ruş toplanmış bulunmaktadır.
• Görülüyor ki, bu yoldan devamlı olarak bir
kaynak toplanacaktır ve bizim o zamanki he
saplarımıza ve bu komisyon çalışmalarında ya
pılan hesaplara göre yılda. 550 milyon ile 600
milyon gibi bir paranın toplanması
mümkün
olacaktır. Bunu 10 yıla katladığınız zaman 6
milyarlık bir gelir ehle edilmiş olacaktır.
Denilebilir ki, Türkiye'de en çok
deprem
âfeti ihtimal dahilindedir. O halde bu para baş
ka yollarda harcanırsa, deprem olduğu zaman
bir emri vaki ile karşıkarşıya kalır mıyız? Onun
Maliye'de yolu var. Belirli bir miktarının muh
temel âfetlere karşı kullanılması gerekiyorsa,
500 milyonu bloke edilir ja da başka, tedbirler
almak suretiyle kullanılır veya bu fon Âfetler
Kanunu içerisinde mütalâa edilir. Bu kaynak
tan da eık ödenek istenil'. Bundan evvelki 1966,
1971 yılları arasında ek ödedi ek istemek suretiy
le bâzı çözüm yollarına gidilmiş uygulamalar
vardır.
Şimdi geriye kalan ve 29 . 12 . 1972 tarihiue
kadar 300 milyona yakın olan parayı bugünkü
Hükümet kullanamamaktadır.
Çünkü demişiz
ki, «Deprem fonu» Sel olur, yarın bir kaya düş
mesi, bir yaıngııı karşısında idareci ne yapacak?
Nitekim, bu kanun buraya gelinceye kadar da
eok yakından biliyorum ki. Sayın İmar İskân
Bakanı bir sürü üzüntüler çekmek suretiyle
bugüne kadar gelmiştir, belki şu anda da bâzı
ödemeleri yapamamanın sıkıntıları içerisinde
dir. Bu sıkıntıyı kabul ediyorum; ama bu sıkın
tı, kanunları yönetmelik çıkarma derecesine in
direcek. me-ktup yazma derecesine indirecek sebebolmamakdır. Biz yönetmelik
yapmıyoruz,
kanun yapıyoruz. İdarelerde yönetmelikler dahi
bu türlü değiştirilmezdi ve yönetmelikler de
mektup tipinde yazılmazdı. Şimdi burada ka
nunları getirirken hiç olmazsa kanun hüviyeti
ni vermek lâzım. Çünkü, 3 ay sonra, 5 ay sonra
başka türlü bir kanun getirilebilir; ama acele
duruma da çare bulmak zorunluğu vardır.
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program bütçeyi gerçekten samimî olarak ge
tirmiş ve uygulayacaksa, fonları da kendi di
siplini altında, Maliye Bakanlığı disiplini altın
da kullanacaktır, bundan da fazla endişe etme
mek ve bu ismin kapsamını genişletmek lâzım.
Başında, «Deprem fonu» içinde başka ilâveler
le yaygınlaştırılmış bir fon şekli benim garibi
me gidiyor. Eğer bu, «(Deprem fonu» olarak ka
lacaksa, o zaman ek ödenek verelim, Bakan işi
ni yapsın, Âfetler fonu da kendi kaynakları ile
ileride çalışsın.
Hükümetin getirdiği gerekçede «Bu âfetler
arasında yaygınlığı ve ortaya koyduğu muhte
lif zararlar yönünden su baskını âfetinin önem
li kir yeri bulunmaktadır.» deniyor. Hangi ic
racının zamanında bir âfet oluyorsa, o âfet mü
him oluyor, öok doğru, tabiî bir şey. Bizim za
manımızda deprem oklu biz depremi önemli say
dık, şimdi sel olmuş sel önemli. Halbuki arz et
tiğim kanun onun tümünü almıştır.
Xitekim, «Bu yıl içinde hemen hemen yurdu
muzun çeşitli bölgelerinde meydana gelen su
baskınları nedeniyle tarım ürünlerinde her tür
lü bina ve kamu yapılarında, yollarda, köprü
lerde ve çeşitli tesislerde önemli sayılabilecek
hasarlar ve zararlar kendini göstermiştir» Bu
göstermiştir ki. Sayın Balkan da Komisyonda
söylemişler, konutu yapmak yetmiyor, âfete
uğramış olan vatandaşı önceki iktisadî gücüne.
getirmeniz lâzım. Evvelki iktisadî gücüne ge
tirmek. için de eğer son derece maliye formül
leri içinde kalırsanız, bu gerçeğe uymuyor, tat
bikat da bunu gösterdi. Üstelik de bir sürü me
murlara, yeni gelen icracılar niye bunu yapma
dınız demek zorunda kalıyor. İşlemiyor, soru
yorsunuz, sıkıştırıyorsunuz 2 ay sonra, 3 ay
sonra anlıyorsunuz ki. bu memur haklı, kanun
işlemiyor, madde işlemiyor. Aslında sorumlula
rın, görevlilerin kusurundan değil, kanundan
ileri geliyor.

Hazırlanmış olan tasarının bâzı maddeleri
nin bâzı nokta:!a rina değinmek istiyorum. Yal
nız daha evvel şunu arz edeyim ki, bu fonlar
üzerinde fazla endişe etmemeli. Eğer Hükümet

— 580

«ıBu nedenle Âfetler Kanununa kapsamı dı
şında kalan diğer âfet zararları sebebiyle geçim
imkânını kaybetmiş ve zarara uğramış kişilere
bu zararından ötürü yardım yapıla.bilmesini
sağlamak ve âfet dolayısı ile hasar gören kamu
kuruluşları tesislerinin hasarlarını
mümkün
olan süratle karşılamak üzere» Şimdi, bunu şu
nun için okudum. «Kamu kuruluşları» eliyor,
«Bâzı vatandaşlar» diyor.
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Bu «bâzı vatandaşlar» bağış yolu ile mi,
borçlanma yolu ile mi? Bunu maddeler geldi
ği zaman göreceksiniz, bir çare getirmiyoruz;
yine orada objektif değiliz.
Zannediyorum ki, Komisyonlardan da biraz
acele geçmiş gibi görünüyor. Şimdi yine bu
gerekçenin sonunda «Bu esaslar dahilinde il
gili Tarım Bakanlığı, Karayolları, YıSE, DSİ
ve başka resmî kuruluşlar ile mahallî idarelere
ödünç olarak verilen paranın miktardan
bu
kuruluşların 1972 yılı afet hizmetleri için sağ
layacakları ek ödenekten ve yetmediği takdir
de 1973 yılı bütçesine bu maksatla konacak öde
neklerden mahsubu yapılacak...» Yok, konma
dı 1973 yılında.
iSonra «Kamu kuruluşlarına ödünç» denil
miştir. Özel idareler, belediyeler bunu
nasıl
ödeyecekler? 10 milyon liralık bir zarara uğ
ramış, 5 milyon liralık özel idare binaları yı
kılmış olan Bingöl Belediyesini, Bingöl Özel
İdaresini ne ile borçlandıracağız değerli arka
daşlarım? Nereden alacağız? Yani mümkün de
ğil. Mümkün olmayanı istemek nasıl olabilir
düşünemiyorum. Özel idarelerin gelir kaynak
larının ne olduğu belli, özel idareler akarya
kıt istihsal vergisinden vilâyet payı alır, tra
fik resmi ve harçlardan vilâyet para alır, ara
zi ve bina vergisi, buna buhran vergisi,
taşocakları resim ve harçları, iskele resmi, vilâ
yete ait emval ve emlâk gelirleri, çiftlik ge
lirleri, cezalar ve bütçeden yapılacak olağanüs
tü yardımlar. Nitekim Bingöl'e bu deprem dolayısıyle bir olağanüstü yardım vaadi Bakan
dan alındı. Bakan bu vaadini yerine getirmez
se; nitekim şimdi kulağıma geliyor, Emlâk
Bankasına faizlerden fark, hükümetler angaje
olmuş, kararnameler çıkarılmış 56 milyon lira
yı sayın Bakan bütçede de vadettiler, bugün
öğrendim ki, Maliye Bakanı bunu karşılama
mak istemektedir, doğru ise. Bunu da yarın
bütçenin açık vermesi dolayısıyle vermeyecek
lerdir; ama bir âfet bölgesinin kamu hizmetle
rini yapacak belediye ve özel idaresi felç hale
(gelecektir; burada bu kaynaklar yatıyorken.
Arz ettiğimi gibi, baraj patlaması olabilir,
'önemli yangın olabilir, heyelan olabilir, sel
felâketi olabilir. Bunları görmemezlikten ge
lip önümüzdeki şeyi aşmaya kalkmak, doğru
dan doğruya ilgili bakanları son derece zor
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duruma düşürmekten başka bir şey değildir.
Bunun için değerli arkadaşlarım, ben bu kanu
nun isminin değiştirilmesini ve bu kanunun 2
ııci maddesine genel 'bütçeden yardım yapılma
yacak olan kamu kuruluşları ve mahallî ida
releri de içine alacak ölçüde bir genişlik veril
mesini istiyorum. Gelecek Bakanları
tekrar
Meclislere getirip bu konularda çalıştırmamak
ve Meclisleri meş'gul etmeyecek bir biçime ge
tirilmesinin lüzumuna
inanıyorum. Ayrıca,
'böylesine büyük bir kaynağın muhtemel âfet
leri önleyecek, Türkiye konut politikasına yar
dım edecek biçimde, kullanılma olanağını ge
lecek iktidarlara hazırlanmasının fırsatının bu
Meclislerde olduğunu ve u acele etmeyip sabırla
çalışıldığı takdirde bir ay içerisinde bu kanu
nun mükemmel bir hale getirilebileceğini, 7269
sayılı Kanunun tümden değişmesini gerektir
meyecek bir biçime getirmenin fırsatının önü
müzde olduğunu tekrar tekrar ifade ediyo
rum.
Değerli arkadaşlarım; şimdi
diyeceksiniz
ki, niçin 1 nci kanun tasarısında imzanız vardı,
niçin belirli atakları, muıhalefeteleri yapmadın?
Gerekli şeyler kalbineler içerisinde konuşu
lur, kanun böyle çıkmıştı böyle geldi, O gün
kanun burada görüşülürken
Hükümet üyesi
değilim, yine burada bağımsız olan fikrimi
söyledim; ama niçin Hükümet bu türlü bir ka
nun tasarısı hazırlamak zorunda
kalmıştır?
Onun gerekçesini arz edeyim. Onun gerekçesi
benim katılmadığım bir gerekçedir. Fonların
olağanüstü bir biçimde suiistimal edildiği ya
hut kötü kullanıldığı, suiistimal kelimesini ge
ri alıyorum, yolunda 1970 yılında, ki sayın
İmar ve İskân Bakanı tarafından maliye mü
fettişlerine hazırlattırılmış bir dosya vardı. Bu
dosyayı hangi memuruma okuttuysam, yerin
den hoplayacak kadar önemli hususlar vardı.
Bu dosya sonradan sayın Bakanın bu kürsü
den söylediği gibi bir tahkikat furyasına uğra
mıştır. Sadece bu dosya 139 dosya doğuracak
kadar bir ana dosya idi. Yine böyle bir başka
dosya Ankara İmar Limitet için ben Bakanlığa
geldiğim zaman (hazırlanmıştı. O dasya da
25 - 30 dosya doğuracak biçimde bir dosyadır;
ama bu dosyalar yargıç huzurundan nasıl dö
ner? Şimdi aldığım habere göre, âfetler fo
nundan yüzde yüze kadar merkezde görev gö-
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rüp de hizmet yapan arkadaşların paralarının
.geriye alınması konusundaki hususlarda yarıgıçlar beraet ettirmektedir. Bakan ve müste
şar onayı olduğu için memur
sorumsuzdur.
Rücu edilebilirse onlara rücu edilsin diye bu
dosya adetleri böyle düşmektedir. Bu, Maliye
Bakanlığı ve bizim Bakanlığımızda o zamanki
arkadaşların reaksiyonu ile karşılanmış ve bu
nu bir disiplinli hale getirelim denmişti. Tabiatıyle 'teftişlerin amacı, öğretici olması 'baş
ta olmakla beraber, periyodik teftişlerle önle
yici ve sonra da kusurlu
noktaya geldikten
sonra, kusurlu hususları gerekli hukukî merci
lere götürme olarak anlaşıldığı taktirde (ki,
bu dosyalar zaman zaman bu kürsüye gelecek
tir tabiatıyla, zamanı, yeri geldiği zaman) ka
mu hizmetlerinde emniyet sağlanır. Başka tür
lü şirin görünme için bâzı hususları yapıp yap
mama hususu telâkkilerden ibaret kalır.
Şimdi işte bu reaksiyondan dolayı bir yere
kızıyorsunuz, ben bunu Maliye Bakanlığının
emrine alacağım diyorsunuz; İmar ve İskân Ba
kanlığı sanki o Hükümetin başka bir üyesiymiş ya da başka bir hizmet dalında çalışıyor
muş, gibi. Kusurlu iş varsa, kusurlu işi mevzu
at yoluyla önleme duruyorken, böylesine
bir
sakar bir kanun getiriyorsunuz. Bana göre sa
kardır. Çünkü, maddelere geçildiği zaman gö
receksiniz, bu kanunun ismi başka, cismi baş
ka. İsmi «Deprem fonu» altında
depremden
(başka şeylere hizmet yapılması hususunda is
tekler var. Âfetler fonu ile ilgili yönetmelik
kanuna tamı tamına oturmamış, başka başka
havalarda çalmakta. Bu arada da fırsat gel
mişken ifade edeyim, bir komisyon
mahallî
idareler yerine belediyeleri getiriyor, bir
komisyon da onu kaldırıyor, Hükümet teklifin
de, bütçelerle paralar geri ödenir
deniyor.
Hiç işlemeyen maddeler halindedir.
Ben onun için bu genel
görüşmemle, ba
kanların daha rahat
çalışmasını
sağlamak
için, ayrıca görevli olan memurların bâzı hiz
metleri yapmamış duruma düşmemeleri için
Kanunun dalha mükemmel çıkmasını istiyo
rum. Parayı toplamamış duruma düşüyor Âfet
İşleri Genel Müdürlüğü, Emlâk Bankası Genel Müdürlüğü ve o günkü Bakan işletmemiş
duruma düşüyor, kanunun frenlemeleri dolayısıyle.
_
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Şimdi l'nci önergem, bunun «deprem fonu»
adının «âfetler fonu» olarak düzeltilmesi;;
İkinci önergem de, 2'nci ek maddenin da
da genişletilmek suretiyle kanunun bir kere
daha buraya gelmemesini sağlama yönünde bir
önergedir.
Ben fonun nasıl kullanılacağı
hususunu
önerge i] e yeniden şekillendirmek
istemiyo
rum. Çünkü bu iş o zamanki hükümetlerin ya
pacakları programlara göre şekillenir. İsterse
muhtemel depremleri önlemek için konut ya
pımını sağlayabilir. Bâzı tekel maddelerindeki
isim değiştirilmesi yahut fiyat değiştirilmesi ne
deniyle bu kaynağın kurumasını o günkü baş
bakanın bakanların önleyebileceği düşüncesiy
le kanunu bu noktaya kadar genişletecek bir
teklif getirmiyorum, önerge getiriyorum;
fafat arz ettiğim gibi, kanunu tekrar dönmeye
cek, hattâ âfetler fonu yapılacağı zaman da is
tifade edilebilecek iki önergeyi de sayın Baş
kana arz ediyorum, sıkıntısını çeken bir insan
olarak.
iSaygılarımı sunarım.
Başkan — Sayın Bingöl.
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler;
Malûmunuz, Türkiyemiz bir deprem kuşa
ğı üzerindedir. Her sene bir yerden büyük ağır
lığıyla sallanmakta, binlerce aile perişan du
ruma düşmektedir. İkinci yönü ile de Türkiye,
büyük kot farklarının bulunduğu bir ülkedir.
Her halükârda Akdeniz mıntıkasında
bulun
ması bakımından da kuvvetli sellerin hâkim
bulunduğu bir bölgedir. Binaenaleyh, depremi
de önlemek imkânına sahip değiliz. Bugünkü
şartlar devam ettiği takdirde, pek kısa olma
yan bir istikbalde de seli önlememiz imkânı
yok. Şu halde insan olarak beşer olarak taibiî
âfetlere karşı hazırlıklı olmamız iktiza etmek
tedir.
Türkiye, 7269 sayılı Kanun çıkıncaya ka
dar (1958 civarındadır zannediyorum, kesin ta
rihi hatırlamıyorum) ciddî bir âfetle mücade
le konusunu düşünmemiştir. Özel kanunlar,
mahallî kanunlar, hadiselerin peşinde çıkan ka
nunlarla idare edilmiştir ve nihayet bu 7269
sayılı Kanun, bir temel kanun olmasına rağ
men, büyük boşluklarının mevcudiyeti hizmet
gören hükümetler tarafından müşahade edil582 —
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miş; 1051 sayılı Kanunla, bu kanunun boşluk
ları değerlendirilmiştir; ama yine de hadiseler
•göstermiştir ki, ne kadar çeşitli, detaylı ve te
ferruatlı düşünülürse düşünülsün hadiseleri
önleyebilmek, hadiselerin vukundan evvel ted
birli olalbilmek için daha birçok tedbirlerin
alınması iktiza etmektedir.
Bu arada şükranla ifade ederim ki, 1571
sayılı Kanun, ciddî bir kaynak bulmuştur. İk
tidarda mesuliyet mevkiini işgal etmiş olan hü
kümetleri çok sıkışık anlarda bırakmamak için,
çok muztar durumda bırakmamak için ciddî bir
kaynak bulmuştur. Bu, şükranla ifade edebile
cek bir konudur; ama bunun kanunlaştığı za
man yalnız depreme tahsis edilmesi de hatalı
bir şekilde mütalâa edilmektedir, tatbikatın ge
tirdiği seyir ile. Dolayısıyle depremin dışındaki
âfetleri (M, Türkiye'de mukadderdir, mutlaka
karşılaşılacaktır, hadiseler de bunu göstermiş
tir) önlemek için sahası daha geniş bir yasa
hükmü tesis etmek zarureti hasıl olmuştur.
Huzurunuzda müzakere edilmekte olan ka
nun metnini tetkik ettiğimiz zaman
görüyo
ruz ki, 1972 yılında deprem için hizmet görmek
te bulunan Tabiî Âfetler Genel Müdürlüğü,
îmar - İskân Bakanlığı yetkililerinin dışında,
diğerlerine de verilmiş olan hizmetlerin 1972
yılında geri dönmesini ve bütün muamelelerin
1972 yılı içinde bitirilmesini, tamamlanamazsa 1973 yılından oraya aktarılmasını öngören
ıbir tasarı.. Fakat sonunda Millet Meclisinde
konu daha şümullü mütalâa edilerek bunun
kaide haline getirilmesi düşünülmüş ve metin
öylece değiştirilerek huzurunuza getirilmiştir.
Bir garip netice olarak mütalâa ediyoruz ki,
Bayındırlık ve İmar - İskân Komisyonumuz
Millet Meclisinin kabul ettiği şekli
benim
sememiş ve yalnız 1972 yılma inhisar ettirmiş
tir. Mazur görün, bu garipliği kabullenmiştir.
Kanunun müzakeresi başladığı zamanda
bir
takrir ile komisyon metninin müzakere edilme
si kaJbul buyuruldu.
Şimdi, kanunun zaruretini arz ettikten son
ra bir noktayı da dikkatinize arz etmek zorunluğunu duymaktayım.
Âfet fevkalâde haldir. Devletin bütün gücü
âfet mıntıkasına tekasüf etmediği
takdirde,
netice alabilmek mümkün değildir. Bunu bü
yük Doğu depremi, Bingöl depremi ve Sakar
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ya, İçel sel âfetleri, Devletin bütün gücünün
buralara teksif edilmemesi halinde netice alına
mayacağını vuzuh ile göstermiştir. Devletin bü
tün gücünü nasıl buraya teksif edebilmek nasıl
mümkün olur1? Hakikaten bu sualin cevaplan
dırılması gerekir. Devletin gücü olan Karayol
ları, YSE, DSİ işgücü bakımından, iş makinaları bakımından, iş kabiliyeti bakımından bü
yük gücü olan müesseseler. Âfetler Kanunu ile
bu gücü buralara teksif edebilmeniz imkânı
yoktur. Şükranla ifade edeyim; Doğu depre
minde de, Bingöl ve Burdur'da da belki şahsî
ilgiler, gayretler (Şükranla yâdedilecek ve tev
sik edilecek hususlardır) şahsî münasebetlerle
Devletin diğer güçleri, arzu edilen forma doğ
ru getirilebilmiştir.
Şimdi yine burada bunu dağıtma yoluna gi
der isek, bunu yasa hükmü haline getirmez
isek, yine de uzun bir zamanın helba olması
mevzıuıbahis olacaktır.
Ben, Millet Meclisinin metnini de, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu
nun metnini de dikkatle tetkik ettim. Arasın
daki farkları dakkit ile mukayese ettim. Mad
denin müzakeresinde daha vuzuh ile arz etemem
mümkün. İmar - İskân Komisyonunun getirdiği
metinde hadise yalnız 1972 yılma inhisar etetirilmektedir. Halbuki Bütçe ve Plân Komisyo
nunun benimsediği Millet Meclisi metninde bu
nun kaide haline getirilmesi ve devam ettiril
mesi düşünülmekte, daha şümullü, daha ciddî
(bir tedbir getirmektir.
1972 yılında bu bir zaruret olarak mütalâa
edilmiş ise, demekki ihtiyaç vardır, demekki
zaruret vardır ve bu zaruret daima devam ede
cektir; onu belirli bir süre içine hapsetmenin,
tahdit etmenin faydalı olmaması iktiza etmek
tedir.
Bir konuyu daha dikkatinize arz ederek söz
lerimi bitirmek istiyorum. Maddeler üzerinde
daha detaylı bilgi arz etmek ve ilginizi istir
ham edebilmem mümkün.
Âfetler Kanununun 27 nci maddesinde, ka
mu tesislerinin yapılması vazife olarak verilmişteir. yol, su, kanalizasyon, harita yapımı gi
bi büyük konuları İmar - İskân Bakanlığının
bugünkü kadrosu ile halledebilmesi mümkün
değildir. O halde diğer Devlet müesseselerini
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de vazifelendirmek, ancak kendilerine bir öde
nek verebilmekle, bir imkân verebilmekle; yâ
ni malî güç aktarmakla, ancak ek ödenekler ve
ya özel kanunlarla kendilerine bir ödenek ak
tarmak suretiyle mümkün olabilecektir. Hal
buki Millet Meclisinde tedvin edilen şekli ile
bunun bir süre daha, belki yüzde yüz kâ'mil mânasıyle bunu halletmiyor; ama, hiç olmazsa 7269,
1051 ve 1571 sayılı Kanunların tümü birden
yeniden tetkik edilip belki çok daha mükem
mel bir kanun tasarısı haline getirilebilir; fa
kat bu, bir zaman meselesi olacaktır. Bu zama
nı bulup, bu yasayı tümü ile daha mükemmel,
'bütün ihtiyaçları karşılayabilir duruma gelin
ceye kadar geçecek sünede bâzı çalışmaları fren
lememek ve onların da mümkün hale getirile
bilmesi için, kanunun bu haliyle Millet Mecli
sinden gelen ve Bütçe ve Plân Komisyonumu
zun benimseyerek huzurunuza getirdiği
şek
liyle müzakere edilmesinde ve o haliyle değer
lendirilmesinde fevkalâde büyük fayda müta
lâa etmekteyim.
Bundan evvelki maddelerde de, ek madde
2x1 e, «sair hizmetler diğer bakanlıklara verilir»
diye kesin hüküm vardır. Binaenaleyh, hizmeti
verirken parasını vermezseniz, imkânını hazırlayamazsanız ve bunu müteakip bütçeden te
min edilip aktarılma suretiyle yine fona getiril
mesini temin etmezseniz, her zaman bu binlik
.güçleri, İmar - İskân Bakanlığının tahakuk et
tirmek istediği, bertarf edebilmek mecburiye
tinde bulunduğu bu davanın gerçekleştirilme
sinde kullanılması mümkün olamayacaktır.
Bütün l)u mevzuları toparlayarak
kısaca
•arz etmek istiyorum ki. İmar - İskân ve Bayın
dırlık Komisyonunun hangi espri içinde kara
ra varmış bulunduğunu hakikaten vuzuh ile
bulamıyorum, bir neticeye de varamıyorum.
'^Büyük Millet Meclisinden gelen metnin ele alı
narak değerlendirilmesi ve bu kanunun geçici
.dahi olsa, önümüzdeki sürede mesuliyet maka
mında bulunan ve gerçekleştirme mecburiye
tinde olan, binleröe proplemi olan Âfet İşleri
Genel Müdürlüğüne hiç olmazsa diğer Devlet
müesseselerinin de nakdî yardımını sağlamak
suretiyle, yardımını sağlayabilmek imkânlarını
'bulabilmek bakımından kanunun kabul edile
rek >• ama Millet Meclisi metnine intikal ettiri
lerek, hem zamandan, hem de fikriyattan isti
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fade edilmesi imkânını sağlamanızı temenni
ediyorum.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Tunçkaııat.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Sayın senatörler;
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân Ko
misyonunun bir üyesi olarak şu hususu açıkla
mak isterim.
'Senatoda bir usul hemen hemen diğerlerine
hâkim oldu. Bu suretle Bütçe Plân Komisyo
num. • ıı nctinleri bu.\tda görüşTK. ve esys alınma
ya başlandı. Halbuki, Bütçe ve Plân komisyon
ları bu gelmiş olan tasarı veya tekliflerin büt
çeye ve plâna uygun olup olmadığını a rastı um ak
ve onu tescil etmekle mükelleftirler. Asıl ko
misyon bu tasarının sahibi olan İmar İskân Ko
misyonudur. Nitekim, geçen sefer yine Bayın
dırlık. Ulaştırma ve İmar İskân Komisyonunun
metni değil. Bütçe Plân Komisyonunun hazır
lamış olduğu metin esas olmak üzere müzakere
açılmak istendi ve biz itiraz ettik, önerge ver
dik, Heyeti Umumiye de iltifat buyurdu ve bi
zim getirmiş olduğumuz şekil burada müzake
reye konu olarak alındı.
Şimdi muhterem arkadaşlarım bâzı husus
ları açıklamak lâzımdır. Hükümet teklifinde
şöyle :
«Geçici madde 2. — 1571 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle ihdas olunan (Deprem Fonu)
hesabımla toplanmakta olan paralardan Bakan
lar Kurulunca lüzumlu görülen miktar, 1972 yı
lında meydana gelen tabiî âfetlere ilişkin hiz
metlerde ve yardım işlerinde kullanılmak ve bu
maddedeki esaslar dâhilinde tekrar fona iadesi
ni sağlamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Deprem fonundan alınacak para miktarı, bu
paradan hangi resımî kuruluşlara ve mahallî
idarelere ne miktar ödeme yapılacağı ve ödene
cek paraların kullanılma 'esas ve usulleri ile
hangi hallerde kişilere yardım yapılacağı ve
bunun şekilleri İmar ve İskân Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Bu esaslar dahilinde yukarıda belirtilen ku
ruluş ve idarelere aktarılan ödünç para mik
tarları, bu kuruluş ve idarelerin 1972 yılı âfet
hizmetleri için sağlayacakları ek ödenekten ve
yetmediği takdirde 1973 yılı bütçesine bu mak
satla konacak ödenekte mahsubu yapılarak Dep
rem Fonuna iade e^iü1'-*
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Hükümet, bu fonun devamlı kullanılmasını
öngörmemiş, geçici olarak bu fondan yararlananan ve burada birikmiş olan paraları, kulla
nan idarenin ve bakanlığın bilâhara bütçesine
bu parayı koymak suuretiyle bu fona iadesini ve
bu fonun bütün olarak muhafazasını esas al
mış görünüyor. Halbuki, Millet Meclisinde me
tin değiştirilmiş; Millet Meclisinden bize gelen
metin, Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonu
nun tasarısıdır. Orada da asıl komisyon dikka
te alınmamış da. Bütçe Plân Koniisyonunki esas
alınmış. Orada ise, geçicilik kaldırılarak bu fo
nun kullanılması sürekli bir hale getirilmiştir.
ıSonra yaygınlaştırılarak, ayrıca bu fondan 'be
lediyelerin yararlanma
imkânı sağlanmış ve
ıhımlar geri ödenmeyecek deniyor.
Şimdi bunlar bizim komisyonumuzda bütün
ayrıntılarına varıncaya kadar görüşüldü ve so
nuç olarak da hazırladığımız metin
ortaya
çıktı.
Biz esas olarak şu prensipler üzerinden ha
reket ettik. Dedik ki, Türkiye bir deprem ku
şağı üzerindedir'. Halbuki, sel baskınları, âfet
ler ve buna 'benzer olaylarda ayrı bir fonda
toplanan paralardan jstifade edilmektedir. Ay
rıca bütçeden âfetler fonuna bir para tahsis
edilmektedir.Yalnız âfetler fonundaki
para
bazen tükenmekte. Buna mukabil bu fondan
aktarma yapılarak kullanılmak suretiyle bir
takım ihtiyaçların acilen karşılanabilmesi im
kânı vardır. Peki madem ki, Hükümet bunu
geçici olarak 1972, hattâ 1973 senelerinde
kullanmak istemiş; o zaman bunları aynen yine
iade etsin. Zaten Hüküm etin de istediği bu.
Biraz evvel okumuş olduğum teklifte aynen bu
var.
Komisyonda görüşülen hususlardan bir ta
nesi de, sel baskınlarıdır. Bunlar genellikle be
lirli şeylerdir; yataklar ıslah edilmemiştir,
mahmuzlar yapılmamıştır, regülâtörler
buna
göre hazırlanmamıştır; yani bunlar
görülen
şeylerdir. .Sel, o köy sel yatağında kurulmuş
olduğu müddetçe, nakledilmediği müddetçe,
dere ve nehir yatakları ıslah edilmediği müd
detçe bunlar olacaktır, belirlidir; ama de])rem
öyle değildir. Nerede, ne zaman vuracağı belli
olmaz. Şu halde belirli bir paranın bulunması
lâzımdır ve bu fon da zaten bu maksat için
kurulmuştur.
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Deprem geldiği zaman da büyük paralara
ihtiyaç oluyor, maalesef bu paraları zamanında
karşılamak imkânına Devlet sahibolamıyor. Bu
nedenledir ki, bu deprem fonuna ihtiyaç hâsıl
olmuştur; fakat deprem fonu bugün birikmek
te, kabarmakta ve artan ihtiyaçlar karşısında
herkesin gözü bu fonlara doğru yönelmektedir.
Biz komisyon olarak Hükümetin isteğine uya
rak, bu fonların geçici olarak kul]anılmasına
taraftarız; fakat muhakkak surette iade edil
mesi şartı ile...
İkinci husus, Millet Meclisinden gelen tasa
rı belediyelere tahsis edil meşini
öngörüyor.
Küçük belediyelerin ne imar müdürlüğü var
dır ve ne de bunları inşa edecek elemanları.
Olmadığı için, oralardaki ya İmar İskân Ba
kanlığının elemanları yapacaktır veyahut da
Bayındırlık Bakanlığının uzmanları bu işi üze
rine alacaktır. Bunlar da bütün ayrıntılarına
kadar komisyonda kokuşuldu. Bu bakımdan bu
paranın belediyeler emrine verilmesi ve geri
alınmaması yerine, bunun ilgili ve sorumlu ma
kamlar aracılığı ile kullanılması yolunda ar
kadaşlar birleştiler. Ayrıca bu fonun bir mik
tarının belediyeler emrine geri alınmamak şartı
ile verilmesinin de birtakım sakıncaları olduğu
üzerinde duruldu; bu sakıncalar da, seçim mak
sadı ile verilir, kullanılır ve geri alınmayabi
lir, hususları üzerinde komisyonda ayrıntıları
ile duruldu. Sayın İsa Bingöl «insaf» diyor- her
halde, «olmaz» diyor; ama bunlar olan şeyler...
İSA H İSAN BİNOÖL (Muş) — Ben perişan
belediyelere yardım edilirse, faydalı olur derim.
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ha
ykır bilmiyorum, eğer maksat...
BAŞKAN" — Lütfen karşılıklı konuşmaya
lım efendim. Rica ederim siz de cevap verme
yin efendim, istirham ediyorum.
HAYDAR TUNÇKANAT
(Devamla) —
Cevap vermiyorum efendim.
Eğer bu fon, geliri olmayan
belediyelere
bir gelir olsun şeklinde onları kalkındırmak
için verilecekse, o da kanunun maksadına ay
kırıdır. Biz bu fonun kuruluş gayesine aykırı
olarak kullanılmasını önlemek anıacıyle komis
yonda bu teklifi benimJsedik ve bu şekilde bir
karara vararak huzurunuza geJrirrniş okluk.
Ben l)u hususu arz etmek için huzurunuza
gelmiş bulunuyorum.
Saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
I
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Bütçe ve Plân Komisyonumuzun kabul et
miş olduğu metin, Millet Meclisinin kabul et
miş olduğu metindir. Bu rapor fiilî duruma uy
maktadır. Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân komisyonlarının kabul etmiş olduğu rapo
ra gelince, bâzı hususlarla fiilî durumların biribirine intibak etmediği görülmektedir. Mese
lâ, Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metin
de ilgili diğer Bakanlık ve kuruluşlar emrine
de bu fondan tahsis yapılabilecek. Meselâ,
Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Ulaş
tırma Bakanlığı fevkalâde bir hâdise karşı
sında bu fondan para istediği zamanda Bakan
lar Kurulunun kararı ile, tekrar fona iade et
mek şartı ile bir ödeme durumu mevcuttur;
ama kendi bütçesindeki olan bir açığı kapa
mak yahut herhangi bir iş için değil Demiryol
ları bir heyelan nedeniyle bozulduysa ve DD'
nm bütçesi buna kâfi gelmiyor ise, bu fonda
ki paradan Bakanlar Kurulu kararıyle alıp,
hizmeti çabuklaştırmak ve ondan sonra kendi I
bütçesindeki para ile de fona aktarma yapma
ya lüzum hasıl olacaktır. Halbuki, bizim Ba
yındırlık ve Ulaştırma Komisyonunda
böyle
bir husus yoktur. Birincisi bu.
İkincisi : Komisyonumuz, yalnız tabiî âfet
lerle ilişik olarak konuyu alıyor. Halbuki Mil
I
let Meclisinin kabul etmiş olduğu metinde «dep
remden başka âfetler için» deyimi vardır. Bu
I
da geniş bir sahayı ilgilendirmektedir. Diğer
I
husus da bu.
Sonra, Komisyonumuzun geçici 2 nci mad
desinin birinci fıkrasına göre iki defa karar I
name almak zorunda kalacak. Birincisi, bu fon I
da toplanan paralarının Bakanlar Kurulunca
lüzum görülen miktarına ait karar verecek; şu
kadar lirayı şu yere harcayın denecek. İkinci
bir karar ile de tekrar bu fona iadesini sağla
yacak, ikinci bir kararnameve lüzum olacak.
Halbuki, Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu
metne göre bir tek kararnameyle tahsis işi ve
sonradan iade etme hususu mümkün olacaktır.
Bu nedenlerle Millet Meclisinin kabul etmiş ol
duğu metni aynen kabul etmekte fayda var
dır.
j
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İşin daha esasına girildiği takdirde kanunun
başlığı dahi fiilî duruma uymamatkadır. Çünkü başlık. 9 . 3 . 1 9 7 2 tarih ,.ve 1571 sayılı Ka
nun kabul edilmeden önceki başlıkla ilgilidir.
Yani, «Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sında açılacak bir deprem fonu hesabında...»
diyor. Halbuki, şu anda fiilen açılmış bir dep
rem fonu vardır. Açılacak bir deprem fonu ise,
yoktur. Biz, bu kadar işlerin derinliğine var
mak istemiyoruz, ama Millet Meclisindeki met
nin aynen kabulüyle büyük bir yarayı tedavi
edeceği inancındayız. Başlığın bir şekil hatası
nedeniyle Millet Meclisine gitmesi taraftarı ol
madığımı da arz etmek isterim.
Bu hususta bir önerge verdim, kabul buyurulmasmı saygıyle arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Kutlar.
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep)
— Sayın Başkan, değerli senatörler;
1571 sayılı Kanun, hakikaten büyük bir boş
luğu doldurmak için getirilmiştir; fakat bu Ka
nunda noksanlar vardır. Esasen, bu Kanunla
bir tahsis-i varidat sistemine gidiyorduk. Tah
sisli varidat sisteminin mahzurları ortadaydı.
Biz, yalnız depreme inhisar ettirirsek, o mah
zurlardan birini de getirmiş olurduk. Niteki'm,
fiilen gözüküyor; yalnız depreme tahsis ediyo
ruz, fon toplanıyor, başka bir yere sarfedemiyoruz, bir gelir atıl kalıyor. Biz bunu Millet
Meclisinin kabul ettiği gibi, diğer tabiî âfetle
re de sirayet ettirdiğimiz takdirde, bu tahsis-i
varidat sisteminin büyük bir mahzurunu orta
dan kaldırmış oluyoruz.
İkincisi, bizim Bayındırlık, Ulaştırma ve
İmar - İskân Komisyonunun değiştirdiği şekil
de yalnız 1972 senesinde meydana gelen tabiî
âfetler için tahsis-i varidat yaptığımız takdirde, âmme hizmetinin devamlılığını önlüyoruz.
Halbuki âmme hizmetinin deymumeti, devam
lılığı vardır.
O itibarla, yalnız 1972 senesi için değil, ka
nun uzun ömürlüdür, mahzuru görülünceye ka
dar onun devamını kabul etmek lâzımdır. Amme
hizmeti yalnız depre miçin değildir. Depremden
zarar gören bir vatandaş nasıl yardıma muhtaçsa;
selden zarar gören bir vatandaş da yardıma muh
taçtır, büyük bir yangından zarar gören bir va
tandaş da yardıma muhtaçtır, diğer, yer kay
maları gibi tabiî âfetlere mâruz kalan vatandaşlar da yardıma muhtaçtır.

