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1. — GEÇEN TUT 

Yeni Türkiye Fantisi Grup ti adına Samsun 
Milletvekili Kattıran Evliyaoğiu, İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğu'z Bekata'nın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grıvpunda yaptığı konuşmasında, par
tilerinim Bakam ve Genel Başkan Yardımcısı 
Yusuf Azizoğlu'nun şahsında partilerini renci
de ettiği ve 'bunun tamirini Başbakan Tsnıct İnö
nü'den bekledikleri halk'kmda ve 

Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı Tur
han Feyzioğlu, Kıbrıslı Rum idarecilerin and-
laşmaları ve Anayasayı bozıma çabalarına ve hu 
hareketler sonucunda elînı durumların ortaya 
çıkabileceğine, 'T ürik Hükümetinin andlaşmala-
rın tamamiyle tatbiki hususunda kesin olarak 
kararlı /bulunduğuna <ve hunu sağlamak için lü
zumlu tedbirlere tevessül ettiğine dair, demeç
te (bulundular. 

Sözlü sorular 

1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mıı, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX -63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadı'klarına dair sözlü soru önengesi, Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir, (6/734) 

2. — Antalya Milletveki İhsan Ataöv'ün, 
hakanları yurt içi ve yurt dışı gezilerinin 'bir 
programa 'bağlanmış olup olmadığına ve hu ge
zilerin çalışmalarına selkte verip vermediğine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. ('6/7135) 

Tasan 
1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu

luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı (1/659) (Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Dışişleri ve Plân Komisyonlarına) 

2. — Siyasî Partiler Kanun Tasarısı (1/560) 
(İçişleri, Adalet Anayasa ve Plân Komisyonla
rına) 

'ANAK ÖZETÎ 

Yozgat Milletvekili İsmail Ha'kkı Akdoğan'-
ııı, Adalet ve İçişleri (komisyonlarından istifa 
ettiğine dair önergesi okundu, 'bilgi edinildi. 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere •tazminat verilmesi hak'kında kanun ta
sarısının 1 nci maddesi üzerinde 'bir süre görü
şüldü ve Komisyon verilen önergelerle birlikte 
maddeyi geri aldı. 

3 . 10 . 1963 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Baş kan vekil i Mala't y a 

Fer ruh Bozbeyli Nurettin. Akyurl 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

3. — 'Tokat Milletvekili Zeyyaıt Kocameni'-
nin, Londra Tanıtma Bürosu için hin İngiliz li
rası aylıkla hir 'yer tutulması hakkında Londra 
'Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söylenti
lerin doğru olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi Turizm ive Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/736): 

Yazılı soru 
4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-

tos'iz'in, fındık ve mısır mahsulü kifaıyetei'z olan 
Karadonfe Bölgesi1 IhaUkımJm açlığa! karşı klorun -
ımıasıuı sağlamak konusunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önıeıigösıi, B'aişlbalkanlığa (gönde

rilmiştir. (7/373) 

Teklif 
3,. — Çanakkale Milletvekili Burhan Arat-

ve dört arkadaşının 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 1, 7, 11, İ3, 17, 31, 34 ve 58 nci maddele
riyle muvakkat 1 ve 3 neü maddelerinin ta
diline ve ek 1 nci madde ile muvakkat 6, 7, 
8, 9 ve 10 ncu maddelerin eklenmesine dair ka
nun te'klii'i (2/590) (Adalet, İçişleri, İmar ve 
İskân, Tarım ve Plân Komisyonlarına) 

ıSORUJ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 148 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake-

1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'- I 
nun, memleket dışına giden işçilerin çıkış sebeple
rinin giderilmesi ve kendileriyle ilgilenümesi hu- '. 
susunda demeci. ' 

BAŞKAN — Şadı Pehlivanoğlu, buyurun. 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin hassasiyetle 
ilgileneceğine emin olduğum bir meseleyi huzuru-
Miza getirmeyi zaruri addettim. Bu vesileyle bir
kaç kıymetli dakikanızı işgal edeceğimden dolayı 
peşinen özür dilerim. 

Bu arada hayretimi mucibolan bir hususu da ; 
arz etmeden geecmiyeceğim. Hilmi Güldoğan ar- ] 
kadaşımızm, şimdi arz edeceğim hususta bir neb- ] 
r/( olsun Yüksek Heyetinize bâzı meseleleri arz 1 
etmesine rağmen, şimdiye kadar Hükümet hiçbir <•. 
cevapta bulunmamış ve âdeta bu meseleyle alâka- 1 
dar olmadığı gibi bir hissi efkârı umumiyeye ve ; 
Yüksek Meclisinize karşı telkin etmiştir. ı 

Bugün başta Almanya olmak üzere, birçok 1 
Avrupa memleketlerinde 40 000 i mütecaviz Türk ^ 
isçisi bulunmakta ve binlerce talipler arasından l 
Çalışma Vekâletinin delaletiyle asgari her ay 
2 000 işçi yurt dışına çıkmaktadır. Elbette ki, bu 1 
t.kımı yani Avrupalılaşmak iştiyakına bağlamak 1 
mümkün değildir. t 

Bu arada hayretimi mucibolan bir hususu da 
arz etmeden geeemiyeceğim. Plâncılar memleketi- ı 
mizin kalkınmasını temin edecek olan plânı ya- 1 
î arlarken, esas ittihaz ettikleri ana unsurlardan ] 
m mühimmi olarak sanayi sahasındaki insan gü- | < 

relere başlıyoruz. İki arkadaşımız gündem dışı 
söz istemiştir, sırasiyle söz veriyorum. 

- I cünün artırılmasını derpiş etmişlerdir. Genç, plân
cıların harikalığı şimdiden meydana çıkmış olacak 
ki, henüz altı aylık bir tatbikat dahi neticelenme
den, Türkiyemiz sanayiine lâzım olan insan gü
cünü şimdiden Avrupa pazarlarına ihracetmeye 
başlamıştır. Elbette ki, bu gerçek şakaya taham
mül etmiyecek kadar acıdır. Meselenin bu veçhe
si ne Hükümetin hiçbir tedbir veya ilgisine şimdi
ye kadar şahidolmadık. 

Asıl benim arz etmek istediğim başka bir hu
sustur. 

Yadellere giden bu on binlerce vatandaşımı-
ı i'in Avrupa'daki durum ve mâruz kaldıkları şart

lar, gerek Hükümetimizi, gerekse Yüksek Mec
lisinizi elbetteki yakinen alâkadar eder bir husus-

Î I tur. Maalesef Avrupa'nın 4 köşesine dağılmış olan 
40 000 i mütecaviz vatandaşımıza karşı Hükümet 
tamamen bigâne bir tavir takınmakta, Avrupa'ya 
gönderdiği Çalışma Vekâletinin bir temsilcisiyle 
yetinmektedir. Takdir buyurulur ki, gönderilen 

- bu bir kişi gönül tesellisinden başka hiçbir ihti-
- yaca cevap vermeye maddeten muktedir olamı-
L yacaktır. 

Halbuki bu binlerce işçi vatandaşımız bambaş-
L ktı bir muhitle karşı karşıya kaldıklarından her 
: türlü maddi ve fikri tesislere karşı gayet hassas

tırlar. 
i Yabancı işverenlerin bu işçi vatandaşları

mıza karşı takındıkları tavır dikkatle fraki-
bedilmeye değer bir husustur. Nitekim işve
renlerin bizim işçilere daha az ücret vermekte 

• I oldukları, en ağır işleri tahmil ettikleri be-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 148 
nim gibi sizlerin ti e kulağına gelen şikâyetler 
•arasındadır. 

1. Gidenler, -sanat okulu ve sanat koluna 
mensuptur. 

2. İşçilerin sigortadan faydalanmaları, 
Hükümetin teşebbüsüne rağmen, henüz sağlan
mamıştır. 

3. Paralarını Türkiye'ye döviz olarak sok
mak için serbest borsa üzerinden muamele 
görmelidir ve kolaylık sağlanmalıdır. (Resmî 
kur 225 serbest 315.) 

Yaptığım tahkik neticesinde ve bizzat Ala-
ıııaıı işveren firmalarının bâzı mümessilleriyle 
temas etmemle, bir hususu tesbit -etmiş bulun
maktayım. Başka bdr muhite intibak edebilme 
haleti ruhiyesinin arz ettiiğ hususiyetlerden 
istifade ederek beynelmilel Komünizm propa
gandasını bu yâdelde ki, vatandaşlarımıza tek
sif etmiş bulunmaktadır. (Budapeşte Radyosu 
bilhassa işçilerimizin istirahat ettiği saatlerde 
Türkçe neşriyat yapmakta ve çaldığı Türkçe 
şarkılar arasında sahte mektuplarla komü
nizm propagandası aşılamaya gayret etmekte
dir. 

Peşinen şu hususu arz etmek isterim ki, 
Türk işçisi bu propagandalara karşı tamamen 
millî hassasiyitini ve şahsiyetini muhafaza et
mektedir. 

Türk işçisinin Türk milletinin sahibolduğu 
tarihî değer hükümleriıi'e verdiği ehemmiyet 
Almanya'da, Alman işverenleri arasında ve di
ğer memleketlere mensup işçiler arasında tak
dir ve hayranlığa vesile verdiğini tesbit etmiş 
bulunmaktayım. Yalnız yâdeldeki bu vatan
daşlarımız Anavatana 'büyük bir hasretlik duy
maktadırlar. Ruhr havzasındaki bir şirketin 
Türk işçilerine ait bir filim, göstermesi üzeri
ne filmi seyreden Türk aşiçleri, filmi göste
ren zatı omuzlar üzerinde taşımışlar ve arala
rında topladıkları paralarla kendilerine ziya
fet vermişlerdir. 

Ankara Radyosunun bu işçi vatandaşları
mız i:çin yapmış olduğu kısa dalga neşriyatı, 
maalesef parazitlere boğulmakta ve dinlene
memektedir. Alman Hükümeti bütün bu ihti
yaçları nazarı itibara alarak bâzı önleyici 
tedbirlere tevessül etmitşir. 

Alman Radyosu 15 dakikalık bir Türkçe ha
ber saatini ihdas etmiştir. 
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Bütün bunlar, 'kifayetsiz olup Hükümetin 

müsmir alâkasına ihtiyaç gösterdiği bedihi-
dir. Bendenizin bâzı tavsiyeleri olacaktır. 
Bunlar, arasında Türk Hükümeti bakanlıklar 
arasında teşkil edilecek bir mütehassıs he
yeti bu işin organizasyonu için tavzif 'etmeli
dir. 

Avrupa'daki işçi vatandaşlarımıza gazete 
kitap gönderilmeli, men sub oldukları bölgeler
den haberler tesbit edip ulaştırnialıdır. 

Ayrıca yerli filimlerimizi göstermek için 
gerekli tertibatı almalıdır. 

Memleket haberlerini bantlara alıp Alman
ya'ya gönderdiği takdirde, fabrikalar bu 
bantları yaymaya amadedirler. Bu bantlarda 
Budapeşte Radyosunun ve diğer kızıl radyola
rın yaptıkları propagandaları önleyici husus
ların bulunması da şayanı tavsiyedir. Ayrıca, 
Alman Radyosunda dalha ganiş, daha uzun 
neşriyat imkânları elde etmek de mümkündür, 

Ümidederim ki, Hükümet bu ikazımız üze
rine bu mevzudaki ataletinden sıyrılacak ve 
lüzumlu tedbirleri bir an önce ittihaz edecektir. 
Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar.) 

2. Ağrı Milletvekili Rıza Polat'ın, İçişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın gazetelere yap
tığı demeçdeki tutumuna dair konuşması ve 
içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın kendi
sine yapılan bu ve başkaca tarizlere cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Polat. 
RİZA POLAT (Ağrı) — Muhterem arka

daşlar; İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bakata' 
mesuliyet ve ciddiyet duyguları ile telifi müm
kün olmıyan beyanlarına yeni ve daha. tehlikeli 
bir Örnek vermiştir. 

İki günden beri gazetelere intikal eden 
son konuşmaları ile, bir kabinede müşterek 
mesuliyet deruhde ettiği insanları, vatanın bü
tünlüğünü parçalama gayesini güden kimseler 
olarak suçlandırması ve daha çeşitli itham
lara mâruz bırakması kendi şahsını kurtar
ma ve saııdalyasmı muhafaza uğrunda vatan 
için ne tehlikeli hareketler göze alabileceği
nin en hazin ve canlı 'örneği olmuştur. 

O bununla da iktifa etmemiş, -eli kolu bağlı 
ve kendisini müdafaa edemiyecek durumda 
olan bir insana da. tecavüz ve hareketlerde 
bulunmuştur. Hiçbir sebep yokken bu tecavüz 
ve hareketlerine Ağrı eski Milletvekili ve bıt-

168 
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gün ceza evinde bulunan Halis öztürk'üde he
def almıştır. 

Bekata'nın insanlık haysiyetine hürmet esa
sına dayanan demokratik rejimi yerleştirme 
taahhüdü ilo iş başına gehn bir Hükümetin 
âzası olduğunu düşünmek insana elem ve 
hattâ hicap vermektedir. 

Mahkûmların hak ve haysiyetleri de kanun
ların teminatı altındadır. Tecavüz edenin Ba
kan olması bu prensibi değiştirmez. 

Bu gerçekleri hiçe sayan zihniyetin adamı 
olduğu âmme vicdanında çoktan teşci 1 edilmiş 
olan Bekata gibilerin mevkilerini muhafaza et
meleri takdirinde bu memlekette Hükümetin 
ciddiyetine vo kanuna bağlılığına hiç kimseyi 
inandırmak mümkün olmaz. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın millet bünyesine saç
tığı zehiri vo ekmeye çalıştığı ikiliği tahfif et
menin asgari çaresi bu zatın dsrhal mevkiin- j 
den uzaklaştırılmasıdır. 

Başbakana bu noktadaki mesuliyetini ve 
vazifesini hatırlatmaya mecbur olduğumuzu 
ifado etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
Yalnız Riyasetin bir ricası vardır : Gün

dem dışı konuşmadır, sataşmalara vesile olup 
yeni konuşmalara imkân vermemek ve esas mev
zuu devam ettirmek için bize yardım etmenizi 
rica ederiz. 

IÇÎŞLERt BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(O. S. Ankara Üyroi) — Pek muhterem arka
daşlarım ; 

Günlerdir umumi efkârı işgal eden ve bu
gün gündem dışı söz almak- suretiyle başka 
bir yönünden huzurunuza getirilen konu etra
fında uzun konuşmıyacak ve Muhterem Baş
kanın tavsiyelerine de riayet edeceğim. 

Ancak bir hususu da tavzih etmekte 'hem 
milletin, hem de milletin gerçek temsilcisi olan 
Büyük Meclisin huzurunda isabet görüyorum. 