586 —

C. p l a t o s u

B : 31

13 . 2 . 1973

O : 1

Bu bakımdan, kanunun kapsamının genişle- I Şimdi bunlar için bir yardım tallep edildiği za
turnesiyle, amme hizmetinin devamlılığının sağ
man Plânlama, (esasta bu işi uygun buluyor)
lanması bakımından olduğu gibi, belediyelere
«Devletin ikibuçuk milyon tona yakın hububat
yapılacak yardım bakımından da isabetli bir
stoku okluğu için Dünya Gıda Fonundan yar
hüküm getirilmiş olur. Çünkü, küçük belediye
dım alamayız.» diyor. Hiç olmazsa bedelsiz
lere bu şekildeki bir hizmet dolayısıyle yapaca
yiyecek ihtiyacını karşılamak için bâzı deği
ğımız yardım, çok ucuza mal edilmiş olur. Fii
şikliklere gitmemiz lâzımdır.
len bir kazada meydana gelen bir tabiî âfet
Ben de bu kanun tasarısının Millet Mec
dolayısıyle, oranın belediyesine yapacağınız elli
lisinden geldiği gibi kaibul edilmesini ve biran
bin liralık, yüz bm liralık, iki yüz bin liralık
evvel kanunlaşmasını arzu ediyorum.
bir yardım için oraya bir teşkilât kaydırmak,
Saygılarımı sunarım.
orada yeni bir teşkilât kurmak devlete ağıra
BAŞKAN — Kanun tasarısının üzerinde söz
malolur. Orada kurulmuş bir teşkilât vardır, on
isteyen başka sayın üye?.. Yok.
lara tahsis yapılır; fakat masrafın mahalline
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
masruf edilip edilmediğini bakanlık kontrol ı arz ediyorum. Kabul edenler... Kafoul etmeyeneder. Bu şekil daha iyidir.
I ler... Kaibuil edilmiştir.
Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam
lardan elde edilen hasıMım T. C. Merkez Ban
kasında açılacak bir Deprem Fonu hesabında
toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571
sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine
dair kanun tasarısı
BAŞKAN — Sayın Bakan ve Sayın Kofmisyoin, kanun tasarısının ballığının
değiştiril
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem
mesi hususunda bir önerge var. Önergeyi tak
Başkan, sayın senatörler;
dim edeyim. Bu önergenin, değiştirilecek olan
Demin bir arkadaşımın ifade ettiği gibi,
kanunun başlığına uygun düşüp, düşmeyeceği
ıbiz, kanunları yaparken esaslı etütlere giriş- I
hususunu açıklamanızı rica edeceğim.
miyoruz. Nihayet, bir hâdise zuhur ettiği za
Önergeyi takdim ediyorum:
man, derhaJl bir kanun getirmeyi zarurî görü
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
yoruz. Bu, depremler için çıkarılan 1571 sayı
Görüşülmekte
olan 1571 sayılı Kanuna ekle
lı Kanun da aynı vaziyette çıkmıştır. Bilâhara
nen geçici madde «Deprem Fonu» kapsamını
bâzı hususlar zuhur e'timiştir ki, mecburen,
genişletip, «Âfetler Fonu» durumuna soktu
bugün bu kanuna geçici bir madde eklemek za
ğundan,
kanunun aslında da «Deprem Fonu»
rureti hâsıl olmuştur.
•adının
«Âfetler
Fonu» olarak düzeltilmesini
Şimdi işin esas gayesi, maddî yeteneklerini
arz
ederim.
kaybetmiş olan kişilere yardım keyfiyetidir.
Cumhurbaşkanınca ıS. Ü.
Zelziele en mühim âfetlerden biridir; fakat su
Selâhattin Babüroğlu
baskınları, yangınlar ve meselâ had safhada
Geri alınmamasına gelince: Zaten küçük be
lediyeler yardıma muhtaçtır. Tabiatiyle geriye
de almak doğru değildir.
Bu bakımdan ben Millet Meclisi metninin
kalburunu istirham eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Ayrım.

k i kuraklıkta da nihayet vatandaşlar aynı du
ruma düşebilirler.
Geçtiğimiz 1972 yılı içerisinde birçok böl
gelerde selden bâzı zararlar oldu ve köylü, he
men hemen mahsulünün % 80 - 90.'mı kaybetti.
Bâzı yerlerde bu âfetler üst üste vuku buldu.
Tabiî, Devlet bunlara bir yardım elini uzata
madı, seyirci kaldı.
Geçmiş yıllarda ambarlarımızda buğday sto
kumuz olmadığı için, Dünya Gıda Fonundan
hu gibi bölgelere yardım yapabiliyor idik. i
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SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, söz istiyor
sunuz... Siz bu konuşmayı yaptınız; daha ilâive edeceğiniz bir husus mu var?..
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) ' —
Öyle ise madde metninin tümü okunsun. Zi
ra, maddenin başlığı 1 nci maddeye dâhildir...
-
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BAŞKAN — Efendim, başka önergeler var.
Hepsini birbirine karıştırmamak için önce bu
meseleyi halledelim. Sonra da diğer önergelere
geçeceğim.
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, başlık üzerinde müzakere olmaz ki, mad
de müzakere olur...
BAŞKAN — Tamam, öyle söylüyorsunuz;
fakat madde aşağı - yukarı belli. Konuşmalar
dan da anılaşıldı. O itibaıila ben bu şekli ta
kip ediyorum.
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Bâzı Tekel maddeleıri fiyatlarına yapılan zam
lardan elde eidîiüsn hâsılatın T. C. MeirEseız Bamkasında açılacak: bir Deprem Fonu hesialbındia
toplanmasına daiir 9 . 3 . 1972 tariMli ve 1571
sayılı Karnıma geçici ifkdncii madde cîkHenmesÜı©
-dair fcanun tasarısı
Madde 1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatla
rına yapılan zamilardaın elde edilen hasılatın
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem
fonu hesabında toplanmasına dair olan 1571
sayılı Kanuna aşağıdaikji geçici ikinci madde
eklenmiştir.

CEMAL TARLAN (Tökirdağ) — Sayın
Başkan, müsaade ederseniz bir hususu arz etmelk istiyorum.

Geçici madde 2. — 1571 sayılı Kanunun
birinci maddesiyle ihdas okuman «Deprem Fo
nu» hesabında toplanmakta olan paralardan
Bakanlar
Kurulunca lüzumilu görülen miktar,
BAŞKAN — Buyurunuz.
1972 yılında meydana gelen tahiî âfetlere iliş
CEMAL TARLAN
(Tekirdağ) — Sayan
kin hizmetlerde ve yardım işlerinde kullanıl
Başkan, usul hakkında konuşmak istiyorum.
mak ve bu maddedeki esaslar dâhilinde tekrar
fona
iadesini sağlamaya Bakanlar Kurulu yet
Usûl bakımından Sayın Bahüroğlu'nun bu
kilidir.
(konuşmayı yapmaması lâzımdır. Çünkü, değer
Deprem Fonundan alınacak para miktarı,
li arkadaşlarımızdan bir kısmı bu kanun tasa
bu
paradan hangi resmî kuruluşlara ve mahal
rısının Millet Meclisinden gelen şeklinin bura
lî idarelere ne miktar ödeme yapılacağı ve
da müzakere edilmesini önerdiler .
ödenecek paraların kullanılma esas ve usulleri
Şimdi zatıâliniz, Bayındırlık, Ulaştırma
iıle hangi hallerde kişilere yardım yapılacağı ve
ve İmar - İykân komisyonlarının kabul ettiği | (bunun şekilleri İmar ve İskân Bakanlığının
metni müzakere ediyorsunuz.
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edi
lir.
Binaenaleyh, evvelâ, bu isim meselesinin
Bu esaslar dâhilinde yukarda belirtilen
hallinden sonra...
Ikuruluş ve idarelere aktarılan ödünç para mik
BAŞKAN — Sayın Tarlan, o mesele geçen
tarları, bu kuruluş ve idarelerin 1972 yılı âfet
birleşimde bir takrirle sayın üyelerce halledil
hizmetleri için sağlayacakları ek ödenekten ve
miştir. Sayın üj'dler Bayındırlık, Ulaştırma
yetmediği takdirde 1973 yılı Bütçesine bu mak
ve İmar - İskân Komisyonu metninin müzake
satla koıııaeak ödenekten mahsubu
yapılarak
reye esas alınması hususunu Yüksek Heyetten
Deprem Fonuna iade edilir.
talep etmişler, bu husus müzakere edilmiş ve
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
neticede Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kan,
bir hususu müsaadenizle arz edeyim.
kân Komisyonu metninin müzakeresi kabul
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
edilmiştir.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bu önerge
Binaenausyh, artık bunun üzerinde yeni
ile bir değişiklik isteniyor. Şayet ileride, mad
den müzakere açmak mümlkün değildir, ama
denin müzakeresi sırasında,
madde üzerinde
Sayın Refet Rendeci arkadaşımın söylediği hu
de bir değiişiklilk yapılması icahederse o zaman
susu mâkul ve muteber addettiğim için, mad
durumu başıka türlü ele almak lâzım gelecek.
denin tamamını okutup, ondan sonra da Sa
Onum için, evvelâ maddeyi görüşelim. Şa
yın Babüroğlu'na, önergesini izah sadedinde
yet maddenin müzakeresi esnasında bir deği
söz vereceğim.
şiklik olmayacaksa, başlığın oraya konulup, ko-
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Şimdi önergeler üzerindeki işleme geçiyo
nulımayacağı hususunu oylayalım, ama madde- I
rum. Birinci önerge üzerinde, önerge sahibi Sa
de bir değişiMik yapılacaksa ona uygun bir
yın Babüroğlu, buyurunuz, önergenizi izah edi
başlığın konulması da ic ab eder.
niz.
BAŞKAN — Bu madde başlığı aşağı yuka
rı bütün ist.akl.erii kapsadığı için, evvelâ baş
•SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
lık meselesini halledip, sonra da maddeyi oku
kanınca S, Ü.) — Değerli arkadaşlarım;
tayım diye düşündüm, ama mademki arka- J
Ben, bir konuyu kendi anlayışıma göre dadağlarda bir tereddüt hâsıl oluyor. O takdir
iha sağlam bir temele oturtmak üzere huzuru
de önce 1 nci maddenin tümünün müzakeresi
nuzda bulunuyorum. Yoksa, kanunun ve hizme
ni yapayım. Müzakere bittikten sonra da öner
tin gecikmesinin asla ve kat'a taraflısı deği
gelerin halline geçeyim. Bu daha iyi olacak.
lim.
İmar ve İskân Bakanlığının, az evvel adını
Sayın Babüroğlu, istirham edeceğim, usule
.zikrettiğim Âfetler Fonu Kanunu ile aslında
göre hareket etmek zorundayım; yerlinize buyu
bir geliri var; % 3'lerie 1972 yılında 50 mil
runuz.
yon lira, .1978 yılında i.:o 50 milyonun üzerinde
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
bir geliri var.
kanınca S. Ü.) — Önergemi izah edeyim.
Ayrıca, halen bu Âfetler Fonundan harcan
BAŞKAN — Anlıyorum, anlıyorum da; bilâ
mış olan 2 milyara yakın paranın bir kısmının
hare.
j dönmesi de var, ama buna rağmen bu para 1972
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cunıhurnaşyılındaki t:el âfetine, -ki zararın c/c 97'sini kapIkanmca S. ü.) — Önergeme, maddedeki «Dep
j r:vr - yetişmiyorsa, biz bir ay içinde bu kanunu
rem Fonu» adıcm da «Âfetler Fonu» olarak'
I çıkan nz. Aksi halde, yanlış bir isimle, acele de
değiştiril meşini sözlü olarak ilâve ediyorum. Bu
yip kanun çıkarmak doğru olmaz. Zaten ben
hu:usu, söz veriniz lütfen arz edeyim.
I 'Senatoda, zannederim 10 ayı geçkin hizmet edi
BAŞKAN — Şimdi o belli olmaz; bilfdıara
yorum, hiç acele olmayan bir şeyle karşılaşma
belli olur. Önergeler var; hangisi kabul edilirse
dım.
-ona göre belli olur. Sizin önergeniz de o zaman
I
Şimdi, Dernekler Kanunu .3 - 4 ay evvel geç
muameleye konsun.
ti. Sp;)i- Bakanlığı Dernekler Kanununa ek mad
SELÂHATTİN BABÜROfiLU (Cumhurbaş
de getirmekte; spor kulüpleri için. İşte bu iki
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, kanun tasarısı
, nıaddelik kanun burada.
nın temeli bu isimdir.
.BAŞKAN — Efendim, anlıyorum. 1 nci m a d- |j
Şimdi bendeniz huzurunuzda yine böyle bir
denin müzakerecini 'tamamlayalım, önerge1 eri
i'-ıtiı hamda, bulunmuştum. Bu istirhamım bana
ondan sonra halledelim; usule daha uygun olur. I göre sen derece ılımlıydı, kabul edilmedi. Sayın
Ben başka türlü düşünmüştüm; önce başlık me
Bingöl gitti. 'Sayın Toker geldi ıstırabını çekti.
şelerini halledeyim, ondan sonra maddenin tümü
Şimdi, o şeye bir ufak temel, yapmak iste
üzerindeki görüşleri tevhid edeyim dedim,
rim. 'Senatoda 9 . 3 . 1972 tarihli 40 nci Birle
şim 1 nci oturumda kanun görüşülürken ben,
Ama şimdi arkadaşlarınım ikazına uymak
şöyle bir önerge vermiştim :
zorundayım.
((Sayın Başkan,
ISELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca. S. Ü.) — O zaman istirhamım şu :
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesin
Önergemin kapsamım biraz daha genişletiyo
deki :
r u m ; 1 nci madde içerisindeki «Deprem Fonu»'
T. C. Merkez Bankasında ihdas edilecek bir
adını da «Âfetler Fonu» olarak değiştiriyo
i«Depr.?r!i Fonu» yerine, «İmar ve kik ân Bakan
rum.
lığı âfetler fonunu...» deyiminin getirilmesini
BAŞKAN — Buyurunuz, düzeltiniz...
arz ederim.)
Okunan 1 nci madde üzerinde müzakere açı
O gün bu önergem kabul buyurulmadı. Sa
yorum.
yın İmar ve likan Bakanı da burada yoktu.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.'.
Şimdi bu işler, Komisyondaki bu hizmetler paYok.
'
*
*
*
Ij halı hizmet; ucuz hizmet değil ki... Bir senatö— 5819 —
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rün hizmeti kaça maloluyor, bir memurun hiz
meti kaça maloluyor?.. Kanun tasarısı hazırladı
deprem bölgesinde çalışan arkadaşlarım. Bunlar
günlerce komisyonlarda uğraştı. Demek ki, eko
nomiye verdiğimiz hizmet primi bakımından
da zararlı bir iş yapmışız.
Şimdi o önergeyi kabul etmeydik, bu hizımetler olmaya cdktı, ben de şimdi huzurunuzda değil
dim. Yine aynı hatayı yap'inaktayız. Lütfediniz,
beni biraz daha objektifi kuvvetli kullanarak
dinlcımenllzi istirham ediyorum. Zabıt bur adla.
Şimdi, bunun karşısında ne olmuş? Zabıttan
aynen okuyorum: Sayın Başkanıımız yine aynı
Başkanımızdı.
«BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, bu önerge
siyle maddedeki (Deprem fonu) ibaresinin yeri
ne, (İmar ve İskân Bakanlığı Âfetler Fonu) de
yiminin getirilmesini 'teklif ekmektedir.
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cunıhurbaşkanınea S. Ü.) — Türkiye Cumhuriyet "Merkez
Bankasında ihdas edilecek bir deprem fonunun
yerine, (İmar ve İskân Bakanlığı Âfetler Fonu)
deylımiriin gctirllmemii...
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zaman geleceği belli olmuyor...» Halbuki, sel âfe
tinin de ne zaman geleceği belli olmadı. «Ve bü
yük külfetler İcaibottii'lyordu. Şayet bunu âfet
ler fonuna aktarırsak; sel felâketleri gibi ne bi
leyim Devletin yapabileceği ufak tefek şeyler...
BAŞKAN — Yani fonun teşekkülü güçleşir
düşüncesiyle sadece dereme inhisar ettirilmiş.
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLT
(Samsun Milletvekili) — Evet, onun İçin katıl
mıyoruz »
Şimdi, düşünebiliyor musunuz; 10 <ay önce bir
Hükümet üyesi şu ger'ekçeyle kctılmayaeak, şim
di bir Hükümet üyesi, hayır gerekçem değişti, di
yecek... Bu derece tabiî bir şeyi göremeyen du
ruma düşmeyelim değerli arkadaşlarım. Çünkü,
bu isimi değiştirmediğiniz takdirde, o aşağıdaki
maddelerde aldığınız imkânla arkadaşlar kanunu
kullanamayacak.

7269 sayılı Kanunun yönetmeliği başka, bura
da getirilen hükümler başka. Her üç. komisyonun
bir aray'a gelemem'esmin sebebi bu. Her üç. ko
misyondan ayrı ses geliyor. Bir maddelik kanun,
anra temel yanlış, e.?pri yanlış. Bu, bir maddeyle
BAŞKAN — Bir dakika efendim, (Türkiye
haledilmez. Buradan alacağınız parayı eğer 7269
Cumhuriyet Meıkez Bankasında ihdas edilecek
sayılı Kanunla kullanaeaksanız, onun adı âfet
bir deprem fonu) yerine, (İmar ve İskân Bakan
ler form. Onu genişletmek itiyorsanız, bu tüllü
la ğı âfeller fonu) tâbirinin ikâme edilmelini ta- ! genişletme değil, hizmeti genişletme, mahallî ida
İcbedlycrsunuz.»
\ relerin zararlarını ödeme, tamam. Bâzı hususlar
Yalnız, aşağıda Sayın Başkan diyor ki, «Siz
da bağışı genişi etime, temam. Paranın geri gel
Hükümet üyesi olarak imza 'almıştınız, böyle bir J mesinde daha realist davranmak, tamanı. Yapı
takrir vermeye imkânınız yoktur.» Fakat Demir l lacak kanunlar eğer uygulanmayacaksa, kanun
Yüce arkadaşım takririmi benimsiyorlar ve tak
burdan çıkacak 'tekrar başka bir Bakan, başka bir
ılı' öyle İşleme giriyor.
düşünceyle gelecekse, Parlâmentonun 'durumu ne
Şimdi devanı ediyorum: Hükümet ve Komis
olur değerli arkadaşlar? Yarın Anayasa çıkaraca
yon önergeye ''İştirak etmiyorlar. Sayın Osman
ğız. Zaten An a yavanın 30 ncu maddesi üzerinde
Alihceagll 'arkadaşım «Sebep» diyor. Çünkü, ay
15 ayda iki defa değişiklik yaptık. Türkiye ka
nı şekilde mâruzâtta bulunmuştum, bana göre
muoyunu ve Türk tarihini düşünmek zorundayız
oldukça mantıkî idi.
gibi geliyor bana,..
«DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI
Biraz da aranızıa yeril karışmış bir aıkadaşını(Samsun Milletvekili) — Müsaade ederseniz iki
zim. Bu konuda belki son derece toy da clabitikelimeyle 'arz edeyim.
rinı. Belki bu 'işler benim anladığımdan ba^ka tür
BAŞKAN — Buyurun efendim.
lü cereyan edebiliyor olabilir, ama benim Sağdu
DEVLET BAKANI
DOĞAN KİTAPLI
(Samsun Milletvekili) — Sayın Babüroğlu da
hatırlayacaklardır, o zaman Hükümette bunun
üzerinde .bastaLsiyetle durulmuştu.» Doğru. «Bu
fonun sadece deprem konusuna ;sarf edilmed için,
'bu kanun tasarısı üzerinde hassasiyetle durulma
sı kararlaştırılmıştı. Çünkü, deprem âfetinin ne
590

yuma ters düşüyor beyefendiler. İşte zabıt bura
da.. Daha da devam etmiyorum. Onda ne türlü
heyecan olmuştur bilmiyorum; okumayacağım. Sa
yın Başkanımı da kırmak istemem. Çünkü, ken
dileri sonradan, aynı Hükümet tasarımında im
zam olduğu halde,- diğer önergelerimi başka bir
arkadaşın yardımına ihtiyaç kalmaksızın görüş-
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Bunun en kestirme yolu, Hüküm'otin bütçeye
türdüler. Belki o anda kirden bire hafıza yanıl I
koyacağı açığı ne ise, o parayı ek ödenek olarak
ması oldu ,yahut da usule uyuyordu, ben anlaya
madım.
vermek; 1966 - 1970 hükümetlerinin doğru olarak
yaptığı gibi yapmaktır. Ondan sonra bu kanunu
Şimdi, böyle bir geçmişi var. Bu geçmişin acı
istenilen, kanun 'esprisine uygun bir biçimde ha
tecrübesi burada,. Değerli 'arkadaşlarım diyoriarzırlayıp
rahat rahat getirmektir. Gelecek iktidar
ki, «Adını değiştirmeyelim.» E!. Adını değiştirları ve gelecek iktidarlara hizmet edecek ımemur
(m'eyellm, adı Niyazi olsun, ama Niyazi'nin altında
mesaisini; pahalı momur ımeyaisini - bunun üzebütün Ahmet'in vasıfları olsun. Ahmet'in va
J
rinde yüksek dereceli memur çalışıyor - israf 'et
sıflarını koyuyorsunuz, ama Niyazi'nin tabi oldu
memek
yönünden bu istirhamımı arz ediyorum.
ğu usullerle kullanamayacaksınız...
I
Maalesef öbür önergemi savunacak kadar kaŞimdi, bir değerli arkadaşım diyor ki, «Be
lamıyacağum. Ön'eimli bir özürüm var. Eğer bir
lediyelere hibe 'edelim.» Öael 'idarelerin hizmet I arkadaşım beniimserlerse o önergeyi 'de işleme ko
leri belediyeden farklı değil. Mahallî idareler;
yarlar.
(köyler, öz'd idareler ve belediyeler bütün yasala
Saygılarımla.
rı itiarıyle, gelirleri değişJk olmasına rağmen, ka
BAŞKAN — Sayın Bakan.
mu 'hizmetleri yönünden, âfet 'karşısında tazmin
odJlmed gereken hizmetler yönünden hiç biribiİMAR VE İSKÂN BAKANI TURGUT TOrinden farklı değildir. Bu, aceleyle altlanmış bir
KER (Ankara Millet vekili) — Sayın Başkan, de
m'addeidiir. Lütfen Hükümet de kalbul çıtsın. Bele
ğerli arkadaşlarım;
diye dediniz m'i, onun adı mahallî idaredir. Ata
Sayın Babüroğlu arkadaşım gibi, zamanınıza
türk döneminde çıkmış kanunların hepsinde ma j çok değer atfettiğim için, çok kısa arz 'cd'eceğim.
hallî idare olarak 'getirilmiştir de, onun için kaŞimdi, görüşme konusu olan kanun tasarısı,
nımiar yaşıyor. İller Bankası Kanununda, sade I âfet İşleri ve âfet hizmetlerini düzenleyen bir kace belediyeler deseydiniz, o kanun bu kadar uzun I nun tasarısı değil. 7269 ve 1051 sayılı Kanun
ömürlü olmazdı.
I var; muhtemel ve vükubulan âfetlerde yapılacak
Bütün kanunlarda genelleme ve kanunun bü
tünlemesi bozulmaması bakımından bunu arzediyerum. Eğer bunu acele görüyorsanız, bu halfcdilmiyorsa, 1972 'yılındaki sel felâketini karşı
layacak açıklar ne ise, onu bir ek maddeyle geti
relim, açığı bu fondan ödettirelim. Hükümet doğ
ru, dürüst kanun getirsin ve rahatça oylarımızı
kullanalım.
I

hizmetleri düzenleyen kanun. 1571 sayılı Kanun
ise, bu âfete deprem çerçevesi dâhilinde sadece
imkân getiren bir fon kanunu.
Bu itibarla, âfetler mevzuunda esa?en Bakan
lığımın hazırlığı var. 7269 ve 1051 sayılı kanun
lar nazarı itibara alınmak suretiyle, âfet hizmet
lerini ve isterini düzenleyecek mahiyette; âfetin
sonradan bugüne kadar karşılaşılan tecrübelerini
de nazarı itibara almak suretiyle, yeni bir hazır
lık mevcut. Burada sadece, (geçen sene geçiril
miş tecrübe) vukuu muhtemel âfetleri de nazarı
itibara alarak anevcot olan bir fondan onları da
faydalandırabilm'ek.

Bunun için, önergeme iltifat ediniz, Beiki beriim bu konuyu daha iyi anlatmaya hitabet gü
cüm yetmedi. Bu önergeye lütfen iltifat ediniz,
Komisyonların ihtilaflı getirdiği, hattâ geçici
madde numarasını dahi değiştirerek getirdiği bir
kanun tasarmınm devamlı ve ömürlü olması bir I
Bu itibarla, kanun tasarısı sadece bir ek geyana, işleyebileceğine asla inanmıyorum. Tatbi I cici madde getiriyor; mevcut olan kanuna. Ye
katta aksaklıklar çıkacaktır; kimin bağış, kimin
ni bir kanun düzenlemiyor. Mevcut kanunu da
yardım alacağı belli olmayacaktır.
yürürlükten kaldırmıyor.
Maa'lecef çok önemli, 'ev ile alâkalı bir konu
dan dolayı işim çıktı gitmek zorundayım. Gelip
diğer ön'ergem'i savıınaimayacağım. Orada 'görecek
siniz, kanunda bağış başka türlü anlatılmıştır,
yardım başka türlü anlatılmıştır. Bu kanunla
Hükümet iş yapamaz.

I
I
I
!|
I
1

Bu itibarla, işi değiştirmek mümkün değil,
ama âfetlerin tümünü nazarı itibare alan yeni
bir düzenlemeye gidildiği zaman elbet burada çok
değerli arkadaşlarımın tecrübe ile ortaya koymuş oldukları bilgilerinden, şekillerinden istifa^
de edilecektir.
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR YE
Şimdi bu vesileyle bir noktaya d alı a dokun- j
İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SAmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, belediyelere yardım... j LİHOĞLU (Sakarva) —Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor.
Bunu vuzuha kavuşturmakta fayda var. Bir
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
âfet vukua geldiği zaman, bir deprem, evet, ge
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
nel hayatı büyük ölçüde etkiliyor; büyük ve
miştir.
derin psikolojik tesiri var, bir anda panik ya
ratıyor. Bu itibarla dikkatler oraya çekiliyor,
İkinci bir önerge var, birinci madde üzerinde
büyük ve derin ıstıraplar meydana getiriyor;
verilmiş, takdim ediyorum :
can kaybı fazla oluyor. Allah korusun, ama gö
rülmüştür ki, sel âfeti de hem bina yıkıyor,
Sayın Başkanlığa
hem ean kaybına sebep oluyor, hem de daha çok
Görüşülmekte olan 9 . 3 . 1972 tarih ve 1571
bütün bir yerleşim yerindeki, belediye sınırı
sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine
içindeki genel hayatı felç derecesinde tahrip
dair kanun tasarısının birinci maddesinin aşa
ediyor. Ne kadar kamu hizmeti varsa tahrip
ğıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederiz.
oluyor; su, elektrik, kanal, yol vesaire gibi...
Sinop
Bolu
E!.. Belediyeler zaten günlük, aylık, yıllık hiz
Nâzım İnebeyli
Turgut Gül ez
metlerini bugün yürütmekte, ama malî takat
bakımından güçlük içinde olan belediyelerin
Balıkesir
Balıkesir
böyle bir âfet vukuunda süratle bunları yerine
Nuri Demirci
Cemalettin İnkaya
getirmesi mümkün değil. Ancak, bir sübvansi
Madde 1. — Bazı Tekel maddeleri fiyat
yon, bir devlet yardımı ile mümkün. Bunların
larına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın
geri alınması da, âfetin derecesine, belediyenin
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem
takatına göre Bakanlar Kuruluna yetki olarak
fonu hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972
veriliyor.
günlü ve 1571 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 2
nei
madde eklenmiştir :
Acaba bu paralar başka maksatlar için kul
lanılmaz mı? Kullanılmaz değerli arkadaşlarım.
G;çiei madde 2. — Bu Kanunun 1 nei
Çünkü biz tatbikatta bunu şöyle yapıyoruz: ti
maddesiyle ihdas olunan (Deprem fonu) hesa
ler Bankası \ r ar. Zaten bugün belediyelerin ha
bında toplanan paraların bir kısmı, Bakanlar
rita., plân, elektrik, su ve kanat hizmetlerini
Kurulu kararı ile ve sonradan (fon) a iade edil
İller Bankası yürütüyor. İller Bankası yetki
mek şartiyle, depremden başka âfetlerde, bun
alıyor, belediyesinden. Afet vukua geldiği za
ların gerektirdiği hizmetlerde ve yardım işle
man (bu 1972'deki âfetlerde yaptığımız gibi gi
rinde de kullanılabilir, bu maksatla ilgili diğer
diyor) ilgili tetkik dairesi bedel karşılığı keşfi
bakanlık ve kuruluşlar emrine de verilebilir.
ni yapıyor, projesini yapıyor; İller Bankasının
Bu madde gereğince hangi bakanlık ve ku
kontrolü altında. Eğer belediye tarafından ya
ruluşlara. hangi şartlarla ve ne miktarda para
pılıyorsa gene bankanın kontrolü altında. Biz
tahmis edileceği, bunun kullanma esas ve usul
zat İller Bankası yapıyorsa, zaten onun mari
leri, afetzedelere yapılacak yardım ve borçlan
fetiyle yapılıyor.
dırmanın şekil ve şartları, ilgili bakanlıkların
görüşü alınmak suretiyle, İmar ve İskân Bakan
Bu itibarla onda da bir endişe uzun boylu
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
d uyma m a k ger eki r.
pit olunur.
Mâruzâtım bu kadar, teşekkür eder. saygı
lar sunarım.
Yukarıda sözü geçen bakanlık ve kuruluş
BAŞKAN — Bu itibarla
katılmıyorsunuz
lar emirlerine tahsis olunan paranın tamamını
önergeye?..
kendi bütçelerine koymak suretiyle, verilen sü
İMAE YE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN
re içinde deprem fonuna iadeye mecburdurlar.
TURGUT TOKER (Devamla) — Katılmıyoruz
Ancak, 7269 sayılı Kanunun 33 ııcü maddesiyle
Sayın Başkan.
teşkil olunan Âfetler Fonuna aktarılan paralar
ile Bakanlar Kurulunca gerektiğinde belediyeBAŞKAN"'— Komisyon? ' •
92 — .
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lere hibe suretiyle yapılması kararlaştırılan
yardımların kararnamede belirtilen miktarı bu
fıkra hükmünün dışındadır.
BAŞKAN — Şimdi, aynı mahiyette gibi gö
rünen ve fakat değişik ifadelerle yazılan ikinci
bir önerge var; Sayın Babüroğlu tarafından ve
rilmiş. Kendileri burada olsalardı, birinci öner
genin kapsamı daha geniş olduğu için iltihak
edip etmeyeceklerini soracaktım. Onu da okuta
yım, ondan sonra önergeleri işleme koyacağım.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1571 sayılı Kanuna ekle
necek geçici 2 nci maddenin ekte sunduğum şe
kilde olmasını arz ve teklif ederim.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Selâhattin Babüroğlu
Geçici Madde 2. — 1571 sayılı Kanu
nun birinci maddesi ile ihdas olunan «Deprem
Fonu» hesabında toplanmakta olan paralardan
Bakanlar Kurulunca lüzum görülen miktarda
husul bulmuş ve husul bulacak tabiî âfetlere
ilişkin hizmetlerde ve yardım işlerinde kullan
maya ve bu maddedeki esaslar dahilinde tek
rar fona iadesini sağlamaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Deprem Fonundan alınacak para mikıarı. bu
paradan hangi resmî kuruluşlara ve mahallî
idarelere ne miktar yardım edileceği veya ne
miktar borçlandırma ile verileceğinin, kuşanıl
ma esas ve usulleri ile hangi hallerde, kişilere
yardım yapılacağı ve bunun şekilleri, İmar ve
İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir.
Bu esaslar dahilinde yukarıda belirtilen ku
ruluş ve idarelere "aktarılan ödünç para mik
tarları o yıl için kâfi değilse, gelecek yıl büt
çesine bu maksatla konulacak ödenekten mah
subu yapılarak «Deprem Fonuna» iade edilir.
BAŞKAN — Şimdi birinci önergeyi..
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) —
Efendim, müsaade ederseniz verdiğimiz önerge
de madde 1 de; «Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabına
toplanmasına dair...» diye okundu. Bunun «he
sabında» olması lâzımdır.
BAŞKAN — Esas metinde «hesabında». Bu
rada da yanlış yazılmış. «Hesabına» okunan kıs
mın «hesabında» olarak düzeltilmesini istiyor
sunuz... Evet.
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Bu önerge üzerinde izahat verecek olan
Yar mı?
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) —
Sayın Başkan, önergede bütün aydınlatılması
gereken hususlar açık olarak gösterilmektedir.
Ayrıca Sayın Bakan da gayet vazıh olarak du
rumu izah ettiler. Bu itibarla konuşmaya lüzum
görmüyoruz.
BAŞKAN — Açık olarak gözüküyor.
Önerge üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.
Sayın Hükümet bu önergeye katılıyor mu?
İMAR VE İSKÂN BAKANI H. TURGUT
TOKER (Ankara Milletvekili) — Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Komisyon?..
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE
İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SALİIIOİLII (Sakarya) — Takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz.
Hükümet katılıyor, Komisyon takdire bıra
kıyor.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
İkinci okunan önergeyi ben değişik ifadeler
le aynı mahiyette mütalâa ediyorum, ama ufak
bâzı farkları var. Bu kabul edilmiş olan öner
genin dışında olan hususlar olduğu için bunu da
işleme tâbi tutmak zorundayım.
Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Birinci maddeyi kabul edilen önerge şeklin
de yeniden okutuyorum :
Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan
zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez
Bankasında açılacak bir Deprem Fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı
Madde 1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatları
na yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T.
C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fo
nu hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1 9 7 2 gün
lü ve 1571 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici ikin
ci madde eklenmiştir :
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun 1 nci mad
desiyle ihdas olunan (Deprem fonu) hesabında
toplanan paraların bir kısmı, Bakanlar Kurulu
kararı ile ve sonradan (fon) a iade edilmek şar-
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tiyle, depremden başka âfetlerde, bunların ge
rektirdiği hizmetlerde ye yardım işlerinde de
kullanılabilir, bu maksatla ilgili diğer Bakanlık
ve kuruluşlar emrine de verilebilir.
Bu madde gereğince hangi Bakanlık ve ku
ruluşlara, hangi şartlarla ve ne miktarda para
tahsis edileceği, bunun kullanma esas ve usul
leri, afetzedelere yapılacak yardım ve borçlan
dırmanın şekil ve şartları, ilgili bakanlıkların
görüşü alınmak suretiyle. İmar ve İskân Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
tespit olunur.
Yukarıda sözü geçen Bakanlık ve kuruluş
lar emirlerine tahsis olunan paranın tamamını
kendi bütçelerine koymak suretiyle, verilen sü
re içinde deprem fonuna iadeye mecburdurlar.
Ancak, 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesiy
le teşkil olunan Âfetler Fonuna aktarılan para
lar ile Bakanlar Kurulunca gerektiğinde beledi
yelere hibe suretiyle yapılması kararlaştırılan
yardımların kararnamede belirtilen miktarı bu
fıkra hükmünün dışındadır. _
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan bu şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye1?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye?..
MEHMET FAİK AT A YURT (Uşak) — Le
hinde söz istiyorum.
SALİM HAZERDAÖLI (Elâzığ) — Aleyhin
de söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atayurt, le
hinde.
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Bundan önceki oturumda müzakere ettiği
miz, kanun tasarısı için Bütçe ve Plân Ko
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misyonu olarak tanzim ettiğimiz raporda, Mil
let Meclisinden gelen metin aynen benimsenmiş
ve müzakere olunmak üzere Genel Kurulumu
za arz ve takdim kılınmıştı.
Ancak, o zaman verilen bir önergede, Bütçe
ve Plân Komisyonunun tanzim ettiği raporun
esas alınmaması, buna mukabil Bayındırlık,
Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonu rapo
runun müzakerelere esas alınması kabul edil
mişti. Bugünkü oturumda cereyan eden müza
kereler sonucunda, Millet Meclisinden gelen me
tin aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. Evvel
ki oturumda Bütçe ve Plân Komisyonunun ra
poru da Millet Meclisinden gelen metnin aynen
benimsenmesi şeklinde tecelli etmiş olmasına
rağmen, bugün mesele hali aslîsine irca edilmiş
bulunmaktadır. Bu bakımdan, Bütçe ve Plân
Komisyonunun görüşleri Genel Kurulumuzca da
böylece tasvip ve tasdik edilmiş bulunmakta
dır.
Tasarının böylece kanunlaşması halinde,
İmar ve İskân Bakanlığı tasarruflarının bu va
dide yapacağı çalışmalarda kolaylıklar getire
ceğini ümit ve temenni eder, kanunun hakikaten
faydalı ve ihtiyaçlara cevap veren bir mekaniz
ma ve bir araç olarak bizim hukuk alanımız
da yerini bulacağı kanaatmda olduğumu arz
eder, şükranlarımı sunarım.
BAŞKAN
Sayın Hazerdağlı, aleyhinde
buyurunuz.
Sayın
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ)
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Biz bir kanun kabul ettik. 1971 - 1972 yılın
da 2 büyük âfetle karşı karşıya geldik. Bu âfet
leri, Tekel maddelerine koyduğumuz zamlarla
gidermek üzere bir fon teşkil ettik. Bu çareyi 40
yılda bir bulduk.
Bundan önce âfetler olurdu, para buluna
mazdı, aktarmalar yapılamazdı, gününde yeti
şemezdi. Bütçeler zorlanır ve aktarmalar yapı
lırdı. 40 yılda bir güzel bir çare bulundu ve
bir fon teşkil edildi. Bu suretle, âfetler meyda
na geldiği anda fonda para hazır olacak ve âfet
lerin önüne geçilmesi kolay olacaktı. Böyle ol
maktadır da...
Vatandaş 5 liralık sigarayı 5,5 liraya içtiği
zaman rahat rahat; «Ben bu parayı âfete uğra
mış Vü tandaşıma veriyorum.» diyor idi.
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Arkadaşlarım, o kabul ettiğimiz kanun iyi
bir kanundu. Bingöl ve Burdur âfetlerine bu
kanun sayesinde mükemmel şekilde, gününde,
sızlanmalara meydan vermeden çare bulunmuş,
yapılacak işler yapılmıştır. Ancak, bu kabul et
tiğimiz tâdil ile korkarım ki, bu fonda topla
nan paralar çarçur edilecek. Parayı belediyelere
vereceğiz, tekrar geri alacağız... Bütçeye para
konmuşsa. geri alacaksınız, muhterem arkadaş
larım. Ben zannetmiyorum ki, bundan sonraki
yıllarda meydana gelecek âfetler için bütçeye
para konulmuş olsun. Maliye Bakanlığı, «Nasıl
olsa fonda para var; fondaki paraları belediye
lerden alabilirsiniz. Bu paraları alsın yerine
koysun, ben bütçeye para koymam.» diyecek.
Bütçeyi yapanlar böyle diyecek.
Bir âfet vukubuldu, bir sel felâketi meyda
na geldi, Sayın Bakanın bahsettiği gibi, su yol
ları tahrip oldu; belediyenin parası yok, elbet
te bu fondan Bakanlar Kurulu parayı verecek.
Belediye hangi para ile; maaşları ödeyemeyen
belediye hangi para ile, ne surette bu yapa-
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cak? İller Bankası... İller Bankasına belediye
ler gırtlağına kadar borçlu.
Muhterem arkadaşlarım, bu Kanun gayesin
den uzaklaştırıldı; yani Tekel maddelerine ya
pılan zamlarla vatandaşın âfet için verdiği pa
raların bu suretle gayesinin dışında birtakım
maksatlara heba edileceğinden ve bu fonun çar
çur edileceğinden korkarım. İnşallah
Hükü
metler bu kanunu daha iyi kullanırlar da, gü
nün birinde bir âfet karşısında para bulama
dığı ve dolayısiyle âfet hizmetleri aksadığı za
man Hükümetleri, fonda para kalmamış olması
bakımından kınamayız.
Ben bu endişedeyim. Onun için bu kanunun
aleyhinde konuştum. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza
arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul
edilmiştir.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ve ka'bıü edilmiştir...
BAŞKAN — Orası 'belli değil.

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENJ1Iİ KURULA' SUNUŞLARI (Devaim)
3. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nıısret Tuna'
nın, Genel Kurulun çarşamba günleri de toplan
masına dair önergesi (4/86)
BAŞKAN — Bir önerge var,
rum :

takdim ediyo

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet" Senatosuna gelen işler nazara
alınarak, Çarşamba günlerinin de mesai gününe

ithal edilmesini arz ve teklif ederim.
,A. P. Grup Başkanvekili
Kastamonu
Ahmet Nıısret Tuna
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Çarşamba günleri de mesai günlerimiz ara
sına Alınmıştır.

/İV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLERi (Davası)
2. — 171 sayılı '{Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürriyeti
hakkındaki Kanımda
değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince maddeleri kabul edilip, tümü reddolunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi : 1/520; Cumhuriyet Senatosu :
1/146)
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi :
1 . 2 . 1973) (1)

BAŞKAN — Aynı
takdim ediyorum' ;:

mahiyette 2 önerge var,

i$aym Başkanlığa
Gündemde 1 nci görüşmesi yapılacak işler
sırasında bulunan 189 sıra sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki kanun tasarısı;nın diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle
görüşülmesini arz ve teklif ederim.

(1) 189 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
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;Cunıhuriyet (Senatosu Başkanlığına
Yüksek Senato gündeminin birinci görüşme
si yapılacak işler bölümünde kayıtlı bulunan
«171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı» nm kamu düzen ve gü
veninin sağlanması bakımından, günün ihtiyaç
ve şartlarına uygun hükümler getirmekte oldu
ğu, bu yönüyle biran önce kanunlaşmasında bü
yük yarar sağlayacağı dikkate alınarak, önceIJk ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.
^Saygılarımla.
Ferit Kubat
İçişleri Bakanı
BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 189 sı
ra sayılı kanun tasarısının öncelikle görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce maddeleri kabul edilip, tümü redclolunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Anayasa
ve Adalet Komisyonlarından beşer üye alınmak
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu üze
rinde müzakerelere başlıyoruz.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Komisyon yerinde.
Bir hususu arz edeyim, Sayın İçişleri Baka
rımı, Bakanlık Hukuk Müşaviri Sayın Şerafettin Yarkm temsil etmektedir. Bu husustaki bel
ge Başkanlıktadır.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı
Madde 1. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
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hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Toplantının yapılmasından en
az 4 gün önce toplantının yapılacağı yerin en
•büyük Mülkiye Amirliğine çalışma saatleri
içinde medenî hakların kullanma yetkisini haiz.
olan tertip heyetinden en az üç kişi tarafından
imzalı bir beyanname verilir.
Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç
kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı
'bulunması şarttır.
Bu beyannamede :
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat,
b) Toplantının yapılmasındaki maksat,
c) Bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti
üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları göste
rilir.
Teıtlp Heyetince verilecek beyannameye, bu
heyet içinden veya dışından; medenî hakları
kullanma yetkisini haiz olan ve ağır hapis ceza
sı ile veya yüz kızartıcı bir suçtan veya «Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki
Kanun»' hükümlerine muhalefetten kesin hüküm
giymemiş kişilerden teşkil edilen, en az üç kişi
lik İdare Heyeti üyelerinin açı'k kimlik ve im
zalarını taşıyan belge de eklenir.
Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril
mesi mecburidir.
Bu beyanname en büyük Mülkiye Amirliği
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla
tespit edilir. Bu halde Noter bulunan yerlerde
Noter vasıtasıyle ihbar yapılır; ihbar saati, be
yanname verilme saatielir. Noter bulunmayan
yerlerde tutanak yeter sayılır.
İlmühaberlerde veya tutanakta beyanname
nin verildiği gün ve saat gösterilir.
Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yap
mak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafın
dan beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyan
name muteber sayılır. Sonra beyanname veren
lere keyfiyet hemen yazı ile bildirilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
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hakkındaki Kanunun 8 ııci maddesinin başlığı
ile madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
İdare heyetinin görevleri ve sorumluluğu,
Madde 8. — idare heyeti, toplantının sükûn
ve düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına
çıkılmamasını sağlar ve bunun için gerekli ted
birleri alır ve icabında zabıtanın yardımını is
teyerek bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde
toplantının dağıtılmasını Hükümet Komiserin
le! en ister.
İdare heyeti üyelerinden en az bilinin, top
lantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi ol
ması şarttır.
İdare heyetinin sorumluluğu toplantı sona
erinceye kadar devam eder.
idare heyeti üyelerinden en az üçü toplantı
yerinde bulunmadıkça toplantı yapılması yasak
tır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir.
Madde 3. — 10 Şubat 1968 tarih ve 171 sayı
lı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 9. — Mahallin en büyük mülkiye
âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim
sınıfından sayılanlar ve adliye memurları ile
jandarma dâhil askerî şahıslar ve emniyet men
supları dışından bir memuru Hükümet komiseri
tâyin eder. Hükümet komiseri toplantı yerinde
kendi seçeceği bir mahalde bulunur.
Hükümet komseri toplantının safahatını tek
nik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makine
leri gibi araçlarla tespjt ettirebilir.
Hükümet komıiseri, 8 ııci maddede yazılı ted
birlerin kifayet etmemesi dolayısıyle, hâdisele
rin toplantının devamını imkânsız kılacak ve
genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya sözle
(saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı da
ğıtmaya yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye t .
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Hükümetten bir
soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen.
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LÛTFİ BİLGEN (İçel) — «Mahallin en bü
yük mülkiye âmiri, toplantıda hazır bulunmak
üzere hâkim sınıfından sayılanlar ve adliye
mensupları ile jandarma dahil askerî şahıslar
.ve emniyet mensupları dışından bir mıemuru Hü
kümet komiseri tâyin eder. Hükümet komiseri
toplantı yenide kendi seçeceği bir mahalde bu
lunur.» denilmektedir. Acaba Hükümet komi
seri, kürsüde, mikrofonun önünde oturmak is•tese buna müsaade edilecek mi? Hükümetin
bu hususu açıklamasını istirham ederim.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Bu hüküm eski kanunda da var.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ben size sorma
dım.
BAŞKAN — Ben de Hükümetten ceva'bmı
isteyeceğim.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİ
Rİ ŞERAFETTİN YARKIN — Hükümet korni
şçi i, tespit ve tâyin edilen bir yerde hazır bulu
nacaktır. Ancak bu, Hükümet komiserinin mut
lak surette toplantının hüküm ve düzenini sağ
mak için teşkil edilen idare heyetinin yerini ala
cağı, mikrofonu işgal edeceği anlamına gelmez.
Aslında bu husus bir değişiklik de değildir; ha
len yürürlükteki Kanunun metninde bu fıkra
aynen mevcuttur efendim.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?..
Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaimi
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 4. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
Hakkındaki Kanunun 10 ncu 'maddesi aşağıdaki
«ekil de değiştirilmiştir.
Madde 10. — Toplantı için tertip heyetince
beyanname verilmesini müteakip toplantının ya
pılmasının kamu düzenini bozucu nitelikte so
nuçlar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili'
valiliğin gerekçeli teklifi üzerine, İçişleri Ba
kanlığınca toplantının 30 güne kadar ertelenme
sine karar verilebilir. Bu karar toplantının ya
pılacağı saatten en az oniki saat önce tertip he
yetine yazılı olarak bildirilir. Erteleme kararı
S'O günden daha az bir süre için verilmişse, bu
süre aynı usule uyularak 30 güne kadar uzatıla
bilir.
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Ertelenmesine karar verilen toplantı erteleıme süresini kovalayan ilk gün yapılır.
Toplantı, toplantının yapılacağı saatten ev
vel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından da,
Ibeyannamenin verildiği makama yazı ile bildi
rilmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak ve 48
saati gveçaıemek üzere geri bırakılabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
ihakkmdaki Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 11. — Şehir ve kasaba dahilindeki
genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, î
ve 10 ncu maddeler hükümlerine tabidir. Yürü
yüşe ait beyannamelerde, ayrıca, 4 ncü madde
(gereğince ilân olunan yollar ve istikametlere
uyulmak şartiyle, yürüyüşe geçmek için seçile
cek toplanma yeri ile takibolıınacak yol ve
dağılma yeri gösterilmek şarttır.
Mahallin en ! büyük mülkiye âmiri lüzum ve
zaruret gördüğü takdirde, 4 ncü madde gereğin
ce ilân olunan yollar ve istikametlere uymak
•şartiyle, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile isti
kameti tespit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı
olarak ilgililere tebliğ eder.
Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda
yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler
hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyanname
lerde ayrıca, Yürüyüşe .geçmek için seçilecek
toplanma yeri ve takibolıınacak yol ve dağılma
yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak
yol birden fazla il hududuna dâhil bulunuyor
sa, bu beyanname yürüyüşün başlayacağı ilin
valiliğine verilir. Beyannameyi alan valilik, yü
rüyüş yapılacak yolların geçtiği illerin valileri
ile temas ederek, yürüyüş yolunu, istikametini.
dağılma yerini ve yolun ne kadar kısmının yüi'üyüşe 'tahsis edildiğini tespit ve keyfiyeti ge
rekçeli ve yazılı olarak tertip heyetine tebliğ
leder.
Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet ko
miseri hakkındaki 8 ve 9 ncu maddeler hüküm
leri yürüyüşlere de uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okumuyorum :
Madde 6. — 10 Şubat 1C-63 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesinin (ç)
ibendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belir
tilen yerler dışında;
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum;. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum i
Madde 7. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
hakkındaki Kanunun 18 nci maddesine aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir.
7 nci madde gereğince verilecek beyanna
mede, idare heyeti üyesi olarak gösterilenlerin,
bu maddede 'belli edilen nitelikleri haiz olma
dığının, toplantı veya gösteri yürüyüşünün ya
pılmasından sonra tespit edilmesi halinde, ter
tip heyeti üyeleri üç aya kadar hapis ve beş yüz
liradan bin beş yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
8 nci maddede yazılı görevleri yerine getir
meyen idare heyeti üyeleri hakkında, fiilleri
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan
üç bin liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur.
Hükümet komiserince toplantı veya yürüyü*
şün safahatının teknik araç ve gereçlerle tes
piti için görevlendirilenlere, bu görevini yaptık
ları esnada cebir ve şiddet veya tahdit veya nü
fus ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mâ
ni olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir ce»
zayi gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla
kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya ka
dar ağır para cezası hükmolumır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yı n üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler.., Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir.
8 nci maddeyi okutuyorum i
Madde 8. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24
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ncü maddelerde yazılı asgarî hapis cezaları : 18
nci maddenin birinci fıkrasındaki altı ay, sekiz
aya, 19 ncu maddedeki üç ay, dört aya, 20 nci
maddedeki aytı ay, sekiz aya, 21 nci maddenin
(birinci fıkrasındaki bir aya kadar olan ceza,
bir aydan altı aya, 2 nci fıkrasındaki altı ay, se
kiz aya, 3 ncü fıkrasındaki bir yıl, bir yıl dört
aya, 22 nci maddenin birinci fıkrasındaki altı
ay, sekiz aya, ikinci fıkrasındaki bir yıl, bir yıl
dört aya, 23 ncü maddenin (a) bendindeki altı
ay sekiz aya, (b) bendindeki bir yıl bir yü dört
aya, (c) bendindeki üç yıl dört yıla ve 24 ncü
ımaddcdeki altı ay, sekiz aya, 'bir yıl bir yıl dört
aya, çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler..,. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir,
9 ncu maddeyi okutuyorum r
Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
ıMaddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul'
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
10 ncu maddeyi okutuyorum :
Madde 10. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir,
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye?.. Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edil
miştir.
3. •— İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp
malûllerine ve Şehit Yetimlerine tahsisi ve tevziine dair 30 Nisan 1929 tarih ve 1485 saydı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma ve Bütçe
ve Plân komisyonları
raporları (M. Meclisi :
2/368; C. Senatosu : 2/38) (S. Sajısı .-190) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1973) (1)
(1) 190 Sıra saydı basmayazı tutanağın so-nuna eklidir.
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BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum' i:
Yüksek Başkanlığa
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve Şehit Yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler ve geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin,
Anayasa
Mahkemesinin 14 Nisan 1970 tarihli ve 970/21
sayılı iptal kararı ile meydana gelen boşluğun
ıgiderileljil meşini ve harp malûlleri ile vazife
malûlleri arasındaki farklı uygulamanın telâfi
sini gerçekleştirici mahiyetini gözeten komis
yonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını
karar altına almıştır.
Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ede
rim.
Bütçe ve Plân
Komisyonu Başkanı
Uşak
Mehmet Faik Atayurt
BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 190 sı
ra sayılı kanun teklifinin öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
,arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet yerinde mi?..
Komisyonu temsil edecek Sayın Atayurt?..
Yok.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Hükümet temsilcisi burada 'Sayın
Başkanım.
BAŞKAN — Evet, siz Hükümeti temsil edi
yorsunuz, ama komisyon yok.
4. — Türk Kanunu Medenisinin birinci kita
bının ikinci babı üçüncü faslının
değiştirilmesi
bâzı vakıfların vergi muafiyetinden
faydalan
dırılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi ile Türk Medenî Kanununun 453 ncü
maddesine eklenen ikinci fıkranın değiştirilmesi
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi :
2/538; C. Senatosu : 2/40)
(S. Sayısı ' 217)
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1973) (1)
(1) 217 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) —
Sayın Başkanım gündemde mevcut, Adliye Ve
kâleti ile ilgili ve bizim Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzu ilgilendiren maddeler var.
BAŞKAN — Hangisi?
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) —
Medenî Kanunda değişiklik yapılmasını öngö
ren, 217 sıra sayılı olanı.
BAŞKAN — Önergesi yok efendim.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) —
Gündemde efendim.
BAŞKAN — Gündemde; ama önergesi yok
efendim.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Sa ursun) —
Bir öncelik önergesi verelim Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN — Verin.
Biraz önce buyurduğunuz önerge ile görüışülmesi istenen kanun teklifi Komisyon bulun
madığı için bir sonraya bırakılmıştır.
Şimdi, bir önerge var. takdim ediyorum:
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
217 sıra sayılı kanun teklifinin öncelikle ve
ivedilikle görüşülmesini arz ederim.
Anayasa ve A d a ^ t
Ko m isy o nu B a ş k anı
Samsun
Refet Rendeei
BAŞKAN — 217 sıra sayılı kanun teklifinin
(öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bâzı
vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırıl
ması hakkındaki CC3 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile Türk Medenî Kanununun 453 ncü mad
desine eklenen ikinci fıkranın
değiştirilmesi
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
hiri olunan -metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporunun okunup
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum.

13 . 2 . 1973

O : 1

Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmemiştir.
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bâzı
vakıfların vergi muafiyetinden
faydalandırıl
ması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile Türk Medeni Kanununun 453 ncü mad
desine eklenen ikinci fıkranın değiştirilmesi
hakkında kanun t e küf i
Madde 1. — 903 sayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle Türk Medenî Kanununun 453 ncü mad
desine eklenen 2 nci fıkra aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
Ancak, vakfın gelirinin % 2'3:'si veya bu va
kıflara bağışlanan yahut ölüme bağlı tasarruf
suretiyle tahsis edilen malların gelirinin •% 20
si kendisine bırakılan mahfuz hisseli mirasçılar
tenkis dâvası açamazlar.
BAŞKAN — Madde üzeıinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmişti)'.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Teklifin tümü üzeıinde lehte, aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok.
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp
malûllerine ve Şehit Yetimlerine tahsisi ve tev
ziine dair 30 Metyıs 1929 tarih ve 1485 sayılı
Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kah id olunan metni ve Cumhuriyet 8e-
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natosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma ve
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mecli
si : 2/368; C. Senatosu : 2/38) (S. Sayısı : 190)
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1973 (1)
BAŞKAN — Şimdi, bundan evvel -öncelik'
ve ivedilik takriri ile kabul olunan kanun tekli
finin müzakeresine geçiyoruz. Komisyon Başka
nı teşrif ettiler.
inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lililerine ve şehit yetimlerine tahsisi ve tevziine
dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanu
na bâzı maddel'er ve geçici bir madde eklenmesi
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî
ive iktisadî İşler, Millî iSavunma ve Bütçe ve
Plân komisyonları raporlarının okunup okun
mamasını oylarınıza arz ediyorum.
Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir.
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin barp malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair
30 Mayıs 19-29 tarih ve 1485 sayılı Kanıma bâzı
maddelier ve geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi
Madde 1. — 30 Mayıs 1929 taıih ve 1485 sa
yılı İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp maılûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
hakkındaki Kanuna aşağıdaki maddeler eklen
miştir.
Ek Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli
'Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c,
ç ve d fıkralarına göre harp malûllüğü statüsü
nün 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan su
bay ve erlerle 5 ve 6 nci dereceye giren subay
ların almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte
birleri halen dağıtılan miktarları üzerinden
saklı tutulur.
Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiyele
ri ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına giren
5 ve 6 ner derece malûlü erlerin ikramiyeleri
(1) 190 S. sayılı ~basmajazı tutanağm
na eklidir.
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hu Kanunim yürürlüğe girdiği tarihten itibaren'
beş yıl içinde muayyen nispetler dahilinde artı
rılarak ti 000 liraya, şehit, dul ve yetimlerinin
almakta oldukları ikramiyeler ise bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıllık bir
süre içerisinde muayyen nispetler dahilinde ar
tırılarak 6 OGO
' liraya yükseltilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yılı üye i . Yok.
Maddeyi " oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek madde 2. — Barışta :
a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygu
landığı haller ile talim, tatibkat veya manevra
sırasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının,
yahut da görevin sebep ve tesiriyle vazife ma
lûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupla
rı ile bunlardan ölenlerin dul ve ye'timilerine,
!

b) Askerî harekatı gerektiren iç tedip ha
reketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanma
lında, Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı
olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle
vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bun
lardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
İirhi-ar beyiyesi üçte birlerinden harp ma
lûlleri ile şehit dul ve yetimlerinin 15.4.1969
tnıihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan
sonra artan miktar üzerinden, bu kanunda belir
tilen esas ve usullere göre, (aynı derecedeki
harp malûlleri ile, şehit dul ve yetimlerine öde
nen miktarlara, ulaşıncaya kadar) ödeme yapı
lır.
Aynı miktarlara ulaştıktan sonra, artan
miktar' Hazineye kalır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen!
Savın Öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRıKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarını;
Hepinizin malûmu olduğu veçhile 29 Mayıs
1929 tarihli 1475 sayılı nakdî Tazminat Kanunu
vardır. Bu :kanıınıın 1 nci, 2 nci ve 4 ncü mad
deleri 13 . 4 . 19-55 tarih, ve 6535 sayılı Kanun
ile değiştirilmiştir.
•Şimdi bu kanun, askerî 'kişileri, gümrük mu
hafaza memurları ve emniyet mensuplarına ait
-elan hususları tadadediyor.
Bizim getirmiş olduğumuz
maddedeki bu
fıkra, Millî Savunma Komisyonunda uzun bir
601 —
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tartışma konusu olmuştu. Son fıkra : «Ancak
maddenin ikinci fıkrası hükmüne giren sivil iş
tirakçilerle dul ve yetimlerinden özel kanunla
rına göre nakdî maluliyet veya ölüm tazminatı
alanlar bu kanun hükmünden istifade edemez
ler» diyor.
Şimdi sivilleri tazminatta ayırıyoruz; ama
öbür tarafta 6535 sayılı Kanun ile tazminat
alanlara da bir nevi hak tanıyoruz. Her hangi
bir hadisede; vatan müdafaasında, her hangi
bir fabrikada çalışmada, anî bir infilâk anında
her hangi bir sivil personelin gözlerinin birden
bire kör olmaisıyle, orada bulunan emniyet
mensubunun veya görevli resmî elbiseli bir kişi
nin gözlerinin kör olması arasında insan olarak
arada hiç. bir fark olmadığına g'övc, aealba bura
daki istisnai muamele Anayasamızın eşitlik
prensiplerini bozmuyor m u !
Bu hususta, rahat oy kullanabilmek için Hü
kümetimizin ve Komiyy onum uzun bu konuyu
açıklamasında büyük bir fayda mülâhaza etmek
teyiz. Zira, burada .bir sosyal adaleti yerine geti
relim derken sivil, aıker, polis gibi hususları
6535 sayılı Kanunun dışında bırakmak suretiy
le, bizzatihi eşitsizliği yaratıyoruz. Bu nedenle
tavzihi için söz aldım.
'Teşekkür ederim.
'BAŞKAN — Hükümet veya Komisyon bir
izahat, vermek isterler mi, efendim? Mecbur
değiller taibiatiyle.
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Olur
mu efendini? Oy kullanacağız.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATA YURT (Uşak) —
Efendim, bu son fıkra üzerinde Sayın üztürkçine görüşlerini ifade etmişlerdir. Komisyonu
muz Millet Meclisinden gelen metni aynen be
nimsediği cihetle, bu fıkrayı da aynen kabul
etmiş bulunmaktadırlar. Komisyon müzakerele
ri sırasında, gerçi Millî Savunma Komisyonu
bu fıkrayı çıkarmış bulunmakta ise de, Hükümet
de Komisyonun görüşüne katıldığı cihet içindir
ki, Komisyonumuzca da...
BAŞKAN — Yani bir adaletsizlik görmedi
niz.
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla)
— Evet.
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BAŞKAN — Hükümet?.. Sayın Alpaslan.
ADALET BAKANI FEHMİ
ALPASLAN
(Artvin) — Sayın Başkan, bendeniz bunun ilk
safhasına katılmadım; ama göz göre göre orta
da oilan bir haksızlığı, adaletsizliği de Hükümet
de her halde benimsemez. Şimdi bir harekâta
iştirak vâki olacak, bir polis memura bir aıskerle birlikte şehit olacak. Askerin hanımı, ço
cukları alacak; polisin hanımı ve çocukları al
mayacak. Buna Hükümet olarak evet diyeme
yiz.
O itibarla Sayın Öztürkçine'nin dile getir
diği bu haksızlığın ve adaletsizliğin Yüksek Se
natoda düzeltilmesini hassaten istirham ediyo
rum ve .Sayın Öztürkçine'nin görüşüne katılıyo
ruz; Millî Savunma Komisyonunda ileri sürülen
konuya katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Ama neye katılıyorsunuz? Bir
önerge yok.
BİFAT ÖZTÜRKOİNE
(İstanbul) — Var
efendim, gönderdim.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Yani son fıkranın
çıkarılmasına
katılıyoruz.
BAŞKAN — Önerge gelmiştir, önergeyi
takdim ediyorum.
'Sayın Başkanlığa
Ek madde 2'deki son fıkranın çıkartılmasını saygı ile arz ederim.
İstanbul
Rıfat öztürkçine
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet katılı
yor. Komisyon ?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkanım, Komisyonda cereyan eden müza
kerelerde Sayın Hükümet, bu fıkra için böyle
kir mütalâa serdetmemişti. Bu defa gayet tabiî
ki. son fıkraya, Sayın Öztürkçine'nin önergesi
ne katıldığını beyan etmişlerdir. Komisyon ola
rak biz de takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon
takdire bırakıyor.
Önergeyi oylarınıza arz cdi}*orum. Kabul
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
Maddeyi kabul edilen önerge istikametinde
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
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Ek Madde 3. — İnhisar beyiyeleri üçte bir
lerinin tevziinde, 'assubaylara ve sivil iştirak
çilere subaylar gibi ödeme yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek Madde 4. — 1485 sayılı Kanunun 5755
sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son
fıkrası hükmü ek ikinci maddenin kapsamına
girenler hakkında almakta oldukları miktarlara
göre uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul
edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir.
Ayrı ayrı oylanmış olan bu ek maddeler,
1 nei çerçeve maddesinin içinde olduğu cihetle
1 nci maddeyi tümüyle oylarınıza arz e!diyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanunun uygulanmasına ait
esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye ba
kanlıkları tarafımdan çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici Madde — Bu kanunun ek ikinci mad
desi hükmü, bu kanunun yürürlüğe girmesin
den önce aynı sebep ve tesirlerle malûl kalan
larla, ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da
uygulanır.
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanun hükümleri Millî Sa
vunma, İçişleri ve Maliye bakanları tarafından
yürütülür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
teyen sayın üye? Yok. Teklifin tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir.
5. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 samlı Ce
zaların İnfazı Hakkındaki
Kanunda değişiklik
yapılmasına dar Kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olurtan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M.
Meclisi : 1/592; C. Senatosu : 1/148) (S. Sayısı:
219) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum.
Yüksek Başkanlığa.
219 sıra sayısında kayıtlı 647 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini saygı ile
arz ederim.
Fehmi Alpaslan
Adalet Bakanı
BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 219 sı
ra sayılı kanun tasarısının öncelikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul. edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hükümet ve Komisyon? Yerlerimde.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye ? Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İn
fazı hakkımdaki Kamunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı
Madde 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 2, 4,
5, 6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
(1) 219 S. Sayılı hasmayazı tutanağın
na eklidir.