Benim şahsi kanaatim; demokrasi, açık fikir
lerin, gerçeklerin boğulmasına imkân veren; 
insanları karanlıklara götüren, milletin mesele
lerini konuşma imkânını ortadan kaldıran bir 
rejim değildir. (Sağdan bir ses: «dikta rejimi 
de değildir.») Böyle olunca her hangi bir konu, 
arkadan konuşarak ve muhatapların asıl konu
şacağı Meclisin dışına doğru itilerek, şahsi, indî, 
hususi ef'alin önüne partiler gerilmek suretiyle | 

3 . 10. 1963 0 : 1 
her hangi bir şekilde za'fa uğratılarak veya
hut da arızî taşıdığımız sıfatların arkasına bü
rünerek halledilmez. O haMe dürüst bir yol, de
mokratik nizam içinde parlâmento hayatında 
zaten çoktan tesis edilmiştir. Bütün yanlışların 
hiçbirisine sebebiyet vermemek için en güzel 
şey, parti gruplarının mahrem toplantılarından 
sızan yarım yamalak haberlere göre hayaller 
kurup, sonra o hayallerin üstüne yürümek de
ğildir. ( Y. T. P. sıralarından «gazeteciler iftira 
etmez» sesleri) (ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA
TA (Devamla) — Bu nevi konularda meseleyi 
ikiye ayırmak lâzım. Evvelâ arkadaşımın do
kunduğu şahsi olana, sonrada yine dokunduğu 
diğer kısma ikişer cümle ile cevap vereceğim. 
(Y. T. P. sıralarından «kimin namına konuşu
yorsun?» sesi) Parlâmento âdabında söyleme
den çok, dinlemenin de fazilet olduğunu arka
daşım bilsin. 

BAŞKAN —• Yerinizden müdahale etmeyiniz. 
SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Evvelâ siz 

yapıyorsunuz, faziletten bahsediyorıısunuz. (Or
tadan gürültüler.) 

BAŞKAN — Yerinizden lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA
TA (Devamla) — Arkadaşım, bugün Kayseri 
Hastanesinde, Yassıada mahkûmu olarak bulu
nan bir hükümlü, Halis öztürk 'ün adını buraya 
getirdi. Tesadüfen, dışarda yanıma bir arka
daş geldi, bana dedi ki; ben Halis öztürk 'ün 
yeğeniyim. Bir arkadaşın eline bir kâğıt sıkış
tırmışlar, biraz sonra kürsüye çıkıp konuşması 
ihtimıali var. Ben kendisine: «Böyle bir mev
zuda söz söylemek gerekirse benim söylemem 
lâzım sana ne oluyor, benim ise içişleri Baka
nına her hangi bir söyliyecek sözüm de yok; buna 
rağımen, bugünün edebiyatı içinde bir yer «İma 
hevesine kapıldığı için kürsüye çıkabilir, ben 
kendisiyle beraber değilim» dedi. (Bir Millet
vekili kimdir?) 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA
TA (Devamla) — Yeğeni. (Sağdan, adı ne? 
sesleri) (C. H. P. sıralarından «git öğren» ses
leri) Bu itibarla burada konuşan arkadaşımın 
fuzuli avukatlığını bu suretle bir yana iterek, 
bu konuya şu anda fazla teimas etmiyeceğim. 

— 169 — 
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Benim şahsımla ilgili noktasına gelince : 

Sevgili arkadaşlarım, ben iki şeye sonsuz hür
met ederim. Bir; milletin kendisine; İki : Onun 
gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, Türkiye Büyük Millet Meclisi
min içinden iki in-saıı, onlar bakan da ol
salar, birinin tutumundan, zihniyetinden ve 
bu zihniyeti hususi ef'aline tatbik etmesinden, 
vazifem icabı 'bâzı şeyler bilerek şikâyetçi olur
sam, bunu bir gürültü, patırtı konusu yapma
dan, buraya getirip konuşmak cesaretini göster
mek lâzımdır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Herkessin önüne bir set çekiyorlar, Senatoda 
biri diyor: Koalisyon. Mecliste ise bir arkada
şım, kendisini çok terbiyeli Ibildiğim ve ihenüz 
hiç şüphem oJlmıyan Kâmran Evliyaoğlu, yok
luğumdan da faydalanarak, rahatça konuşuyor 
ve üstelik biraz haddini de ağarak, beni muha
tap da almıyor; ben 'kendisini muhatap alıyo
rum. Mecliste her arkadaş asgari herkes kadar 
biribirlerine denk şeref ve haysiyet sahibi ol
dukları için, ben buna hürmete devam ediyo
rum (Ortadan, bravo sesleri) 

Şimdi buradan çeşitli «özler söylüyor; Ben: 
«Derler, ne derler1? Ne derlerse desinler..» de
mişim. Evet, onun başındaki bir cümlede var. 
«Dâvasına ve kendisine .güvenen insanlar için 
derler, ne derler, ne derlerse desinler.» dedim. 
Tekrar ediyorum, başını yontup gerisini almak 
tutumu ile, Evliyaoğlu arkadaşımı, kardeşi için 
söylediği sözlere de şimdi inanmıyan bir hale
ti ruhiye içinde görüyorum. (O. II. P. sıraların
dan bravo sesleri). 

Şimdi sevgili arkadaşlarını, sözümü toparlı
yorum. Ben şikâyetçiyim; Y. T. P. sinden de
ğil. işte burada C. H. P. li arkadaşlarım; ben 
Y. T. P. sinden, grupumda bir tek kelime ile 
bahsetmedim; O. K. M. P. sinden, M. P. don 
bahsetmedim. Ben bir tek şahsı aldım, ve bu 
şahsın da şahsına yapışık olan hususi cf'alinden 
bahsettim. O halde Y. T. P. niçin onun önün
de kalkan olmaya kalkıyor? Niçin onun taşıdı
ğı sıfatları kendisinin önüne perde olarak ge
tirmek istiyor da, onu Millet Meclisinin asîl 
huzuruna çıkartmıyor. (Y. T. I*, sıralarından, 
«hay hay» sesleri) tamam, şimdi birleşiyoruz, 
çok teşekkür ederim. Buna göre açınız efen
dim. 

Konuşmamda Y. T. P. sini ayırdım, grup
ta da bahsetmedim. C. K. M. P. yi, A. P. yi; 
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yani hiçbir partiyi ne hedef aldım, ne aleyhin
de konuştum. Bir tek şahsı aldım; bunları arz 
ediyorum ki, ondan da bahsetti diye kimsenin 
aklına bin soru gelmesin diye... Şimdi kimdir 
o? Azizoğlu; şikâyetçiyim arkadaşlarım. 

SIDDJK AY DAR (Bingöl) — Başvekile 
s'öyledin mi? 

İÇİŞLERİ BAKANİ HIFZI OĞFZ BEKA-
TA (Devamla) — Söyledim. 

REOAİ İSKENDEROÖLU (Diyarbakır) — 
Başvekile söyledin mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OÖITZ BERA
TA (Devamla) — Söyledim.. 

RECAt İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Ne zaman söyledin? Cevabı ne? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI 0(1 UZ BFKA-
TA (Devamla) —• Söyledim.. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın.. 
US AT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ne 

zaman konuşuldu? 

İÇlŞLURİ BAKANI HIFZI OG'UZ BERA
TA (Devamla) —. Hükümetle de konuşlum. Si
ze yanlış aksettiriyorlar. Şimdi Meclis huzu
runda da başlangıç konuşmasının cümlelerini 
söylüyorum, arkasını öğrenmek için cesaret edip 
gelsin buraya, (Ortadan, bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlarım, bir hâdise olmuş, el
bet! eki dış görünüşü belki de hoş değil, iki Bakan 
meselelerini Hükümette halleder, bu doğru. Fa
kat böyle halledilmezse ne olur? («Çekilirler» 
sesleri) arkadaşım diyor ki, 'halledilmezse çe
kilirler, bu da bir yoldur. Ama Meclis huzu
runda, millet huzurunda «doğru» ve «eğri» 
anlaşılmadan, olmaz. O halde doğru ve eğri
yi bir defa burada dile getirmeye ihtiyaç ve 
zaruret var. Doğrudan kaçan, eğriden kayan; 
T. B. M. M. için her halde itibar edilecek bir 
huy olmasa gerektir. O halde sözlerimi topluyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, şahıslarımızı, boş 
yere yuvarlak kelimelerle hedef almıyalım. 
Mesele bir vakıa olarak dile getirilmiş. Geli
nir buraya çıkılır, bir sual sorulur: «Erata-
man nasıl kaçmıştır?» cevabını aldığınız zaman 
en müfrit arkadaşı dairi ona «aferin» diyebilir-
se mesele yok. Cevabını aldığınız zaman, içi
nizde bir ukde kalır da, «buna İçişleri Baka
nı nasıl tahammül eder?» derse, işte o zaman 
mesele halledilmiş olur. 

~ 170 — 
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O halde, arkadaşlarım, meseleleri örtbas et

menin, gazeteciye, karşısına dahi çıkamadaıı 
beyanat göndermenin, hoş olmıyan kelimeleri 
ifade etmenin, siyasi hayatımızda her halde ge
lişmesine ve ananesine imkân vermemek gere
kir. Mesele milletin ilgisine, Meclisin ilgisine 
lâyıktır. Burada konuşmalıdır, sonra bir hük
me varırsınız. Bu hüküm ne olursa olsun, muh
teremdir, şayanı hürmettir. Ben Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin her vakit hakikatleri öğ
rendiği zaman en doğru kararı, hükmü verdi
ğim' ve vicdan tezahürünü göstereceğine ve 
gösterdiğine inanırını. Bu itimatla Iburaya me
sele gelinceye kadar şimdilik susuyorum. Ar
kadaşlarımın da itinalı ve ihtiyatlı olmalarını 
tavsiye ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. (Ortadan alkışlar.) 

RECAİ İSKEN'DHROCiLU (Diyarbakır) — 
Kastınız nedir efendim bundan? 

AHMET OĞUZ (istanbul).— Kfendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - - Müzakereye başlamadığımıza 
göre bir usul hakkında konuşma, movzuubahsola-
maz. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Efendim, Ki
yaset olarak kimin namına konuşmuştur; lüt
fen bunu zabıtlarda tesbit ediniz. Hükümet 
mevzularını kimin namına konuşmuştur, lütfen 
tesbit ediniz. lTsul hakkında söz istiyorum. 

İOİŞEtiRİ BAKANİ HIFZI OĞUZ BtiKA-
TA (O. S. Ankara Üyesi) — Kendi namıma. 

BAŞKAN —• Evvelâ, konuşmanız için B» 
yasotteıı müsaade almanız lâzım, konuşuyorsu
nuz. Usul hakkında da söz vermiyorum. Çünkü 
gündem dışı konuşmalar bitti, gündeme geçi
yoruz. Lütfen söz almadan.. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Kimin namı
na, konuşmuştur, lütfen tesbit ediniz. Hükü
met mevzularını kimin namına konuşmuştur, 
tesbit ediniz, zapta geçsin. OSağdaıı alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
RECAl İSKENDEROflLU (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sataşma olmuştur. 

BAŞKAN — Kime? 
REOAÎ İSKENDEROGUU (Diyarbakır) — 

Partimin bir Bakanına. Ve dolayısiyle partimi 
son cümlesiyle itham etmiştir. 

BAŞKAN — Kime sataşma olmuştur! 
RECAİ ISKENDEROĞLU (Devamla) — 

Y. T. P. sine. Son cümlesiyle dediler ki, «Y. T. 
Partili arkadaşlarıma tavsiye ederim, itinalı, 
teennili hareket etsinler...» (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturan, (Gü
rültüler). Lütfen sükûneti muhafaza edelim, 
Y. T. P. li arkadaşlarıma tavsiye ederim şeklin
de bir beyanda bulunulmamıştır. Sadece «arka
daşlarıma» şeklindedir, bu da bir sataşma ma
hiyetinde değildir, söz vermiyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 
AHMET OĞUZ (istanbul) — Reis Bey, tes

bit etmek mecburiyetindesiniz, kimin namına 
konuşmuştur ? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, mecburiyetler 
ya kanundan, ya içtüzükten doğar. Bunun dı
şında kuvvetli ses hiç kimseyi bir şeye mecbur 
edemez. (Ortadan, bravo sesleri) Evvelâ sözü
nüzün sükûnetini temin ediniz. Lütfen yerinize 
oturunuz. (Gürültüler) 

3. — Siyasi 'partiler M. Meclisi Grup Başkan -
vekilleriyim; siyasi partiler kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan 4 er üye alınmak 
suretiyle geçici bir komisyon kurulmasına dair 
önergesi 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Riyaset Divanının Yüksek Heyete sunuşları 

mey anında Anayasanın geçici 7 nci maddesi ge
reğince 2 yıl içinde çıkması muktazi kanunlar 
meyanında siyasi partiler Kanunu Meclisimize 
gelmiş ve ek gelen kâğıtlar arasında bulunmak
tadır. 5 parti grup başkan vekilleri ek gelen kâ
ğıtlar arasında bulunan bu kanun tasarısının 
gündeme alınması için bir Önerge vermişi erdir. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların ek kısmında bulu

nan ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân komis
yonlarına havale edilmiş olan Siyasi Partiler Ka
nunu tasarısı, Anayasanın geçici 7 nci maddesi 
gereğince iki yıl içinde çıkarılması zaruri ka
nunlardan bulunduğundan bir an evvel kanun
laşmasının temini maksadiyle havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan dörder üye alınmak sure- • 
tiyle teşkil olunacak geçici bir komisyonda müza
keresini arz ve teklif ederiz. 
C. H. P. Gv. Baş. V. Y. T. P. Gr. Baş. V." 

Vahap Dizdaroğlu Esat Kemal Aybar 
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M. I>. Gr. Baş, V. G. K. M. P. Gr. Baş, V. 

Kâzım Arar Ali Cüceoğlu 
A. P. Gr. Baş. V. 

Sadettin Bilgiç 
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BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr >. 
Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/544) (S. Sa
yısı : 457) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresine 
devam ediyoruz. Komisyon yerini alsın. Saym 
Bakan buradalar. Komisyon almış olduğu öner
geler üzerine mütalâasını hazırladı mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOÖLU (Eskişehir) — Hazırladık efen
dim. 

BAŞKAN —Buyurun, 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-

BUZOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşla
rım, kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının birinci maddesi üzerinde önerge veren 
arkadaşlarımızın önergeleri Geçici Komisyon ta
rafından tetkik edildi. Hemen hemen arkadaş
larımızın önergelerinin ekseriyeti Hükümet tasa
rısının 1 nci maddesini kapsıyan mahiyette idi. 
Reşit Ülker arkadaşımızmkinde ufak bir değişik
lik gördük. Fakat ayrıca tasrih etmeye lüzum 
görmedik. Onu da keza Hükümet tasarısını kap
sar mahiyette gördük. Yalnız, bu arada İhsan 
Köknel arkadaşımızın verdiği önergenin hem di
ğer Hükümet tasarısının 2 nci maddesini, kap
sıyan, hem de Hazineden, hakikaten haksız yere 
para ödenmesini önliyen bir önerge vererek on
dan da istifade etmek suretiyle şu maddeyi ha
zırladık, okuyacağım. Tasvibinize mazhar olursa, 
bu suretle 1. nci madde olarak kanuna geçecek
tir. 

(Madde 1. — Anayasa ve diğer kanunlarda, 
gösterilen hal ve şartlar dışında yakalanan veya 
tutuklanan veyahut tutukluklarının devamına ka
rar verilen, 

2. Yakalanma veya tutuklanmas sebepleri ve 

(1) 457 S. Sayılı basmayazı 27 . 9 . 1963 ta
rihli 144 neü Birleşim tutanağı sonundadır. 

haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen, 

3. Yakalanıp veya tutuklanıp da, süresi için
de hâkim önüne çıkarılmıyan, 

4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kanunda 
belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı ol
maksızın hürriyetlerinden yoksun kılınan, 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durum
ları yakınlarına hemen bildirilmiyen, 

6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya 
tutuklandıktan sonra delil yetersizliği veya eh
liyetsizlik sebeplerine dayanmış olmamak şartiy-
le haklarında kovuşturma yapılmasına veya son 
tahkikatın açılmasına mahal olmadığına veya be-
raatlerine karar verilerek serbest bırakılan, kim
selerin uğradıkları her türlü zararlar bu kanun 
hükümleri dairesinde Hazinece ödenir.) 

Okuduğum ilk 5 fıkra Anayasanın 30 neu 
maddesinde mevcut, ve bizim Geçici Komisyon
da tamamen aldığımız maddelerin aynıdır. Bu 
değişiklik 6 nci fıkradadır. Bu arkadaşlarımın 
arz ettiğim gibi, verdikleri önergelerin, bilhassa 
İhsan Köknel arkadaşımızın verdikleri önerge
den de istifade ederek maddeyi bu şekilde tedvin 
etmiş bulunuyoruz. Söz alınışken, başlık üzerin
de de arz edeyim. Onu da görüştük. Komisyo
numuzca Sayın Nihat Erim'in verdiği başlık her 
türlük dik ve sivriliklerden uzak görülerek ay
nen kabulü yönünde komisyonumuz karar ver
miştir. Onu da arz ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, arkadaşlar sual 
soracaklar. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Şurada okuduğu tasarıdan anladığıma göre, 
(Men'i muhakeme kararı verilenler, beraat edip 
serbest bırakılanlara bu tazminat verilecektir.) 
denmektedir. Beraat etmeyip muayyen bir mah
kûmiyete mahkûm olduğu halde, daha fazla yat
mış olanlara verilip verilmiyeceği hususunda bir 
sarahat yoktur. 2 sene mahkûm olmuş da 5 se
ne yatmış ise 3 sene için verilip verilmiyeceğine 
dair bir sarahat yoktur. Bunu açıklamalarını is
tiyorum. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET ASBUZ-

OĞLU( Devamla) — Ceza görmüşse tutukluluk 
hakkı pek tabiî hâkimde devam edecektir. Suçlu
luğu sabit olduğu takdirde; ama, avukat arkadaş
ların^ hâkimlik yapmış olan arkadaşlar takdir 
ederler. Bidayette çok ağır cezayı müstelzim 
ahvalden gibi görünen ve o suretle seyir takibe-
derken, aylar geçer sonunda tahfif edici veya su
çu belki de daha çok azaltıcı bir sebep çıkar, bu 
suretle az ceza verilir. Bunlar daha çok tatbi
katta görülüyor. Suçlu olduğu belli oluyor. Ar
tık bunlara ayrıca bir tazminat vermeye komis
yonun gönlü razı olmadı. Yani suçlu olduğu, su
çu işlediği belli. Biz suçsuzlara tazminat veri
yoruz. Suçlu olanlar böyle bir şeye mâruz kalır
larsa ki, bu çok ender olur, dedik ve onlara taz
minat verilmesini uygun görmedik, dâhil etme
dik. Komisyonun görüşü budur. 

BAŞKAN — Söz istiyenlere ayrıca söz vere
ceğim. Sayın Halil özmcn, siz sual mi soracak
sınız? 

HALİL ÖZMEN — Hayır efendim. Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü lütfen, 
sual var. Buyurun Reşit Ülker. 

REŞtT ÜLKER (İstanbul) --- Takdir buyu
rursunuz, böyle hızlı okunmuş, gayet önemli bir 
madde üzerinde ciddî bir mütalâa söylemenin 
zorluğu vardır. Bunu nazarı itibara alarak ko
nuşuyorum. İadei muhakeme neticesinde beraet 
etmiş olanlar, şu ifade tarzının içine girmiyor. 
Tasarının içine girmiyor. Bu hususta siz ne dü
şünüyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Devamla) — İadei muhakeme 
de suçsuzluğu sabit oluyor, demektir. Bu varsa 
otomatikman onu yapan bir kanun yoludur. Bu
rada ayrıca kanun yolu ile tasrih edilmesine lü
zum yoktur. İadei muhakemede sanradan yazılı 
emirde, tashihi kararlarda beraet edecek olursa, 
pek tabiî neticeyi almış demektir. Bu maddenin 
hükmü içerisine girer. Kanun yollarının hepsini 
yapmaya lüzum görmedik. Biz bir fayda görme
dik. 

BAŞKAN — Size bir sual daha var. Buyu
run Asım Eren. Sorunuzu sorun. 

ASIM EREN (Niğde) — 2 sual arz edece
ğim. Komisyonun tedvin şeklinin nihayetinde 
mahkûm olanlara dahi şâmil olacak şekilde sa-

3 . 10 . 1963 O : 1 
dece, bidayetteki usul hataları sebebiyle Devle
tin tazminat vermeye mecbur olması gibi bir 
mâna çıkıyor. Yani sonunda mahkûm olsa bile 
bidayette komisyonun 5 fıkrasında zikredilen 
hatalar işlenmişse tazminat verilebilir, deniyor. 
Bu böyle midir? 

2 nci maruzatım deliller hakkında komisyon 
ne gerekçesinde, ne de metninde bir hüküm ge
tirmemiş. 

KOMİSYON ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLÜ (Devamla) — Ne hakkında? 

ASIM EREN (Niğde) — Tevkif edilenin 
muayenesi neticesinde akıl hastası olduğu anla
şılırsa.... 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET ASBUZ-
OGLU (Devamla) — Vardır efendim metni
mizde. Bir daha okuyayım, göreceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, siz hazırladığınız 
metni Riyasete tevdi ediniz, biz ağır ağır tekrar 
okuyalım, arkadaşlar yazsınlar, bir yanlış an
lamaya mahal kalmasın. 

Komisyonun hazırladığı yeni metni tekrar 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 1. —• 1. Anayasa ve diğer kanun

larda gösterilen hal ve şartlar dışında yakala
nan veya tutuklanan veyahut tutukluluklarının 
devamına karar verilen; 

2. Yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; 

3. Yakalanıp veya tutuklanıpta kanuni sü
resi içinde hâkim önüne çıkarılmıyan; 

4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kanunda 
belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı ol
maksızın hürriyetlerinden yoksun kılman; 

f). Yakalanıp veya tutuklanıpta bu durum
ları yakınlarına hemen bildirilmiyen; 

6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya tu
tuklandıktan sonra delil yetersizliği veya ehli
yetsizlik sebeplerine dayanmış olmamak şartiyle, 
haklarında kovuşturma yapılmasına veya son tah
kikatın açılmasına mahal olmadığına veya bera-
etlcrine karar verilerek serbest bırakılan; kimse
lerin, uğradıkları her türlü zararlar bu kanun 
hükümleri dairesinde Hazinece ödenir. 

Geçici Komisyon 
Üye Başkanı 

Şevket Asbuzoğlu A. Akşit 
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BAŞKAN — Komisyonun .hazırlamış oldu

ğu metin üzerinde sırası ile Halil öznıen, Ali 
Dizman, İsmail Hakkı Akdoğan, Mahmut Ali-
canoğlu, Talât Oğuz ve Reşit Ülker söz iste-
ımişlerdir. 

IBuyurun 'Sayın Halil Özımcn, 
H A T J Î L ÖZMEN (Kırşehir) — Muhteremi. 

arkadaşlar, süresinde 'hâkim 'önüne '(.;ıkanla
nı vyan kelimesini bu kanuna koyduğumuz za
man tereddütleri uıucihohır. ;SeJbelbi şudur: 
Sıüç "işliyen kimse, 24 saat içerisinde 'hâkimin 
önüne çıkarılacaktır. Bu meJchuri 'bâr kaide
dir, emirdir. (Böyle Ibir maddeyi buraya yazar
sak, sanki bu kanun evvelki maddelerini değiş
tirmiş gilbi görülebilir. Ve İhmaller olabilir. 
Onun için muhterem komıisyiondan rica .ediyo
rum, müddetinde, süresinde, hâkim önüme 
çıkarılamıyan kelimesini koymasınlar huraya, 
Kanunları tatbik ederken sanki o '24 saatlik 
.mecburi müddet çıkmış gibi göinilebilir. 

Arkadaşlar, elimizde ibulunan Anayasa, (bil
hassa şahısların, ferdî şahsiyetlerin, kişilerin 
özelliklerine ehemmiyet vermiştir. Bu, itibarla' 
zedelemiyeliım, Iburayı Tülce Heyetinlize arz 
ediyorum. 

İkinci husus da şudur: Anayasa, veya di
ğer kanunlarda gösterilen hal ve şartlar dışın
da, yakalanan, geJçen celsede arz «itim işitim. Tü- • 
ce Heyetinize; kanun dışı değil, kanunun İçin
de de yakalama yardır. Eğer aleyhinde su!ç 
işlediği (hususunda kuvvetli deliller, emareler 
ve Ibelirtiler bulunursa, hazırlık tahkikatı sı
rasında Cumhuriyet Savcısı sulh hakimine suç 
işliyen 'bir kişiyi te'vkif elttıiHelbiMr. Ama bu 
hazırlık tahkikatıdır >ve deliller de vardır. 

Muhterem arkadaşlar, son soruşturma sıra
sında ve muhakemede bu deliller, hazırlık tah
kikatında olan 'emareler ye kuvvetli deliller 
Ihepsi sıfıra müncer olur ve arkadaş veyahut 
suçlu olan kimse beraet 'eder, teımize çıkar. 
O 'hallerde vermıiyecek miyiz tazminatı? 'Muh
teremi arka.daşl arım dan da bu hususu rica edi
yorum. 

•Bu iki 'hususu aydınlatmak için söz almış
tım. Hepinizi'hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
ALt DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka-, 

dağlarım, tasarının sistemine göre 'birinci 
madde genel olarak kimlerin tazimim at ıtalehe-
de'bile'ceklermiıgöstermıektedİr. 
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Dördüncü madde ise, bu ta-ztminat talehetme 

hakkını kendisinde .gören kimselere tazminatın 
ne nisbette tâyin edileceğini (belirtmektedir. 

4 ncü maddeyi bir defa daha huzurumuzda 
okuyorum : 

«Tazminatın miktarını tâyinde, zarar tale
binde (bulunanların, 1 nci maddede yazılı işi cim
lerin yapılma-sına sebebolan ihmali veya ku
surlu hareketler de navara alınır. Tazminat 
talebine esas olan işlemlere, tamamiyle kendi 
ihmali veya kusurlu hareketleri ile sehebolan-
laratazm'inat verilmez.» 

Şihıdi komisyon bu maddeye girmiesi lâzım -
gelen bir hükmü de alıp «suç İşlemediği sahi t 
'olduğu takdirde tazminat 'verilelb'ilir» diyor. 
Bana, kalırsa; I nci 'maddeyi Hükümet tasarı
sındaki gibi aynen kahul etmek, ancak 4 ne il, 
maddeye komisyonun şimdi 1 nci Imaddenin 
son fıkrasının koyduğu şartları veya ona ben
zer şartları koyarak, kanunu hu sistem dâhi
linde tanzim etımek daha uygun olacaktır. 
'Böylece 1 nci madde gereğince, Iberaet edenler, 
cezasından fazla «eza alanlar, takipsizlik kara
rı alanlar, son soruşturma, açılmasına im ah al 
olmadığı yolunda karar alanlar da tazminat ta
lehetme hakkına sahibolacak kimseler .olarak 
1 nci 'maddede görülecektir. Ancak 4 ncü mad
de de hu kahîl kimselerin fiillerinin suç olma
dığı, veya, kendilerinin suçla hilçlbir gün a ilgi
si bulunmadığı anlaşıldığı takdirde tazminata 
hak sahibi 'olabileceklerini derpiş edelbitir. Kal
dı ki, maddesi geldilği zaman arz edeceğim, me
tinde 'bunu daha vazıh Ibir şekilde ive daha. zi
yade komisyonun arzusuna u.ylgun bir '.şekilde 
tanzim etmek de mümkündür. (Bu itibarla ko
misyonun 1 nci maddeyi, dün arz elttiğim, bir 
önerge İle Hükümet tasarısını aynen, ancak 
komisyonun sistemine uyjgun olarak, yani 1, *2, 
.'>, 4, 5, fi diye sıralamıştım. 'O seki I d eki. öner
gem ka'bul edilirse 4 ncü maddede şimdi ko
misyonun düşündülğü olan değişikliği yapmak 
've bu şekilde sisteme daha uygun 'olarak hare
ket etmek imkânını hulalbiliriz. Bunu temin 
için bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü 
ist'irha>m edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Vozgal) — 

Ook muhterem arkadaşlar. 
Evvelâ, komisyon, bu kanunun birinci madde

si üzerindeki müzakerelerde Tüksek Meclisinizin 
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müzakereler esmasında görüşü tebellür ettiği hal
de, önergeleri tetkik etmek için geri almış, fakat 
aşağı - yukarı hiçbir değişiklik yapmadan bir 
Meclisin görüşüne pek cüzi uygun hareket etmek 
suretiyle, diğer görüşlerini bir kenarda bırak
mak şeklinde hareket etmiş ve yeni bir tasarı ge
tirmiştir. Bu tasarıdan üç husus çıkarılmıştır. 
Hükümet tasarısına nazaran mahkûm olup da tu
tuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden fazla 
elan kısmı tasarıdan çıkarılmıştır. Hükümlülük 
süresinden fazla olan veya tutuklandıktan sonra 
sadece para cezasına mahkûm edilen kısmı da yi
ne aynı şekilde Hükümet tasarısında mevcudoldu-
ğu halde komisyon bu hususu çıkarmıştır. 