— 603 —

sonu

C. iSeoatosu

B : 31

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi :
•'Madde 2. — Ölüm cezası, buna hükümlü
olan kimsenin asılması suretiyle hayatının iza
lesidir.
•Ölüm cezası, hükümlünün
mensubolduğu
din ve mezhebin hususî günlerinde infaz oluna
maz.
Oebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığı
na tutulanlar iyilesmedikçe ölüm cezası infaz
olunmaz.
Ölüm cezaisi, hükümlü hakkındaki kararın
Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük Millet
Meclisince infazına karar verilmesinden sonra
gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar dahi
linde infaz olunur.
Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hak
kında verilen ölüm cezalarının infazına ilişkin
hükümler saklıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yeri
ne uygulanabilecek ceza ve tedbirler :
Madde 4. —• Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı
cezalar, suçlunun kişiliğine sair hallerine ve
sucun işleumesindeki özelliklere göre mahkeme
ce ;
i
1. — Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10
ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesa
biyle ağır para cezasına,
2. — Aynen iade veya tazmine,
3. — Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim ve
ya ıslah kurumuna devam etmeye,
4. — Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen
bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya mes
lek ve sanatı icradan men'e,
5. — Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir
aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınma
sına, Çevrilebilir.
ıSuc tarihinde henüz 18 yaşını ikmal etme
miş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli
hürriyeti bağlayıcı cezalar yukaniki bentlerde
yazılı ceza veya tedbirlerden birine çevrilir.
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hür
riyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail
hakkında bu maddenin ilk fıkrasının (1) numa
ralı bendi hükmü uygulanabilir.
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Uygulamada asıl ceza, bu madde hükümleri
ne göre para cezasına veya tedbiri çevrilen hür
riyeti bağlayıcı cezadır.
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları bi
rinci fıkramın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde
yazılı tedbirlerden birine çevrilmiş olanlardan
tedbir hükümlerini . Cumhuriyet
Savcılığınca
yapılan tebligata rağmen 30 gün içerisinde ye
rine getirmeyenler veya hüküm gereklerine ay
kırı hareket edenlerin tedbire çevrilmiş olan kı
sa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının, tedbir
hükümlerine muhalefetlerinin
derecesine göre
kısmen veya tamamen infazına veya infaz olun
mamasına hükmü veren mahkemece karar ve
rilir.
Tedbire ilişkin hükümlere muhalefet, hakla
rında ikinci fıkra hükmü uygulanmış olanlar
tarafından vukubuldukta; tedbir, hükmü veren
mahkemece birinci fıkrada yazılı esaslar daire
sinde para cezasına çevrilir.
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çev
rilen para cezasını, hükümde taksit öngörülmüş
ise taksit süreleri, aksi halde 5 nci maddenin
8 nci fıkrasında yazılı süreler içerisinde ödeme
yenlerin işbu cezaları mahkemece hükümde bir
günlük hürriyeti bağlayıcı ceza ne miktar para
cezasına karşılık tutulmuş ise aynı miktar üze
rinden hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilir.
Tedbir hükümlerinin yerine getirilmesi hü
kümlünün ihtiyarında olmayan sebepler yüzün
den imkânsız hale gelmişse hükmü veren maih
kemece bu tedbir yerine başka bir tedbire hüknıolunur.
Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile
askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve
4 numaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî
memurlar ve assubaylar hakkında uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine ge
tirilmesi :
Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı had
ler arasında tayin olunacak bir miktar paranın
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para ce
zalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu, ai
le sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve sağ604 —
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lık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma
amacı giıbi hususlar gözönünde tutularak tes
pit edilir.
Mah'kemıe gerekli gördüğü takdirde, hükme
deceği para cezasının tayin edeceği sürelerde
ve belirli taksitlerle ödenmesine de karar vere
bilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde öden
memesi halinde geri kalan miktarın tamamının
tahsili gerektiğini de kararda gösterir.
'Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit mik
tarı dörtten eksik olamam.
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince
Cumhuriyet Savcılığına verilir.
Cumhuriyet
(Savcısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için
hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri
tebliğ eder.
Hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine
belli süre içerisinde para cezasını ödemczse
Cumhuriyet Savcısının kararı ile bir gün 10
lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara
alınmaz, ancak 10 İradan aşağı hükmıolunan pa
ra cezaları bir gün hapse çevrilir. Haklarında
Türk Ceza Kanununun 54 veya 55 nei maddele
ri uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin para
cezaları kısa süreli bağlayıcı cezadan çevrilmiş
olsa bile hapse çevrilemez. Bu takdirde madde
nin son fıkrası hükümleri uygulanır.
'Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme
ilâmında yazılı olmasa bile yakardaki hüküm
Cumhuriyet Savcılığınca uygulanır.
Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit
öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para
cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği
üzerine geri kalan para cezasının birer aylık
iıki taksitte ödenmesine müsaade olunur. İkinci
taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsa
adesi hükümsüz kalır.
Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı
fıkra uyarımca 10 lira indirildikten sonra geri
kalan parayı öderse hapisten çıkarılır.
Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3
yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü
maddesi hükmü saklıdır.
Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasın
dan çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare
kamu iktisadî teşebbüsü ve sair kamu kurumla
rının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice göre
emsallerine ödenen ücret tutarından hükümlü
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nün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan son
ra. bakiyesi hükmolunan cezadan mâhsubedilir.
•Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamıyle karşılamamış olursa geri kalan paranın'
tahsili için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca ma
hallin en büyük mal memurluğuna verilir. Ye
mal memurluğunca Âmme Alacaklarının Tah
sili Usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yım üye ? Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Sayın Başkanım, burada bir - iki
noksanlık vardır onu arz etmek Merim. 6 ncı
fıkranın 5 nei satırında «para cezaları kısa sü
reli bağlayıcı cezadan » yazılmış, arada «Hür
riyeti» kelimesi unutulmuştur. «Para
cezaları
kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan» ola
cak.
BAŞKAN — Esas metinde var mı?
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Var efendim.
Sayın Başkan, bu hukukî terim zaten baş
ka türlü olmaz.
BAŞKAN —• Hukukî terim; ama aslında ol
madığı takdirde değişiklik sayılır. Ben o ba
kımdan aslını arıyorum.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Zaten bu madde değişmiş Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Zaten madde değişmiş. Nasıl
olsa Millet Meclisine gidecek o bakımdan bu
düzeltmeyi yapıyoruz.
«.. Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan
çevrilmiş olsa bile...» şeklinde düzeltilmiştir, 6
ncı fıkra.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Bir de son fıkradan bir evvelki
fıkrada «Çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî,
idare» yazılmış mahallî ile idare kelimeleri ara
sına virgül konmuş. Bu virgül
kaldırılarak
«Mahallî idare» sekimde olacak.
BAŞKAN — Aradaki virgül kalkacak «Ma
hallî idare» olacak. Doğru.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Bir de' son fıkrada «mal nıeımurluğu» tâbiri vardır küçük harfle yazılmıştır. Bü
yük harfle yazılarak «Mal Memurluğu» şeklin
de olacak.
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BAŞKAN — Evet efendim, büyük harfle ya
zılarak «Mal Memurluğu» şeklinde düzeltile
cek.
Maddeyi bu düzeltilmiş şekli ile oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Cezaların ertelenmesi :
Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para ce
zasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif
para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla
kadar hapis veya hafif hapis cezalarından biri
ile mahkûm olur ve geçmişteki haliyle ahlâkî
temayüllerine göre cezasının ertelenmesi ilerde
cürüm işi em ekten çekinmesine sebebolacağı
hakkında mahkemece kanaat edilirse, bu ceza
nın ertelenmesine hükınıolunabilir. Bu halde er
telemenin sebebi hükümde yazılır.
Fiilin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirme
miş küçüklerin maihkûm oldukları ağır hapis
cezası iki seneden, hapis ve hafif hapis cezası
üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 ya
şını ikmal etmemiş olanlar ile 70 yaşma varmış
ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis ceza
sı bir seneden hapis veya hafif hapis cezası iki
seneden fazla olmadığı hallerde de yukardaki
fıkra hükümleri uygulanabilir.
Bâzı suçlara ilişkin cezalar ile askerî suçlar
ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelene
meyeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu 1 nci fıkra
nın son satırında «Mahkemece kanaat, edilirse»
tâbiri vardır. Her halde oraya bir «Hâsıl»
kelimesinin gelmesi iktiza ediyor veya «Kana
ate varılırsa» şeklinde olması lâzım.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Sayın Başkan, Türk Ceza Kanunu
nun 89 ncu maddesinde de aynıdır. Orada da
«Kanaat edilirse» diye yazılı. Eski infaz siste
minde de bu böyle. Onun için değiştirmedik.
647 sayılı Kanunda da böyledir.
BAŞKAN — Yani, yanlış silsilesi devam et
sin diyorsunuz. Peki efendim.
Bir de 2 nci fıkranın 3 ncü satırının en son
kelimesi, «bir seneden hapis veya hafif hapis
cezası iki seneden fazla olmadığı hallerde de..»
diye devam eden cümledeki «Seneden» kelime
sinden sonra bir virgül ister.
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Evet efendim.
BAŞKAN — Bu düzeltilmiş şekilde maddeyi
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Müşahaıdeye talbi tutulma :
Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına ve
ya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi,
ahlâkî eğilimlerini ve gönderilmesi gereken in
faz kurumunu tespit için tüzükte gösterilen
esaslar dairesinde müşahedeye tabi tutulurlar.
Müşahede süresi 60 günü geçemez.
Hükümlü, kişiliğine, sair hallerine, suçun
işlonmesindeki özelliklere göre gerektiğinde mü
şahedeye talbi tutulmayabilir.
İnfazı gereken cezaları 6 aydan aşağı olan
lar müşahadeye tabi tutulmazlar.
Müşahede sonunda, müşahede merkezi hü
kümlüye ait dosyayı mütalaasıyle Bakanlığa
gönderir. Müşahede sonucuna göre hükümlünün
gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça tâyin
olunur.
Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulmasına
ve ceza evlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hü
kümler, askerî ceza evleri ve cezaları buralar
da infaz olunan hükümlüler hakkımda uygulan
maz.
BAŞKAN — Burada bir kelime daha var.
Bu, en son fıkranın üstündeki fıkranın birinci
satırında «mütalaasıyle». Ya «mütalâasiyle» ya
palım onu, ya «mütalâasiyle». Ya nokta koya
lım, ya (a) koyalım.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Nokta koyalım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tabı hatası, omu da düzelttik.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
İzin :
Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları
infaz edilmekte olanlardan :
a) Hükümlülük
süresinin 1/5'ini iyi hal
ile geçirenlere anasının, babasının, eşinin, kar
deşinin veya çocuğunun ölümü veya bunlardan
birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde ya
hut zarara mâruz kaldıkları büyük yangın, dep
rem, su baskını gibi âfetlerin vukuunda yol ha
riç bir günden 10 güne kadar,

— 606 —

O. Senatosu

B : 31

13 . 2 . 1973

O : 1

tren... Trenle de mahkûmların nakli ender oldu
b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla,
ğu için, bilhassa otobüs ve tren arasında bir
yarı açık infaz kurumlarında olup da açık in
mukayese yapmak lâzımgelir. Mahkûm ya oto
faz kurumlarına geçmeye hak kazanan!ardacı
büsle gidecektir ya trenle gidecektir. Türkiye'
hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile geçir
de otobüsle tren birer nakil vasıtası olarak mu
miş olanlara ayrıca yol dahil 72 saate kadar,
kayese edildiği zaman; trenin bazen üç günde
c)< înfaz kurumlarında hükümlülük süresi
nin en az G ayını geçirmiş ve şartla salıverilme . gittiği halde otobüsün arızası olması halinde
bile belki kısa mesafede zamanında kavuşması
lerine 15 gün kalmış olan hükümlülere normal
mümkün.
hayata avdetlerini sağlayacak ve iş temin ede
bilecek imkânların verilmesi için çalışma saat
Muhterem arkadaşlarım mahkûm trenle git
leri içinde ve her seferinde yol dahil 8 saate
tiği takdirde ise gününden üç gım evvel veya
kadar,
üç gün sonra gitmesi kabil olabiliyor. E, şimdi
Cumhuriyet Savcısının tasvibiyle mab füzen
mahkûm cezaevine döndü; infaz memuru nere
veya serbest olarak Tüzükte gösterilen esaslar
de kaldın, niçin geciktin, dediği zaman, «Efen
dâhilinde izin verilebilir.
dim, tren arıza yaptı; 6 saat Çetinkaya'da bek
İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş
ledim, 6 saat Yolçatında bekledim, 2 gün bek
sayılır.
ledim tren gelmedi» gibi birtakım meseleleri
İzinden dönmeyen veya izin süresini geçiren
öne sürebilmektedir.
hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun
.Şimdi burada mahkûmun sözlerini tahkik
299 ve müteakip maddelerinde yazılı hükümler
etmek, acaba tren istasyonda bekledi mi bekle
uygulanır.
medi mi bunları tahkik etmek çok zor bir şey
'M. S A I i M HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz
oluyor. Bu kadar güzel, iyi niyetle verilmiş
istiyorum Sayın Başkan.
I olan izinler birtakım yalanlarla birtakım suiis
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Benim de
timallerle kötü kullanmalara sebeibolabilir.
sorum var, iSayın Başkan.
Bizim maksadımız eğer 10 gün izin veriyor
(BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı.
sak,
bunu böyle yapmayalım, 10 gün veriyor
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Önergem var,
sak, 12 gün diyelim; ama yol dahil diyelim.
Sayın Başıkan.
Eğer Van'dan İstanbul'a gitmek için 2 gün
BAŞKAN — Biliyorum efendim, işleme tabi
istiyorsa, 12 gün yerine 14 gün diyelim. Yani
tutacağım.
Türkiye'de otobüsle mesafenin kat edilmesi ölçüM. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sa
, leri hemen hemen bellidir. Fakat trenle mesafe
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
ler çok değişik olabiliyor; ama tren üç gün, iki
Bu 14 ncü maddedeki izm süreleri içerisin
gün yahut da 6 saat tehir yapmışsa mahkûm
de «yol hariç, yol dahil» gibi birtakım cümle
burada şansına küsecektir, artık burada kade
ler yer almış bulunuyor.
rine razı olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bu izin
sistemi üzerinde duramayacağım; izin sistemi
Onun için bence, «yol dahil» demek suretiyle
kabul edilmiş güzel bir sistem. Hakikaten hü I infazcıları bu müşkül durumdan kurtarmak lâ
kümlüye izin vermek iyi bir şey; fakat «yol
zımgelir. 10 gün yerine 12 gün diyelim. Hesahariç» konusu tatbikatta infaz memurlarına
betmişler ona göre yapmışlar. 72 saat yerine yol
büyük güçlükler doğurmaktadır.
dahil olsun 84 saat olsun. Aşağıdaki mad
dede de nitekim yol dahil demiş. Şimdi orada
'Türkiye'de; trenle, uçakla, otobüsle mesafe
yol hariç burada yol dahil edilmiş. Bu da epeyler katedilir.
•SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Araba ile. : ce müşkül bir durum yaratacaktır. Muhakkak
bunu düşünmüşlerdir; fakat infaz memurları
M. SALİM HAZERDAĞLI
(Devamla) —
çok büyük müşkülâtla karşıkarşıya gelirler,
Şimdi, hayvanı bu devirde artık kabul etmeye
çok büyük suiistimallere sebebolur. Bir gün,
ceğim de Saym Çumralı...
iki gün gibi kesin hükümler koymaya mecbu
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Araba ile.
ruz.
Memurları da müşkül vaziyetten kurtar
M. SALİM HAZERDAĞLI
(Devamla) —
mış oluruz. 10 gün azsa 12 gün diyelim. 84 saArabayı da çıkaralım... Şimdi, otobüs, uçak,
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at diyelim ve bu suretle yol dahil diyelim ki,
mahkûm da ona göre tedbirini alsın, iki gün
evvel veya bir gün evvel yola çıksın ve bu su
retle bu müşkül halledilmiş olsun.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Özer.
İSMAİL YEŞİLYURT
(Yozgat) — Reis
Bey ben de söz istemiştim.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Görünüşte, hükümlülerin lehine görünen
bir hüküm mevcut ise de, «yol dâhil veya ha
riç» demekle, şimdi buraya onların aleyhine
bir kayı't koyuyoruz. Ne yol hariç ne de yol
dâhil -diye bir hüküm olmasın, sadece bir gün
den 10 güne kadar izin hakkı tanınsın. Böyle
olduğu takdirde hükümlülerin sık sık izinli
gitmeleri imkânı da olur. Fakat, «yol hariç»
dediğimiz takdirde, uzun tahkikatlar sonucu
belki de mazereti ortadan kalkacak, tahkikat
sonucu beklenilecek; fakat izinden istihsal edi
lecek neticeye de varıilamayacaktır. Bunun için
ne yol hariç denilsin ne de yol dâhil denilsin.
Her ikisi de denilmesin, sadece «bir günden 10
güne kadar izin verilebilir» kaydı konulsun.
«Yol, hariç veya dâhil » ibareleri metinden çı
karıldığı takdirde hem birtakım çarelere baş
vurup, «Efendim, yolda giderken otobüs kaza
ya uğradı yahut .da arıza yaptı; 48 saat yahut
üç gün dağda kaldık hadi bana böyle bir bel
ge ver, ben götüreyim, gittiğim yerde de aynı
şekilde vasıta bulamadık, giderken, vasıta bu
lamadık» gibi ifadeler hem hükümlüyü birta
kım yanlış istika metlere sevkeder, hem de muh
terem -arkadaşlar, fazla müsamaha o hüküm
lüyü daha büyük felâketlere götürebilir. Az
ceza, hükümlüyü daha büyük cezalardan kur
tarır. Bu bakımdan «bir günden on güne ka
dar, hükmü konulduğu takdirde iyi olur, bel
ki de bu hükümlü birkaç defa mazeret kar
şısında izinli gidebilir; .ama kayıt koyduğumuz
takdirde bu hükümlü hiçbir zaman izinli gide
mez olur hale de gelebilir.
Takdir Yüce Heyetinizindir. Yol hariç ve
ya yol dâhil diye bir kayıt konulmasın.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt.
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muh
terem arkadaşlarım,
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Bendeniz de 14 ııcü maddede. bulunan,
«...yol hariç, hir günden on güne kadar İzin
verilir.» hükmünün, «yol hariç» tabiriyle as
lında sanki hükümlüler lehine bir hüküm geti
rilmiş gibi görünüyorsa da, benim hukukî ka
naatime göre, hükümlüler için yarın «yol ha
riç» dediğimiz takdirde, bir yerden bir yere gi
debilmek için, kendileri dahi 'başka hâdisele
re, başka şeylere sebebolarak neticeten mahkûm
olma yoluna gitmek gibi bir yola. giderler.
Şimdi bunun sebebini şöylece izah etmek iste
rim.
Bir taiksiye bindiler ve .giderlerken «taksi
nin aksi bir yerde kırıldı.» diye, hükümlü ile
beraber bulunduklarına dair, bir de rapor aldı
lar. «Ancak bir haftada bunu yapıştırdık, çün
kü taksinin aksi kırıldı» dedikleri zaman; ne
ticeten yol hariç 'dediğimiz takdirde bu beş
günü de kabul etmek gibi bir mecburiyet hâ
sıl olur.
Şimdi yol dâhil dediğimiz takdirde, mut
laka yol dâhil veya hariç tâbirinin konulma
sı lâzım. Ben burada Sayın Hamdi Özer arka
daşımızın fikrine iştirak etmiyorum. Bu tâbi
rin mutlaka bulunması lâzım; ama «yol hariç»
tâbiri tatbikatçılar' için de kanaatimce büyük
mahzurlar taşımaktadır. Neden on gün, beş
gün geç kaldınız, bunun tahkikatına gidelim,
yapıldı mı, verilen vesikalar 'doğru mu, değil
mi gibi bir sürü durumun gerek tatbikatçılar
ve gerekse hükümlüler için iyi netice vermedi
ği kanısı içinde bulunmaktayım.
Bu sebeple, benim hukukî görüşüme göre,
yol dâhil diyerek bunun on gün yerine, onbeş
gün 3'apılmada hiçbir mahzur olmadığı ka
nısı içerisinde bulunmaktayım. Bu sebeple bu
hükmün bu şekilde değiştirilmesini sevgili ar
kadaşlarımdan rica ediyor ve bunun için de
bir önerge takdim ediyorum. İltifat etmenizi
i'ica ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Çumralı sual soracaktı
nız.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarım benim soracağım sualleri ifa
de etmiş oluyorlar. Yalnız bir hususu rica edi
yorum. Eğer önerge kabul edilmezse, zabıtla
ra geçsin; yarın tatbikatta uygulayıcılara ko
laylık ve yol gösterilsin.
Bu bir izindir, hürriyeti teneffüs için ko
nulmuş iyi bir hükümdür. Bu «yol hariç», «yol
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Memurlar da kendilerine tebliğ tarihinden
dâhil» ifadelerini hangi esasa göre koydular.
onbeş gün sonra nakledildikleri yere gitmek
Bunu izah ederlerse, tatbikatçılara kolaylık
mecburiyetindedirler. Burada yollar ve saire
göstermiş olurlar.
hususlar da hesaba katılır. Sonra burada müc
BAŞKAN — Peki efendim.
bir bir sebep zuhur e'derse, bunu isbadettiği
Sayın Al'tan.
takdirde, elbette ki, yetkililer bunu nazarı iti
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Muhterem
bara alacaklardır. Biz hâdiseyi
ele alırken
arkadaşlarım,
vukuu
muhtemel
müöbir
sebepleri,
değil, ka
Kanunlarda esas olan aynı şartlan
haiz
nunî
sebepleri
gözönünde
bulundurmamız
lâ
olanlara aynı hakları vermektedir. Şimdi bu
zımdır.
Harcırah
Kanunu
ile
memurlara
harcı
rada yol meselesi anaprensilbolarak alınım iş
rah verilirken, mesafeler nazarı itbara alınır,
oluyor. «Yol hariç» demekten kasıt, aynı şart
ıgün
tayin edilir. Bunda
da elbette meselâ
ları haiz olan mahkûmlara, aynı hakkı verme
Hakkâri'ye
gidecek
olan
bir
kimse, yetkili karnin bir ifadesidir. Meselâ, adama on gün izin
/
şısında
kalkıp
da;
«Efendim,
ben onbeş günde
versek, bir günde gideceği yol vardır, iki gün
gittim»
derse,
o
zaman
iş
değişir;
ama kanunî
de geliş dört gün, amada verilen izin hakkı
yönden gidilecek mesafeler bakımından tayin
altı güne düşecektir. Diğer tarafta beş saatte
edilen muayyen bir müddet vardır. Bu yol da
gidebileceği bir yerde oturan insan, beş saatte
müddet
bakımından ona göre hesaplanacaktır.
geliş bir gün edecektir. Biri, on günlük izni,
dokuz gün olarak yapacak, diğeri altı gün izin
Bence metin daha âdil bir şekilde getirilyapacaktır. Şimdi burada meşru; yani vukuu
ımiştir, metne iltifat edilmesi yerinde olur ka
her zaman mümkün olmayan mücbir sebepler
naatindeyim.
dolayısiyle gecikmeler bahis mevzu olursa, esa
^Saygılarımla,
sen bu her mevzuda ele alınır ve isput edildiği
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
takdirde elbette hak tanınır. Burada mühim
kan, bir hususu soracağım Hükümetten, eğer
olan bu verilen iznin müddetidir. Bu müddetin
cevap verilirse...
«Yol hariç» kelimesini koymakla müsavi olma
BAŞKAN — Bilâhara efendim.
sını temin etmektir, mesele.
Sayın Öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
İstanbul'da mahkûm iki şahıs düşünün, bi
yın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
risi İzimizde oturuyor, birisi Kars'ta
yahut
Hakkâri'de oturuyor. Şimdi bu ikisine de eğer
Kıymetli hukukçu arkadaşlarımız, on gün
yol hariç onar gün izni verirsek ikisi de on gün
olsun, yol dahil, yol hariç olsun demek suretiy
izin yapmış olacak. Fakat bu tâbiri kaldırırsak,
le hep şekil üzerinde durdular. Bu, esası bağ
on gün gibi muayyen bir izin verildiğinde İz
lamaz. Burada esas olan husus, «..babasının,
mit'de oturan iki saat sonra oradadır, aşağı
eşinin, anasının, kardeşinin veya
çocuğunun
.yukarı rahatlıkla 9-9,5 gün iznini kullanacak
ölümü veya bunlardan birinin ciddî veya ağır
tır. Deprem meprem sebebiyle gereken tedbir
hastalıkları..» halinde diyor. Şimdi bir hekim
leri alacaktır. Diğeri üç gün gidecek, üç gün
olarak bunun tahlilini yaptığımız zaman, has
de dönüş yapacaktır ki, altı günü yolda geçe
talığın yalanı olmaz; yani hastalığın yalanı var
cek, geriye dört günü kalacaktır. Böyle bir hâ
ise, hastalığın ağırı olmaz. «Ciddî, ağır hasta
dise vukuunda gidiş - dönüş sebebiyle bu dört
lık..» deniyor.
gün kullananla on gönün dokuz ıgıününü kulla
Şimdi bir mahkûmun hanımı bir isteri ara
nan arasında müsavatsızlık olur.
zı geçirebilir. Bu bir hekime göre gelip geçici
hastalıktır; ama diğer bir hekime göre de ağır
Şimdi bu arada fevkalâde bir hal olabilir.
bir hastalıktır. Bu duruma göre, herhangi bir
Meselâ adam gittiği yerde hastalanır. Onu bu
hastalığın
ağır veya ciddî oluşu durumu için
raya dercetmeye hacet yok; umumî
hukuk
hangi kıstasa göre karar verilecektir? Bu, bu
prensibidir, mazerettir, mücbir sebeptir. Ra
rada belli değildir.
porunu ibraz eder bundan kurtulur. İstisnaî
haller kaideyi bozmamalıdır ve istisnalar için
Sonra Türk Ceza Kanunun anagayesi, suç
kaide bozulmamalıdır.
işleyen ferdin kendisine ceza verilmesidir. Şim609 —
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di birisi bir adam öldürdü, bunun eezası ha
pistir, doğru. Peki, bu hapis olan adam evli ise.
Medenî Kanuna ve onun sosyal yönlerine göre
bu kadının gerektiği zaman kocasını gidip gö
rememesi, oturup konuşamaması neticesinde ce
za daki ferdîlik prensibi bozuluyor ve indirekt
yoldan da olsa kadına ceza da verilmiş oluyor.
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine çok güzel
konuşuyorsunuz, evet. Bir dakikanızı istirham
edeyim. Maddedeki hüküm, amir hüküm olma
dığı için, idarenin takdirine kalmıştır. O sebep
le şöyle olması, böyle olması gibi hususlar nasıl
olursa olsun, idarenin takdirine bırakılıyor.
Bunlar amir hüküm değildir. Bu itibarla, özet
lemenizi istirham edeceğim.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şim
di ben de demek istiyorum ki, nasıl olsa Mil
let Meclisinden geldiği gibi kabul edilmediğine
göre, yarın, tatbikatçılar için birtakım aksak
lıkları olmaması için düzeltelim. Rapor duru
mu, ailevî durumlar nedeniyle bunu ilgilinin
hapishanede gayet ağırbaşlı olması, sitemlere,
nizamlara uygun olması halinde gerektiği tak
dirde Cumhuriyet Savcısının ve hapishane mü
dürünün mütealâası alınmak suretiyle, Cumhu
riyet Savcıları da ilgililere gerektiği zamanda
(yol dahil, yol hariç... O beni ilgilendiren konu
değildir) muayyen zamanlarda, muayyen süre
ler içerisinde izin verilmesini bir sisteme bağla
makta büyük bir fayda vardır. Aksi halde, ço
cuğunun ölümü, yangın ve saire gibi hususlar
da ceza preisiplerinin dışında kalıyor.
Temennim, bu fıkrayı mümkün olduğu ka
dar yumuşatmak ve sosyal hukuk devletine
uygun bir nizama getirmek temennisinden iba
rettir. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Özer, bir soru mu so
racaksınız, buyurun, efendim.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
cezasının beşte birini iyi bir halde geçirirse,
sayın Hükümetten soruyorum: Hu türlü kim
seler, kendi il veya ilçelerinde bir cezaevini iste
dikleri takdirde bunlara müsaade ediliyor mu,
edilmiyor mu? Müsaade ediliyorsa, mesafe
•mefhumu da kendiliğinden ortadan kalkıyor.
Binaenaleyh, bir günden on güne kadar
izin verilmiş ise, yol hariç veya dahil hükmü
konulmadığı takdirde bu, üç gün olarak da ko
nulabilir, beş gün de, yedi gün de, sekiz gün de,
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dokuz gün de, on gün de konulabilir. Şu hal
de, yol hariç ve dahil mefhumumuz ortadan
kalkar. Sayın Bakan acaba bu busnsta ne eevap verecektir? Onun için bunu soruyorum.
BAŞKAN — Evet, onu cevaplasınlar, efen
dim.
iSayın Bilgen, soru mu soracaksınız?
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arka
daşlarım; buradaki «yol hariç» tabiri üzerin
de duracağım. Bunun yerinde olduğunu da be
lirtmek için konuşmak istiyorum.
Bunu, hekim olarak, avukat veya hukukçu
olarak değilde insan olarak düşünmek zorun
dayız. Hükümlülük süresinin belirli bir süresi
ni; beşte birini iyi hal gösterisiyle geçirmiş bir
kimseye zaten bu hakkı tanıyoruz. Böyle bir in
sanın da bâzı mükâfatlara kavuşması gerektir.
Bu bir mükâfattır; takdir, bir günden on güne
kadardır; fakat genellikle on gün kullanılacak
tır.
Arkadaşımın biraz evvel beyan ettiği gibi,
uzak bir yere gidecek bir kimse için Türkiyede
bir uçtan diğer bir uca en süratli şekilde üç
günde gidilebilir. Üç dört günü yolda geçerse
geriye beş, altı, veya dört gün gibi bir zaman
kalır. Evli bir insanın evine gittiğini düşüne
lim: On günlük zaman içerisinde yolda geçen
süreyi dahil edersek, evinde kalabileceği gün
sayısı beş, altıdır. Bu beş altı gün, eşinin maze
retli bir zamanına, meselâ, regl zamanına rast
gelebilir; açık konuşalım unu. Ama, on gün
olursa bunun bir kısmı hiç olmazsa serbest ka
lır. Bu yönde evinde on gün kalmasını sağla
mak için, «yol hariç» tâbirini kullanmak mec
buriyetindeyiz.
Bence bu maddedeki «yol hariç» tâbiri ye
rindedir, Yolun ne kadar süreceği Harcırah
Kanununa göre ayarlanır, adamın keyfine de
bırakılmaz; ki kanunda belirli süreler vardır.
Maddenin, arkadaşlarımın da k a h ettiğim se
beplerden dolayı, insanlık yönünden yol hariç»
şeklinde kabulüne iltifat buyurulmasını diler,
saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Canpolat.
OSMAN NURİ CANPOLAT
(Konya) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar;
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Zannediyorum, maddede bir vuzuh var, bu
kadar münakaşayı icafoettirir bir durum yok
Efendim, maddenin (a) bendinde on gün
izin denmiş. İzinli çıktığı ahvalde «yol hariç
10. , güne kadar» demiş, sarahat var.
(b) bendinde keza, «yol hariç 72 saat izin
verilir,» denmiş. («Düzeltildi» sesleri)
Efen
dim, (ıb) bendinde ayrıca «yol hariç, 72 saata
kadar» deniyor.
ı(c) fıkrasında ise, sadece bir atıfet olarak.
yani, salıverilmesinden evvel, kendisine iş te
mini için zemin hazırlamak bakımından sadece
çalışma saatlerinde, meselâ günün çalışına saat
leri dokuzdan beşe kadardır. Bu saatler zarfın
da malhfuzen, yahut serbest olarak çıkacak iş
temini için temasta bulunacak. Bu, bir izin de
ğildir. İzinli olduğu ahval, (a) ve (b) fıkrala
rında açıkça tasrih edilmiş, Dolayısıyle, ben
denizin kanaatine e bu maddelerdeki sarahat
muvacehesinde maddenin izinle ilgili yol dahil,
yol hariç kısımları münakaşa dışıdır. Ancak,
m "Müzen bir hükümlünün bir vazifelinin neza
retinde, muhafazasında iş aramaya çıkmış ol
ması, iş semtlerinde nasıl bir hava yaratacağı
düşünülecek mevzulardandır. Bendeniz, sade
ce bu husus üzerinde duruyorum. Sayın Baka
nımız ve Komisyon nasıl düşünürler, bilmiyo
rum. Diğer hususlar vazıhtır. Yol hariç, yol da
hil, bahis mevzuu değildir, kanaatimce madde
uygundur.
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gösterilen zaruretlerle izine giden kişi, yolu
uzatma gibi bir havaya kendini kaptırabilir ve
bunları tevsik edemez, bilâhara da gelir son
fıkrasındaki filân suçunu işlemiş olma gibi bir
mağduriyete
bilmemezliğinden, anlamamazlığmdan düşebilir. Yine hükümlünün lehine bir
haldir. Fakat, Millet Meclisinde ıbu yol dahil ko
nusunu
uzun tartışmalar sonunda değiştirdi
ler; bir haksızlığın, bir adaletsizliğin vuku bula
cağını söylediler. Değerli Alt an ara'kdaşım da
aynı konuya temas buyurdu. İşte bu gibi haller
de; ölüm ağır hastalık su Ibaskmı sel, seylap gibi
hallerde bir kişiyi köyüne, evine gönderdiğiniz
zaman, hiç olmazsa yarayı saracak kadar bir
hizmeti dokunsun diye düşünülür ve genellikle
ıbu kişilere, bir günden on güne kadar deniyor
sa da azamî miktarda izin verilir, azamî mik
tarına yakın izin verilmesi de doğru olur, yerin
de olur, buna yürekten inanıyorum. Bir kim
senin ciddî ve ağır bir hastası vardır; gidecek
sin iki gün, bir göreceksin yüzünü, bırakıp ge
leceksin. Zelzele olmuştur, evi yıkılmıştır; gi
deceksin, o perişan hali göreceksin ve dönecek
sin. Halbuki aslolan bu değildir; yani o ıstıra
ba bir çare aramak için onun varlığından isti
fade edilmesi ve kendisinin de bu arada hiç ol
mazsa bir müsterih hale gelebilmesi meselesi
dir.

Bu itibarla, Millet Meclisinde yol hariç ko
nusu üzerinde ısrarla duruldu. Mesele Cumhu
Maruzatım bundan ibarettir,
hürmet ede
riyet Senatomuzun değerli Komisyonuna gel
rim.
di, orada uzun tartışmalar oldu, «yol hariç ol
BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Fehmi
sun, fikri bu 1 nci fıkra için galip geldi. Çün
Alpaslan.
kü, hakikaten Edirne cezaevinde hükümlü bi
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN risi gösterilen sebeplerle izine çıkacak, kendi
sine ele izin mevkiinde olan zat, azamî miktar
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
olan 10 gün izin verdi. O şahıs aynı gün İstan
kadaşlarım ;
bul'a gelir, İzmit'e gelir hattâ Ankara'ya ka
iBu izin müessesesi aslında bir mahkûm için
dar da gelir ama bu kişiyi siz eğer Ağrı'ya gönkesin bir hak değildir. Mahkûm, işlediği suçun
derecekseniz, Kars'a gönderce ekseniz, Hakka
cezasını çekmek mecburiyetinde olan, bu mec
ri'ye
gönderecekseniz hiç olmazsa yine 1,5 gün,
buriyete taibi tutulan kişidir. Ancak, bizim bu
2 gün fark eder. 2 gün de gelirken fark eder ki
647 sayılı Kanunumuz, gerçekten, Avrupamn
toplam fark 4 gündür. Her iki halde de aynı
bâzı ülkelerinin dahi henüz zor yetiştiği dere
ıstıraba maruz kalmış insanlara aynı sebeple
cede modern infaz hukuku görüşü içerisinde ha
izin veriyorsunuz. Binaenaleyh, burada bir ada
zırlanmış bulunuyor ve o itibarla da izin mületsizlik doğar denildi, Komisyonumuzda. Öyle
essesesinini işletmektedir.
denince, ben Bakan olarak bunu saygı ile karşı-.
Şimdi, bu maddemizdeki izin üzerinde Hü
kümetçe yapılan tasarıda «yol dahil» denilmiş j ladım. Mahzur nedir? Hükümlü gidecek, bir
idi. Bunun sebebi, «yol hariç» kaydını koysak, j gün geç gelecek bundan dolayı dünya yıkıl— 611
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maz. Adalet müessesesinde adalet uğruna bâ
zı sıkıntıları, adaleti tatbik eden elemanlarımımız çeksinler. Bizim Ceza Evleri Umum Müdür
lüğü dahil, bu mesele daha sağlam esasa
bağlansın görüşü olduğu halde, kendilerine bel
ki ufak tefek eziyetler gelecektir. Biz gelip ge
çiciyiz, ama âdil olmak için bu eziyetleri arka
daşlarımın huzuru kalple göze alacaklarına
inandığım için, esasen yetki Meclislerin Komis
yonun olduğuna göre görüşlerine saygı ile ka
tıldım.
Şimdi, ikinci kısımdaki 72 saatlik izin, tamamlyle cezasının büyük kısmını iyi halle ge
çirmiş, açık ceza evinde veya açık ceza evine
çıkma hakkına sahip olduğu halde kapalı ceza
evinde olan kişiye bir hürriyet havasını tenef
füs ettirmek gibi, onu o hürriyet havasına ara
da bir fırsat verip alıştırmak gibi bir netice
den doğar. Bunda mutlak mecburî haller yok;
yani, ıstırap verici hallerle karşılaşıp izin ver
me hali yok. Takdirle izin verilebiliyor. Bir sü
re sonra ceza evinden çıkan bir insan, hani yıl
lar yılı hapishanede kaldığına güre etrafa şaş
kın şaşkın bakmaktan hiç. olmazsa kurtulsun
nıülâhazasıylc, takdire taalluk ediyor.
Millet Meclisinde bu konu üzerinde durul
du. Ancak Millet Meclisinde biraz da vaktin
ıgeç. olması sebebiyle pek fırsat
bulamadık.
Buradaki 72 saat izni, sanki hükümlü illâ köyü
nü gidecekmiş gibi mütalâa etmişlerdi ve onu
da yol hariç dediler.
Cumhuriyet Senatosunun muhterem Komis
yonunda mesele daha iyi bir şekilde tartışıldı.
Bu izin mutlaka köyüne gitmesi için değildir.
Hükümlü açık ceza evindeyse kendisini ser
best bırakacaksınız, jandarma
katmayacaksı
nız. O Mahkûmiyet devrinde elini kolunu sal
laya sallaya bir hükümlünün köyüne gitmesinin
bazen mahzurları da oluyor. Tatbikat bunu
(gösteriyor. Yay demek sen bana bu suçu işle
din, benim babamı öldürdün, kardeşimi öldür
dün, birde cezanı daha çekmekte olduğun bir
zamanda elini kolunu sallayarak geldin diye,
adam hürriyet havasını alacağı yerde canından
oluyor.
O bakımdan, buradaki «yol dahil» sözü ye
rindedir ve bu..
İSMAİİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Yol
hariç yazıyor.
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ADALET BAKANI FEHMİ
ALPASLAN
(Devamla) — Hayır bu 2 nci fıkrada, yol da
hil, 72 saate kadar olan izinde yol dahil. Dü
zeltilmiştir, ölüm, hastalık, deprem, sel, sey
lâp gibi âfetler vesilesiyle gidenlere yol hariç,
herkes aynı derecede izininden istifade etsin.
72 saat kadar olan izinde yol daıhil.
M. SALİM HAZERıDAĞLI (Elâzığ) — Ta
sarıda «yol hariç» yazıyor.
ADALET BAKANI FEHMİ
ALPASLAN
(Devamla) — Komisyonumuzda yol dalhil ola
rak kabul edildi, tab edilirken yanlışlık olmuş,
okunurken yol da.hil diye okundu.
BAŞKAN — Evet efendim.
ADALET BAKANI FEHMİ
ALPASLAN
(Devamla) — Ye yol dahil olması da hakika
ten yerindedir. Arz ettiğim gibi; bu izin, bir
başka türden izindir; yani mutlaka o kişiyi kö
yüne göndermek için değil, biraz çıkıp teneffüs
etsin, hava alsın diye bazısına meselâ 72 saat
yerine 6 saat verilecektir. Tabiî bu izin, ceza
evi müdürünün teklifi ve Cumhuriyet Savcısı
nın izniyle çıkacak.
O itibarla, eğer yol hariç derseniz, o zaman
o şahsı behamehal köyüne gitmeye zorlayacak
sınız, ne kadar uzak olursa olsun gitmek iste
yecektir ve o takdirde yine hükümlünün lehi
ne olmayacak, -aleyhine olacak. Böyle yolu bir
birine katarak bu hürriyet havasını alsın diye
izin verme mevkiinde olan (çünkü takdiridir)
makamlar, böyle karışık işlere girinceye ka
dar, izin vermemeyi tercih ederler ve hüküm
lünün lehine değil aleyhine olur. Bunu bu şe
kilde tepit edelim.
Değerli arkadaşlarım Özer, «yol dahil, yol
hariç denmesine lüzum yok» dedi. Vakıaları
ortaya koymanın bir mahzuru yok. Yol, ya da
hil, ya da hariçtir ikisinden birisi. Siz bunu ifa
de etmezseniz, o zaman tüzük ifade edecek. Ni
tekim şimdiye kadar bu iş tüzükle hallediliyor
du. Binaenaleyh, denmiş, denmemiş, denmezse
şöyle olur, böyle olur; denmezse, birisi başka
uygulama yapar, diğeri başka uygulama ya
par iddiaları işte o zaman ortaya konur. O iti
barla bu hükmün bulunması yerindedir. Mad
denin bu şekliyle lütfedilip kabul edilmesini
istirham ediyorum.
Sayın Öztürkçine hastalığın ciddî ve ağırlı
ğı hususunda beyanda bulundular. Eğer hasta
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ölecekse ciddî, iyi olacak; ama biraz geç iyi
olacaksa ağır olarak kaibııl ederseniz her hal
de maksat hasıl olmuştur.
Kaygılar.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Verilmiş önergeler
var takdim ediyorum. En aykırısından baş
lıyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 ncü
maddesinde yazılı «yol hariç» ve «yol dâhil»
'kayıtlarının metinden çıkarılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Malatya
Hamıdi Özer
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu efendim? Bu ötnierge me
tindeki, «yol hariç ve yol dâhil» kelimelerinin
çıkarılmasını talep ediyor.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Saımsun) —
Komisyon olarak katılmıyoruz.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Hükümet olarak katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor, _ önergeyi oylarınıza arz ediyorum, dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmemiştir.
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) —
Önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN — Peki geri allıyorsunuz. Bir baş
ka önerge var takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Bu kanunun 14 neti maddesinin (a) fıkra
sının son satırında bulunan «yol hariç» cümle
sinin, «yol dâhil» 15 gün olarak değiştirilmesiıiıi saygıyla arz ederim.
Yozgat
İsmail Yeşilyurt
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) —
Sayın Başkan a'yı mı, b'yi nıi okudular?
BAŞKAN — a'yı efendim, (a) fıkrasında
ki yol hariç 1 günden 10 güne kadar ibaresi
ivar ya, onu 15 güne çıkarıyor.
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) —
Biz Komisyon olarak katılmıyoruz.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Hükümet olarak katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza arz ediyorum, kabul edenler... Etmeyenller... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kaibul edilmiştir.
Madde 18. — Andlaşmalarda öngörülen hü
kümler saklı kalmak şartıyle yalbancıllar hak
kında Türk mahkemelerince hüfcmolunan hür
riyeti bağlayıcı cezaların ve emniyet tedbirleri
nin infazının mütekabiliyet ve eczanın aynen
uygulanacağı hususu taahhüdedilmek kaydıyle,
yabancının uyruğu olduğu Devletin infaz ku
rumlarına bırakılmasına, Adalet Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunda karar veri
lebilir.
Türk mahkemelerince mıaıhkûm. edilmiş olup
da hürriyeti bağlayıcı cezaları ikmal veya kısimen veya tamamen affolunmuş yahut şartla
salıverilmiş bulunan yabancılardan ayrıca em
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulma
sı veya şartla salıverilmiş olması sebebiyle Türk
Ceza Kanununun 28 ııci maddesinin 3 ve 4 ncü
fıkraları hükümlerinin uygulanması gereken
lerden varsa para cezaları ile her türlü şahsî halk
ve yargılama giderlerini ödeyenlerin istekleri üze
rine yurt dışına çıkmalarına ve yurtta; kalmala
rı sakıncalı görülenlerin de Cumhuriyet Savcı
lığının talebi ile hükmü veren mahkemece hu
dut dışı edilmelerine, karar verilebilir.
Hudut dışı edilmiş yabancılar 5 yıl geçme
dikçe yurda sokulmazlar.
BAŞKAN'— Madde üzerinde söz isteyen?..
Sayın Bilgen buyurun sorunuzu soran.
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, bu ya
bancı uyruklu olup da Tü ikiye'de cezasını çe
kecek durumda olanlar için konmuş bir hü
küm. Acaba bu kanun yürürlüğe girdikten
sonra, bu madde Türkiye'de suç işleyenler için
•mi tatbik edilecek, yoksa daha evvelden suç
işleyip de mahkûm olanlar için de uygulanacak
mı? Örneğin, Timothy için uygulanacak mı?
BAŞKAN — Hükümet?..
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Bu 18 nci maddenin yabancı uy
rukluların hükümetleri tarafından mütekabli'M1ye't esasına riayet edilmek ve bakiye cezayı ay
nen çektirilmeik taahhüdü vâlkji olursa, gönde
rilmesi hali esasen mevcut idi.
Bizim l)iı defa getirdiğimiz değişiklik daıha
ziyade nıeşruten tahliye edilmiş olup da, dışarıya. gitmek isteyen insanların Pasaport Kanu
nu muvacehesinde dışarıya çıkmaları mümlküın:
olmadığı için bir problem yaratıyordu. Meşruten tahliye edilmiş adlaimm Türkiye'de kalma
sında zarardan başka hiçbir fayda yok. Bina
enaleyh, bunlar da gidebilsin şeklindedir.
Tiımothy için veya Timothy'ye benzer herhangi
bir kişi için, bu Timothy bahsıi çok geçen bir
bahis olduğu için misal oluyor; ama, biraz da
sanki Timothy'den başka o vasıfta adam yok
muş gibi sui misal oluyor. Ben Bakanlığa başıladığım günden beri benli...
BAŞKAN — Öyleyse o misali almayın siz
de efendim.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Bayağı bir sinirlenme hâdisesi
oldu. İngiliz Hükümeti bu taahhüde girmedi
•ve o itibarla vermedik kendisimi. Kaldı ki, İn
giliz Hükümeti böyle bir taahhüde girse bile,
Adalet Bakanlığı uygun görürse teklif götü
recek, Bakanlar Kurallı karar verirse, o tak
dirde gidebilecek. Yani, evvelâ mütekabiliyet
esasına riayet edeceklerini taahhüt edecekler.
Bakiye cezayı aynen çektireceklerini taahhüt
edecekler ve biz Bakanlık olarak hakikaten bun
lar mütekabiliyet esasına riayet ederler ve ba
kiye cezayı çektirirler, diye kanaate varacağız.
Ondan sonra Bakanlar Kuruluna teklif edece
ğiz, Bakanlar Kurulu daha şümullü düşünerek
genel siyasî politikayla, ona göre hüküm vere
cek.
Bu madde üzerinde bir değişiklik yapmadık;
ama böyle bir talep vâki olursa hüküm veril
miş olanlar; yani henüz yargılaması yapılmak
ta olan kişiler için bu uygulanacak bir madde
değil. Hüküm
verilecek, çünkü bu
İnfaz
Kanunudur. Mahkeme safahatında olmaz. Du
ruşması bitecek, hüküm alacak, mahkûmiyet
safhasında hüküm kesinleşecek...
BAŞKAN — Pekiyi efendim tamam. Madde
üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok.

13 . 2 . 1973

0:1

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Şartla salıverilme :
Madde 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı
cezalarda hükümlülük süresinin 2/3'nü ve mü
ebbet ağır hapiste 24 yılını çekmiş olup da Tü
züğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulu
nanlar talepleri olmasa daihi şartla salıverilir
ler.
Cezalarının infazı sırasında, ceza infaz ku
rumlarından firar etmiş olanların yukardaki
fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, mu
vakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hüküm
lülük süresinin 4/5'ni, müebbet ağır hapiste 30
yılını çekmiş olmaları şarttır.
Yınkardaki nispetlerin tayininde hükümlü
nün tutuklu kaldığı günler de hesaba katılır.
Şartla salıverilmeyi gerektirir mahiyette ce
zaevi idaresi tarafından verilen gerekçeli mü
talâa hükmü veren mahkemeye, hükümlü baş
k a bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulun
duğu yerdeki hükmü veren mahkeme derece
sinde bulunan mahkemeye tevdi edilir. Mah
keme bu mütalâayı uygun görürse şartla salı
verilme kararı derhal yerine getirilir.
Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun gör
mediği takdirde gerekçesini kararında gösterir.
Bu karara karşı hükümlü vekili, kanunî mu
ini essili veya Cumhuriyet Savcısı tarafından
acele itiraz yoluna başvurulabiLir.
Kısa süreli hürriyetti bağlayıcı cezalarının
bu kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü
.'bentlerine göre infazına karar verilenler şartla
salıverilmeden yararlanamazlar.
Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkın
d a şartla salıverilme süresinin sonuna kadar
Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve
4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır.
Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nis
petinde şahsi hakları tanzim etmesi şartına ta
lik edilebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Bu kabul edilen maddelerle birlikte çerçeve
madde olan 1 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
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Madde 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna aşa
ğıda yazılı ek madde eklenmiştir:
E k madde 1. — Sırf askerî suçlar ile aske
rî disiplin suçları ayrık olmak üzere askere
alınmadan emce veya askerlikleri sırasında iş
ledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile ye
dek subaylar hakkında kısa süreli hürriyeti
bağlayıcı cezalar yerine hükmedilen bu kanu
nun 4 ncü maddesinin 3 ve 4 numaralı bentle
rinde yazılı tedbirler ile 5 nci maddesrîınde yazı
lı para cezalarının yerine getirilmesi askerlik
hizmetlerinin sonuna bırakılır.
Bu süre içerisinde zamanaşımı işlemez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
Kabul edilmiştir.
Madde 3. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kamunun geçi
ci 4 noü maddesine aşağıda yazılı fıkra eklen
miştir :
Ancak; mahkemelerce hükmolunan para
cezalarının tahsil usul ve şeklini gösteren özel
kanun hükümleri saklıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
,saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Madde 4. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayı
lı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna geçici
8 ve 9 ncu maddeler eklenmiştir:
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Geçici madde 8. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce işledikleri suçlardan do
layı para cezasına malıkûm edilmiş veya edile
cek olanlardan usulüne göne ödeme emri tebliğ
edikniş ve belli süre içerisinde para cezasını
ödememiş bullunanlarMi ilâmları mahallin en
büyük Mal Memurluğuna verilir. Mal Memurluğunca Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü
hakkındaki Kamuna göre infaz olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmey emler... Madde
kabul edilmiştir.
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Geçici madde 9. — Erteleme hadleri dâhilin
de olmasına rağmen hükümlü bulundukları hür
riyeti bağlayıcı cezaları ertelenmemiş veya er
teleme istekleri reddedilmiş bulunanlar ayrık
olmak üzere; bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce mahkûm edilenlerden, durumları
6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında yazılı esaslara
uyanlar hakkında, talebe bağlı olmaksızın hük
mü veren mahkemece evrak üzerinde inceleme
yapılmak suretiyle erteleme hususunda yeniden
Ikarar verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kahul edenler...
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Sayın Başkan müsaade buyurur
sanız bir noktayı tavzih etmem lâzım.
Tatbikatta yanlışlıklara meydan verebilir.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Şimdi burada, erteleme hadleri dâ
hilinde olmasımıa rağmen hükümlü bulundukla
rı hürriyeti bağlayıcı cezaları ertelenmiş veya
erteleme istekleri reddedilmiş bulunanlar' ay
rık olmak üzere; bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce mahkûm edilenlerden durumları
6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında yazılı esaslara
uyanlar hakkında, talebe bağlı olmaksızın hük
mü veren mahkemece. Yani, erteleme hadleri
ni artırıyoruz.
Farzımuhal hükümlü bir çocuk için daha ev
vel altı aya kadar, sonra bir seneye ki, şim
di iki sene oluyor, bu kanun İnfaz Kanunu ol
duğu için bu maddenin asıl maksadı infaza
taallûk eden safha ile alâkalıdır. Henüz infaz
edilmemiş veya infaz edilmekte olan hâdisele
re taallûk eder. Yarın birgün efendim, 10 se
ne evvel...
BAŞKAN — Bu izahatınız tatbikatçılar
için kâfi efendim.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — İnfaz edilmekte olan veya infaz
edilecek olan hallere maksurdur bu madde.
Bunu açıklamak içindi.
BAŞKAN — Tamam efendim. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan...
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BAŞKAN — Geçti efendim.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Geçmedi efen
dim.
BAŞKAN — Maddeyi oyladım efendim.
SALİH TÜEK^IEN (Ağrı) — Oylamadınız
efendim. 8 nei ve 9 neu madde ile birlikte
4 ncii madde kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade
buyurunuz söylediğinizi yapmazsam o zaıman
söyleyin, diğer maddeye geçtimse o zaman
söyleyin.
Kaibul edilmiş olan geçici 8 ve 9 ncu mad
delerle birlikte çerçeve madde olan 4 ncü mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Bunu demek istemiyor musunuz ?
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evet.
BAŞKAN — Müsaade etmediniz ki...
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ama Sayın
Baş'kan, 4 ncü maddeyi önce oylamamamız lâ
zımdı. Oyladınız da onun için söyledim.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) —
Salih Bey, bir yanlışlık oldu orada.
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BAŞKAN — Peki efendim, peki efendim,
peki.
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yo'k. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edeniler... Etmeyemler... Madde
ikaibul edilmişti!*.
Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Adalet
Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yo'k. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edeniler... Etmeyenler... Madde
kaibul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etimeyenler... Tasarı kabul edilmiştir.
14 . 2 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.

...*...
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
31 NCİ BİRLEŞİM
13 . 2 . 1973 ISalı
Saat : 15,00
9. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
I
jS
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
Rif at Öztürkçme'nin, Türk sporunun durumuna
KURULA SUNUŞLARI
i dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere
(6/19)
«eçim.
10. — Gııimjhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve
B - (EKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
I Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21)
İŞLER
11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan. Üye
n
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından
sözlü sorusu (6/22)
1. — 'Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
;
12. — Cumhuriyet Senatosu Deniizüd Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376
Hüseyin
Atmaca'nın Personel Kanununun uygu
«ayılı Bütçe Kanununun 16 neı maddesine dair
lamasına dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/16)
Başbakandan sözlü sorusu (6/570)
13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyeısi
2. — 'Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi lözer'in Yunanistan'da bulunan Türk I1 Hüseyin Atmıaca'nıın, DenlMi ili, Çal - BaMaın,
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına II Çivril - Işıklı ve Acıpayam ovaılarınm Sulanma
sına dair, Enerji ve Taibiî Kaynaklar Balkanın
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu ı (6/567)
dan sözlü sorusu. ('6/17)
3. — Cumhuriyet ıSenatosu (Balıkesir Üyesi
Nejat İSarlıcalı'nm, (Türkiye ISmaî Kalkınma
III
Bankası aracılığı ile verilen kredilere Idair Baş
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
bakandan sözlü sorusu (6/575)
TIRILAN İŞLER
4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi
IV
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen I
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
VERİLEN İŞLER
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü
1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı
sorusu (6/580)
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
5. — ICumhuriyet (Senatosu Tabiî Üyesi Ah
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve
met Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başbakan
1571 sayılı Kanıma geçici ikinci madde eklen
dan sözlü sorusu (6/2)
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince
6. — ICumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
I
kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
liğ Belcr'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
i
Bayındırlık,
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe
lere dair Adalet (Bakanından sözlü sorusu I
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi :
(6/8)
1/693; C. Senatosu : 1/141) (S. Sayısı : 187)
7. — 'Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, :30 Ocak 1972 tarihli Ankara | (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1973)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair I1
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
Başbakandan sözlü sorusu (6/10)
j
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, T ü r k Havayollarına dair, Ulaş- II Hamdi özer'in, demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teslitırma (Bakanından sözlü sorusu (6/11)
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mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi
(10/2)
3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3)
4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 .1972)
5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 .1972)
6. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'ııun, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu.
(3/100), (S. Sayısı : 195). (Dağıtma tarihi :
6 . 2 . 1973)
7. —• Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Ha
san Oral'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/75), (S.
Sayısı : 196), (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
8. — Cümhuriyelt Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/146),
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/10), (S.
Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
10. —• Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Ali Şakir Ağanoğlu'nun. yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu.

(3/231), (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi :
6 . 2 . 1973)
11. —• €umhuriyeit Senatosu Kontenjan Üye
si Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/239), (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
12. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar
Üyesi Kemal Şenocak'm yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet. Komisyonu raporu.
(3/248), (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi :
7 . 2 . 1973)
13. — Cumhuriyet Sena.tosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhan'm, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/247).,
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
14. —• Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Ah
met Yıldiz'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımla Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu rapora. (3/1000), (S. Sayısı : 218) (Dağıt
ma Tarihi : 8 . 2 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — 7116 sayılı İmar ve İskân BaikanHığı
Kuruluş ve Görevleri haklkındaki Kanunıa bir
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul oluman metni ve Cuımhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/543; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/145) (S. Sayıisı : 188) (Dağıtıma Tari
hi : 26 . 1 . 1973)
2. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince maddeleri kabul edilip, tümü reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve
Anayasa ve Adalet komisyon!arandan 5'er üye
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 1/520; Cumhuriyet Senaitosu : 1/146) (SS. Sayısı : 189) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1973)

3. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp
malûllerine ve Şehit Yetimlerine tahsisi ve tev-ı
ziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayi'lı
Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mecti'since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadî İsler, Millî Savunma
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M.
Meclisi : 2/368; C. Senatosu : 2/38) (S. Sa
yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1973)
4. —- 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin
(•D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna irç
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin
'Millet Meclisince kaıbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân
ikomisyonları raporları (M. Meclisi : 2/726; C.
Senatosu : 2/39) (iS. Sayısı : 215) (Dağıtma
Tarihi - . 8 . 2 . 1973)

5. — Türk Kanunu Medenisinin birinci ki
tabının ikinci babı üçüncü faslının değiştiril
mesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden fay
da! andırıl ması hakkındaki 903 sayılı Kanunun
2 nci maddesi ile Türk Medenî Kanunun
453 ncü maddesine eklenen ikinci fıkranın de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 2/538; C. senatosu : 2/40) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1973)
6. _ 13 . 7 . 4965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkındaki Kanunda değişiklik
yapılmasına dair Kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 1/592; C. Senatosu : 1/148) (S.
Sayısı : 219) (Dağıtma Tarihi : 10 . 2 . 1973).

Toplantı: 12

I OTT

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

|0#

Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen
hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir Deprem Fonu
hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı
Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân ve Bütçe ve Plân Komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/693; C. Senatosu : 1/141)
Not : M. Meclisi !S. Sayısı : 744'e 1 nci ek

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6252

21 . 12 . 1972

*
CUMHURİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1972 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rî oyla kajbul edilen, foâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın
T. 0. Merkez Bankasında açılacak bir (Deprem Fonu hesabında toplanmasına dair 9.3.1972 tarihli ve
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı Y.
Nurettin Ok

Not : Bu tasan 11 . 9 . 1972 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18 . 12 . 1972 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 744)

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bayındırlık, Ulaştırma ve
tmar - İskân Komisyonu
Esas No. : 1/141
Karar No. : 5

26 . 12 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 18 . 12 . 1972 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işarî oyla kabul edilen, bâzı Te'hel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir ] Jeprem Fonu, hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 ta-
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rihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Hükümet temsilci
lerinin de iştikrakleriyle Komisyonumuzun 26 . 12 . 1972 tarihli Birleşiminde 11 üyenin hazır bulunmasıyle tetkik ve müzaikere edildi.
Tasarının Hükümetten gelen şekliyle 1571 sayılı Kanunun özünü zedelemediği; ancak, tasarı
üzerinde Millet Meclisi komisyonlarınca yapılan değişikliklerin 1571 sayılı Kanunu maksadından
saptıracağı endişesi Komisyonumuza hâkim olmuştur.
Ayrıca, Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği değişiklikle madde geçici madde olmaktan çıfkmış bulunmaktadır.
Hükümet teklifinde yapılan değişikliklerin, mutlaka şart ve lâzım ise, daha geniş bir tetkik
yapılarak, bavşjka formüller de aranması yoluyla çözümlemesi amacıyle Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen metnin reddine ve bu suretle Hükümet tasarısı metninin aynen kabulüne Ko
misyonumuzca ve ekseriyetle karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı
ile sunulur.
Bu kanuna Başkan ve
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Erzurum
Sözcü
Muhalifim
söz
hakkım
M.
M.
metninin
kabulü
Erzincan
Konya
lehindeylim.
saklıdır.
F. Özlen
F. Bay soy
C. Alpan
O. Alihocagil
Erzurum
Aydın
Bolu
• Mardin
Muhalifim Söz hakkım
T. Y. GiUez
A. Bay ar
C. Coşkun
saklıdır.
8. Hatunoğlu
Tabiî Üye
Giresun
Bilecik
Çanakkale
H. Tunçhanat
Karşıyısın. Söz hakkım
Ji. O. Tuğrul
Z. Termen
Toplantıda bulunmadı.
mahfuzdur.
î. Topaloğlu
Çorum
S^Yalçuk
Toplantıda bulunmadı.

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
C u mh ur iye t Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/141
Karar No. : 75

3.1

.1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 18 Aralık 1972 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işarı oyla kabul edilen bâzı tekel maddesi fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın
T. C. Merkez Bankasında açılan bir Deprem Fonu hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 197-2 tarih
li ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 21 Aralık 1972 tarihli ve 6252 sayılı yazılarıvle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi
olunmakla Komisyonumuzun 29 Aralık 1972 ve 3 Ocak 1973 tarihli Birleşimlerinde, İmar ve İskân
Bakanı Sayın Turgut Toker ve Bakanlık temsilcileri ile Gümrük ve Tekel ve Maliye. Bakanlıkları
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 187)
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I) Tasarı, bâzı tekel maddeleri fiyatlarına 18 Haziran 1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısıyle yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyatlar arasındaki farka, göre tekel maddeleri satışlarından
elde edilen (beyiye ücretleri harie) hasılat fazla anın, T. C. -Merkez Bankasında ihdas edilecek
«Deprem Fonu» hesabında toplanmasına ilişkin 9 Mart 1971 tarihli ye 1571 sayılı Kanuna geçici
ikinci madde olarak yeni bir madde eklenmesiyle işbu kamuna esas «Deprem Fonu» sisteminden
«Depremden başka âfetleı*de»'de yararlanılması ye İmar ye. İskân Bakanlığının görüşü alınmak
kaydıyle ye Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili Bakanlıklar ye Kuruluşların da bu «fon» sisteminin
uygulanmasından istifade edebilmelerini gerçekleştirici âcil bir tedbiri öngörmektedir.
Gerçekten
12 Mayıs 1971 tarihinde Burdur yöresinde, 22 Mayıs 1971 tarihinde Bingöl yöre
sinde meydana gelen depremler sonucu, bu yörelerde yaşayan vatandaşlarımız yaşantılarını sür
dürdükleri mahal ve mekânları .kaybettikleri gibi yaşantılarını sürdürecek iş imkânlarından da
yoksun kalmışlar ve böylece telâfisi pek güç zararlara duçar olmuşlardır. Devlet imkânlarının azamî
surette kullanılması ile bu felâketzedelere yardım eli uzatılmış ve anılan yörelere :
1971
Burdur
Bingöl

60 218 000
184 000 000
244 218 000 TL.

1972

Toplam

23 265 000
66 000 000

83 483 000
250 000 000

89 265 000 TL.

333 483 000 TL.

olmak üzere yatırımda bulunulmuştur. Yatırımları gerçekleştirebilmek üzere de âcil bir ted
bir olarak yukarıda sözü edilen 9 Mart 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanun konulmuştur.
Sözü edilen Kanunun konulduğu tarihten günümüze kadar elde edilen hasılat olarak 1971 Ma
lî yılı sonu itibariyle 388 956 398 TL. ve 1 Mart 1.972 - 31 Kasım 1972 tarihi itibariyle de
377 060 890 TL. olmak üzere toplam 736 017 288 TL'lık bir miktar elde
edilmiştir.
Bunun
458 818 307 TL.'lık kısmı 'fon»'a ödenmiş ve 277 198 981 TL.dik kısmı ödenmeye devam edilmek
tedir.
9 Mart 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçi •], ikinci madde olmak üzere bir madde eklenme
sini öngören işbu tasarı, yukarıda değinildiği gibi sözü edilen Kanuna esas «deprem fonu» uygula
masının tatbikatta karşılaşılan bâzı aksaklıklar gözetilerek «depremden başka âfetler» halinde
de kullanılabilmesini ve yine tatbikatta karşılaşılan gerçekler gözetilerek ilgili diğer Bakanlıkla
rın da bu fondan istifade edebilmelerini ve böyhve sözü edilen Kanuna uygulama yeterliği kazan
dırılmasını temin edici bir nitelik taşımaktadır.
Tasarı, Yukarıda arz edildiği gibi âcil hallerde, ihtiyaçların gereklere uygun olarak karşılan
masını temin edici «fon» sistemi aracılığı ile ilgili 'bakanlıklara «deprem yahut depremden başka
âfetlerde» çeşitli nedenlerle erken müdahalelerini engelleyin durumları kaldırmakta ve ilgili ba
kanlık ve kuruluşların bu «fon»'dan yararlanmak suretiyle gerekli
müdahaleleri
yapabilmesini
ve sonradan istifade ettikleri miktarı bütçelerinden karşılayıp «fon»'a iade etmelerini sağlayan
bir esnek sistem getirmektedir.
Kanun metninde sözü geçen «hibe», münhasıran djelde ihtiyaçları yönünden belediyeler için
öngörülnıüş olup, anılan kamu kumlusu dışındaki kuruluşlar bu kapsam dışındadır.
Tasarı, kaideten «yardım» esasını benimsemiş ve yukarıda tanımlamaya çalıştığımız gibi âcil
hallerde gerekli tedbiri gerçekleştirici müdahaleler için yardım, daha açık bir ifade ile borçlandır
ma sistemini öngörmektedir.
Deprem ve depremden başka âfetlerde Devletin ve kuruluşların âfet yörelerinde yaşayan vatadaşlarımıza yardım imkânları ancak belli sınırlar içerisinde gerçekleştirilebilmektc ve bu yar
dımlarda genellikle afetzedelerin
yaşantılarını sürdürdükleri mekânlarının ve yörenin Bayındır
lık, İmar ve İskân sorunlarının çözümünde söz konusu olmaktadır. Ancak Kabul etmek zorunlu
dur ki, afetzedelerin en önemli sorunu olan yaşantılarını sürdürecek iş imkânlarının âfet öncesinde
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 187)
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olduğu seviyede tesis ve idamesinin sağlanması dar İmkânlar nedeni ile bu faaliyetin kapsamı dışında
kalmakta ve bu konu üzerine eğilmek zorunlu bir nitelik kazanmaktadır.
7269 sayılı Kanunla tesis olunan «Âfetler Fonu» nun 1966 ve 1972 yılları itibariyle
imkânlar yönünden yeter bir fikir verebilecektir.

dökümü,

1966 - 1972 yılları gelir kaynakları
Yılı
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
Toplam

Genel
bütçeden

% 3
17
23
34
37
38
23
50

747 651
466 519
176 531
910 482
579 261
121 489
000 000 Tam

225 001 933

28
31
44
54
51
62
55

492
390
376
728
171
000
000

000
000
000
000
720
000
000

327 157 720

Ek ödenek
56
66
100
164
370
363

000
500
900
184
000
431

000
000
000
000
000
250
—

1 121 015 250

Bağışlar
39
6
1
15
68
10

529
065
205
154
031
522

Toplam
015
372
823
538
699
134
—

140 508 581

141
127
180
271
527
459

768
421
658
977
782
074

666
891
354
020
680
873
—

1 813 683 484

Yukarda değinildiği gibi, gerek 9 Mart 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanımla getirilen gerek işbu
tasarı ile sözü edilen kanunun kapsam ve uygulamasında öngörülen değişiklik âcil bir ihtiyacın gi
derilebilmesi amacını gerçekleştirici niteliktedir. Komisyonumuz, bu alanın düzenleme sahasının
mahiyeti gözetilerelk sürekli ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir düzenlemeye kavuşturulmasını
mütalaa etmiştir. Bu mütalâanın komisyon raporunda ifade edilerek bu hususların da anakanun
olan 7269 sayılı Âfetler Kanunu bünyesinde ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hüviyet içinde dü
zenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı konusunu bir temenni olarak raporda belirtmeyi
uygun mütalâa etmiştir.
Komisyonumuz görüşmelerinde 9 Mart 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna esas tekel maddele
rinin fiyatlarında bir değişiklik meydana geldiği takdirde bunun «Kon» a inikas edeceği ve mad
delerin isimlerinde meydana gelecek değişiklikler halinde bu kanun esaslarının mutlak şekilde gö
zetileceği hususları yetkili Hükümet temsilcileri tarafından kesinlikle açıklanmış ve bu açıklama
ların komisyon raporunda böylece belirtilmesi karar altına alınmıştır.
Bu «Fon» sadece deprem hâdisesinde değil, girişte de açıklandığı üzere işbu tasarının getiriliş
esprisine uygun olarak tüm âfet hallerinde müracaat edilebilecek bir imkân kaynağı olarak müta
lâa olunmuş ve bu esaslar dairesinde Komisyonumuzca benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
III - Âfetlerin ne zaman ve hangi yörede ve ne şekilde ortaya çıkacağının önceden saptanamayacağı gerçeğini gözeten Komisyonumuz, gerekli yardım, hizmet ve müdahalelerin afetzedelere
biran önce götürülebilmesi için gerekli imkânları sağlayıcı işbu tasarının Genel Kurulda öncelik
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 187)
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(Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkam
Uşak
M. F. Atayurt

Başıkanvekili
Gaziantep
S. Tanyeri

Sözcü
Afyonkarahisar
K. Karaağaçhoğlu

Kâtip
Ankara
İ. Yetiş

Ankara
Y. Köker

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Söz hakkım saklıdır.
S. Bahüroğlu

Edirne
M. N. Ergeneli

Kocaeli
L. Tokoğlu

Ordu
B. S. Baykal

Tabiî Üye
K. KaraveMoğlu
Toplantıda bulunamadı.