Komisyon burada bu kısımları çıkarmakla da 
iktifa etmemiş, bir de yeni hükümler getirmiştir, 
bu hükümlerden bir tanesi, delil kifayetsizliği, di
ğeri de ehliyetsizlik. Ehliyetsizlik hususundaki 
komisyonun görüşüne iştirak etmek mümkündür, 
ediyoruz. Ancak, delil kifayetsizliği şeklinde ele 
a.'dığı husus çok tehlikeli olacaktır arkadaşlar. Dü
şünelim ki, bir kimsenin, öldürmeye teşebbüsten 
hakkında dâva açıldı. Dâva sonunda 5 yıl mev
kuf bulundu. 5 yıl sonra öldürmeye teşebbüse 
dair delil kifayet etmedi, ama yaralamadan mah-
Isûm olda. Delil kifayetsizliği vardır bu kararda. 
öldürmeye teşebbüse dair deliller tam toplanama
mış veya kifayet etmemiştir, mahkûm edilememiş
tir. O halde delil kifayetsizliği şekliyle bir karar 
verilecek. Yaralamadan dolayı iki ilâ dört aya 
mahkûm edilmiş olsa, beş sene müddetle ceza evin
de yattığı müddetin tazminatı kendisine hiçbir su
retle ödenemiyecektir. Delil kifayetsizliğini doğ
rudan doğruya, muayyen bir suçla hakkında âm
me dâvası açılır ve o suçtan dolayı da delil kifa
yetsizliği yüzünden beraet ederse, belki bunun için 
düşünmek mümkündür. Ama bunu her dâvada ay
rı ayrı tatbik etmek mümkün olmıyacaktır. 
Bu bakımdan esasen, biraz evvel sayın arkadaşı
mın da arz ettiği üzere, tasarının 4 ncü madde
cinde bu tazminatların faillerin kendilerine atfe
dilebilecek ihmal ve kusurları muvacehesinde 
azaltılabileceğine bazan da tamamen kaldırılabi
leceği nazarı itibara alınmış bulunduğuna göre 
iu-tık delil kifayetsizliği mevzuunuıı mevcudiye
tinde bit* fayda mülâhaza edilmemektedir. Bu 
bakımdan dün yapılan müzakerelerin ışığı altın
da Sayın Komisyon üyelerinin Meclisin umumi 
teamülüne uygun olarak; tasarının birinci 
maddesini Hükümet tasarısında olduğu gibi ay-
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nen kabul etmesini ve bu yolda bir teklif getir
mesini... Bunun dışındaki hareketler Mecliste
ki yapılan müzakereleri uzatmaktan başka bir 
şeye yaramıyacaktır. Çünkü, Yüksek Heyetini
zin, Anayasanın ruhuna ve metnine uygun bir 
metin olarak Hükümetin hazırladığı 1 nci mad
deyi kabul etmek azminde olduğunu kendilerine 
l-atırlatır, bu yolda hareket etmelerini istirham 
(derim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN - - Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlar; komisyonun getirdiği 6 ncı 
madde üzeninde bilhassa durmak isterim. Münde-
recatı şu kanun dairesinde yakaladıkları veya tu
tuklandıktan sonra, delil yetersizliği veya ehli
yetsizlik sebeplerine dayanmış olmamak şartiyle 
haklarında kovuşturma yapılmasına veya son tah
kikat açılmasına mahal olmadığına..) Maddeyi çok 
muğlâk görüyorum. Dün yine uzun uzadıya izah 
ettim; beraet kararının verileceği sebepler ma
lûm. Delil yetersizliği tâbiri bir bakımdan, İsma
il Hakkı Akdoğan arkadaşımızın temas ettiği gi
bi, delil vardır. Fakat tam mânasiyle kanaat-
bahş değildir. Bir bu vardır, bir de tamamen 
maznunun kendisine isnadedilen fiilinden dolayı 
hiçbir surette kanaat verecek derecede delil yok
tur. Birisi bu. Bu ki, doğrudan doğruya maz
nunun masumiyetini, tamamen suçsuz olduğunu 
ifade eder ki, bir savcı vereceği kararda, bir sor
gu hâkiminin vereceği menimuhaJkeme kararın
da bir mahkemenin de vereceği beraet kararında 
mutlak ve mutlak bunlar zikredilir. Şimdi delil 
yetersizliği ve ehliyetsizliklerden gayri bir savcı 
veya hâkim, hangi sebeplere müsteniden soruş
turma veya kovuşturmanın açılmasına mahal ol
madığına veyahutda iberaete (karar verebilir. Dün 
arz ettim, yine tekrar edeyim. Delil vardır, fa
kat dün yine arkadaşlarımızdan Reşit Ülker ve 
Talât Oğuz arkadaşlarımız da temas ettiler. Var
dır, fakat maznuna isnadolunan suçun mahiyeti 
sonradan değişmiştir, hukukî mahiyet arz etmiş
tir; ceza kısmından çıkmış, hukukî mahi
yet ve vasıf arz etmiştir. Savcı, bilmec-
buriye maznun hakkında, kendisinin ika 
ve irtiikâbeylediği iddia olunan suçtan do
layı hakkında soruşturma ve kovuşturma açıl
masına mahal olmadığına karar verecektir. Ve yi
ne suç unsurlarının noksanlığından takibata ma
hal olmadığına aynı sebeple karar verecektir. 
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Peki; bunları ne yapacağız şimdi burada? Şu 
maddenin metnine göre ortada delil var, hâdise 
ve fiil var... Bunu maznunun işlediği de yine an
laşılıyor. Fakat suç unsurunun noksanlığından 
dolayı, ki cezada kaidedir, bir sucun suç olduğu
nu ve cezaya bağlanabilmesi için, kabul edilmek 
için mutlak surette madde metninde de şart ko
şulan suç unsurlarının hepsi birden tekemmül ve 
tekevvün etmesi lâzımgelir. Görüyoruz ki bu, 
kovuşturma yapılmasına veya son tahkikatın açıl
masına mahal olmadığına dair verilen kararlar 
kül teşkil edecek ve hakikaten dün arz ettiğimiz 
gibi buna muhatabolan, bu tazminat iddiasında 
bulunan şahıslara tazminat verilmekle, hem taz
minatı hükmedecek mercileri içinden çıkılamıya-
Gak hale sokacak, hem de Devlet bütçesi dahi kâ
fi gelmiyecektir. Sonra, dün yine bir nebzecik 
arz ettim: Böyle bir mevzuu, madde hükmüne 
bağlarken sadece ve sadece tahkikatın, kovuştur
ma yapılmasına veya yeni terimle soruşturması 
yapılmasına mahal olmadığına dair savcıların ilk 
tahkikatta sorgu hâkiminin vereceği kararlardan 
başka türlü kararlar da vardır. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunumuzda, bilhassa Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunumuzun 253 ncii mad
desinde, hâkimin nihai karar olarak vereceği ka
rarlar tadadedilmiştir. Ne der? «Maznunun ya 
mahkûmiyetine ya beraatine veyahut duruşma
nın muvakkaten tadiline veyahut da dâvanın 
düşmesine karar verir.»... Demek ne oluyor? Ka
nunumuza göre bir hâkim nihai karar olarak 
dört türlü karar veriyor. Şimdi bu Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunumuzun 253 ncii madde- I 
sinde saydığı nihai karar şekilleri ile, şimdi ko
misyonun getirdiği şu kararın metnini mukaye
se edelim. Sadece ve sadece mahkemelerce veri
len beraat kararını alıyor. Gelelim diğer nevile-
re. Maznun kendisinin ika ve irtikâbeylediği 
fiilden, suçtan, cürümden dolayı Anayasanın 30 
ucu maddesinde tadadettiği esaslar, şartlar dâhi
linde ve yine bu kanunumuzun, kabul ettiğimiz 
bu kanunun içinde saydığı şartlar dâhilinde tev
kifine karar verildi. Maznun yatıyor... Son tah
kikat dediğimiz, yani son soruşturma mahkeme 
safahatidir ki, devam ediyor... Sonunda, hâkim 
de baktı ki, isnadolunan suçun mahiyeti sonradan 
toplanan dedillerle değişmiştir, değiştiği takdir
de de, bu suç hakkında müruruzaman işlemiş
tir. Müruruzaman işledi... E, hâkimin vereceği 
karar nedir? Dâvanın düşmesine karar vermek- j 
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ten ibarettir. Maznun da yatıyordu. Yattı bir 
senedir... 6 aydır, ağır cezalı mevaddır diye yat
tı. Öldürmeye teşebbüs diyelim. İlk ve hazırlık 
tahkikatları epeyce sürdü ve neticede de dâvayı 
neticeye bağlıyamadan, en son dakikada suçun 
vasıf ve mahiyeti değiştiği için daha az bir ce
zayı müstclzim bir fiil haline kalbolunduğıı için, 
baktı ki hâkim, dâva 'müruruzamanı cereyan et
miş, dolmuş... Vereceği karar nedir? Düşme ka
rarıdır. Maznun yattı ve kurtuldu, çıktı. Ne 
yapacağız arkadaşlar? Bu bir, 2 ncisi suçların 
tasnifinde arkadaşlarımız bilirler, şahsi dâva ika
mesine bağlı, hem. şahsın şikâyetine bağlı ve hem 
de âmme namına takibatı müstclzim olan fiiller 
ve suçlar ve bir de doğrudan doğruya âmme na
mına takibi müstclzim suçlar diye kanunlarımız
da tasnif edilmiştir. Şimdi elimizde öyle bir suç 
nevi vardır ki, dolandırıcılık fiilini alalım, 
503 ncii madde. Âdi suiistimali alalını, 508 nci 
madde; zina suçunu alalım 440, 441 ve 442 nci 
maddeler. Bütün bunlar nedir? Ben bütün bun
lardan size basit birer misal veriyorum. Bunlar, 
hem şahsi şikâyete bağlı, hem de Amme namına 
takibatı müstclzim olan yani savcılık tarafından 
re'sen tahkikatı yapılıp, şikâyet vâki olduktan 
sonra, iddianame ile mahkemeye sevkı icabeden, 
sevkı mecburi olan suçlardır. 

Fakat, dâvayı açtık, yahut bir hazırlık tahki
katına tabi tuttuk, hazırlık tahkikatı yapıldı. 
Mahkemeye; dâvayı açmadan veya açtıktan sonra, 
yine Anayasanın 30 ucu maddesinde tadadedilen 
tutuklama şartları burada mevcuttur. Kaçmak 
ve kaçmayı kuvvetli gösterecek deliller vardır, 
mahkûmiyetini mucibolacak kuvvetli deliller de 
vardır. Binaenaleyh, tevkifi mucip sebepler mev-
cudolunca, hâkim tevkife karar verdi ve muha
kemesi de tutuklu olarak devam ediyordu. Fakat, 
öyle bir safhaya geldi ki, tatbikattan yetişen ar
kadaşlarımız bilirler, avukat arkadaşlarımız bilir
ler, en. sonu geldiği zaman, bakar ki, şahıs karşı 
tarafla anlaşmıştır. Yahut rızası tahtında, yahut 
maddeten tatmin edilmek suretiyle veya telıdid-
edilmek suretiyle, ne suretle olursa olsun, dâva
sından vazgeçmiştir. Demek isterim ki, buna, mi
saller çoktur. Binaenaleyh bendenize göre» yani 
bu mevzu üzerinde ne kadar konuşursak konuşa
biliriz. O itibarla bendeniz de eski bir tatbikatçı 
arkadaşınız olarak bunları Oeza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 253 ncii maddesinde ve yine 
Oeza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 163, 
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164, 197, 177 ve mütaakıp maddelerini söyle hep
sini göz önüne alarak dün verdiğim bir önergey
le bu madde hakkında bir teklifte bulunmuştum. 
Teklifimin örneği yanımda yok. .Fakat hatırladı
ğıma göre, şöyleydi. Komisyonun getirmiş oldu
ğu maddenin birinci metnini, 1 nci fıkrasını ala
rak, i nci fıkrası üzerinde betahsis tadilâtı teklif 
etmiştim. Hatırımda kaldığına göre şöyledir : 
Madde 1, fıkra 1 : «Anayasa ve diğer kanunlarda 
gösterilen hal ve şartlar dışında yakalanan veya 
tutuklanan veyahut tutukluluk halinin devamına 
karar verilen, - pek iyi hatırlanıl yorum her hal
de teklifim komisyondadır - verilenler, sonradan 
verilen kararla, hangi karar savcının verdiği ta
kipsizlik kararı, sorgu hâkiminin ilk tahkikat ne
ticesinde vereceği meııimuhakemc kararı son 
tahkikat sırasında mahkemenin vereceği beraet 
kararını ve saireyi kastederek, tutukluklarına ka
rar verilenlerin, sonradan verilen bir karar ile 
(hangi kararla olduğunu arz ettim) savcının, sor
gu hâkiminin ve mahkeme.hâkiminin "verdiği, ta
kibata mahal olmadığı şeklinde olan, menimu-
hakemesine, 'beraetine gibi o misüllû kararlarla, 
tamamen suçsuz olduğu anlaşılanlara... ki, zaten 
'bundan böyle her hâkim bu misüllû karar verir
ken mutlak surette dikkat eder ve kararını da o 
şekilde yazar. (Jünkü, aksi takdirde iltibasa, ihti
lâfa meydan vereceğini hesaplar ve kararını da 

o şahsın hakikaten tam mânasiyle suçsuz mudur, 
masum mudur, deliller pek kanaatbahş değildir, 
bir hâdise vardır. Veyahutta hukukî mahiyette
dir, şudur - budur diyerek kararını daha sarih, 
daha vazıh yazar ve o kararlarda bu şahıslara ha
kikaten bihakkın tazminat verilmesi lâzım mıdır, 
değil midir, kolaylıkla da anlaşılır. Bunun için 
bendeniz sadece ve sadece bu maddeyi, fıkrayı, 
aynen komisyonun fıkrasını alarak sadece bir ilâ
ve yapmıştım. Karar verilenlerin, sonradan veri
len kararla tamamen suçsuz oldukları anlaşılırsa, 
tazminat versin... ki, bu kendi kanaatimce ve o 
kadar da eminim ki; ilerde bunun tazminata hük
medecek merciler için, en güzel bir kolaylık ve en 
güzel bir madde olacağı kanaatindeyim. Komis
yonun ve diğer konuşan arkadaşlarımın fikirleri 
de muhteremdir, fakat anladım ki, komisyonda 
bulunan arkadaşlarımız bu teklifimize metinle
rindi? yer vermemişlerdir. Bununla beraber tak
dir sizlerindir. Ancak şu maddede ısrar ve tek
rar ediyorum, ve bilhassa arz ediyorum ki, birin
ci cümle ile sonuncu cümlelerin birbirini tutma-
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dığı kanaatindeyim. Bunun tatbikatı da çok zor 
olacaktır. Her önüne gelenin, tutukluluk veya 
beraet veyahut takibata mahal olmadığı kararı 
aldıkları takdirde, bu mercilere gelip tazminat ta
lebinde bulunacakları muhakkak olduğu kanaa
tindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim

selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının müzakeresinde Ceza işleri Genel Müdürü 
Melih TCzgü'nün temsil yetkisini haiz bulundu
ğunu arz ederim. 
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Adalet Bakanı 

Ankara 
Abdülhak Kemal Yörük 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Söz sırası Sayın Talât Oğuz'dadır. Buyuru

nuz. 
TALÂT OCîUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlarım, komisyonun getirmiş olduğu şekil üze
rinde bir mâruzâtta bulunmadan evvel, pek kısa 
olarak Sayın Halil. Özmen ve Alicanoğlu arka
daşlarımın bu madde üzerinde sebk eden bâzı 
mütalâalara temas edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bugün müzakere
sini yapmakta olduğumuz şey, sadece komisyo
nun getirdiği metin üzerindedir. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Çünkü, bu mevzuda uzun uza-

dıya, konuşmalar olmuştur. Lütfen konuşmala
rınız bu şekilde olsun. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Usul Kanu
nuna göre, tâyin edilen müddet içerisinde, 24 sa
at içerisinde sulh hâkiminin önüne çıkarılması 
iktiza eder. Bu haller dışında, maznunun sulh 
hâkimi önüne çıkarılmadığı haller de mevcuttur. 
Meselâ; jandarma bir maznunu getirir, karakol
da 24 saat veya 48 saat tutar, sulh hâkimi önü
ne çıkarılmıyabilir. Bu bakımdan, 1 nci madde
nin 4 ncü bendindeki hüküm tamamen doğrudur 
ve Anayasanın ruhuna uygundur. Komisyonun 
getirmiş olduğu şekil üzerinde görüşlerimi arz 
ediyorum. 

Evvelemirde komisyonun getirmiş olduğu şe
kil, Mahmut Alicanoğlu arkadaşımın ifade ettiği 
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gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda kul
lanılmış olan tâbirlere tamamen aykırıdır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda kovuşturma ya
pılmasına mahal olmadığına, diye bir tâbir yok
tur. 163 ve 164 ncü maddelerde takibat yapıl
masına mahal olmadığına, diye bir tâbir vardır. 
Bu tâbirin buna konulması iktiza eder. Gene 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda son tah
kikatın açılmasına mahal olmadığına, diye bir 
tâbir yoktur, menimuhakeme kararı vardır, ki, 
bunu sorgu hâkimi verir. 