Kütahya
/. E. Erdinç

Manisa
D. Barutçuoğlu
Toplantıda bulunamadı.
Tabiî Üye
Söz hakkım saklıdır.
M. Özgün e§

Cumhuriyet Senatosu

/. E.

Urfa
Karakapıcı

(S. Sayısı : 187)
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar - is
kân Komisyonunun kabul etti
ği metin

Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Kom'isyonunun
kabul ettiği metin

Bâzı Tekel maddeleri fiyatları
na yapılan zamlardan elde edi
len hasılatın T. C. Merkez Ban
kasında açılacak- bir Deprem
Fonu hesabında
toplanmasına
dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571
sayılı Kanuna
geçici ikinci
madde eklenmesine dair kanun
tasarısı

Bâzı Tekel maddeleri fiyatları
na yapılan zamlardan elde edi
len hasılcetın T. C. Merkez Ban
kasında açılacak bir Deprem
Fonu hesabında
toplanmasına
dair 9\ 3 . 1972 tarihli re 1571
sayılı Kanuna
geçici ikinci
•madde eklenmesine dair kanun
tasarısı

Bâzı Tekel maddeleri fiyatları
na yapılan zamlardan el ele edi
len hasılatın T. C. Merkez Ban
kasında açılacak bir Deprem
Fnou hesabında
toplanmasına
dair 9.3.
1972 tarihli ve 1517
sayılı Kanuna
geçici
ikinci
madde eklenmesine dair kanun
tasarısı

MADDE 1. — Bâzı Tekel
maddeleri fiyatlarına yapılan
zaimlardan elde edilen hasıla
tın T. C. Merkez Bankasında
açılacak "bir deprem fonu he
sabında
toplanmasına
dair
9 . 3 . İ972 günlü ve 1571 sayı
lı Kanuna aşağıdaki geçici
ikinci madde eklenmiştir :

MADDE 1. — Bâzı Tekel
maddeleri fiyatlarına yapılan
Zamlardan elde edilen hasıla
tın T. C. Merkez Bankasında
açılacak bir deprem fonu he
sabında toplanmasına ıdair olan
1571 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici ikinci madde eklenmiş
tir.

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu
Kanunun 1 nci maddesiyle ih
das olunan (Deprem fonu) he
sabında toplanan paraların bir
kısmı, Bakanlar Kurulu kara
rı ile ve sonradan (fon) a iade
edilmek şartiyle, depremden
başka âfetlerde, bunların ge
rektirdiği hizmetlerde ve yar
dım işlerinde de kullanılabilir,
b u maksatla ilgili diğer Ba
şkanlık ve kuruluşlar emrine de
verilebilir.
Bu madde gereğince han
gi Bakanlık ve kuruluşlara,
hangi şartlarla ve ne miktarda
para tahsis edileceği, bunun
kullanma esas ve usulleri, afet
zedelere yapılacak yardım ve
borçlandırmanın şekil ve şart
ları, ilgili bakanlıkların görü
şü ahnımak (suretiyle, İmar ve
İskân Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca tespit
olunur.
Yukarıda sözü geçen Ba
kanlık ve kuruluşlar emirleri-

GEÇİCİ MADDE 2. — 1571
sayılı Kanunun birinci madde
siyle ihdas olunan «Deprem
Fonu» hesabında toplanmak
ta olan paralardan
Bakanlar
Kurulunca lüzumlu görülen
miktar, 1972 yılında meydana
gelen tabiî âfetlere ilişkin hiz
metlerde ve yardım işlerinde
kullanılmak ve bu maddedeki
esaslar dâhilimde tekrar fona
iadesini sağlamaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
Deprem Fonundan alınacak
para miktarı, bu paradan han
gi resmî kuruluşlara ve mahal
lî idarelere ne miktar ödeme
yapılacağı ve ödenecek para
ların kullanılma esas ve usul
leri ile hangi hallerde kişilere
yardım yapılacağı ve bunun
şekilleri İmar ve İskân Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tespit edilir.
Bu esaslar dâhilinde yukar
da belirtilen kuruluş ve idare
lere aktarılan ödünç para mik-
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonunun kabul etti
ği metin

Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Kom&yonunun
kabul ettiği metin

ne tahsis olunan paranın ta
mamım kendi (bütçelerine koymıak suretiyle, verilen süne
içinde deprem fonuna iadeye
mecburdurlar. Ancak, 7269 sa
yılı Kanunun 33 noü madde
siyle teşkil olunan Âfetler Fo
nuna aktarılan paralar ile Ba
kanlar IKurulunoa gerektiğinde
(belediyelere hibe suretiyle ya
pılması kararlaştırılan yardım
ların kararnamede belirtilen
miktarı bu fıkra 'hükmünün dı
şındadır.

tarlan, bu kuruluş ve idarele
rin 1972 yılı âfet hizmetleri
için -sağlayacakları ek ödenek
ten ve yetmediği takdirde 1973
yılı Bütçesine bu maksatla ko
nacak ödenekten mahsubu ya
pılarak Deprem Fonuna iade
edilir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci mıadıdesi ay
nen kalbul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 noü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir.

•«•»•
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171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet
Meclisince maddeleri kabul edilip, tümü reddolunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/520; C. Senatosu : 1/146)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 694'e 1 nci ek)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 4277

'

22 . 1 . 1973

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 11 . 1 . 1973 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve iıvediıllkle görüşülerek tmıaddeleri kaibul edilip, tümü <i§ari oyla reddolunan, 171 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti
hakkındaki Eanunlda değişüklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası iletoirîiiMesunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasan 23 . 8 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale eelilmis ve Genel Kuru
lun 2 . 10 . 1972; 4, 5, 8, 10, 11 , 1 , 1973 tarihli 140, 33, 34, 35, 37 ve 38 nci birleşimlerinde önce
lik ve ivedilikle görüşülerek reddolunmuştur. (31ü let Meclisi S. Sayısı : 694)

Geçici Komisyon raporu
Cumhu riyet S e natosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/146
Karar No. : 2

25 . 1 . 1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 11 Ocak 1973 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
.maddeleri kalkıl edilip, tümü işar} oylia reddolunan, 171 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşü
hürriyeti hakkındaki Kanımda değişiklik yapılmasınla dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 23 Ocak 1973 tarihli ve 4277 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 23 Ocak 1973 tarihli 20 nci Birleşiminde, İçişleri ile Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici
Komisyonumuzun 25 Ocak 1973 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, 10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti hakkıdaki Kanunda, 8 yıllık uygulama gerçekleri gözetilerek değişiklik yapılmasını ve bu kanuna
günümüzün ihtiyaçlarına uygun bir hüviyet kazandırılmasını öngörmektedir.

__ 2 —
7 Temmuz 1961 tarihli ve 834 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının,
«Toplantı hak ve
hürriyetlerini» düzenleyen 28 nci maddesinin bilinci fıkrası,
«Herkes önceden izin almaksızın silâhsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahiptir.» hükmünü ihtiva etmekte ve ayın maddenin ikinci fıkrası da, «Bu hak, ancak
kamu düzenini korumak için kanunla sınırlanabilir.» hükmünü getirerek bu hakkın ancak kamu
düzenini korumak maksadıyle ve kanunla sınırlanabileceğini emretmektedir.
Arz edilen Anayasa hükmü -muvacehesinde de işbu tasarıya esas, 10 Şubat 1963 tarihli ve 171
sayılı Kanun konulmuştur.
Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, 171 sayılı Kanun 8 yılı aşan uygulama devresin
de müspet tesirler icra etmekle beraber birtakım boşluk ve aksaklıkları da ihtiva ettiği gerçeğini
ortaya koymuş ve işbu tasarının getirilmesi zorunluğu duyulmuştur.
Yakın geçmişte bütün uygulama biçimleri ile ortaya konulan ve günümüzde dahi sürdürül
mek istenen, -kamu düzenine karşı girişilmiş eylemlerin- çeşitli uygulama şekilleri değerlen
dirilerek. .Birinci Erim Hükümeti tarafından 20 Ağustos 1971 tarihinde işbu tasarı Yüce Türkiye
Büyük Millet Meclisine arz edilmiştir.
Gerçekten, yakın geçmişte - kamu düzeninin - mâruz kaldığı ve çeşitli biçimlerde yürütülen
eylemler karşısında bunların uygulama şekilleri gözetilerek, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hür
riyetinin düzenlenmesine iiişldn Kanunun ele alınması zorunlu bir nitelik taşıdığı cihetle işbu
tasarı Millet Meclisi tarafından da benimsenmiş ve Anayasanın temel ilkeleri gözetilmek suretiyle
ihtiyaçlara en uygun düzenleme öngörülmüştür.
Bir oylama sonucu, - ret - kararı ile Cumhuriyet Senatosuna gönderilen tasarı, Yüce Mil
let Meclisinin - Anayasa çizgisinde - ve - böyle olumlu - mesaisi sonucunda tedvin edilen bir
m e t ne sa hib olmuştu r.
Komisyonumuz, 25 Ocak 1973 tarihli Birleşiminle üye tamsayısının tümü hazır bulunduğu
halde sürdürdüğü görüşmelerinde, - kamu düzeninin korunabilmesini - ve - böylece normal de
mokratik düzene geçişi sağlayıcı - mahiyetini gözeterek, tasarıyı benimsemiş ve maddelere ge
çilmesini karar altına almıştır. (Üyelerden Sayın Mehmet Ali Pestilci bu oylamada hazır bulun
muş fakat oy vermemiş ve Sayın Sezai O'Kan ise oylamada bulunamamıştır.)
Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, -kamu düzeni-. Anayasa Mahkemesinin ka
rarlarında. «Toplumun huzur ve sükûnunun sağlanmasını ve Devletin ve Devlet teşkilâtının ko
runmasını hedef kaimi ettiği tüm konular ve bir başka deyişle, toplumun her sahadaki düzeninin
temelini teşkil eden kuralların tümüdür.» Türk Hukuk Lügatinin yaptığı tanımlamaya göre ise,
«Bir memlekette âmme hizmetlerinin iyi yapılmasını. Devletin güvenliği ve huzurunu ve fertler
arasındaki huzuru ve ahlâk kurallarına uygunluğu temine yarayan kuralların tümüdür.»
Her iki tanımlamada da, belirtilen kural ve kaidelerin ve dolayısıyle toplum düzeninin bozul
maması için kişi hürriyetlerinde gerekli sınırlamaların yapılabilmesi caiz görülmektedir.
Esasen hürriyetlerin var olabilmeleri ve kişi yönünden pratik bir değer ifade
edebilmeleri
için, -sınırlarının belirtilmesi-, -kullanılma yollarının gösterilmesi- ve -birtakım kayıtlar ile
çerçevelenmesi- yani, bir başka ifade ile düzenlenmeleri gereklidir.
Fertlerin sahiboldukları hak ve hürriyetlerin kullanılması sırasında - kamu düzeni - ile çatışma
ya en müsaidolanmm, - toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti - olduğu genellikle kabul edilen bir
husustur.
Tasarıya esas. .171 sayılı Toplantı ve G-österi Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun da, Ana
yasanın 11 nci maddesinde yer alan ilkeler korunmak suretiyle ve yine Anayasanın 28 nci madde
si uyarınca 19-63 senesinde konulmuştur.
Milletçe çok yakın bir geçmişte yaşanan acı hakikatler ve hattâ günümüzde dahi sürdürülmek
istenen, - Devletin ülkesi ve milletiyle (bütünlüğüne - ve -kanıu düzenine - karşı girişilen eylem
ler nedeniyle, söz konusu hak ve hürriyeti düzenleyen kamımın - aksayan yönlerinin telâfisi - ve
- yararlanılan boşlukların kapatılması - Anayasanın 11 nci maddesinde ifadesini (bulan «Temel
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hak. ve hürriyetlerin özü ve sın ırl anması ve kötüye kullanılamaması» âmir hüküm muvacehesinde
zorunlu l>ir isonuç olarak kabul •edilmek gerekir.
Zira, «öz konusu olan - Devletin ülkesi ve millet ile bütünlüğü - Cumhuriyet -, - 'millî güvenlik ve - kamu düzeni -'dir.
Demokratik siyasî rejimlerle yönetilen ülkeler mevzuatında da - .kamu düzeni - ile - toplantı ve
gösteri yürüyüşü hak ve hürriyetinin karsı karşıya, bulunduğu hallerde, idarî ve siyasî ••mercilere
geniş yetkiler tanındığı görülmektedir ki, Anayasamızın hazırlanışında yararlanılan ülkeler hu
kukî mevzuatları •bunun müşahhas misalini teşkil edeı'.
Tasarı, arz edilen gerekçelerle yukarıda, da belirtildiği gibi 'Komisyonumuzca da benimsen
miş ve bir üye tarafından verilen önerge kabul edilerek tasarının, Millet .Meclisindeki
uygula
maya uygun olarak, Millet Meclisinde ^görüşülen metin Komisyon 'müzakerelerine esas alınmış ve
Yüce Millet Meclisinin tasarı üzerindeki - olumu - (-alışmaları değerlendirilmiş ve Komisyonu
muz metni (böylece tanzim ve kabul etmiştir*.
Böyle tanzim ve kabul olunan metin, yürürlükteki düzenlemeye kıyasla, uygulama gerekçe
leri gözetilerek :
a)1 İdare heyeti üyelerinin bâzı niteliklere -'ahi]) bulunmaları gereğini,
b) İdare heyeti üyelerinin cezaî sorumluluk Jtında, bulunmaları 'gereğini,
i-) İdarî mercilere, - eksikliklerin mevcudiyeti - takdirinde - 'erteleme - imkânının sağlanması
geriğini. getirmekte olup, demokratik siyasî rejimlerle yönetilen, batı ülkelerinin ilgili mevzu
atını tekrarlamakta ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temel ilkelerini korumaktadır.
İngiltere'de; kamu düzenini bozahileceğinden korkulan bir toplantıya engel olmak polis âmiri
nin yetkisi içindedir.
Ayrıca, yapılacak Ibir yürüyüşün kamu düzenini bozacak nitelikte olduğunun anlaşılması ha
linde, bu yürüyüşe belli hir yön tayin edileceği, bu tedbirin yeterli olmaması halinde ise en büyük
mülkiye amirince Londra dışında mahallî meclis'en, Londra içindeki yürüyüşler için de İçişleri
Bakanlığından, yürüyüşün yasaklanması veya on az üç ay yapılmaması için karar 'alınmasının
istenebileceği kabul edilmiştir.
•Diğer taraftan, G3G6 sayılı Kanunla 'Onaylanan ve dolayısıyle Devletimizin halen bağlı 'bulun
duğu, «İnsan Haklarını ve Anahürriy etleri Korumaya Dair közleşmenin» 11 nci maddesinde top
lantılara katılmak hakkı ve bu hakkın kullanılmasının nasıl düzenlenebileceği de hükme bağlan
mıştı r. Söz konusu maddede aynen :
«1. l\vr şahıs asayişi ihlâl etmeyen toplantılara katılmak ve başkalarıyle birlikte sendika
lar tesis etmek ve kendi menfaatlerini korumak üzere dernek kurmak hakkım haizdir.
2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplulukta, zarurî tedbirler mahiyetinde alarak
millî güvenliğin, âmme emniyetinin, nizamı muhafazasının, suçun ünlenmesinin, sağlığın
veya
ahlâkın, veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak kanunla tahdide t ahi tu
tulabilir.
Bu madde, bu hakların kullanılmasında idare, silâhlı kuvvetler veya zabıta mensuplarının mu
hik tahditler koymasına mani değildir.» denilmektedir.
1901 Anayasamızda. temel hak ve hürriyetlere çeşitli maddelerinde yer vermiş ve Uranların ka
nunla smırlanahileceğini 'belirtmekle beraber, kanun koyucuya hak ve. hürriyetlerin düzenlenme
sinde, «Kamu düzeni», «Millî güvenlik», «Kamu yararı», «Genel ahlâk» gibi bâzı kıstaslar da gös
termiş; ayrıca temel hak ve. hürriyetler alanında Anayasamızın 11 nci maddesiyle bir de genel
prensiplere de yer vermiştir.
Buna. göre, kamu düzeninin korunması için, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı üzerinde ka
nunla yapılacak sınırlamalarda, bu hakkın 'özünün tahribedilmemesi esas olacaktır.
11 nci maddenin Temsilciler Meclisinde gürihülmesi şifasında, bu maddede 'geçen «Hak ve
hürriyetin özü» deyiminden maksadın ne olduğu, hu «öz» iyi tarif ve tavsif 'edilmezse, devamlı ih
tilâflara yol, açılacağı ileri sürülmüş. Anayasa Kondsyoıra sözcüsü deibuna cevaben :
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«Hak ve hürriyetin özü deyiminin tek bir ta-ifini yapmanın imkânsız olduğu, hu «öz»'ün her
hürriyet ve her temel hak için ayrı ayrı olacağı; ıbelli bir hürriyetin (özünün belli hir sınırlama
sonunda yok edildiğinin, mahkemeler, efkârı umumiye yani o memleketin hukuk anlayış ve zih
niyetiyle tespit edilebileceğini ve nihayet Anayasa Mahkemesince buna şekil verileceğini» ifade et
miştir.
Anayasa Mahkemesi; Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru 'bozan bâzı fiiller hakkında
ki 5 . 3 . 1962 gün ve 38 sayılı Kanunun l / B maddesinin Anyasaya aykırılığı iddiasının görüşül
mesi sırasında; «Hak ve hürriyetin özüne dokunulma»hususunu :
«Bir hak ve hürriyetin, gayesine uygun şekilde kullanılmasını son derece zorlaştıran veya onu
kullanılmaz duruma düşüren kayıtlara tabi tutulması halinde, o hak ve hürriyetin 'özüne dokunul
muş olmasının söz konusu edilebileceğini» 'belirtmiştir.
Anayasa Mahkemesince 'aynı kararda, kanun-arla konulan ve toplum, hayatının zarardan ko
runmasını ve güvenliğin sağlanmasını hedef tutan kayıtlamaların, hak ve hürriyetin özüne dokuna
cak nitelikte sınırlamalar olarak sayılmaması gerektiği do ifade edilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 171 sayılı Kamınım 8 ne! maddesinin 1 ııed fıkrasında «Tertip Heyeti, toplaniismdam önce kendi arasından. veya dışarıdan en az üç kişilik bir Yöndüim Kurulu teşkil eder ve
Hükümet komiserine bildirir» denilmekti dir.
Buna göre, Tertip Heyetince toplantıdan hemen önce Yönetim Kurulu üyelerinin' isimleri Hü
kümet
'komiserine bUldl; ilmekle
kanun hükmü yerine gelmiş olmaktadır.
Diğer yandan, kanunun 7 nci maddesinde, Düzenleme Kurulundan en az üç kişinin 4 gün ön
ce beyanname vermesi ve bunların medenî hakları kullanma yetkisini haiz kimselerden olması
şartı vardır. Bu şartın elbotteki Yönelim Kurulu üyeleri İçin de varit olması gerekmektedir.
Ayrıca, 171 sayılı Kamumla kendisine önemli görev ve yetkiler verilen ve bu tasan ile de ce
zaî sorumluluğu kabul edilen Yönetim Kurulu üyelerinin, ağır hapis cezası ile veya yüz kızar
tıcı bir suçtan veya «Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanan» hükümlerine muha
lefetten mahkûm olmamış kişilerden teşkil edilmesi de; gerek toplarıitının sükûn ve düzeninin ve
gerekse beyannamede yazılı maksat dışına çıkılma masının sağlanması yönünde, toplantıdan önce
ve toplantı sıı-asrnida. alınacak tedbirlerin daha yeterli bulunmasını temin edici bir husus olarak
görülmüştür.
Böylece Düzenleme Kurulu Yönetim Kuruluna fıkrada sayılan şartları taşıyan kişilerden teşkil
etmesi bakımlından bir görev verilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan Yönetimi Kurulu üyeleıinm kimliklerinim, toplantıdan önce idare tarafından
bilinmes'ııvJh de çeşitli faydaüar bulunabilir.
Bu itibarla ve sözü edilen amaçları karşılamak üzere, Yönetim Kurulumun teşkili hususu ka
nunun 8 nci maddesinden çıkarılarak 7 nci maddeye bu maddenin (e) bendinden sonra, gelmek
üzere - Tertip Heyetince verilecek bu 'beyannameye, bu kurul içinden veya dışından ; medenî hak
ları kullanmıa yetkisini haiz olalı ve ayrıca ağır hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suçtan ve
ya «Toplantı ve gösteııi yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun;» hükümlerine muhalefetten kesin
hüküm giymemiş 'kişilerden teşkil edilen en az üç kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin açık kimlik
ve imzalarını taşıyan belge .de eklenir» şeklinde bir fıkra ile alınmış bulunmaktadır.
Ayrıca, bu tasarı ile, Yönetim Kurulu üyelerinin cezaî sorumluluğu esası öngörüldüğü için,
bu üyelerim isimlerim bildirür belgede, görevi kabul etmiş olan üyelerin imzalarının da bulunma
sına lüzum görülmüştür.
Madde 2. — 171 sayılı Kanunun 8 nci madde başlığı «Yönetim Kurulu teşkili ve görevleri»
olup, maddemin dik fıkrasında Yönetim Kurulunun İt eskil tarzı gösterilmiş bulunmaktadır.
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—5 Tasa:rmm 1 nci maddesiyle izah edildiği seki! le, Yönetim Kurulunun t e k i l i hususu 7 nei mad
deye bir fikra halinde alınmış olduğu ve ayrıca 8 nci maddeye ilâve odileın bir fıkra (ile, Yönelim
Kurulu üyelerinin sorumluluklannın topTantı sona erinceye kadar devam ede:ceği beJlirtikliği için,
kanunun 8 nci maddesi başlığı «Yönetim Kurulunun görevleri ve sorumluluğu;» olarak değiştiril
mekte ve maddenin ilk cümlesi çıkan Tarak, ilk cünrieden sonraki «Bu kurul», «Yönelim 'Kumlu» olmaMadır.
Ayrıca, 171 sayılı Kanunum 8 nci maddesinin ı nci fıkrasında 'belirtilen şartların tahakkuku ha
linde, Yönetim Kurulunun toplanırının dağıtılmasını Hükümet komi işerinden isteyeceği hükme bağ
lanmış olmakla beraber, bu istemim kurul üyeleri uin tamamı tarafından yapılacağı veya üyelerinin.
bir veya birkaçı tarafından yapılmasının .da. yeterdi sayılıp sayılmayacağı hususları belirli bulun
mamaktadır.
Kanunun 8 nci maddesinin son fıkrası. Yönetin Kurulu veya düzenleme Kurulu üyelerimden en
az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça toplantı yapılması yasaktın» şeklindedir.
Bu fıkraya göre yalnız Düzenleme Kurulumdan üç. kişi Itopiantı yerinde bulunmuş olsa, o top
lantı yapılabilecektir.
Halbuki kanun. Yönetim Kuruluna önemli görev, yetki ve sorumluluk tanımış bulunmaktadır.
Bu itibarla, fıkradaki «veya Tertip Heyeti» kelimeleri çıkarılmıştır.
Madde 3. — Hükümet komıissrime, 'toplantın n safahatını imkân nispetinde teknik ses alma
cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlarla tespit ettıirebillmc yetkisi verilmek suretiy
le bir toplantı veya gösteri yürüyüşü sırasmlda vukubulan, kanuna aykırı fiil ve hareketlerden
doğıaıı suçluluğu tespit için nıahkemelerce de İtibar edilecek sağlam 'delillerin sağlanması gayesi
güdülmektedir.
>Iadde 4. — 17i sayılı K,anunım 10 m-u maddesiyle toplanitınııı sadece Tertip Heyeti tarafın
dan geri bırakılabihue hali hükme bağda inmiştir.
Bu tasarı (ile değiştirileni 10 ncu maddenin ilk, fıkrasıyle ise kamu düzenini bozucu sonuçlar
doğuracağının anlaşılması halinde, toplantı veya gösteri yürüyüşünün İçişleri Bakanı tarafım
dan belli bir müddet içlin ertelenmesi yetkisiyle, bunun kullanılış usulü düzenlenmiştir.
Anayasamızın 28 nci maddesinin ilk fıkrasında, «Herkes önceden izin almksızm silâhsız ve
saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.» denilmekte ve ikinci fıkra
sında ise, bu hakkını ancak kamu. düzenini korumak için kanuuiJa sınırlamdırdabileeeği esas yeri
almış bulunmakltadır.
Kamu düzeni deyiminin anlamı ve kamu düzeni ile temel hak ve hürriyetlerin aralarındaki
bağ; demokratik sistemi benimsemiş Batı ülkelerinde, kamu düzenimin korunması hususunda
idarî ve siyasî makamlarım tamamen yetkiler ve nihayet Anayasamın 11 nci maddesinde de be
lirtildiği üzere, bu temel haik ve hürriyetlerin özüne dokunulmazsızım, 'bunlar üzerinde yapılacak
sınırlamalar hakkında; genel gerekçede açıklamalarda bulunulmuştur.
Halbuki 171 sayılı Kanun, kamu düzeninin korunması anıacıyle de olsa idarî ve siyasî makam
lara toplanırı ve gösteri yürüyüşü hürriyetinin kullanılışı üzerinde hiçbir ydtki tanımamıştır.
Bu yetkisizlik bir yerde kamu düzeninin hürriyete feda edilmesi gibi 'bir sonuç da doğurabi
lir.
Bütün bunu ara göre, yapılacak toplantının kamu düzenlini bozucu sonuçlar doğuracağının
anlaşılması İmlinde ve ilgili valiliğin gerekçeli teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından! toplan
tının 30 güne kadar ertelenmcsime karar verilebileceğini öngören bu fıkra toplantı veya gös
teri yürüyüşümün tamamen yasaklanması değil, sadece Anayasanın 28 nci maddesi ikinci fıkra
sında belirtilen «Kanın düzeninim 'korunması» amaeıyle getirilen bir sınırlama veya 'başka bir
deyıimle, bu hakkın kullanılmasının düzenle nine riyle ilgili bir yeit.ki tanınması sonucunu doğur
makta ve ayrıca, Anayasanın 11 nci maddesinde belirtilen «Hakkın ve hürriyetin özüne doku
nulma» hususu da söz konusu olmamaktadır.
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 189)

Diğer taraftan toplantı veya. gösteri yürüyüşünün baskınak üzere olduğu bir sırada, erteleme kararının tebliğlinin doğuracağı çeşit'i sakıncalar nazara almaratk, bu kararan toplantının ya
pılacağı saatten en az 12 saait önce Tertip Heyetine yazı ile bildirilmesi mecburiyeti 'konulmuş
tur.
Maddemin ilk fıkrasında ayrıca erteleme 'kararının 30 günden az verilmesi halinde, bu süre
nin 30 günü aşmayacak şekilde ve ayni usuîe tabi tutularak uzatılabileceği de hükme bağlanmış
tır.
Maddenin ikinci fıkrasıyle. ise, geri bırakılma müddetinin hitamında toplantının baskına
zamanının tayininde meydana gelebilecek (tereddütlerin giderilebilmesi temin edilmiştir.,
Cçüııeü fıkrada da, .171 sayılı Kanunun 10 nen maddesinde hükme bağlanan, Tertip Heyeti
tarafından toplantının geri bırakılması hali maddenin tasarıy'e değiştiri'len şekline uygun olarak
düzeMlenmıiştir.
Madde 5. — 17.1 sayılı Kanunun 1.1 nei maddesinin ilk fıkrasındaki. «Yürüyüşe geçmek için
seçilecek toplanma yeri ile takibolunacak yol ve dağılma yeri» ve aynı maddenin ikinci
fıkrasındaki, «Mahallin en büyük mülkiye amirince lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde, yü
rüyüşlerin yapılacağı } ollar ile istikametlerin tespiti»; hususları uygulamada yanlış anlamlara
sebebolduğu için sözü edilen iki fıkraya, bu fıkralar bükümlerinin kanunun 4 ncü maddesi
gereğince ilân olunan yollar ve istikametlere aidolduğunu gösteren ikveleı yapılmak suretiyle,
mezkûr iki fıkraya açıklık kazandırılmıştır.
Diğer taraftan kanunun 11 nei maddesi «Genel yollar» diye başlamakta ve bu deyim içine
şehir ve kasaba dahilindeki ve haricindeki yollar girmekte ise de. maddenin devamında yürüyüş
lerin 4, 7 ve 10 nen maddeler hükümlerine tabi olduğunun belirtilmesi ve kanunun 4 ncü madde
sinin de şehir ve kasabalardaki yürüyüşlerin yapılabileceği yerleri göstermesi itibariyle duruma
açıklık verilmek üzere, şehir ve kasaba dışında yapılacak yürüyüşlerin tabi olduğu esaslar ayrı
bir fıkra halinde düzenlenmiş bulunmaktadır.
Madde 6. — 4 ncü madde ile, 171 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin ilk iki fıkrasında yapı
lan değişiklik ile. bu maddeye şehir ve kasaba dışındaki genel yollar üzerinde yapılacak yürü
yüşlerin tabi olacağı esasları belirten bir fıkranın eklenmesi nedeniyle, bu maddede belirtilen
yerler dışında yapılacak toplantı veya gösteri yürüyüşünün de kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş
lerden olduğunu "belirtmek için, 171 sayılı Kamruın 13 ncü maddesinin (ç) İtendi değiştirilmiş
bulunmaktadır.
•Madde 7. — Bu tasarıda, 171 sayılı Kanunun 7 nei maddesine eklenen bir fıkra ile. tertip he
yetine, idare heyetini bu fıkrada gösterilen şartları haiz kişilerden teşkil etmesi göreAÜ ve
rildiği için, Yönetim Kuruluna bu istenilen niteliği taşımayan kişi veya kişilerin
bulundu
rulmasının, tertip heyetini sorumlu kılması esası kabul edilmiştir.
Ancak, 4 gün önce verilen beyannameye eklenen belgede kimlikleri yazılı idare heyeti üye
lerinin sözü. edilen fıkrada gösterilen şartları taşıyıp taşımadığı hususunun, toplantıdan önce ida
rece tespitinin güçlüğü de nazara alınarak, 18 nei maddeye bu tasarı ile ilâve edilen ilk fıkra
ile. Yönetim Kurulu üyelerinin kanunî şartları haiz bulunmadıklarının
toplantı veya gösteri
yürüyüşünün yapılmasından sonra tespit edilmiş olması halinde Tertip Heyeti üyeleri hakkında
uygulanacak ceza hükümleri düzenlenmiştir.
Ancak, 171 sayılı Kanunun 8 nei maddesiyle, Yönetin) Kuruluna toplantının sükûn ve düze
nini, beyannamede yazılı maksat dışına çıkarılmamasını sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri
almak, icabında zabıtanın yardımını isteyerek bunu temin etmek ve gerek sükûn ve düzenin sağ
lanmasını ve gerekse beyannamede yazılı maksat dışına çıkarılmamasını yukardaki tedbirlere rağ
men sağlayamazsa, toplantının dağıtılmasını Hükümet. Komiserinden istemek gibi önemli görev
ve yetkiler verilmiş bulunmaktadır.
Sayılan görevlerin yapılması veya yetkilerin kullanılmamış olması halinde, Yönetim Kuru
luna herhangi bir sorumluluk tevcih edilmediği takdirde beklenen fayda gerektiği ölçüde sağla
namayacak, etki ve anlamı azalacaktır. Esasen uygulamada bunun mahzurları da görülmüştür.
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•Bu iti!)arla 18 nci maddeye bu tasarı ile eklenen ikinci fıkra ile. Yönetim Kurulu üyelerinin
cezai sorumluluğu esası kabul edilmiş ve maddedeki görevleri yerine getirmeyen üyeler hak
kında fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin
liradan üç bin liraya kadar ağır para cezası lıükmolunaeağı ifade edilmiştir.
Diğer taraftan İS uci maddeye eklenen üçüımu bir fıkra ile de. Hükümet Komiserinee toplantı
veya gösteri yürüyüşünün safahatımı! teknik aıv.ç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere,
çeşitli yollarla mâni olanlar hakkında fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı
aydan iki yıla. kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmolımaeağı
kabul edilmiştir..
.Madde 8. — 171 sayılı Kanunda ceza hükümlerini ihtiva eden maddelerdeki hapis ve para
eezalarıuıu daha müessir olmasını sağlamak maksadıyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde !) ve .10. —• Yürürlük ve yürütme hükümlerini göstermektedir.
Keyfiyet Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa
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S. O'Kan
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Karşı oy yazısı :
1. 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masını öngören tasarı, Anayasamızın 28 nci maddesinin, özüne hukukî açıdan aykırı düşmektedir.
2. Anayasanın 28 nci maddesinin ikinci fıkrası, «Bu hak, ancak ikanın düzenini korumak için
kanunla sınırlanabilir» hükmünü ifade ettiği için toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti. Ana
yasamızın koyduğu prensipler gözönüne alınmak suretiyle 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Ka
nunla tespit ve düzenlenmişti.
3. Değişiklik getiren bu tasarıyı 20 . 8 . 1971 tarihinde hazırlayarak Millet Meclisi Başkan
lığına sunan Hükümetin*ileri sürdüğü gerekçenin 3 ncü fıkrasında mevzuubahis ikanumun 8 yılı aşa a
bir uygulama devresinde müspet tesirler icra ettiği de açıkça belirtilmiştir. Tatbikatın verdiği bu
müspet kanaate sahip Hükümetin 171 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını istemesi ve şimdiki
Hükümetin de bu görüşü takabbül etmesini demokrasimizin ilerisi için uygun bulmadığım gibi, ge
tirilen değişikliklerin Anayasanın temel haklar ilkesinin özüne de tamamen aykırı bulmaktayım.
O. Senatosu Tabiî Üyesi
Sezai O'Eon
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ JİADDELEK
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ufyjumaoi.ıa dair
kanun tasarısı
MADDE 1. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
daki Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 7. — Toplantının yapılmasından en as 4-. gün önce toplantının yapılacağı yerin en büyük
Mülkiye Amirliğine çalışma saatleri içinde medenî haklarını kullanma yetkisini haiz olan tertip
heyetinden en az üç kişi tarafından imzalı bir beyanname verilir.
Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı bulun
ması şarttır.
Bu beyannamede :
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat,
b) Toplantının yapılmasındaki maksat,
e) Bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları gösterilir.
Tertip heyetince verilecek beyannameye, bu heyet içinden veya dışından; medenî hakları kullan
ma yetkisini haiz olan ve ağır hapis cezası ile veya YÜZ kızartıcı bir suçtan veya «Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun» hü'dimlerine muhalefetten kesin hüküm giymemiş
kişilerden teşkil edilen, en az üç kişilik idare Heyeti üyelerinin açık kimlik ve imzalarını taşıyan
belge de eklenir.
Bu beyanname karşılığında ilmühaber verilmişi mecburidir.
Bu beyanname en büyük Mülkiye Amirliği tarafından kabul edilmez veya karşılığında ilmühaber
verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit edilir, Bu halde Noter bulunan yerlerde Noter vasıtasıyle ihbar yapılır; ihbar saati, beyanname verilme saatidir. Noter bulunmayan yerlerde tutanak
yeter sayılır.
İlmühaberlerde veya tutanakta beyannamenin verildiği gün ve saat gösterilir.
Aynı. yerde, aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından be
yanname verilnüş ise, ilk verilen beyanname muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere keyfiyet
hemen yazı ile bildirilir.
MADDİ 2. — 10 Şubat 196E tarih vo İ7İ say^h Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
daki Kanunun 8 nci maddesinin baslığı ile madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
İdare Heyethvin

görevleri

ve

sonnvhdvğu.