Komisyonun da bu tâbiri kullanması iktiza 
eder. Diğer hususlara gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, dünden beri bu 
madde üzerinde uzun uzadı ya müzakere ediyo
ruz. Bir kısım arkadaşlarımız; beraetin; mcni-
muhakemesinin ve ademitakip kararınım Anaya
sanın 30 ucu maddesi dışında kaldığını ve buna 
mâruz kalanların tazminat talebinde bulunma 
haklarının olmadığını iddia ettiler. Bir kısmı da 
aksi görüşü savundular. Biz, eski görüşümüz 
üzerinde ısrar ediyoruz. 

Şimdi burada komisyonun hazırladığı şekil 
üzerinde birbirine zıt iki şekil oluyor. Kanun 
dairesinde, yani kanunun Anayasanın 30 ucu 
maddesinin ve diğer kanunların tadadettiği şart
lar dairesinde, hâkim bir adamı yakalıyacak, tev
kif edecek ve bu adam gösterilen sebeplerden 
dolayı beraet ederse, kendisine' tazminat verece
ğiz. Hem kanun dairesinde yakalayacağız, tutuk-
1 uyacağız ve hem de, beraet ederse tazminat ve
receğiz. Olmaz öyle şey arkadaşlarım. Bu birbi
rine zıt ve hukuk prensiplerini alt - üst eden bir 
hükümdür. Kuvvetli delillerin bulunması halin
de tevkif ediliyor. Demek ki, adamın aleyhine 
deliller ve emareler var ki, tevkif ediliyor. Nasıl 
tazminat veriyorsunuz kendisine? Diğer taraf
tan, delil yetersizliğinden ve ehliyetsizliğe da
yanmamak şartiyle zaten Ceza Kanununun 
46 - 47 nci ve buna taallûk eden maddeleri eh
liyetsizliği tadadetmiştir. Ehliyetsizlik hallerin
de cezai mesuliyetin olmadığı Ceza Kanunu pren
siplerindendir. Bunu, l)iı kanuna koymaya lü
zum yoktur. 

Muhterem komisyondan istirhamımız şu: 
Bu maddeyi geri almak suretiyle, Kurucu Mec
liste bu maddenin, sözcülüğünü yapan Muam
mer A'ksoy'un ve Turan Güneş'in komisyonda 
dinlenip mütalâaları alındıktan sonra bu mad
denin tedvin edilecek sekli ile Yüksek Huzuru-
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imza getirilmesini istirham ediyorum. Aksi tak
dirde bu madde tatbikatta ihtüâtlara sebebiyet 
vermesinden başka adliyecileri çok güç bir 
duruma sokacaktır. Mâruzâtım bundan ibaret
in-. 

SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Muam
mer A'ksoy'un dinlenmesine lüzum yok, zabıt

lar var. 
BALKAN — Kâl'i muhterem arkadaşlar, lüt

fen sükûneti muhafaza edelim. Sayın Ülker. 
IİKŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, komisyona evvelâ teşekkür ederiz. 
Dünkü müzakerelerin ışığı altında Hükümet 
tasarısına hemen hemen uygun bir şekilde ve 
Hükümet tasarısının dışında teklif ileri süren. 
arkadaşların da mütalâaları nazarı itibara alı
narak maddeyi formüle etmiş bulunuyorlar. 
Yalnız bir i'ki noktaya da vuzuh vermek icabe-
diyor. Bunlardan birisi iadei muhakame mese
lesidir. Filvaki Sayın Komisyon sözcüsü, 6 ııcı 
bendin içerisinde iadei muhakeme suretiyle, 
beraet edenlerin de anlaşılması lâzımgeldiğini 
ifade etmişlersede bu yazış şeklinden bu mânâ
yı tam çıkarmak mümkün değildir. 

M Ki IM UT GÖKER (Kayseri) — 5 nci mad
de geliyor ayrıca. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O zaman baş
ka, ben olmadığını ifade ederek söylüyorum, 
ve ayrıca şu. noktada da ısrar ediyorum. 

Hat ı ılıyacaksınız Yüce Mecliste, Anayasa 
Mahkemesine! üniversiteden üye almak mese
lesi Ibir, birde şu 30 ncu maddenin son fıkrası
nın,mânâsının no olduğu üzerinde Kurucu Mec
lis zabıtlarının bir mânâ ifade etmediği tatbi
katla meydana çıkmıştır. Binaenaleyh, «efen
dim, biz bunları zapta geçirdik, komisyon, söz
cüsüne sorduk, böyle cevap verdiler.» şeklin
deki bir mütalâaya bugüne kadar yaptığımız 
tatbikat ve emsalleri dolayısiyle, bendeniz ka
tılmıyorum. İnşaallah biraz sonra bu husus 
fi nci bende sarih şekilde ilâve edilirse mese
lede, bendeniz de tatmin olacağım. , 

Diğer ıbir nokta: 6 nci bendde «kanun daire
sinde yakalandıktan, sonra» deniyor. Filvaki 
Sayın Mehmet Göker arkadaşımız da konuşur
ken daha yukarıki fıkrada'kiler «kanunsuz ya
kalanmalar, usulsüz yakalanmalar» olduğu için 
6 nci bendin usullii, yani «kanun dairesinde ya
kalanıp da neticelen» haksız yakalandığı an-
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laşılması halini ifade etmek için kullanıldığı 
söyleniyor ama hu tatbikatta Ibiraz evvel söy
lediğim gerekçelerle yanlış anlaşılabilir. Bi
naenaleyh kanun dairesinde yakalandıktan ve
ya tutuklandıktan sonra diye devanı eden mad
dede mahkeme şart olarak, «bakalım şu ilk önce 
kanun dairesinde yakalandı mı, yakalanmadı mı?» 
diye bir yanlış istikâmete sapabilir. Maddeye 
vuzuh vermek bakımından eğer lütuf buyurur-
sa komisyon, bu kanun dairesinde ibaresini bu
radan cı'karıverelim, hiçbir zararı yok, (yaka
landıktan veya tutuklandıktan sonra) diye de
vam edersek, vuzuhlu bir hale maddeyi sok
muş oluruz. Ayrıca ben üzerinde gerekçe söy-
lemiyeceğim. Hükümet zaten getirmiştir, is
mail Hakkı Akdoğan arkadaşımız da değindi
ler. Mahkûm olupta, tutuklu kaldığı süre; hü
kümlülük süresinden fazla olan, veya tutuklan
dıktan sonra sadece para cezasına mahkûm 
edilen kimseler ibaresinin de bu kadar lütuf, 
bu kadar gayret yapıldıktan sonra konmama
sının, yani bütün bu (büyük muhteşem mües
sesenin yanında bu mini mini adalet, ve adlî 
hatanın tamiri müessesesinin eksik bırakılma
sı hakikaten müesseseye bir şey verecektir. O 
yaptığımız işi bir tarafından eksik bırakmış 
olacaktu*. 

Şimdi, bu vaziyet şu bakımdan da zaruri
dir: Bugüne kadar ceza hukukumuzda mah
sup müessesesi adlî hatanın tamiri yolunda 
tek adımdır. Türk hukukunda bir kimse bir 
ceza yemiş ve o cezası mevcut iken sonraki 
bir ceza veya yattığı kısım mahsubodilmesi, 
hukuk nazariyesi olarak, mahsup müessesesi, ha
tanın tamiri müessesesinin ilk kaynağını teş
kil. etmiştir. Bundan sonraki müesseseyi biz 
yeni getirmekteyiz. Binaenaleyh orada başlı-
yan bir işi burada eşitsizliğe, yani Anayasa
nın eşitsizlik dediği, adam mahkûm olmuşsa 
ondan mahsup ediyoruz da adam şu madde ile 
mahkûm olup tutuklu bulunduğu süre hüküm
lülük süresinden fazla olmuşsa o kimseyi bu 
kaidenin dışında sayıyoruz, bir nevi eşitsizlik 
yaratmış oluyoruz. 

Bunları yerine getirecek takrirleri Sayın 
Başkanlığa sunuyorum. Muhterem arkadaşları
nım iltifat etmelerini rica ediyorum, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özjbay huyumu. 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Mııhte-
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rem arkadaşlarım, 1 nci madde Meclisimizin 
2 gününü almış 'oluyor. Dünden 'beri uzun 
uzadıya, başlıkla heraber, 4 gün oluyor. Dün 
(bu madde üzerindeki Meclisin ıgörüiş'ü. hemen 
ıhemen anlaşılmış şekilde idi. Verilen Önergeler 
komisyona ımadde ile 'birlikte iade edildi. Bun
ların ışığı altında komisyon maddeyi yeniden 
tedvin edip getirecek idi vte komisyon !bu isti
kamette bir madde tedvin ederek 'getirtmiş. 
Yalnız şimdi anlıyoruz ki gerek Rıeışdıt Ülker 
arkadaşımın, gerek Akdoğan arkadaşınınn, ge
rekse Ali Dizman arkadaşımızın ifadelerinden 
de .anlıyoruz ki; dün Yüce Heyetinizde Hükü-
ımeit tasarısındaki 'birinci maddenin, aşağı - yu
karı. aynen kalbul edilmesi şeklinde anlaşılmış
tır. Ancak Sayın Alicanoğlu'nun, Hüküımlelt 
tasarısının* birinci maddesinin aynen kahul 
edilişi 'hallerinde bâzı mahzurlu noktalara işa
ret etmesi sebebiyle; meselâ delil kifayetsizliği 
ile iberaet edenlerin Hükümet tasarısında yine 
tazminat alabileceğinin ma'hzurlu (olmasına 
işaret ettiği nazarı itibara alınarak, komisyon. 
yeni bir .madde' getirmiştir. Ama şimdi bura" 
da Sayın Akdoğan arkadaşımıızın, haklı olarak 
işaret et'tiği şekilde, mıaJhkûımiıyet .müddeti 
mı eVk afiyet müddetinden az olanlara tazminat 
ödenmemesi hakkikat'en bir 'haksızlıktır. Zira 
Anayasamızın ruhuna göre 'biz usulsüz tevkif
lere, usulsüz tutuklulara değil, haksız tevkif 
edilenlere haksız tutuklananlara, yani, 'haksız
lığa uğrayanlara da aynı zam anıda ta'zminat 
ödemek <gibi <bir prensibi kabul et'tiğiimize göre, 
Ibu şekilde tutukluluk süresi mahkûmiyet sü
resinden daha uzun 'sürenlere tazminat ödeme
liniz iktiza eder. Ben Ibütün arkadaşlarımı m 
konuşmalarındaki 'mahzurları kaldıracak şekil
de - dün de bir önerge vetımiştiım - ona muvazi 
yeni bir önerge vermek istiyorum, önergemin 
mıa'hiyeti şudur: HüktümeJtin 1 nci maddesini 
aynen kalbul edeceğiz, yalnız sonuna şu fıkra 
eklenmek suretiyle, 'bu suretle belki 4 ncü .mad
denin de tamamı en tâ/yy edilmesi mıütmkün ola
caktır. Hükümetin 1 nci maddesini aynen ka
lbul edeceğiz, yalnız altına şu fıkrayı ekliye-
eeğiz: 

«Ancak, 'tazminat talebine selbep teşkil 
eden işlelmlere, kendi İhmal veya kusurlu ha
reketleri ile duçar olanlarla, suçsuz oldukları 
kati olarak anlaşılmadan, delil kifayetsizliğin
den beraet edenlerle dâıva neticelenmeden da-
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vaııın düşmesiyle serbest 'bırakanlara tazminat 
ödemez» 'şeklinde maddeyi tedvin edersek zan
nediyorum, 'Sayın Ali'canoğlu'nun bugün işa
ret ettiği, nıeselâ affa uğramak suretiyle, şah
si ^şikâyete bağlı dâvalarda karşı tarafın dâva
sından vazgeçmesiyle, yahut 'her 'hangi '.bir se-
'beple dâvanın düşmesiyle serbest 'bırakılacak
la rın suçsuz oldukları kati surette anlaşılma
dığından bunlara tazminat ödemek yersiz 'olur. 
I»n şekilde zannediyorum, ibüitün arkadaşları
mızı tatmin edecek 'bir madde tedvin etmiş 
•oluruz. 

Bu istikamette 'bir önerge 'vereceğini. 'Kabu
lünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 

ASİM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar- I 
'^adaşlarım, birinci madde - ki kanunun benice 
en önemli, ışık tutan, yön gösteren maddesidir - J 
olgunlaşmış bir vaziyete gelmek üzeredir. Sayın 
Komisyon dünkü müzakerelerden aldığı ilhanı 
ve önergelerle aşağı - yukarı Hükümet tasa fisi
nin unsurlarını tamamen benimsemiş, yani ken- i 
dişi sadece ilk getirdiği metinde bidayette ya- | 
pil an usul hatalarına münhasır bir tazminat ka- j 
İmi ettiği halde Hükümetin esasa taallûk eden 
hususlardaki mağduriyetleri de tazminata bağlı-
yan unsurlarını tamamen almak suretiyle hem 
usul, hem esas hatalarını haksızlıklarının tazmin 
v oluna girmiştir. Yalnız, Hükümetin getirdiği 
unsurlardan Sayın ismail Hakkı Akdoğan ve 
*ıym Mahmut Alicanoğlu arkadaşımızın ve son
ra da Sayın Ilcşit Ülker arkadaşımızın onlara. 
temas suretiyle temas ettikleri iki unsurdan bi
tişi Hükümet tasarısında mevcutken; bunu ve 
İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın diğer bir 
ı nsuruııa yeni metinde, değiştirgede dâhil etme
miştir. Yani hapis yerine, kesinleşmiş olan hü
kümde sadece para cezası olan bir, bir de hapis 
"i üddeti bidayette tutukluluk ve yakalanma şe
killerinde yattığı müddetten daha az olarak ke
sinleşmiş olan bir hükümlünün aradaki alacağı, 
j-.ün. farkına ait tazminatı, bu iki unsuru dâhil 
etmemiştir. 

Şu halde tanı mutabakat Hükümetle komis
yon arasında vardır denemez. İyi, esaslı bir ya
kınlaşma vardır, fakat iki unsuru da dâhil etme-
r'i hiç şüphesiz Anayasanın :>0 nen maddesinde, j 
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kanun koyucunun göz önüne aldığı adalet espri -
; inde tam mânasiyle mutabakat vardır denemez. 
Hakikatte, bendeniz demin bir soru ile Sayın 
Komisyon Sözcüsüne bu noktayı vuzuha getirt
miştim. Neticede mahkûm oldukları halde dahi 
nîdayette kendilerinin tutuklanma veya yaka
lanması sıralarında Komisyonun getirdiği metin
deki 5 hal, 5 usul hatası vâki olduysa mahkûmi
yetine rağmen, o mahkûm insan, kesinleşmiş ilâ-
ıi mı, mahkûmiyet ilâmını ibraz ederek, delil ma
kamında, kendisinin bidayette uğradığı usul 
hatalarından ötürü tazminat talebctmek hakkına 
maliktir. Anayasa, mahkûm olanlara dâhi, he
nüz mahkûm olmadığı zamanda (Beraeti zim
met asıldır.) kaidesine dayanarak mahkûm ol-
îniyan bir insanın haklarına vâki tecavüz şeklin
de, bir tecavüzü dahi tazmin yoluna gitme espi-
i'isini kaide almıştır. Şu halde müddetinden 
daha fazla yatırmak veya hapis cezası yerine 
para cezası, verilmek suretiyle kesinlenmiş bir 
hüküm halinde de uğranılacak zararın, maddi 
ve mânevi yönlerden tazmin edilmesi elbet evlâ 
bittarik doğru olur. Bu itibarla bu noktaya te
mas eden 4 hatip arkadaşımın kanaatlerine bell
eteniz de iştirak etmekteyim. Bendeniz, bu iti
barla, Sayın Komisyona istirham ediyorum, bu-
jnin verilmiş olan yeni değiştirge önergelerini de 
yeniden bugün geriye alsınlar ve komisyonun 
dâhil etmediği, dâhil edilmesi lüzumuna arkadaş
larımın önergelerinde işaret edildiğini arz etti
ğim unsurları da dâhil etmek suretiyle Anaya
sanın, her haksızlığı ben. Devlet olarak öderim 
esprisini tamamen benimsemiş olmasını tecelli 
ettirsinler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kadri Özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarını, Hükümetçe getirilen bu kanun tasa
rısı ile senelerce insan haysiyet ve şerefinin ze
delendiği bir memlekette buna son verici birta
kım hükümler ihtiva etmesi itibariyle Hükünıe-
b; teşekkür etmek yerinde olur kanaatindeyim. 