Madde 8, — İdare Heyeti toplantının sükûn ve düzenini, beyannamede yazalı maksat dışına çı
kılmamasını sağlar ve bunun için gerekli tedbirle i alır ve icabında zabıtanın yardımını isteyerek
bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde toplantının dağıtılmasını Hükümet Komiserinden ister.
idare Heyeti üyelerinden en az birinin, toplantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi olması şart
tır.
İdare Heyetinin sorumluluğu toplantı sona eriıseye kadar devam eder.
idare Heyeti üyelerinden en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça toplantı yapılması yasaktır.
MADDE 3. — 10 Şubat 1963 tarih ve İ7İ say-h Top'antı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 9, — Mahallin en büyük mülkiye âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkini sınıfın
dan sayılanlar ve adliye memurları ile jandarma dahil askerî şahıslar ve emniyet mensupları dı
şından bir memuru Hükümet Komiseri tayin ede:. Hükümet Komiseri toplantı yerinde kendi seçe
ceği. bir mahalde bulunur.
Hükümet komiseri toplantının safahatını tekni •: ses alma cihazları, fotoğraf ve film makinaları
gibi araçlarla tespit ettirebilir.
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki
dair kanun tasarısı

Kanunda değişiklik

yapılmasına

MADDE 1. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Toplantının yapılmasından en as 4 g*ün önce toplantının yapılacağı yerin en bü
yük Miilkiye Amirliğine oahşma saatleri içinde medenî haklarımı kullanma yetkisini haiz olan
tertip heyetinden en az üç kişi tarafımdan imzalı bir beyanname verilir.
Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı bulummaisı şarttır.
Bu beyannamede :
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat,
b) Toplantının yapılmasındaki maksat,
ey Bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları gösterilıir.
Tertip Heyetince verilecek beyannameye, bu heyet içinden veya dışından; medenî haklan kul
larıma yetkisini haiz olan ve ağır hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suçtan veya «Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun» hükümlerine muhalefetten kesin hüküm giyme
miş kişiîLerden teşkil edilen, en az üç kişilik tdaıre Heyeti üyelerinin açık kimlik ve imzalarını taşı
yan belge de eklenir.
Bu beyanname karşılığında ilmühaber verilmesi mecburidir.
Bu beyanname en büyük Mülkiye Amirliği tarafından kabul edilmez veya karşılığında ilmü
haber verilmez ise keyfiyet 'bir tutanakla tespit edilir. Bu halde Noter bulunan yerlerde Noter
vasıtasıyDe ihbar yapılır; ihbar saati, beyanname verilme saatidir. Noter bulunmayan yerlerde tu
tanak yeter sayılır.
İlmühaberlerde veya 'tutanakta beyannamenioı verildiği gim ve Saat gösterilir.
Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından
beyanname verilmiş ise, ilk verü'en beyanname muteber sayılır. 'Sonra beyanname veremlere key
fiyet hemen yazı ile bildirilir.
MADDE 2. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 say;!ı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 8 nci (maddesinin baslığı ile (madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
İdare heyetinin görevleri ve sorumluluğu,
Madde 8. — İdare heyeti, toplantının sükûn ve düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına çı
kılmamasını isağlar ve bunun için gerekli tedbirisri alır ve icabında zabıtanın yardımını isteye
rek bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde toplantının dağıtılmasını Hükümet Komiserinden ister.
İdare heyeti üyelerinden en az birinin, toplantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi olması
şarttır.
İdare heyetinin sorumluluğu tcplantı sora erinceye kadar devam eder.
İdare heyeti üyelerinden en az üçü toplantı yerinde Ibulunmadıkça toplantı yapılması yasaktır.
MADDE 3. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 9. — Mahallin en büyük (mülkiyet âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim sını
fından sayılanlar ve adliye mamurları ile jandarma dâhil askerî şahıslar ve emniyet mensupları
dışından bir memuru Hükümet komiseri tâyin eder. Hükümet komiseri toplantı yerinde kendi1 se
çeceği bir mahalde bulunur.
Hükümet komiseri toplantının safahatını teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makine
leri gibi 'araçlarla tespit ettirebilir.
Cumhuriyet Senatosu
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(^Millet ^Meclisinin kabul ettiği maddeler)
Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısıyle, hâdiselerin
toplantının devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak fulle veya sözle saldırılı
bir sekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yetkilidir.
MADDE 4. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekille değiştirilmiştir :
Madde 10. — Toplantı için tertip heyetince beyanname verilmesini müteakip toplantının ya
pılmasının kamu düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili vali
liğin gerekçeli teklifi üzerine, içişleri ^Bakanlığınca toplantının 30 güne kaidar ertelenmesine karar
verilebilir. Bu karar toplantının yapılacağı saatten en az on ilki saat önc-s tertip heyetine yazılı
olarak bildirilir. Erteleme kararı 30 günden daha az bir süre için verilmişse, bu süre aynı usule
uyularak 30 güne kadar uzatılabilir.
Ertelenmesine karar verilen toplantı erteleme süresini kovalayan ilk gün yapılır.
Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından da, beyan
namenin verildiği makama yazı ile bildirilmek şarkiyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçme
mek üzere (geri ^bırakılabilir.
MADDE 5. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kındaki Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekille değiştirilmiştir :
Madde 11. — Şehir ve kasaba dahilindeki gsısl yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, 7 ve
10 ncu maddeler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca, 4 ncü madde gereğin
ce ilân olunan yollar ve istikametlere uyulmak şar tiyle, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma
yeri ile takiıbolunacak yol ve dağılma yeri gösterilmek şarttır.
Mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum ve zaruret gördüğü takdirde, 4 ncü madde gereğince
ilân olunan yollar ve istikametlere uymak şartiyle, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile istikameti
tespit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak ilgililere tebliğ eder.
Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler hü
kümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma
yeri ve takiibolımacak yol ve dağılma yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak yol birden
fasla il hududuna dâhil bulunuyorsa, !bu beyanname yürüyüşün başlayacağı ilin valiliğine verilir.
Beyannameyi alan valilik, yürüyüş yapılacak yolların geçtiği illerin valileri ile temas ederek, yürü
yüş yolunu, İstikametini, dağılma sterim ve yolun ne kadar 'kısmının yürüyüşe tahsis edildiğini tes
pit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak tertip heyetine tebliğ eder.
Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet komheri baklandaki 8 ve 9 ncu maddeler hükümleri
yürüyüşlere de uygulanır.
MADDE 6. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve 'Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belirtilen yerler dışında;
MADDE 7. — 10 Şubat 1063 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir :
7 nci madde gereğince verilecek beyannamede, idare heyeti üyesi olarak gösterilenlerin, bu
maddede belli edilen nitelikleri,, haiz olmadığının, toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılmasın
dan sonra tespit edilmesi halinde, tertip heyeti üyeleri üç aya kadar hapis ve beş yüz liradan
bin beş yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalan dirilir.
8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen idare heyeti üyeleri baklanda, fiilleri daha
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Cumhuriyet Senatomu
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Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısıyle, hâdiselerin
toplantının devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn, ve düzeni bozacak fiille veya sözle saldırılı
bir şokil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yetkilidir.
MADDE 4. — 10 Şubat 1863 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 10. — Toplantı için tertip heyetince bsyamnanıa verilmesini müteakip toplantının ya
pılmasının kamu düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili
valiliğin gerekçeli teklifi üzerine, içişleri Bakanlığınca toplantının CO güne kadar ertelenme
sine karar verilebilir. Bu karar toplantının yapılacağı saatten en az oniki saat önce tertip
heyetine yazılı olarak bildirilir. Erteleme kararı 30 günden daha az bir süre için verilmişse, bu
süre aynı usule uyularak 30 güns kadar uzatılabilir.
Ertelenmesine karar verilen toplantı erteleme süresini kovalayan 'ilk gün yapılır.
Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından da,
beyannamenin verildiği makama yazı ile bildirilmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati
geçmemek üzere geri bırakılabilir.
MADDE 5. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri
hakkındaki Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki .çekikle değiştirilmiştir.

Yürüyüşü

Hürriyeti

Madde 11. — Şehir ve kabasa dahilindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4. 7
ve 10 ncu maddeler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca, 4 ncü madde
gereğince ilân olunan yollar ve islik;,m.eklere uyulmak şartiyle, yürüyüşe geçmek için seçilecek
toplanma yeri ile takibolunacak yol ve 'dağılma 3reıl gösterilmek şarttır.
Mahaliin en büyük mülkiye ânrki lüzum ve zarur»t gördüğü takdirde, 4 ncü madde gere
ğince ilân olunan yollar ve istikametler;» uymak şartiyle, yürüyüşleıln yapılacağı yollar ile isti
kameti tespit ve keyfiyeti gerekçeli ve yapılı olarak ilgililere tebliğ eder.
Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapdacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler hü
kümlerine tabidir. Yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ve takibolunacak yol ve dağılma
yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak yel birden fasla il hududuna dâhil bulunuyorsa,
bu beyanname yürüyüşün başlayacağı ilin valiliğime verilir. Beyannameyi alan. valilik, yürüyüş
yapılacak yolların geçtiği illerin valileri ile temas ederek, yürüyüş yolunu, stikametini, dağılma ye
rini ve yolun ne kadar kısmının yürüyüşe tahsis edildiğini tespit vs keyfiyeti gerekçeli vs yapı
lı olarak tertip heyetine tebliğ eder.
Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet komkeri hakkındaki S ve 9 ncu maddeler hükümleri yü
rüyüşlere de uygundur.
MADDE 6, — 10 Şrbat 1003 tarih ve :~1 <
Tr 0 ?.- 1 - v; Sos.e>d kurı^ / jü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 13 neü madde:ta.."n ,'ç) İr— * ^'\:"?X "c , lf e deü şi'rdr/ > rr.
«e) 4. 7 ve 11 nci maddeler gereğince bekrkim yerler dışında,»
MADÎ3E 7. — 10 Şubat 19^3 tarik vo 17.1 sa3n.l1 Toplana ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 18 nci ma'Me^mo amğıdaki f ıkra'ar eklenmiştir.
7 nci madde gereğince verilecek Ibeya-iııamede idare heyeti uysal olarak gösterilenlerin, bu
maddede belli edilen nitelikleri haiz okna:b.ğmın, toplantı veya gösteri yürüyüşümün yapılma
sından sonra tespit edilmesi halinde, tertip heyeti üyeleri üc aya kadar hapis ve beş yüz lira
dan bin beş yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen idare heyeti üyelsri hakkında, fiilleri
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir jnla kadar hapis ve bici liradan
üç bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
(Vdi-ıhııı-iyet Senatosu
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Hükümet komiserince toplantı veya yürüyüşün safahatının teknik araç ve gereçleri® tespiti için
görevlendirilenlere, bu görevini yaptıkları esnada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve mües
sir kuvvet sarf ötmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri ıdaha ağır bir cezayı gerektirmediği
takdirde, altı aydan ilki yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası
hükmolunur.
MADDE 8. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 21 neü maddelerde yazılı asgarî hapis cezaları: 18 nci
maddenin birinci fıkrasındaki altı sy sekiz aya, 19 nen maddedeki üç ay dört aya, 20 nci (mad
dedeki altı ay sekiz aya, 21 nci maddenin birinci fıkrasındaki bir aya kadar olan ceza, bir aydan
altı aya, 2 nci fıkrasındaki altı ay ıseıkiz aya, üçüncü fukrasındald bir yıl, bir yıl (dört aya,
22 nci maddenin birinci fıkrasındaki altı ay sekiz aya, ikinci fıkrasındaki bir yıl, bir yıl dört aya,
23 nen maddenin (a) bendindeki altı ay sekiz aya, (b) bendindeki bir yıl, bir yıl dört aya, (e) ben
dindeki üç yıl, dört yıla ve 24 ncü maddedeki altı ay, sekiz aya, bir yıl, bir yıl dört aya, çıkarıl
mak suretiyle değiştirilmiştir.
MADDE 9. — Eu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Eu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhuriyet Senatosu
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Hükümet komiserince toplantı veya yürüyüşün safahatının teknik araç ve gereçlerle tes
piti için görevlendirilenlere, bu görevini yaptıkları ejnada cebir ve şiddst veya tehdit veya
nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mâni olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya ka
dar ağır para cezası hükmoiunur.
MADDE 8. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü 'Hürriyeti hak
kındaki 'Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve !24 ncü maddelerde yazılı asgarî hapis icezalan : 18 nci
maddenin birinci fıkrasındaki altı 'ay, sekiz aya, 19 ncu maddedeki üç ay, dört aya, 20 nci,' madde
deki altı ay, sekiz aya, 21 nci maddenin birinci fıkrasındaki bir aya kadar 'olan ceza, "oir aydan altı
aya, 2 nci fıkrasındaki altı ay, sekiz aya,3 ncü fıkrasındaki bir yıl, bir yıl dört aya, 22 nci maddenin
birinci fıkrasındaki; altı ay, sekiz 'aya, ikinci fıkramadaki bir yıl, bir yıl dört aya, 23 ncü maddenin
(a) bendindeki laltı ay, sekiz aya (b) bendindeki bir yıl, bir yıl dert aya, (c) bendindeki üç yıl, dört
yıla vs 24 ncü maddedeki 'altı ay, sek'Iiz 'aya, bir yıl, bir yıl dört aya, çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir.
MADDE '9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — 'Bu kanun 'hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhuriyet Senatosu
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CUMHURİYET SENATOSU
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İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı
Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi hakkında
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma ve Bütçe
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 / 3 6 8 ; C. Senatosu :
2/38)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 245'e 1 noi ek)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1955

6.1.

1973

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen, inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde
eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur,
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Not: Bu teklif 15 . 6 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 13, 11, 17, 18. 7; 2 .10. 1972; 4.1 .1973 tarihli 123, 126, 127, 128, 129, 140 ve 33 ncü bir
leşimlerinde öncelik ve ivedilikle görilşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclîsi S. Sayısı: 245 e 1 nci
ek)

Malî ve iktisadî isler Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu
Esas No. : 2/38
Karar No. :1i

12 . 1 . 1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen (İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine
tahsis ve tevziine, dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanım teklifi) Komisyomımıızun 11 . 1 . 1973 tarihli toplantısında, ilgili
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik olundu..
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Teklifin genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da aynen benimsenerek mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi
Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur.
Başkan
Çankırı
G, Titrek

Sözcü
Muş
/. Bingöl

Kâtip
Konya
M. Varışlı

Malatya
İL Özer

Balıkesir
M. Güler

Giresun
S. Örhon

Siirt

Konya
F. Özlem

Balıkesir
AT. Sarlıcalı

A.

Kavak
Antalya
M. Pırıltı

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. N. Ergin

Millî Savunma Komisyonu raporu
.Cumhuriyet
Senatosu
Millî Savunma Komisyonu
E ma Xo. : 2/38
Karar Ao< : 1.0

'Ji
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YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen, inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine
tahsis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle. Ko
misyonumuzun 23 . 1 . 1973 ve 24 . 1 . 1973 tarihli birleşimlerinde tetkik ve müzakere edildi.
Komisyonu muz; kanun

teklifinin

tümü ve maddeleri üzerinde yaptığı inceleme neticesinde :

1. Maddenin çerçevesi dâhilinde olan ek madde 2 ııin son fıkrası olan, «Ancak, maddenin
ikinci fıkrası hükmüne giren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerinden özel kanunlarına göre nakdî
maluliyet veya ölüm tazminatı alanlar bu kanım hükmünden istifade edemezler» diyen bu hüküm,
aynı metnin geçici madde hükmüne aykırı olduğunu müşahede etmiş, adı geçen mezkûr fıkra
maddeden çıkart irilmiş ve böylece birinci madde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Kanun teklifinin diğer maddeleri Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle kabul
edilmiştir.
Komisyonumuzda : Askerî kişiler gibi, diğer bütün sivil memurlarında böyle haller karsısında
eşit ve müsavi' bir şekilde mütalâa edilmesi hususunda ilgililere temennide bulunulmasını kabul
edilmiştir,

Cumhuriyet Senatosu
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Kanunim ehemmiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine,
Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiş
tir.
Başkan
Nevşehir
/. ,Ş'. Atasayuv

Bu Kanunda Sözcü
Mail a tya
II: Özer

Kâtip
Samsun
E. Işıklar

Burdur
Muhalifim
F. Kmaytürk

İstanbul
M. Aksoley

Aydın
II. Goral

İzmir
O. Kor
İmzada bulunamadı

C. B;şk. S. üye
(Jekimserim
F. Kor-utürk

Tabiî Üye
Muhalifim
F. Özdilek

İçel
T. özdolay

MUHALEFET ŞERHİ
Millet Meclisi 245'e 1 nci ejkde bulunan kanını -teklifimin ek 2 ne i maddesinde 1ı ütün asKerî
va:dfe beyiye ikramiiyesrnvlen fa yd abandın Mı klan halde, aynı ma çildenim (b) fıkrasında, yani iz as
kerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağladım a sında Silâhlı Kuv
vetlerle b'adiıkte yakutta ayrı olarak 'bu görenlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sa
yılan sivil 'iştirakçiler istıifade et tini m ekle yetinilmiştir.
Anayasa Mahkemesi askerî vazife malûllerinin harp malûlü sayılmaları ve İnhisar beyiye ikra;:)iiiyekinden yararlanmaları hakkındaki 11.45 sayılı Karjunla ülgilıi kaıatrında; bir bölüm görev
malûllerinin, harp malûlleriyle denk duruma ge'irilmesi, harp malûlleri aleyhiine bir (eşitsizlik
yaratmakta olduğundan, ayrıca askerî görev malûlleriyle, askerî olmayan, diğer vazife malûlleri
arasında, bir ayırım yapması gerdkçe'sny'le Anayasanın 12 nci maddesi ilikeieii.no ayrı düştüğün
den iptaline karar vermiştir.
Bu defa, kanun tekllÜEiyle askerî vazife malûllerinin 1485 sayılı Kanunla harp malûllerine veHÎATJ İnhisar beyiye ikramıiyesiuden yararlanmaları istenmekte, anca'k yukarıda işaret edildiği
üzere sivil vazife malûllerinden çok cüzi bir kıs m maıdde kapsamına alınmakla yine Anayasa
Mahkemesinin katranında belirttiği eşitüak ilkesi gerçeklesmemi'ş bulunımaktadır. Bu bakımdan
nradidenilu (b) fıkrasının Anayasa Maıh'kemcsi kararına ve gerekse hakkaniyet esaslarına uygun
şekilde düzeltilmesi gerekir.
(h) i'ukrasının Komisyonumuza gelen metnine muhalif olduğumuzu ve eşitlik (ilkelerine uyul
ması bak im in dan mezkûr fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve söz hakkımızın mahfuz
bulunduğunu arz edeıri'z.
b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında,
Silâhlı Kuvvetle;*!e birlikte yakut ayrı olarak bu görevlerin eje'şitM sebep ve tesirleri! ile veyaCumhuriyet Senatosu
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but 5434 sayılı T. C. Emekli Bandığı Kanununun 45 nei maddesinde yazılı sebeplerle
lûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bunilardan ölenlerin dul ve yetimlerine,

vazife ma

İnhisar beyiye üçte birlerinden harp malûlleriyle şehüt duH ve yetmıleffiinlin 15 . 4 . 1969 tarühli
ve 1145 saydı Kanunun 2 nöi maddesi gereğince saldı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan
miktar üzeninden, bu kanunda belirtilen esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp malûlleri
ile, şehit dul ve yetimlerime ödenen miktarlara ulaşıncaya kadar.) ödeme yapılır. Aynı miktarla
ra ulaştıktan sonra, artan miktar Hazjirıeye kah.'.
Ancak ma dilenin ikinci fıkrası hükmüne giren »İvil iştirakçilerle dııl. ve yetimlerden özel ka
nunlara göre nakdî maluliyet veya ölüm tazminatı alanlar bu kanım hükmünden istifade edemez
ler.
Burdur Senatörü
Faruk Kınaytürk

Tabiî Senatör
Fahri ÖzdiJck

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 2/38
Karar No. : 77

29 . 1 . 1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 4 Ocak 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen, İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malililerine ve şehit yetimlerine
tahsis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi', Millet Meclisi Başkanlığının G Ocak 1973 tarihli ve
1955 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 29
Ocak 1973 tarihli Birleşiminde Maliye, Millî Savunma, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile T. C.
Emekli Sandığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Teklif. Anayasa Mahkemesinin 14 Nisan 1970 tarihli ve 970/21 sayılı iptal kararı ile mey
dana gelen boşluğun giderilmesini ve inhisar beyiyesi üçte birlerinden harp malûlleriyle, şehit
dul ve yetimlerinin 15 Nisan 1969 tarihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince saklı
tutulan hakları dağıtıldıktan sonra arta kalan miktar üzerinden barışta, olağanüstü yönetim usul
lerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında çeşitli harp silâh veya vasıt alarmın veya bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü sayılan Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensupları ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, askerî harekâtı gerektiren ve tedip
hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı ola
rak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü sayılan sivil iştirakçilerle bunlardan
ölenlerin dul ve yetenlerine (özel kanunları ile nakdî maluliyet veya ölüm tazminatı alamayan
lara) aynı derecedeki harp malûlleri ile şehit dul ve yetimlerine ödenen miktarlara ulaşıncaya
kadar ödeme yapılmasını ve artan miktarın Hazineye yatırılmasını öngörmektedir.
Harp malûllerini ve şehit dul ve yetimlerini himaye gayesi ile çıkartılan 1485 sayılı Kanunla
tekel maddelerinin satışı (1 Ocak - 31 Aralık devresini kapsıyan bir takvim yılı içinde) dolayısı
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ile yerilen beyiyelerin üçte birinin Ziraat Bankasııı'da tesis .olunan ;Mr - fon - da toplanarak harp
•malûlleri ile şehit dul ye yetimlerine dağıtdması kabul edilmiştir. -Maliye Bakanlığı temsilcisi ta
rafından komisyonumuzda yapılan açıklamaya göre. 1-185 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8 Ha
ziran 1929 itaribinde 800 bin lira civarında olan - fon -, 1%9 yılında 78 369 542 liraya ulaşırken
bu - fon - dan faydalanan malûllerin şehit dul ye yetimlerin sayısında önemli eksilmeler olmuştur.
Bu nedenle dağıtılan ikramiyeler, - himaye-maksadını akarak, yüksek seviyede ödeme miktarlarına
yükselmişti;*
Harp malûllerinin İm durumuna karşılık, vazife malûlleri, ıço.k ağır ve yetersiz şartlar altında
bulunmaktadırlar, Gerekçede yer alan görüşleri karşılayan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından
•komisyonumuzda yapılan açıklamaya göre, birinci derece harp malûlü erlere her yıl 17 181 lira
tütün ikramiyesi ve her ay .1 876 lira aylık ödendiği halde, aynı derece vazife malûlü erlere lıer
ay 539 lira aylık verilmekte ve başkaca bir ödemede bulunulmamaktadır. Bir harp malûlü subay
veya erin vefatı halinde de dul ve yetimlerine birdefaya mahsus olmak üzere son almakta olduğu
tütün ikramiyesinin beş katı nispetinde ödeme yapılmaktadır'.
Bu farklılığın ve eşitsizliğin kaldırılması ve 114-5 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal
edilmesinden sonra meydana gelen boşluğun doldurulması amacıyla, harp malûllerine (»denen tütün
ikramiyesinin 1969 yılında ödenen miktarı saklı kalmak şartiyle artan .miktarın vazife malûlleri
ne dağıtılmasını ve aynı zamanda beşinci ve altıncı derece malûl erlerin ikramiyelerinin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, muayyen nispetlerde arttırılarak 5.000 liraya, şehit dul
ve yetimlerinin aldıkları ikramiyenin ıd.e altı yıllık bir süre içerisinde muayyen nispetlerde arttı
rılarak 6.000 liraya yükseltilmesini gerçekleştirici İm teklif, hükümetçe uygun bulunan düzenle
me şekli, ile komisyonumuzca da benimsenmiştir.
Teklif kanunlaştığı taktirde. 1 Şubat 1972 tarihi itibariyle bu yardımdan faydalanacak
128
1268
311.0

olanlar.

vazife malûlü subay
vazife malûlü assubay ve er
vazifede ölenlerin dul. ve yetimleri

olmak, üzere Maliye .Bakanlığı temsilcileri tarafından komisyonumuza arz edilmiştir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı temsilcisinden alınan bilgiye göre, teklif kanunlaştığı taktirde; 29
Ocak 1973 tarihi itibariyle 360 sivil vazife malûlü ile 3210 sivil vazife başında ölenlerin dul ve ye
timlerinden ancak teklifin ek. 2 nci maddesi kapsamına girenlerin ayrılarak bu yardımdan fay da
lan a bilecekleri •öğrenilmiştir.
II) Millet Meclisi metninin 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Geçici Maddesi ve 33 ncü ve 4 neü mad
deleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmisir.
İşbu teklifin ;soruna sürekli bir çözüm yolu getiremeyeceği kanısında birleşen Komisyonu
muz; harp malûlü, şehit dul ve yetimleri ile vazife malûlü ve bunlardan ölenlerin dul ve ye
timlerine inhisar beyiyelerinin üçte birlerinelen yapılan yardımların. - Personel Kanunu - nun
malî hükümlerine paralel bir - esneklik - kazandırılmasını ve böylece sürekli bir uygulamaya ko
nu olabilecek bir kanunî düzenlemenin Hükümet tarafından en kısa zamanda hazırlanarak geti
rilmesine ilişkin temennisinin Komisyon raporunda ifadesini karar altına, almıştır.
IH - Teklifin, Anayasa Mahkemesinin 14 Nisan 1970 tarihli ve 970/21 sayılı iptal kararı İle
meydana, gelen boşluğun, giderilobilmesini ve harp malûlleri ile vazife malûlleri arasındaki
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farklı uygulamanın telâfisini gerçekleştirici maljiyetini gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Uşak
1/. Faik

Atayurt

Ankara
Y. Köker
Kütahya
/. Et em Erdinç

Başkan V.
Gaziantep
Toplantıda bulunama di
•S. Tanyeri
C. Bşk. Seç. Üye
S. Babüroğlu
Manisa

D. Baratçuoğlu
Raporlu

Sözcü
Afyon Karalıisar
K. Karaağaç! wğlu

Edirne
Kocaeli
M. Nafiz Ergene!i
L. Tokoğlu
Toplantıda, bulunamadı Toplantıda bulunanı?
Ordu
B. Sıtkı Baykal
Toplantıda bulunamadı

Tabiî Üye
M. özyüneş-

Cumhuriyet Senatosu
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

MALÎ YE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlleri
ne ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair
30 Mayıs 1929 tarih ve 1185 sayılı Kanuna bâzı
maddeler ve geçici bîr madde dilenmesi hakkında
kanun teklifi

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine eletir
30 Mayıs 1929 tarih ve 1185 sayılı Kanuna bâzı
maddeler ve geçici bir madde eklenmesi
hakkında kanun teklifi

MADDE 1.
sayılı İnhisar
malûllerine ve
zii hakkındaki
lenmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

— 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485
beyiyeleri üçte birlerinin harp
şehit yetimlerine tahsis ve tev
Kamına aşağıdaki maddeler ek

EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c,
ç ve d fıkralarına göre harp malûllüğü statüsü
nün 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan su
bay ve erlerle 5 ve 6 ncı dereceye giren subay
ların almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte
birleri halen dağıtılan miktarları üzerinden
saklı tutulur.
Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiyeleri
ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına giren
5 ve 3 ncı derece malûlü erlerin ikramiyeleri bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
beş yıl içinde muayyen nispetler dâhilinde artı
rılarak 5 000 liraya, şehit, dul ve yetimlerinin
almaikta oldukları ikramiyeler ise bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıllık bir
süre içerisinde muayyen nispetler dahilinde ar
tırılarak 6 000 liraya yükseltilir.
EK MADDE 2. — Barışta :
a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sı
rasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının, ya
hut Ja görevin sebep ve tesiriyle vazife malûlü
sayılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hare
ketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasın
da, Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı ola
rak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle
Vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bun
lardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
İnhisar beyiyesi üçte birlerinden harp malûl
leri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4 . 1969 ta
rihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nei maddesi ge
reğince saklı tuitulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden, bu kanunda belirtiCumhuriyet Senatosu
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.M.İLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlle
rine re şehit iletimlerine tahsis ve tevziine dair
30 Mayıs 1929 tarih ve 1İR5 sayılı Kanıma bâzı
ma el el. el er ve geçici bir madde eklenmesi
heıkl'imla kanun teklifi

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair
30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı
maddeler ve geçici bir madde eklenmesi
hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485
sayılı inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
hakkındaki Kanuna aşağıdaki maddeler eklen
miştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c,
ç ve d fıkralarına göre harp malûllüğü statüsü
nün 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan su
bay ve erlerle 5 ve 6 ncı dereceye giren subay
ların almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte
birleri halen dağıtılan miktarları üzerinde saklı
tutulur,
Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiye
leri ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına gi
ren 5 ve 6 ncı derece malûlü erlerin ikramiye
leri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren beş yıl içinde muayyen nispetler dahi
linde artırılarak 5 000 liraya, şehit, dul ve ye
timlerinin almakta oldukları ikramiyeler ise bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 6 yıllık bir
süre içerisinde muayyen nispetler dahilinde ar
tırılarak 6 000 liraya yükseltilir.
EK MADDE 2. — Barışta :
a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygu
landığı haller ile talim, tatbikat veya manevra
sırasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının,
yahut da görevin sebep ve tesiriyle vazife malû
lü sayılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları
ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ha
reketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanma
sında, silâhlı kuvvetlerle birlikte yahut ayrı ola
rak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle
vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bun
lardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
inhisar beyiyesi üçte birlerinden harp ma
lûlleri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4.1969
tarihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan
sonra artan miktar üzerinden, bu kanunda beCumhuriyet Senatosu
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

(Malî ve

İktisadî İşler ıvomisyonmmn kabul
ettiği metin)

len esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp
malilileri ile, şehit dul ve yetimlerine ödenen
miktarlara ulaşıncaya kadar) ödeme yapılır.
Aynı müktarlara ulaştıktan sonra, artan mik
tar Hazineye kalır.
Ancak maddenin ikinci fıkrası hükmüne gi
ren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerinden
özel kanunlarına göre nakdî maluliyet veya
ölüm tazminatı alanlar bu kanun hükmünden
istifade edemezler.
EK MADDE 3. — inhisar beyiyeleri üçte
birlerinin tevziinde, assubaylara ve sivil iştirak
çilere subaylar gibi ödeme yapılır.
EK MADDE 4. — 1485 sayılı Kanunun 5755
sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son
fıkracı hükmü ek ikinci maddenin kapsamına
girenler hakkında almakta oldukları miktarlara
göre uygulanır.
MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasına
ait esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye ba
kanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir.

MADDE 2. — Milet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun ek ikinci
maddesi hükmü, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce aynı selbep ve tesirlerle malûl ka
lanlarla, ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da
uygulanır.

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

MâDDE 3. yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri Millî
Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları tarafın
dan yürütülür.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bu kanun yayımı
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il (Millî

Savunma

Komisyonunun
metin)

kabul ettiği

(Bütee ve Plân

Komisyonunun
metin)

kaimi ettiği

lirtilen esas ve usullere göre, (Aynı derecedeki
harp malûlleri ile, şehit dul ve yetimlerine öde
nen miktarlara ulaşıncaya kadar) ödeme yapı
lır.
Aynı miktarlara ulaştıktan sonra, artan mik
tar Hazineye kalır.

EK MADDE 3. — inhisar beyiyeleri üçte bir
lerinin tevziinde, assubaylara ve sivil iştirak
çilere subaylar gibi ödeme yapılır.
EK MADDE 4. — 1485 sayılı Kanunun 5755
sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son
fıkrası hükmü ek ikinci maddenin kapsamına
girenler hakkında almakta oldukları miktarlara
göre uygulanır.
MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul
edilmiştir.