'Muhterem arkadaşlarını, .birinci maddenin 
komisyonca, diğer arkadaşlarımın vâki konuş
malarına verilen cevapların 'tatminkâr 'olmadı
ğı kanaatindeyim. Filhakika, iki 'gün evvel ki 
müzakeresinde Sayın Komisyon sözcüsü Şev
ket Asbuzoğlu arkada'şi'mi'z dedi ki: «Eğer (biz 
her tutuklanan yakalanan ve donunda beraet 
eden kişiye tazminat vermeğe kalkarsak, Dev-
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let bunun içinden çıkamaz.» Doğrudur. Ve ilâ
ve ettiler, misal ile anlatmağa çalıştılar. Dedi-
lerki, meselâ, kuş mevsiminde 'bizim müşterileri
miz İstanbul'da artar. Bil iltizam suç işlememiş 
bir kişi her haırgi bir diğer kişiyi muhbir mev
kiine sokmak suretiyle kendisini suç işlemiş di
ye ihbar etsin şeklinde azmettirir ve netice iti
bariyle kışın o yoklukta hapishanenin sıcak kö
şelerinde bir mevsimi geçirir, ondan 'sonra efen
dim suçsuz olduğu .anlaşılır ve bu 'zat çıktığı za
man Ikendisi hem beslenmiş olur, hem de ba
rındırılmış olur ve üstelik'kendisine bir tazminat 
vermek, yerinde solmaz» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta Türk 
Ceza Kanununda 'haksız ihbarlar sebebi ile tu
tuklanan veya hakkında selâhiyetli mercilere 
ihbarda bulunulan /kişilerin bu ihbardan bu 
iftiradan dolayı, iftirada bulunanlara karşı rü-
cu hakkı vardır. Binaenaleyh, bu tazminat mev
zuunu, Komisyon da izin verirse, bu yönü ile 
mütalâa edip, yani Devletin doğrudan doğru
ya takip mükellefiyetinde kaldığı bir suçtan 
dolayı her hangi bir tutuklu veya yakalanmış 
bir kişi, mutazarrır olunsa bunun tazminatını 
ödesin. Ama,, eğer kendisine bir ihbarda bulu
nulmuşsa Türk Ceza Kanununda mevcut nıuh-
'birlerin yersiz ihbarlarından dolayı veya müş1-
terilerin yersiz iftiralarından dolayı, rücu hak
kını nazarı itibare alırsak, Devletin bu ahvalde 
tazminat ödemesi ımevzuubahis olmaz. Çünkü 
vâzıı kanun mağdura Ikiımc, kimin aleyhine taz
minat dâvası ilkame edeceği, hatta ceza dâvası 
ikame edeceği hususunu sarahatle belirtmiş bu
lunmaktadır. Şu hale göre, Hükümet tasarısın
da getirilen şeklin (komisyonca değiştirilmesini 
haklı gösterecek herhangi bir esbaıbı mucibenin 
zikrine imkân kalmadığı (kanaatindeyim. Çün
kü arz ettiğim gibi, 'sayın Komisyon sözcüsü; 
•en kuvvetli olarak gösterdiği mucip sebebi ile 
«Kışın îstanbulda müşterilerimiz artar» dedi. 
Ben de arz ediyorum, evet ^müşterileri artar. 
Yani izah ettikleri gibi 'bir muhbir -gelecek, her 
hangi bir şikâyetçi gelecek, bir kişiye suç isnat 
edecek ve ondan Sonra bir (başka şahsın mev
kuf iyetine veya yakalanmasına sebebiyet ve
recek. Kanun bu meseleyi halletmiştir. Muh
terem arkadaşlarım. 'Saniyen her meseleyi ka
nunla halledeceğimizi düşünmemiz katiyen 
yersizdir. Mühim olan problem; 'kanunları tat
bik edenlerin kanunları tatbik ederken liyâkat 
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ve ehliyetleri her balkımdan, bilihakkin aran
mak Ve bulunanlara bu vazifeyi gördürmek zan
nediyorum ki, meselenin en iyi şekilde hal çare
si addedilmelidir. Bir iki misal vereceğim, izin 
verirseniz.... 

BAŞKAN — Sayın özek, bugünkü müzake
reler, komisyonun tadil ederek getirdiği metin 
üzerindedir. Lütfen maddeye ve heyeti umumi-
yesi üzerindeki müzakerelere sirayet ettirmiye-
lim, konuşmalarımızı. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Hayır efen
dim, istirham ederim, sadece delil kifayetsizliği 
veya ehliyetsizlik hallerinde tazminat ödememe
yi kabul ediyor, komisyon. Bendeniz de yalnız 
bunun üzerinde duruyorum. Diğer kısmında dur
muyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunları tatbik 
edenlerin ehliyetleri ve ahlâkları çok mühimdir. 
Doğrulukları ve dürüstlükleri çok mühimdir. 
Her şeyde müsamaha olabilir, her şeyde hata 
olabilir ama bir adlî hatanın tamiri çok güçtür 
arkadaşlar. Bu adlî hataların çoğalmasına sebe
biyet verecek kişilerin mesleklerini liyakatla, 
dürüstlükle, namuslulukla, icra edip etmedikleri 
meselesinde hassasiyetle durulması lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Muhterem arkadaşlarım, Hükü
metin tasarısı, yani her hangi bir istisna yap
maksızın, delil kifayetsizliği veya ehliyetsizlik 
gibi bir istisna yapmaksızın, heyeti umumiyesi-
ni kabul etmek yerindedir. Ancak, Adliye Vekâ
letine ve Yüksek Hâkimler Kuruluna çok mü
him vazifeler düşüyor. Bir misal arz edeceğim, 
muhterem arkadaşlarım, bir dâva görmekteydik, 
bir dava.... Bu dâva da.. 

BAŞKAN — Sayın özek, lütfen metin üze
rinde konuşunuz. Bunun dışında kanunun tümü 
üzerinde, madde üzerinde konuşulması gereken 
hususlara sirayet ettirmeyiniz. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben müdahale edilmemesini hassaten rica 
edeceğim. Müsaade buyurun, bendeniz arz ettim. 
Diyorum ki, maddede komisyonun yapmış oldu
ğu tadile iştirak etmiyorum, bu defa maddede 
getirdiği tadil üzerinde konuşuyorum. Delil ki
fayetsizliğinden bahsettiler. Değil mi efendim? 
Delil kifayetsizliği ve ehliyetsizlik hallerinin dı
şında tazminat ödemeyi kabul ediyor komisyon. 
Bendeniz komisyonun bu fikrine de iştirak et
miyorum. Bunu misalle arz etmek istiyorum. 

— 181 — 



M. Meclisi B : 148 
İstirham ederim buradaki usulsüzlük neresinde 
efendim? 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bir önerge 
vereceğim. Bu önergede Hükümetin tasarısını 
aynen kabul edilmesini ve noksan kalan yerleri
nin ikmalini istirham ediyorum. Bir fıkra ilâ
vesi ile «yakalanma ve tutuklanmaya kendi ku
surlu hareketleri ile sebebiyet veren hâkim, sav
cı ve diğer alâkalılara Devletin bu sebeple ödi-
yeceği tazminat nisbetinde rücu hakkının da ta
nınmasın]» istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, delil kifayetsizliği ve 
ehliyetsizlik mevzundaki istisnanın kabul edil
memesini istirham edeceğim. Çünkü; suyun ma
hiyeti itibariyle her hangi bir sanığın tevkifi ge
rekebilir ve muhakeme neticesinde bu sanık de
lil kifayetsizliği ile beraet edebilir veya delilleri 
yoketme mucip sebebine binaen her hangi bir sa
nığın muhakemesi tutuklu olarak görülebilir. 
Ama sonunda delil kifayetsizliğinden beraet ede
bilir. Binaenaleyh, bu hallerin meseleyi hallede
ni iyeceği kanaatindeyim. Lütfetsinler, Hüküme
tin tasarısını aynen kabul etsinler. Bunun çok 
isabetli olacağı kanatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 ııci madde kâfi derecede aydınlanmıştır. 

Müzakerenin yeterliğinin oya arzını saygılarımla 
rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, dün önerge vermiş 
olan arkadaşlarımız, bugün yeniden önerge ver
mişlerdir. Bunlar dünkü vermiş oldukları öner
gelerinden sarfınazar mı ediyorlar? Meseleâ Sa
yın Reşit Ülker, dün bir önerge vermiştiniz, bu
gün tekrar bir önerge veriyorsunuz. 

KESİT ÜLKER (İstanbul) — Dün madde 
geri alındığına göre usulen burada yeniden gö
rüşülürken yeni bir tadilât yapabilmek için 
önerge vermek lâzımdır. 
BAŞKAN — Bugünkü verdiğiniz önerge, dün

kü önergenizin aynı mıdır? 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bugünkü, 

dünkü önergemin düzeltilmiş şeklidir. 
BAŞKAN — O halde dünkü önergenizden 

sarfınazar ediyorsunuz. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen

dim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Efendim, ufak bir 
değiştirge vardır, arkadaşlara da kolaylık ola
caktır. 

BAŞKAN — Şimdi müzakereler bitmiştir. 
Daha evvel verilmiş olan önergelerin ışığı altın
da siz maddeyi yeniden tanzim etmek üzere me
hil istemiştiniz, bunun üzerine yeni bir metin 
getirdiniz. Bu metniniz Heyeti Umumiyenin oy
larına sunulacaktır. Metniniz kabul edildiği tak
dirde bu şekliyle madde kabul edilmiştir. Metni
niz kabul edilmediği takdirde verilmiş olan öner
geler ayrı ayrı oya sunulacaktır. 

Şimdi komisyonun bu metnini tekrar okutu
yorum : 

(Geçici Komisyonun tadilen getirdiği birinci 
madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon kendi metninde de
ğişiklik mi yapmak istiyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Hayır. 

BAŞKAN — Metin budur. 
Şimdi, okunmuş olan bu metni oyunuza su

nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, metin. 

Kabul edilmiş olan bu metnin, kanunun 1 ııci 
maddesi olarak kabulünü oyunuza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi komisyon, daha evvel verilmiş önerge
ler dolay isiyle geri almış olduğu başlığı da, bu 
işle ilgili metnini de getirmiştir. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen kanun başlığının Nihat 

Erim'in önergesindeki şekilde yani, «Yakalanan 
veya tutuklanan bâzı kimselere tazminat veril
mesi hakkında Kanun» olarak değiştirilmesine 
Geçici Komisyonumuz ekseriyetle karar vermiş
tir. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Malatya Üye 
Avni Akşit Şevket Asbuzoğlu 
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KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Efendim, müsaa

de eder misiniz, usul hakkında bir hususu izah 
edeyim? 

BAŞKAN — Şimdi başlıkla ilgili usul hak
kında mı? 1 nei usul bitti, madde kabul edildi. 
Şimdi kanunun başlığı hakkında komisyonun 
metnini okuttum. 

KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Efendim, oylama
nın usulsüzlüğü hakkında. 

BAŞKAN — Hangi oylamanın? 
KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Efendim, birinci 

madde oya arz edildi, fakat diğer verilmiş olan 
önergeler var. Bunlar komisyon önergesine kı
yasla daha zıt mahiyettedirler. Bu önergelerin 
hiçbirisi okunmadı. Bu meyanda bendenizin de 
bir önergesi vardı. Binaenaleyh, zıt olan bu öner- , 
gelerin komisyon önergesine takaddüm hakkı 
vardır. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlar, 
İçtüzük sarihtir. Bir mevzu hakkında verilmiş 
olan önergeleri komisyon isterse alır. Dün istedi 
ve ayrıca maddeyi de istedi. Heyeti Umumiye-
nizin kararı üzerine maddeyle birlikte önergeler 
dün komisyona verildi. Komisyon bu önergelerin 
ışığı altında maddeyi yeniden tanzim etti, yani 
basılmış ve dağıtılmış olan rapordaki metin de
ğil, yeni bir madde tanzim etmiştir. Bu komis
yonun mütalâasıdır. Komisyonun mütalâası üze
rine söz alındı, konuşuldu, bitti. Bu, komisyonun 
mütalâasını oyunuza sundum ki, bu kabul edil
dikten sonra artık bütün o işle ilgili önergeler ve 
bu önergeler dolayısiyle yapılmış olan tadilât 
oya sunulmuş ve kabul edilmiştir, ikinci kere 
reddedilmiş olsaydı, önergeler teker teker oya 
konulacaktı. Fakat kabul edilmiştir. Kabul edil
miş olan bu metin de 1 nci madde olarak tekrar 
oyunuza sunulmuş ve kabul deilmiştir. Usul dışı 
bir muamele yoktur. 

Şimdi, başlık hakkında söz istiyen?. Yok. 
Bir daha okutuyorum başlığı : 

Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere 
tazminat verilmesi hakkında Kanun 

BAŞKAN — Komisyonun yeniden getirdiği 
1 nci madde metnini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni kanunun başlığının kabulü hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. I 
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Madde 2 yi okutuyorum : 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı se

beplerle zarara uğrıyanlar, haklarında kendile
rine zarar veren işlemlerin yapılmasına esas olan 
iddialar sebebiyle açılan dâvalar sonunda veri
len kararların kesinleştiği veya bu iddiaların 
mercilerince karara bağlandığı tarihten itiba-
ren 3 ay içinde, ikametgâhlarının bulunduğu 
mahal ağır ceza işlerini gören mahkemeye bir 
dilekçe ile başvurularak uğradıkları her türlü 
zararın tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimsenin 
açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği ileri sü
rülen muamelelerin özetinin, zararın istinadet-
tiği sebepler ile sübut delillerinin ve talebolu-
nan her türlü zararın neden ibaret bulunduğu
nun yazılı olması ve sübut delillerinin dilekçeye 
bağlı olarak verilmesi lâzımdır. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususları ihtiva et-
miyen dilekçe mahkeme kararı ile reddolunur. 

Tazminat talebine esas olan işlem işi hükme 
bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapılmış ise, 
bu talebi incelemeye yetkili mahkeme en yakın 
yer ağır ceza işlerini gören mahkemedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın A Ucan-
oğlu, buyurun. 

MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) -
Muhterem arkadaşlarım, tahmin ederim ki, ko
nuşmak istiyen arkadaşların hemen ekserisinin 
ikinci madde üzerinde duracağı husus tazmina
ta hükmedecek olan merciin neresi olması lâzım-
geleceğidir. Bendeniz de bu maddenin yine bu 
kısmı üzerinde telhisen maruzatta bulunmak 
istiyorum. Evvelemirde 2 nci maddede tazmina
ta hükmedecek olan merciin, mahallin ağır ce
za mahkemesi oluduğu kalbul edilmiştir. Ve 
kanun tasarısının gerekçesinde gösterilen mu
cip sebepleri de madde, madde tadadedecek olur
sak, bunların tutuklama veya yakalamanın hak
sızlığını takdirini ilgili ceza dosyasının tetki
kine vabeste bulunduğunu ve bu hususun da bir 
ihtisas işi olduğu, 

2 ncisi; bu işin bir ceza mahkemesinde halle
dilmiş olmasının bir mahzuru bulunmadığı, zira 
ceza mahkemelerinin de tazminata hükmetmek
te olmaları., 

3 ncü olarak, başka memleketlerde bu işin 
'hallinin ekseriya ceza mahkemelerine bırakılmış 
olması., 
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Bir de 4 ncü olarak, başka mahkemelerin I 

dosya celbi işlemi işlerin geciktirilmesine sebe
biyet vermiş olması ileri sürülmektedir. 

Şimdi, bu ileri sürülen gerekçeler üzerinde 
kısaca duracak olursak meseleyi tamamen hal
letmiş oluruz, kanaatindeyim. | 

Muhterem arkadaşlar; tazminat, malûmunuz 
olduğu üzere, maddi tazminat, mânevi tazminat 
diye Borçlar Hukukunda ve hatta ceza mevzu
atımızda da ele alınmıştır. Çeçen gün arz etti
ğim gibi sadece ve sadece bir mevkufun veya 
yakalaman şahsın günlük kazancının kendisine 
tediye edilmesinden ibaret değil, bu mevkuf 
kaldığı müddetçe dolayısiyle mâruz kaldığı mad
di zararlar ve aynı zamanda kendisinin manen 
duyduğu ıstırap, elem, üzüntü sebebiyle neti-
ceten verilmesi lâzıımgelen, yani ruhan tatmin 
edilmesi bakımlından kendisine verilen tazminat
tır. Tazminat kısmı, bilhassa Borçlar Huku
kumuzun haksız fiillerine tallûk eden 41 ve 
ınütaakıp maddelerinde uzun uzadıya hükme 
bağlanmış ve bugünkü tatbikatımızda bilhassa 
bunların üzerinde merci olarak çalışma görevi 
hukuk mahkemelerine tevdi edilmiş bulunmakta
dır. Filhakika Ceza Kanunumuzun, maznunlar 
hakkında işlediği suçlardan dolayı vukuuna se
bebiyet verdikleri maddi zararlar ve dolayısiyle 
mânevi zararlara mütaallik Ceza Kanunumu
zun 37, 38 ve 465 nci maddelerinde ceza •mah
kemelerinin maddî ve manevi zarara da hük
metmelerine salâhiyet vermiş bulunmaktadır. 
Fakat, ceza mahkemelerince tatbikatta görü
lüyor ki bu tazminatı teferruatiyle hesaplamak, 
hükmetmek ceza mahkemelerinin neticesini uzat
tığından ve hukukî ayrıca bir branş olması 
münasebetiyle ve bilhassa senelerce, ihtisasa 
mütevakkıf bir mevzu da bulunması itibariyle 
ceza mahkemelerinin tatbikatta alelekser bu 
nevi kararı kendi verecekleri cezaya mütaallik 
kararların da aidolduğu hukuk mahkemesine 
müracaatta muhtar olmak üzere demek suretiy
le, bu vazifeyi bir tarafa bırakmak suretiyle 
kendi ceza dâvalarını neticeye bağlamaktadırlar. 

Sebebine gelince; tazminata hükmetmek ba
sit bir iş değildir. Biraz 'evvel de arz ettim; farz 
edelim ki, şahsın sebebiyet verdiği zararlar mevkuf 
kalması sebebiyle verdiği zararlar, ailesi, çoluk ço
cuğu, kazancı bakımından hayli bir yekûn tutabi
lir. Bunların hesabı kitabı ayrı ihtisas adamları
nın çalışmasına ve raporlarına dayanır. Kendisi-
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nin mahkemece mevkuf kaldığı müddet zarfında, 
tarlasını sulayamadığmdan, mahsulüne şu ka
dar zarar verildiğinden bahisle yapılacak hesa-
batın hayli bir zaman işgal edeceği malûmdur. 

Bu itibarla, bugünkü adlî tatbikatta daha 
ziyade hukukî bahis olan ve bilhassa borçlar 
hukukuna taallûk eden bu mevzuun, Ceza mah
kemelerinden ayırıp yine bunları bugünkü, 
tatbikat gibi hukuk mahkemelerine bırakmak 
ve talebedeceği zarar miktarına göre de - Sulh 
hukuktan Asliye hukuktur, her ne ise - bunu 
ayırmak Ağır Ceza mahkemelerinin üzerinden al
mak gerek neticeyi, daha kısa zamanda almak 
bakımından ve gerekse daha isabetli karar 
vermek bakımından daha evlâdır kanaatinde
yim. 

Şimdi birinci maddeye böylece temas ettik
ten sonra bu işin bir ceza maihkemesinde halle
dilmiş olmasının bir mahzuru bulunmadığı, zira 
Ceza mahkemelerinde tazminat hükmetmekte 
olmaları. Bunu da biraz evvel arz ettiğim hu-
susata dâhil olduğu için tekrarına lüzum gör
müyorum. Başka memleketlerde bu işin halli
nin ekseriya Ceza mahkemelerine bırakılmış 
olması hususu ise bizi takyidetmez. Görüyoruz 
ki, bu sebep mutlak değil. Bâzı memleketler
de Ceza mahkemelerine verilmiş, bâzı memle
ketlerde de Hukuk mahkemelerine bırakılmış 
olduğundan bizi de , biraz evvel yukarda arz 
ettiğim sebepler dolayısiyle bağlamıyacağı ka
naatindeyim. Bir de, başka mahkemelerden 
celp edilen dosyalar sebebiyle işlerin gecikmesi 
esbabı mucibe olarak gösterilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gene maddenin met
nini okuduğumuz zaman görüyoruz ki, eğer 
talebedecek olan şahısın, aynı mahkemece hak
kında zararını müeddi işlem yapılmışsa, o 
şahsın Ağır Ceza Mahkemesinde talepte bulun
mayı değil, bu takdirde en yakın ma'hal mahke
mesi, Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulun
mayı kabul etmektedir. Şu 'halde, ne olacak
tır? Madem ki, şahsın haksız mevkuf kalmasın
dan dolayı talebedeceği zararı, bulunduğu ma
hal mahkemesinden talebetmiye hakkı olamaz. 
Ki, zaten mevzuat ta buna müsait değildir. 
Başka yerdende talebettiği takdirde, oranın 
mahkemesi de, yine dosyayı celp edecek; eğer 
zaman geçecek ise, haddizatında bu suretle de 
gecikmeye sebebiyet vermiş olacaktır.. Ama, 
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bu hususlardaki gecikmelerin büyük bir zarar 
tevlidedeceğine kaani değilim. 

Bu itibarla, tasarının 2 nci maddesine "ait, bu 
misüllû mucip sebeplerin, biraz evvelisi arz 
ettiğim, şahsın hukuku bakımından ve yine 
tasarıda bir nebzecik bahis edilen aynı kararı 
veren mahkemeden, yine o mahaldeki hâkim
lerin bir tesir altında kalmaması bakımından 
(ceza hâkimlerinin) bunların hukuk mahke
melerine tevdi edilmesi hususu daha yararlı, 
daha isabetli ve tatbikatta da d&ha kolay olur 
kanaatindeyim. 

Bu itibarla bendeniz, tazminata hükmedecek 
olan mercilerin hukuk mahkemesi olarak kabul 
edilmesini arz ve teklif ediyorum. Bu itibarla 
buna dair bir önerge taktim edeceğim, hürmetle
rimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek?.. Yok. Mad
de hakkında başka söz istiyen?.. Turhan Kut, 
Ali Dizman daha evvel söz istemişti, ona söz ve
riyorum. Buyurun Ali Dizman. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Ben de söz iste
miştim efendim. 

H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Tazminat dâ
vasına bakacak mahkeme hakkında, Sayın Ali-
canoğlu arkadaşımız tarafından ileri sürülen 
mütalâaya aynen iştirak ederiz. Ayrıca 2 nci 
maddede, tazminat talebeden şahsın, üç ay içeri
sinde bu talepte bulunması derpiş edilmektedir. 
Yüksek malûmunuz olduğu veçhile Ceza Muha-
kemelerimizce verilen hükümler, Temyizce tas
dikten sonra, beraet eden şahsa, ayrıca bir teb
ligatta bulunulmaz. Bu itibarladır ki; şahsın 
evrakının Temyizden ne zaman döndüğü, bu iti
barla kararın ne zaman kesinleştiği hususunu kı
sa bir müddet içinde bilmesine imkân yoktur. 
Bunun içindir ki, bunu her ne kadar üç ay ola
rak muhafaza edersek edelim ama, her halde 
kararın kesinleştiği tarihten itibaren değil, kara
rın kesinleştiğinden haberdar olduğu günden 
başlamak kayıt ve şartiyle. 

İkincisi: Bir şahıs bu malûmatı ilgisizliği se
bebiyle, belki de birkaç sene alamıyabilir. Böyle 
bir tazminat talebini birkaç sene askıda bırakmak 
da mümkün olamıyacağı için, ıttılâmdan itiba
ren 3 ay içerisinde ve her halükârda kesbi katiyet 
tarihinden itibaren âzami bir sene zarfında diye 
tadil edersek; hem hukuk sistemimize uygunluk 
temin etmiş oluruz ve hem de tatbikatta bâzı 
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kimselerin elinde olmıyan sebeplerden dolayı bâ
zı haklarının zayi olmasını önlemiş oluruz. 

Bu hususta bir takrir veriyorum, kabul etme
nizi istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Sayın arka

daşlarım, biraz evvel görüşlerini bildiren Sayın 
Ali Dizman arkadaşım ve bendeniz de, tazminat 
dâvası açmak için öngörülen 3 aylık sürenin 
az olduğu ve bu sürenin 6 aya çıkarılmasının ge
rektiği hakkında bir önerge verdim. Ancak ben
denizin önergemde kast ettiğim maksat şu idi : 
Umumi prensiplerin dışına çıkmak için ortada 
bir sebebin mevcudiyetini kabul etmek mümkün 
değildir. Halen mer'i bulunan tazminat dâva
ları için umumi hükümlerimizin vaz'ettiği müd
det altı aydır. Bendeniz tasarının gerekçesini 
tetkik ettim. Acaba bu prensipten inkişaf etmek 
için haklı bir sebep var mıdır? Ve tasarıyı ha-
zırlıyan heyet böyle bir gerekçe belirtmiş midir 
diye aradım. Böyle bir şeye rastlamadım. 

Arkadaşlarım netice itibariyle tutuklu veya 
mevkuf kalmaktan doğan bir tazminat dâvası da 
diğer tazminat dâvaları misillû mütalâa zorunda
yız. Prensip, bu kabil dâvaların ikamesi için altı 
ayı kabul ettiğine göre, bu müddetin azaltılması 
için bir gerekçenin mevcudolması lâzımdır. Böyle 
bir gerekçe mevcudolmadığına göre bu prensip
ten inhiraf etmek için ortada bir sebep yoktur. 
Bu itibarla bu üç aylık sürenin, altı aya çıkarıl
ması hususunda bir takrir takdim ediyorum, il
tifatlarınıza mazhar olmasını saygılarımla rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlarım, bu madde üzerinde birkaç hususa işa
ret etmek isterim. Tazminat dâvalarının ikame 
edilmesi icabeden yer, ikametgâhlarının bulundu
ğu ağır ceza işlerini gören mahkemeye tevdi kı
lınmaktadır. 

Şimdi bu madde tatbikatta bâzı ihtilâtlara 
sebebiyet verir, mahiyette de birkaç hükmü muh
tevi bulunmaktadır. Sebebi: 

Ceza hukukunda suçun işlendiği yer mahke
mesi, vazifeli mahkemedir. Hukuk mahkemelerin
de haksız fiilden mütevellit dâvayı rüyet edecek 
olan mahkeme, Borçlar Kanununun 41 nci mad
desi ve Usul Kanununun hükümlerine göre hak
sız fiilin ika edildiği yer mahkemesidir. 
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ğimdi, ikâmetgâhlarının bulunduğu mahal 

ağır ceza işlerini gören, ikametgâh, arkadaşları
mın bildikleri gibi, bir kimsenin Medeni Kanun 
hükümlerine göre, yerleşmek kast ve niyetiyle 
oturduğu yerdir. Ankara'da kanun dışı tevkife 
mâruz kalan (bir şaihsm, Ankara'da ikametgâ
hı meveudolduğu takdirde açacağı dâvanın 
Ankara Ağır öeza Mahkemesi ılıması dkti'za 
eder. Ya ÇMbuk'ta, ya Keskin'de, veyahultta 
Kırıkkale'de bulunan şahsın dâva açması ica-
beden yer mahkemesi neresi olmalıdır? Çu
buk'ta ağır ceza mahkemesi yoktur, Keskin'de 
ağır ceza mahkemesi yioktur, Kırıkkale'de ağır 
ceza mahkemesi yoktur... O halde bu tâbir 
yanlıştır. Komisyon tâbirini şu şekilde dü
zeltmelidir. «İkametgâhlarının bağlı bulun
duğu ağır ceza mahkemesinin salâhiiyetli olma 
hükmünü muhtevi kılınması iktiza eder. Yal
nız komisyon, konuşan arkadaşların »Özlerini 
her halde dinlemiyorlar, kendilerini dikkate 
davet ediyorum. Diğer husus, Ibu tazminat dâ
vasının ne zaman açılacağı keyfiyeti Ve müd
det meselesidir. 

Maddede iki Itahir var, (birisi, kesinleştiği 
tarihten veya iddiaların mercilerce karara (bağ
landığı tarilhten itibaren. Şu halde tazminat 
dâvasını açacak şahıs; iki yola müracaat et-
ımek ım'eclburiyetindedir. Ya 'hakkında verilen 
'haksız tevkif kararının veya 'onun neticesine 
'bağlı bulunan beraet kararının kesinleştiği 
veya mahkemece ittihaz edildiği tarihten it'llba-
rendir. Şimdi bir kararın hüküm ifade ede
bilmesi için, bu kararın kesinleşmesi iktiza 
leder. Temyiz Mahkemesinden geçmek sureciy
le kesinleşmesi iktiza eder. (Bu karara bağ
landığı tarihten itibaren» hususunun da çıka
rılması görüşündeyiz. Mâruzatum bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Ibaşka söz is-
tiiyen? Buyurunuz, 'Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, her türlü zararlar terimi! ile, 
kanunun yalnız maddi değil ımânevi tazminatı 
da kapsadığı aşikârdır. Mânevi tazminatın 
bu 2 nci madde metninde sübut delilleri olarak 
mı kanun koyucu tarafından ne düşünülmüş
tür ? Bunu anlamak 'istiyorum. Filhakika 
maddi «ürüm unsurları ilcin siü'but delili, gerek
çesinde de komisyonun izah ettiği 'veçhile, mah
kemenin kesinleşmiş olan kararma ait ilâmda 
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gösterilen delillerdir. Fakat ımânevi tazmina
ta yani; 'bir kişinin ımânevi mamelekine vâki 
tecavüzün kıstası, Ibunun 'ölçüsü ive lonun içti
mai mevkii ile vâki tecavüzün ışiddelt derecesi 
nazara alınmak suretiyle 'tazminatın hangi öl
çüde verileeeği hususunu hangi süibut delili ile 
hak sahibi ibraz edecektir? İMalûimuâliniız ol
duğu üzere, gerekçede izah edilip de metinde 
bulunmııyan beralber iliştirme kaydı vardır. 
Beraiber iliştirme kaydına 'göre ımânevi tazmi
nata esas olacak sübut delillerini ne şekilde 
il'iştirecektir ve nereden tedarik edecektir? Bu 
'mesele muallâkta kalmıştır. Binaenaleyh, sü
ibut delillerinde, mânevi tazminat talebine 
aidolan hususun komisyonca metinde tasrih 
edilmesi gerekir. Aksi takdirde hâkimler, tat
bikatta mânevi tazminatın süibut delili yok di
ye o ciheti reddedebilirler. 