. MADDE 2. — Milet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel
Kurulunca kabul edilen geçici madde aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet MecM metninin
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meelisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Toplantı : 12

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

7

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabînin ikinci babı, üçüncü
faslının değiş tir ilmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden fayda
landırılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Türk
Medenî Kanununun 453 ncü maddesine eklenen ikinci fıkranın
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2 / 5 3 8 ; C, Senatosu : 2 / 4 0 )

Mîllet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanun I ar Müdürlüğü
Sayı : 3955

26 . 1 . 1973

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 23 . 1 . 1973 tarihli 41 nci Bileşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy
la kabul edilen, Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiştiril
mesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi ile Türk Medenî Kanununun 453 ncü maddesine eklenen ikinci fıkranın
değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte suırrh yuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı Y.
Başkanvekili
Fikret Turlıangil

Not : Bu teklif 30 . 6 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genci Kuru
lun 23 . 1 . 1973 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik 've ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 782)

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu
Camhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/40
Karar No. : 37

2 . 2 . 1973

YÜKSEK (BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 23 Ocak 1973 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
işari oyla kabul edilen, Türk Kanunu Medenisinin (birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının de
ğiştirilmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun
2 nci maddesi ile Türk Medenî Kanununun 453 ncü maddesine eklenen ikinci fıkranın değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 26 Ocak 1973 tarihli ve 3955 sayılı ya-
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zıları ile Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlığına gönderilmekle Koınisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli
Birleşiminde Adalet Bakanı Fehmi Alparslan ile Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduk
ları hakle tetkik ve müzakere olundu.
I) Millet Meclisi metni, Türk Kanunu medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde v e fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden
faydalandırılması hakkındaki 903 .sayılı Kanunun 2 ııei maddesine bir fıkra ilavesi hakkındaki' ka
nun teklifinin, Millet Meclisi Adalet Komisyonun:-a. tedvin edilip Millet Meclisi Genel Kurulunca
kabul edilen şekli olup, vakıf gelirinin % 20 si veya bu vakıflara bağışlanan yahut ölüme (bağlı ta
sarruf suretiyle tahsis edilen mallanıl gelirinin % 20 si kendisine bırakılan mahfuz hisseli miras
çıların tenkis davası açamamaları kuralını öngörmektedir.
113 Temimuz 1967 tarihli ve 903 sayılı kanunla, - 'vakıf - müessesesi yeniden ele alınmış ve - ka
mu yararı - 'mülâhazası ile günümüzün şartlarına ve sosyal bünyenin ihtiyaçlarına uygun biçimde
bir uygulamaya gidilmiş ve bunu gerçekleştirebilmek maksadı ile de Türk Medenî Kanununun 453
ncü maddesine - ek hükümler - getirilmiştir. Bu ek hükümlerden: «Ancak vakfın 'gelirinin % 20 si
'kendisine bırakılan mahfuz hisseli mirasçılar tenkis davası açamazlar.» şeklindeki fıkra, uygula
mada, yeterli açıklıktan yoksun kahul edilmiş olduğundan, 'bu fıkra hükmüne «cılklık getirebil
mek maksadı ile işbu teklif önerilmiş bulunmaktadır.
Arz edilen amaç ile getirilen teklifin Millet Meclisince kabul olunan
ve - sosyal fayda - mülâhazası ile Komisyonumuzca ela benimsenmiştir.

metni, - kamu yaran -

II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Samsun
Ti. Rendeci

Sözcü
Eskişehir
Ö. Ucuzal

Bursa
§. Kayalar

0. Bşk. .Seç. Üyo
A. Erim

Mardin
A. Bayar
Top] antıda bulunamadı

Bize
0. Mecd-i Agun
Tokat
Z. Betil
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Ankara
T. Cebe
Hatay
M. Deliveli
Sakarya
M. Tığlı
Topl an tıda bulufiıa.m adı
Zonguldak
M. Ali Pestile!
Toplantıda bulunanı adı
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Ankara
T. Kapantı
Kırşehir
11. özmen
Tabiî üye
M. At aldı
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikin
ci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bâzı vakıf
ların vergi muafiyetinden
faydalandırılması
hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ile Türk Medenî Kanununun 453 ncü maddesine
eklenen ikinci fıkranın
değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikin
ci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bâzı vakıf
ların vergi muafiyetinden
faydalandırılması
hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ile Türk Medenî Kanununun 453 ncü maddesine
eklenen ikinci fıkranın
değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi

MADDE 1. — 903 sayılı Kanunun 2 nci
maddesiyle Türk Medenî (Kanununun 453 ncü
maddesine eklenen 2 nci fıkra aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Ancak, vakfın gelirinin % 20'si veya bu
vakıflara "bağışlanan ya'hut ölüme bağlı tasar
ruf suretiyle tahsis edilen malların gelirinin
% 20'si kendisine bırakılan mahfuz hisseli mi
rasçılar tenkis davası açamazlar.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

»Q<i
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13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/592;
C. Senatosu : 1/148)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 701'e 1 nci ek)

Mület Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 5066

26 . 1 . 1973

C TM HURİ YET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 24 . 1 . 1973 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari
oyla kabul edilen, 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı Y.
Başkanvekili
Fikret Turhangil
Not : Bu tasarı 17 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 1 . 1973 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 7 OV e 1 nci ek)

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/148
Karar No. : 38

2.2.1973

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 24 Ocak 1973 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen, 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kamında
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 26 Ocak 1973 tarihli ve
5066 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 2 Şu
bat 1973 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan ile Bakanlık temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, - cezalandırma - ve - cezaların infazı - müessesesinde, suçlunun - kişiliğine -, - ruh
ve karakter yapısına -, . istidat ve yeteneklerine •, uygun düşebilecek - terbiye -, - eğitim - ve-
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ya - çalıştırma - yolları ile bir daha suç işlemesini önleyecek şekilde - ıslahının
ve - toplu
ma yararlı bir unsur olarak t iadesinin - sağlanması için infazın tedrici bir şekikL' yumuşatılması
ilkelerini benimsemiş bulunan ve çağımızın görüşlerini yansıtmakta olan 13 Temmuz 1965 tarihli
ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda, - uygulama sonuçları - değerlendirilip, - ak
sayan yönleri - müşahade olunan 2, 4, 5, 6, 9. 14, 18 ve 19 ucu maddeleri değiştirilmek ve bu kanu
na bir ek madde ile iki geçici madde eklenmek suretiyle, günün ihtiyaçlarına uygun bir düzenle
menin gerçekleştirilmesini öngörmektedir.
İnfaz hukukumuza, - yeni bir veçhe ve düzen- getiren. Cezaların İnfazı hakkındaki Kanun,
yürürlüğe girdiği tarihten günümüze sürdürülen uygulamasında - genellikle olumlu sonuçlar ver
miş - olmakla beraber,
a) Bâzı hükümlerinin - müeyyideden yoksun olduğu - ve toplumumuzun da, - kanunun ön
gördüğü tedbirler yönünden gerekli örgütlerden mahrum - bulunduğu,
b) Para cezalarının tahsili usulü hakkında, getirilmiş bulunan yeni esasların, bu cezaların
tahsilini güçleştirdiği ve - ödeme gücü olmayanlar yönünden bu tür cezaların tamamıyle etkisiz
kaldığı - ve - ödeme gücüne sahip olanların da kendi insiyafilleri ile ödeme yükümlülüklerini ye
rine getirmeye yanaşmamaları - ve bu konuda da, kanunda öngörülen tedbirlerin de yetersiz bu
lunması sebebiyle para. cezası hükümlüleri aleyhine, yine bu kanuna göre açılan binlerce davanın,
özellikle büyük merkezlerde Asliye Mahkemelerini son derece mahmul hale soktuğu, tahsil güçlü
ğünün de binlerce infaz evrakının Cumhuriyet Savcılıklarında birikmesine yol açtığı, diğer taraf
tan para cezalarının - hapse tahvil edilememesi ilkesi - nin kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ile
külliyetli miktarda para cezalarını gerektiren suçların artmasına sebep olduğu,
c) Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulanamayacağına dair geçici 4 neü mad
desi hükmünün
ı - Askerî yargı alanındaki uygulamada, - askerlik hizmeti icapları yönünden uygun düşmedi
ği - ve - askerî disiplin işlemlerini olumsuz yönde etkilediği -,
ıı - Para cezalarında da, - para cezalarının sureti tahsiline ilişkin özel kanunlarda mevcut bâ
zı hükümleri kaldırmakla - çeşitli sakıncalar yarattığı,
Gerçekler arasında yer almış ve Adalet Bakanlığı temsilcileri tarafından Komisyonumuza arz
edildiği üzere, sözü edilen kanunun işaret edilen - eksiklerinin ve boşluklarının- giderilebilmesi
için ilgili hükümlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması zorunlu bir nitelik kazanmıştır.
Bu zorunluluğun bir ifadesi olarak getirilen ve söz konusu kanunun,
a) İlgili hükümlerinin - müeyyide ile teçhiz edilmesini - sağlayıcı,
b) Para cezalarının tahsili usulünün yeniden düzenlenmesini temin edici ve bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesi takdirinde - hürriyeti bağlayıcı cezaya tahvilini - sağlayıcı.
c) Diğer kanunların;
ı - Askerî yargıya ve askerî disipline taallûk eden kanunların.
ıı - Para cezalarının tahsiline ilişkin özel kanunların, bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulana
bilme biçimine açıklık getirilmesini sağlayıcı,
Tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Komisyonumuzca, - aynen - yahut - değiştirilerek - kabul edilen maddeler ve bu madde
lere ilişkin gerekçeler :
Madde 2. — Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen ölüm cezalarının kurşuna
dizilmek suretiyle infazını âmir bulunan 1632 sayılı Asıkerî Ceza Kanununun 20 nci ve 353 sayılı
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 245 nci maddeleri hükümlerinin
saklı tutulması ve böylece askerî yargıda uzun zaman uygulanan, benimsenmiş olan bir askerî in
faz usulünü devam ettirmek için maddeye son fıkra ilâve edilmiş ve madde yeniden redakte edil
miştir.
Millet Meclisi metni, esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, uygulamaya
açıklık ve yeterlik getirilmek ve nihayet 18 yaşından küçükler hakkındaki infazlarını uygulaCumhuriyet Senatosu
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ma gereklerine göre düzenlenmesi maksadıyle madde yeniden kaleme alınmıştır. Komisyonumuzca
kabul edilen metnin, yürürlükteki hükme kıyasla getirdiği yenilikleri şöylece ifade etmek müm
kündür.
Madde 4. — Madde metninde hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezalarının, cürüm
veya kabahatten mütevellip olup olmadıklarının belirtilmesi amacıyle madde hükmüne (hafif) ve
(ağır) ibareleri ilâve edilmiş, beher gün hapis veya hafif hapis karşılığı hesahı gereken miktar
lar paranın bugünkü satınalma gücü nazara alınmak suretiyle artırılmış, hürriyeti bağlayıcı ceza
yerin'e Devlet, belediye ve İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalıştırmayı öngören ikinci bent hük
mü uygulama olanağı bulunmadığı cihetle metinden çıkarılmış, taksirli cürümlerde hükmolunan
hürriyeti bağlayıcı cezanın ancak para cezasına çevrilebileceği esası getirilmiş, müeyyideden yok
sun olan diğer bent hükümler ilâve fıkra ile müeyyideye bağlanmış, rütbeli veya rütbesiz asker
sıfatını taşıyan kimselere madde hükümlerinin uygulanması askerî hizmet icaplarına uygun düşme
diği ve askerî disiplini zedeleyebilecek nitelikte bulunduğu cihetle yapılan düzenleme ile bu
madde hükümlerinin, sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçlarında subaylar askerî memurlar ve
assubaylar hakkında uygulanmaması sağlanmıştır.
Madde 5. — Tasarının genel gerekçesinde değinilmiş bulunan nedenlerle para cezasının tarif,
tespit ve yerine getirilmesi esaslarına ilişkin 5 nci maddemin 5 ve müteakip fıkraları metinden
çıkarılmış ve Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddedeki eski esaslara rücu edilmiştir. Tasarıdaki
5 nci maddenin 5 ve müteakip fıkraları Türk Ceza Kanununun sözü geçen maddesinin 2 ve mü
teakip fıkralarının tekrarından ibarettir. «Ağır para cezası 10 liradan 25 bin liraya kadar tayin
olunacak bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. Nispî para cezalarının yukarı
haddi yoktur.» şeklindeki tarif Ceza Kanununun söz konusu maddesinde ibka edilmiş; tasarıya
aktarılan 19 ncu madde hükümlerinde lüzumsuz görülen iki kayıt metinden çıkarılmış ve 3 lira
yerine 10 liranın bir gün hapse bedel tutulması yolundaki Millet Meclisli metni esas itibariyle Komis
yonumuzca da benimsenmiş ancak, uygulamaya açıklık ve yeterlik getirebilmek maksadıyle mad
denin altıncı fıkrası yeniden kaleme alınmıştır.
.Madde 6. — Kanunun 6 nci maddesi tasarıya aynen alınmış ilâve edilen 2 nci fıkra ile su
çun işlendiği tarihte henüz 18 yaşını ikmal etmemiş küçükler ile 70 yaşma varmış ihtiyarların
çarptırıldıkları hürriyeti bağlayıcı cezaların daha geniş imkânlar içerisinde ertelenebilmesini temiueıı yaş kademelerine göre cezaların ertelenme hadleri yükseltilmiş ve son fıkra ile de askerî yargı
nlanında ertelemeye ilişkin bâzı hükümler saklı tutulmak istenmiştir.
Madde 9. — Genellikle G ayı geçmeyen kısa sı reli hürriyeti bağlayıcı cezaların infazına
mü
sait birer müessese olarak kurulmuş bulunan askerî cezaevlerinin sınıflandırılmasına ve buralar
da cezası infaz olunanların ayrıca müşahadeye tabi tutulmalarına zaruret görülmediği cihetle
bu maddeye ilâve edilen son fıkra ile askerî cezaevlerinin sınıflandırılmaması ve cezaları bura
larda infaz edilenlerin müşahadeye tabi tutulmamaları esası getirilmiştir.
Madde 14. — Maddede yapılan değişiklikle izin müessesesi yeniden tanzim edilmesini ve izin
den dönmeyenler ile izin süresini geçirtmiş bulunan hükümlülerin fiillerinin suç sayılmasını öngö
ren Millet Meclisi metni, Komisyonumuzca da esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, şartla
salıvermedeki iş arama izninde, yol, izin süresi içinde mütalâa edilmiştir.
Madde 18. — Maddenin ilk fıkrasındaki hürriyeti bağlayıcı cezalar yanma emniyet tedbirleri
de ilâve edilmiş ve eklenen fıkra ile hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz veya affolunup da ayrıca
mahkûm bulundukları emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezalarının yerine ge
tirilmesi veya şartla salıverilmeden sonra haklarında Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3
ve 4 mimariı bentlerinin uygulanması gereken yabancılardan her türlü şahsî hak ve varsa para ce
zası ve yargılama giderlerini ödeyenlerin istekleri üzerine yurt dışına çıkarılmalarına ve millî men
faatler zaviyesinden yurtta kalmaları sakıncalı görülenlerin de Cumhuriyet Savcısının talebi ile
hudut dışı edilebilmeleri imkânı sağlamak istenmiştir.
Cumhuriyet Senatosu
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Madde 19. — Devre sistemlerini kaldıran ve getirdiği diğer yeniliklere tasarının genel gerek
çesinde temas edilmiş bulunan 647 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiş bulunan şartla salıve
rilme müessesesinin beş yılı geçen uygulamasında 19 ncu madde metninin çeşitli şekilde yorum
landığı bu sebeple de uygulamada birlik sağlanamadığı; bilhasa bâzı mahkemelerce ceza evinde
geçirilmesi gereken sürenin tamamının iyi halle geçirilmesi gerektiği yolundaki anlayış, süresi
uzun olan hürriyeti bağlayıcı cezalarda tek bir disiplin cezası almış olan hükümlünün bu haktan
yaraıianamamasına ve müebbet ağır hapis cezasında ise hükümlünün ölünceye kadar cezaevinde
kalmasına ve dolayısıyle, ıslâh siyaseti bakımından zararlı olacak şekilde hükümlünün her tür
lü umudunun yok olmasına sebebiyet verdiği ve iyi hal konusundaki tüzük hükümlerini işlemez
hale soktuğu cihetle maddenin ilk fıkrası yeniden tanzim edilmiş ve yeni tanzim tarzına göre şart
la salıverilme başlıca iki hususun tahakkukuna bağlı tutulmuştur. Bunlardan birincisini hüküm
lülük süresinin muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezada 2 'o'nün, müebbet ağır hapiste 24 yılının çe
kilmiş olması, ikincisini ise, bu sürenin ikmali anında hükümlünün tüzüğe göre iyi halli hüküm
lü niteliğinde bulunması hususları teşkil etmektedir.
Bu sebeple fıkra yeniden kaleme alınmış, son zamanlarda bilhassa açık ve yarı açık infaz ku
rumlarında artan firar olayların kısmen önleme amacıyle firar eden hükümlülerin şartla salıveril
meden istifade süresini azaltan yeni esaslar getirilmiş, is arama iznine taallûk eden 8 nci fıkra
hükmü sistematik bakımdan izin işlemlerini tanzim eden 14 ncü maddeye aktarılmış ve madde
dil itibariyle sadeleştirilmiştir.
Madde 2. — Ek madde birle sırf askerî suçlar ile disiplin suçları ayrık olmak üzere askere
alınmadan veya askerlikleri sırasında işledikleri bir suç sebebiyle haklarında kısa süreli hür
riyeti bağlayıcı ceza yerine bu kanunun 4 ncü maddesinin 4 ve 5 numaralı bentlerinde hakla
rında tedbir uygulanmış yedeksubay, er ve erbaşlar için bu tedbirlerle alelıtlak para cezalarının
yerine getirilmesinin askerlik hizmetleri sonuna bırakılması sağlanmak istenmiştir.
Madde 3. — Geçici madde dörtle bu maddeye ilâve edilen 2 nci fıkra ile mahkemelerce hükmolunmuş bulunmasına, rağmen tazmini nitelikteki para cezalarının takibi için bâzı idarelere tanın
mış olan takip yetkisinin kaldırılmadığı açıklığa kavuşturulmasını öngören madde Komisyonu
muzca da esas itibarı ile benimsenmiş ancak, hükmün daha açık bir ifadeye kavuşturulabilmesi
maksadı ile maddeye esas fıkra hükmü yeniden düzenlenmiştir.
Madde 4. — Geçici madde sekizle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan
suçlardan dolayı hükmedilmiş ve edilecek olan para cezalarının tahsil usulü düzenlenmiştir.
Geçici madde dokuz ile, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkûm edilenlerden,
durumları 6 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı esaslara uyanlar hakkında uygulanacak usul
düzenlenmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
'
Başkan
Sözcü
Samsun
Eskişehir
Ankara
K. Rendeci
Ö. Ucuza!
T. Cebe
Ankara
Bursa
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
T. Kapanlı
Ş. Kayalar
N. Erim
Hatay
Kırşehir
Mardin
M. Deliveli
H. Özmen
A. Bayar
Toplantıda bulunamadı
Rize
Sakarya
Tabiî Üye
0. M. Agıın
M. Tığlı
M. Ataklı
Toplantıda bulunamadı
Tokat
Zonguldak
Z. Betil
M. A. Pestilci
r
JPoplantıda bulunamadı
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
13 . "i . 1065 tarihli ve 64.7 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki
dair kanun tasarısı

Kanunda

değişiklik yapılmasına

Madde 1= — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki
5, 6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıda ski şekilde değiştirilmiştir.

Kanunun 2, 4,

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi :
Madde 2. — ölüm cezası, buna hükümlü olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesi
dir.
ölüm cezası, hükümlünün mensubolduğu elin ve mezhebin hususî günlerinde infaz oluna
maz.
Galıe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına tutulanlar iyilesmedikçe ölüm cezası infaz
olunmam
ölüm oe-sası, hükümlü hakkındaki kararın Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisince İnfazına karar verilmesinden sonra gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar dâhilinde infaz
olunur.
Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen ölüm cezalarının infazına ilişkin
hükümler saklıdır.
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler :
Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair hallerine
ve suçun islenmesin deki özelliklere göre mahkemece;
1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 Ura hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesa
biyle ağır para cezasına,
2. Aynen iade veya tazmine,
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim vey a ıslah kurumuna devam etmeye,
4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek
ve sanatı icradan men'e,
5. Eer nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına,
Hüknıolunabilir.
Ancak; haklarında T. C. K. nun 54 veya 55 nci maddeleri uygulanmış bulunanların kısa
süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları yerine mahkemece yukarıki bentlerde yazılı ceza ve tedbir,
Isrden birine hükmolunur.
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriysfci bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hak
kında bu maddenin il'k fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir.
Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cszasım kânunda öngörülen süre içerisinde öde
meyenler ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı teidbirleri Cumhuriyet Sav
cılığınca yapılan tebligata rağmen 30 gün iç erişinde yerine getirmeyenler veya hüküm ge
reklerine aykırı hareket edenlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının aynen yerine getirilmesine
mahkemece karar verilir.
Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve 4
numaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve astsubaylar hakkında uygulanmaz.
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair
kanun tasarısı
MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 2, 4, 5,
6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

Madde 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar suçlunun kişiliğine sair hallerine ve suçun
işlenmesindeki özelliklere göre mahkemece;
1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiyle
ağır para cezasına,
2. Aynen iade veya tazmine,
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye,
4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve
sanatı icradan men'e,
5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına,
Çevrilebilir.
Suç tarihinde henüz 18 yaşını ikmal etmemiş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli hürri
yeti bağlayıcı cezalar yukarıki bentlerde yazılı ceza veya tedbirlerden birine çevrilir.
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hakkında
bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir.
Uygulamada asıl ceza, bu madde hükümlerine göre para cezasına veya tedbiri çevrilen hürri
yeti bağlayıcı cezadır.
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı
tedbirlerden birine çevrilmiş olanlardan tedbir hükümlerini Cumhuriyet Savcılığınca yapılan
tebligata rağmen 30 gün içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm gereklerine aykırı hareket
edenlerin tedbire çevrilmiş olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının, tedbir hükümlerine
muhalefetlerinin derecesine göre kısmen veya tamamen infazına veya infaz olunmamasına hükmü
veren mahkemece karar verilir.
Tedbire ilişkin hükümlere muhalefet, haklarında ikinci fıkra hükmü uygulanmış olanlar tara
fından vukubuldukta; tedbir, hükmü veren mahkemece birinci fıkrada yazılı esaslar dairesinde
para cezasına çevrilir.
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezasını, hükümde taksit öngörülmüş ise
taksit süreleri, aksi halde 5 nci maddenin 8 nci fıkrasında yazılı süreler içerisinde ödemeyenlerin
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Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesi :
Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir miktar paranın
Devlet Hazinesine ödenmesindeki ibarettir.
Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para cezalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu,
ailg sorumluluğu, meşgale va mesleği, yaş ve sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma
amacı gibi hususlar gözönünde tutularak tespit edilir.
Mahkeme g'erekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tayin edeceği sürelerde
ve belirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde öden
memesi halinde g*eri kalan miktarın tamamını n tahsili g*erektiğini de kararda gösterir.
Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit mikta n dörtten eksik olamaz.
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinTeşince Cumhuriyet Savdığına verilir. Cumhuriyet
Savcısı bir ay içinde para edasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri
tebliğ eder.
Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde para cezasını ödemezse Cumhu
riyet Savcısının kararı ile bir gün 10 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz, an
cak 10 liradan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir.
Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa bile yukardaki hüküm cum
huriyet savcılığınca uygulanır.
Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para ce
zasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur. İkinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hü
kümsüz kalır.
Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri ka
lan parayı ederse hapisten çıkarılır.
Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü madde
si hükmü saklıdır.
Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare, ka
mu iktisadî teşebbüsü ve sair kamu kurumlamnm hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice göre emsal
lerine cdenen ücret tutarından hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra bakiyesi
hümolunan cezadan mahsubedilir.
Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamıyle karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili
için ilâm cumhuriyet savcılığınca mahallin en büyük Mal Memurluğuna verilir. Ve Mal Memurkiğunca Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre infaz edilir.
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işbu cezalan mahkemece hükümde bir günlük hürriyeti bağlayıcı ceza ne miktar para cezasına kar
şılık tutulmuş ise aynı miktar üzerinden hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilir.
Tedbir hükümlerinin yerine getirilmesi hükümlünün ihtiyarında olmayan sebepler yüzünden im
kânsız hale gelmişse hükmü- veren mahkemece bu tedbir yerine başka bir tedbire hükmolunur.
Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve 4
numaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve assubaylar hakkında uygulanmaz.
Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesi :

Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir miktar paranın
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para cezalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu, aile so
rumluluğu, meşgale ve meslekî yaş ve sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi
hususlar gözönünde tutularak tespit edilir.
Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tayin edeceği sürelerde ve be
lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde ödenme
mesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili gerektiğini de kararda gösterir.
Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten eksik olamaz.
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet Sav
cısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ
eder.
Hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içerisinde para cezasını ödemezse Cum
huriyet Savcısının kararı ile bir gün 10 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz,
ancak 10 liradan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir. Haklarında Türk Ceza
Kanununun 54 veya 55 nci maddeleri uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa
süreli bağlayıcı cezadan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilmez. Bu takdirde maddenin son fıkrası hü
kümleri uygulanır.
Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa bile yukardaki hüküm Cum
huriyet Savcılığınca uygulanır.
Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para ce
zasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur, ikinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hü
kümsüz kalır.
Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri ka/
lan parayı öderse hapisten çıkarılır.
Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü mad
desi hükmü saklıdır.
Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî, idare,
kamu iktisadî teşebbüsü ve sair kamu kurumlarının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice göre em
sallerine ödenen ücret tutarından hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra ba
kiyesi hükmolunan cezadan mahsubedilir.
Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamıyle karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili
için Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal memurluğuna verilir. Ve mal memurluğunca
Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir.
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Cezaların ertelenmesi :
Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan kim
se, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla kadar
hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkûm olur ve geçmişteki haliyle ahlâkî temayülle
rine göre cezasının ertelenmesi ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında mah
kemece kanaat edilirse, bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde ertelemenin sebebi hü
kümde yazılır.
Failin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirmemiş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis cezası
iki seneden, hapis ve hafif hapis cezası üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yasını ikmal
etmemiş olanlar ile 70 yaşına varmış ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis cezası bir seneden
hapis veya hafif hapis cezası iki seneden fazıla olmadığı hallerde de yukardaki fıkra hükümleri uy
gulanabilir.
Bâzı suçlara ilişkin cezalar ile askerî suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların erteleneme
yeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır.
llnşalıadeye tabi tutulma :
Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm
olanlar, haklarında uygulanacak rejimi, ahlâkî eğilimlerini ve gönderilmesi gereken infaz kuru
munu tespit için tüzükte gösterilen esaslar dairesinde müşahadeye tabi tutulurlar.
Müşahade süresi 60 günü geçemez.
Hükümlü, kişiliğine, sair hallerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde müşa
hadeye talbi tutulmayabilir.
infazı gereken cezaları 6 aydan aşağı olanlar müşahadeye tabi tutulmazlar.
Müşahade sonunda, müşahade merkezi hükümlüye ait dosyayı mütalâasıyle Bakanlığa gönde
rir. Müşahade sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça tâyin olunur.
Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulmasına ve ceza evlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hü
kümler, askerî ceza evleri ve cezaları buralarda infaz olunan hükümlüler hakkında uygulanmaz.
İzin :
Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezalan infaz edilmekte olanlardan :
a) Hükümlülük süresinin 1/5 ini iyi hal ile geçirenlere anasının, balbâsının, eşinin, kardeşinin
veya çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde yahut zarara
mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su baskını gibi âfetlerin vukuunda yol hariç bir günden
10 güne kadar,
b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yan açık infaz kurumlarında olup da açık infaz ku
rumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile geçirmiş olanlara
ayrıca yol hariç 72 saate kadar,
c) infaz kurumlarında hükümlülük süresinin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla salıverilmelerine
15 gün kalmış olan hükümlülere normal hayata avdetlerini sağlayacak ve iş temin edebilecek im
kânların verilmesi için çalışma saatleri içinde ve her seferinde yol hariç 8 saate kadar,
Cumhuriyet Savcısının tasvibiyle mahfuzen veya serbest olarak Tüzükte gösterilen esaslar dâ
hilinde izin verilebilir.
izinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 219)

— 11 —
(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin)

Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kaibul edilmiştir.

Madde 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

İzin :
Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz edilmekte olanlardan :
a) Hükümlülük süresinin 1/5'ini iyi hal ile gedrenHesria anasamm, 'balbasınm, eşinin, kardeşi
nin veya çocuğunun ölümiü veya 'bunlardan birinmm ciddî veya ağır 'hastalıkları halinde yaihut za
rara mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su basikını gibi âfetlerin vukuunda yol hariç bu
günden 10 güne kadar,
ib) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, y ; n açık infaz kurumlarında olup da açaik infaz
kurumlarına geçmeye hak kazananilardan hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile geçirmiş olan
lara ayrıca yol hariç 72 saate kadar,
c) İnfaz kuramilannda hükümlülük süresinin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla salıverilmelerine
15 gün kalmış olan hükümlülere normal hayata avdeltlerinli sağlayacak ve iş temin eidelbilectelk im
kânların verilmesi için çalışma saatleri içinde ve her seferinde yol dâhil 8 saate kadar,
Cumlhuriyet Savcısının tasvibiyle malhfuzen veya serbest olaı'ak Tüzükte
dâhilimde izin verilebilir.
İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır.
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İzinden dönmeyen veya izin süresini geçiren hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 299
ve müteakip maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
Madde 18. — Andlaşmalarda öngörülen hükümler saklı kalmak şartıyle yabancılar hakkında
Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların ve emniyet tedbirlerinin infazının
mütekabiliyet ve cezanın aynen uygulanacağı hususu taahhüdedilmek kaydıyle, yabancının uyru
ğu olduğu Devletin infaz kurumlarına bırakılmasına, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca karar verilebilir.
Türk mahkemelerince mahkûm edilmiş olup da hürriyeti bağlayıcı cezaları ikmal veya kısmen
veya tamamen affolunmuş yahut şartla salıverilmiş bulunan yabancılardan ayrıca emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulması veya şartla salıverilmiş olması sebebiyle Türk Ceza Kanu
nunun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümlerinin uygulanması gerekenlerden varsa para
cezaları ile her türlü şahsi hak ve yargılama giderlerini ödeyenlerin istekleri üzerine yurt dışına
çıkmalarına ve yurtta kalmaları sakıncalı görülenlerin de Cumhuriyet Savcılığının talebi ile hük
mü veren mahkemece hudut dışı edilmelerine, karar verilebilir.
Hudut dışı edilmiş yabancılar 5 yıl geçmedikçe yurda sokulmazlar.
Şartla salıverme :
Madde 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cefalarda hükümlülük süresinin 2/3 nü ve müebbet
ağır hapiste 24 yılını çekmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunanlar talep
leri olmasa dahi şartla salıverilirler.
Cezalarının infazı sırasında, ceza infaz kurumlarından firar etmiş olanların yukardaki fıkra
hükmünden yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin
4 5 ni, müebbet ağır hapiste 30 yılını çekmiş olmaları şarttır.
Yukardaki nisbetlerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı .günler de hesaba katılır.
Şartla salıverilmeyi gerektirir mahiyette ceza evi idaresi tarafından verilen gerekçeli mütalâa
hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu yerde
ki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalâayı uy
gun görürse şartla salıverilme kararı derhal yerine getirilir.
Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun görmediği takdirde gerekçesini kararında gösterir.
Bu karara karşı hükümlü, vekili, kanunî mümessili veya cumhuriyet savcısı tarafından acele
itiraz yoluna başvurulabilir.
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının bu kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentleri
ne göre infazına karar verilenler şartla salıverilmeden yararlanamazlar.
Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverilme süresinin sonuna kadar Türk
Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır.
Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nispetlinde şahsi hakları tazmin etmesi şartına talik edi
lebilir.
MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanuna aşağıda ya
zılı ek madde eklenmiştir :
EK MADDE 1. — Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ayrık olmak üzere askere alın
madan önce veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek subay
lar hakkında kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine hükmedilen bu kanunun 4 ncü madde
sinin 3 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı tedbirler ile 5 nci maddesinde yazılı para cezalarının ye
rine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır.
Bu süre içerisinde" zamanaşımı işlemez.
Cumhuriyet Senatosu
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İzinden dönmeyen veya izin Dİiresini geçiren hükümlüler hakkında Türk Cesa Kanununun 299
ve müteakip maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
Madde 18, — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 19 s — Millet Meclisi metninin 19 nou maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninm 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 3. — 1'3 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun geçici
4 ncü maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir:
Ancak; mahkemelerce hükmoliunan tazmini nitelikteki para cezalarının tahsil usul ve şeklim
gösıteren özel kanun hükümleri saklıdır.
MADDE 4. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanuna geçici
8 ve 9 ncu maddeler eMenmişjtir:
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce isledikleri suçlardan do
layı para cezasına mahkûm edilmiş veya edilecek olanlardan usulüne göre ödeme emri tebliğ edil
miş ve belli süre ieeriisinlde para cezaisini ödememiş bulunanların ilâimlan mahallin en büyük Mal
Memurluğuna verilir. Mal Memnrluğunca Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna
göre infaz olunur.
GEÇİCİ MADDE 9. — Erteleme hadleri dâhilinde olmasına rağmen hükümlü bulundukları
hürriyeti bağlayıcı cezaları ertelenmemiş veya erteleme istekleri reddedilmiş bulunanlar ayrık
olmak üzere; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkûm edilenlerden, durumları
6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında yazılı esaslara uyanlar hakkında, talebe bağlı olanaksızın hükmü
veren mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılmak suretiyle erteleme hususunda yeniden karar
verilir.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanun hiiikümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Cumhuriyet Sena tosu

(S. Sayısı : 219)

— 15

-

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin)
MADDE 3. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun geoici
4 ncü maddesine aşağıda yazılı fıkrla 'eklenımistf.r:
AncaJk; mahkemelerce hükmolunıan para cezalarının tahsil usûl ve şelklini gösteren özel kanun
hükümleri saklıdır.
MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü malddesi aynen kaibul ödiilmiıstir,

MADDE 5. — Millet Meclisi mıetninün 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maiddesi aynen kabul edilmiştir.
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