Çünkü, kanun koyucunun getirdiği metin, hâ
kimler için daima tatbikatta esastır, espriden zi
yade lâfza itibar ederler. 

O itibarla, burada bu boşluğun tamamlanma
sı zaruri olduğu kanaatindeyim. 

vDiğer bir redaksiyon çelişmesine dokunmak 
istiyorum : 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında taz
minat dileğini haiz dilekçe için sübut delillerini 
de iliştirmek suretiyle ikametgâhının ağır ceza 
mahkemesine verilmesi ve esası kabul edilmiştir. B 

Fakat 3 ncü fıkrasında şayet kendisine beraet ka
rarını ademitakip kararını veya buna benzer taz
minata esas olacak bir kararı veren mahkeme o 
ağır ceza mahkemesi ise, en yakın ağır ceza mah
kemesine gider, diye bir kayıt vardır. 

3 ncü fıkradaki bu ifade, bendenize bulanık 
geldi. Şöyle ki; 1 nci fıkrada zikredilen ikamet
gâhın, Ağır Ceza Mahkemesi midir? Burada ken
disine cezayı veren, hükmü veren, ilâmı veren 
mahkeme; onu mu kastetmişlerdir? Olabilir ki, 
başka bir ağır cezada veya başka bir ağır ceza 
bölgesindeki bir ceza mahkemesinde ceza veril
miştir. Başkalarının suçu ile ilgili bir suça o da 
dâhil olarak başka yerde tutuklanmış, yakalan
mış ve oradaki mahkemede dahi muhakeme 
edilmiş olabilir. Şu halde, kendi ikametgâhının 
taallûk ettiği ağır cezadan başka bir ağır cezada 
ise 3 ncü fıkradaki bu hüküm yine kendi ikamet
gâhının ağır cezasına verilme mantığına bizi gö
türmektedir ki, çelişme bu noktadadır. İkametgâ
hının ağır ceza mahkemesi, 3 ncü fıkrada, hükmü 
veren ağır ceza mahkemesi; 3 ncü fıkrada en ya-
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kın ağır ceza mahkemesi. Bu üçü hangileridir? 
Tasrih ederlerse, bir çelişme olmadığı meydana 
çıkarsa, aynen kalmasında bir mahzur yoktur. 
Aksi takdirde maddeye vuzuh vermek lâzımdır. 
Hâkimler yetki meselesinden dosyaları birbirle
rine atarlar, futbol topu gibi ortada dolaşır du
rur. Hattâ bir süre, bir müddet ilıfkak edilemez. 
Bu itibarla bu noktanın tasrihi zaruridir. Diğer 
noktalarda muhterem arkadaşlarıma iltihak 
ediyorum. Maddenin biraz bu istikamette olgun
laşması icabediyor. Bu arz ettiğim noksanlarla 
birlikte kaale alınırsa çok iyi olur. Bunu bir te
menni olarak arz ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Halil üzmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz sözlerimle hem Sayın Asım 
Beyefendiyi, hem de Sayın Alicanoğlu Beyefen
diyi desteliyecek şekilde konuşacağım ve biraz 
evvelki okunan şekli ile bu madde kabul edilir
se; tatbikatta büyük aksaklıklara sebebiyet ve
rileceğini de Yüce Heyetinize arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ağır ceza mahkemesin
de veya asliye ceza mahkemesinde veya sulh ce
za mahkemesinde duruşma bittikten sonra, be-
raet eden bir şahıs; kabul edeceğimiz bu kanun 
karşısında haksız tevkifinden dolayı mahkeme
ye müracaat edecektir. Eğer arkadaşımın bu
yurdukları şekilde olursa hem tatbikat aksamı-
yacaktır, hem de adalet bir an evvel tecelli ede
cektir. Çünkü tatbikatta ağır ceza mahkemeleri 
mânevi tazminatın delillerini ararken çok zah
met çekerler. Hele maddi tazminata hiçbir su
retle hüküm verememişlerdir. Çünkü, ceza mah
kemeleri mânevi tazminatı ve maddi tazminatın 
delillerini aramaya başladıkla*! günden itibaren 
adalet geriye gidecektir. Yıllarca mahkeme sü
recektir ve vatandaş istediği adaleti zamanında 
bulamıyacaktır. Üzerinde en çok durulacak nok
talardan birisi bu arz ettiğim hususlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz yıllardan beri 
adaleti, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek 
istemiyor muyuz? Yüce heyetiniz de bugün bu
nun için çırpınmıyor mu? Ve şurada biraz: ev
vel kürsüye gelen arkadaşlarımız da adaletin te
cellisi için, süratli adaletin memleketimizde hâ
kim akmasını istemediler mi? Bunu mu istiyor
sunuz arkadaşlar? Bunun çok kolay bir şekli 
vardır... 
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BAŞKAN >— Sayın özmen, mütalâanız ikin

ci madde (hakkındadır, lütfen. 
HALİL ÖiZMEN ('Devamla) — Evet efen

dim. Arkadaşlar Ağırceza mahkemeleri, veya
hut ta en yakın Ağırceza mahkemeleri bunu hal
ledemezler. Bunun halledilecek yeri ihtisas mah
kemeleri olan, Asliye Hukuk mahkemeleri veya 
Sulh Hukuk mahkemeleridir. Dilekçemizi bu iki 
makamdan birine yazacağız, istediğimiz miktara 
göre 've aşağıya subut delilleri kısmında da Ağır 
Ceza mabkemesmdeki veya Sulh 'Ceza mahkeme-
sindeki veya Asliye Ceza mahkemesindeki dos
yayı da sübut delili olarak göstereceğiz. Bunun 
üzerine bir an evvel hüküm vermek istiyen bir 
hâkim, bir mahkeme, bir başkâtip tensip kararı 
ile 'birlikte, (harçlarını aldıktan sonra Ağır Ceza 
mahkemesindeki dosyayı dstiyecektir. Eğer ten
sip kararı ile birlikte istemezse; gayet tabiî ola
rak, bu günkü tatbikatımız gibi aylarca, yıllar
ca, senelerce sürecektir arkadaşlar. İşte biz bu
na mâni olmak istiyoruz. Hemen Ağır Ceza mah
kemesine tezkere yazıldığı zaman dosya .gelecek
tir. Hâkim dosyayı tetkik edecek, bilirkişisini 
bulacak, köylü ise günlük yevmiyesi, kazancı 
nedir, amele ise, işçi ise ona göre durumu nedir, 
mânevi tarafları île, içtimai tarafları ile her iki 
tarafın malî ve içtimai durumları nazara alına
rak küt diye bir hüküm verilecektir. Ondan son
ra da temyiz mahkemesine gidilecektir. 

Arkadaşlar, hukuk mahkemeleri bu işi da
ha süratle yapacaklardır, ötedenberi olduğu gi
bi daha emin yapacaklardır. Ama isiz, Ankara 
Ağırceza mahkemelerinin üç tane ağırceza mah
kemesi olduğuna göre, Ankara Ağır Ceza mahke
melerinin bu yükünü en yaikın ağırceza mahke
mesi olması hasebiyle Keskin Ağırceza mahke
mesine ıgönderirseniz, o zaman Keskin Ağırceza 
mahkemesi ağırceza dâvalarına 'bakamayacaktır 
ki, ondan sonra birde diğer mahkemelerden ge
len vatandaşların talebettiği tazminat dâvasını 
görsünler. 

Muhterem arkadaşlarım, Ağır Ceza dâvası 
deyip de .geçmeyin. İnsanı aylarca, yıllarca uğ
raştırır. Hele birde tazminatı verirseniz, mânevi 
tazminat dâvasını, oraya gönderirseniz işin al
tından .çıkamayız. Onun için ben istirham edi
yorum, muhterem arkadaşım gayet güzel bir 
teklifte bulunmuştur, yılların emeğini 'üzerinde 

'""taşıyan ve bu mevzuda hakikaten bir otorite 
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olarak kitabiyle, ilmiyle, irfanı ile daima kar
şımıza çıkan arkadaşımın talebi yerinde
dir. Ağır Ceza mahkemeleri değildir, Asliye 
Hukuk mahkemeleridir ve Sulh Hukuk mahke
meleridir. Daha emin bir duruma gelebiliriz. Bu 
itibarla destekliyorum. Beylerinizin bu yolda 
kullanılmasını, muhterem arkadaşlarımın da ve 
Komisyonun da buna katılmasını arz ve istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT AıLıîCANO&IJU '(Sinop) — Muh

terem arkadaşlar, kısaca iki noktaya temas ede
ceğim : 

Ceza mahkemesinden tazminat talebedildjği 
takdirde veya Ağır Ceza mahkemesinden veya 
Hukuk mahkemesinden bu tazminat talebedildiği 
takdirde, evvelemirde yapılacak hangi muamele
dir? Hâkim, bu tazminat talebinde bulunan şah
sın mevkuf kalıp kalmadığı, mevkuf kalmışsa ne 
kadar müddetle mevkuf kaldığı ve sonra bu ko
nuda gösterilen şartlara uyuyor mu, uymuyor 
mu, bu kadar basit bir şeye bakacaktır. Gerisi 
tamamen borçlar hukukuna taallûk ettiği için 
Borçlar Kanunu hükümleri dairesinde hattâ, 
usul hükümleri dairesinde muameleye Dabi tu
tulacaktır. iDemek ki gerek ceza mahkemesinde 
olsun, ıgerek hukuk mahkemesinde olsun evvele
mirde bu kadar basit bir şeye bakacaktır. Çün
kü yükün ekseriyeti, yapılacak muamele tama
men hukuki kısma taallûk ediyor ki, bu da da
ha ziyade (Borçlar Kanunu tatbikatı, Medeni Ka
nun tatbikatı, hukuk hâkimi tarafından daha ya-
kinen tatbik edilen ve daha ihtisasına taallûk 
eden bir husustur. 

Şimdi gerek bu bakımdan ve bir de ikinci 
olarak kanunun metninde diyorki «eğer kendisi
ne tazminat verilmeyi mucibolan işlem oranın 
Ağır Ceza mahkemesince olmuşsa, bu takdirde 
oranın Ağır Ceza mahkemesinden tazminat tale-
bedemiyecek. Ya? En yakın mahal Ağır Ceza 

mahkemesinden tazminat talebeder» Demek ki 
bir taraftanda yine başka bir mahalden dosya
nın celbini mucibolan ahvalin doğmasını kabul 
ediyoruz, işin neticesi uzarsa, zaten bu şekilde 
de uzayacaktır. Bu bir; üstelik hukuk mahkeme
sine bırakırsak bunu, bu iş hukuk mahkemesin
den tazminat talebini yapabilirse şahıs, başka 
mahal mahkemelerine gitmeye hiç hacet kalma
dan, oranın Ağır Ceza mahkemesinden tazmina
ta sebebiyet verilen halden dolayı, aynı yer hu- ^ 
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kuk mahkemesine dâva açacak, tazminatı tale-
bedecektir. Başka yerlerede gitmeye hacet yok
tur. Başka yerlerden dosyanın celbine hacet kal-
mıyacaktır. Yâni vatandaşa bu bakımdanda çok 
-kolaylık olacaktır. Binaenaleyh, şu iki mucib se
bep karşısında bendeniz bu tazminat talebine 
ait olan mahkeme mercilerinin hukuk mahkeme
lerine devredilmesi, ıgerek biraz evvelki konuş
mamda arz ettiğim sebepler dolayısiyle ve ge
rekse şimdi arz ettiğim 2 sebep dolayısiyle da
ha faideli olur kanaatindeyim. Bu sebeple ver
diğim önergemin takdirini de sizlere bırakıyo
rum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Say m Talât Oğuz. 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, adaletin vatandaşın ayağına götü
rülmesi esas olduğuna göre vatandaşın menfaa
tinin icabettirdiği hükümleri benimsemek ve on
ları hukukta müdafaa etmek iktiza eder. Taz
minat dâvası adlî bir işten mütevellit bir dâva
dır. Bir şahsın kanun dairesinde veyahutta ka
nunda yazılı bulunan sebeplerden dolayı tevkifi 
halinde maruz kaldığı haksızlığın telâfisi için 
açacağı tazminat davasıdır. Ceza Kanununun 
47 ve 48 nci maddeleri, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 365, 366 ve Usul Kanununun 
368 nci .maddeleri ;bu tazminata mütaallik hü
kümleri benimsemiş bulunmaktadırlar. 

Şimdi, ceza mevzuatında olan bir hükümden 
dolayı vatandaşa Harç, Tarifesi Kanununa göre 
harç vermesi icabeden bir hukuk dâvası külfe
tini talhmil etmek hukuk kaidelerine, adalete, 
hakkaniyete tamamen aykırıdır. Netice itibariyle 
ceza hukukunun vatandaşa tanımış olduğu im
kân tahtında ve getirilen maddenin olduğu şe
kilde kabulünde, zaruret ve faide mevcuttur. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAiŞKAN — Sayın Turhan Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Çok değerli 

arkadaşlarım, sabrınızı suiistimal etmemek için 
çok kısa arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Alicanoğlu 
ve özmen arkadaşlarımız «Bu kabîl dâvaların 
hukuk mahkemesinde görülmesi işi süratlendi
rir» iddiasındalar. Ancak, bendeniz tamamen 
aksi görüşe sahibim. Çünkü mütaakıp üçüncü 
madde işi ayrı bir prosedüre bağlamış, işin 
ağır ceza mahkemesinden seçilecek bir üye ta
rafından tetkikini emrediyor ve duruşma yapıl-
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maksızın evrak üzerinde savcının mütalâası 
da alınarak karara bağlamayı derpiş, etmiş. O 
halde «işi hukuk mahkemesine tevdi edersek, 
kısaltmış oluruz» yolundaki görüşün tamamen 
hatalı olduğuna kaaniim. Eğer bu kabil dâ
vayı normal usûller içinde, hukuk mahkemesi
ne götürürsek, hele asliye mevaddmda yazılı 
usule tâbi olduğuna göre, arzuhali tebliğ ede
ceksiniz, on gün içinde cevap alacaksınız, ceva
ba cevap verilecek, duruşma yapılacak, kısaca 
asgari bir iki senelik tbir tatbikat gerekecek. 
Sonra arkadaşlarım, işi ihtisas mahkemesine 
verelim, diyoruz. Ama burada tazminatı doğu
ran sebep tamamen ceza mahkemesinin ihtisası 
içinde olan tevkifin haklı veya haksız oluşu 
sebebi. O halde, bu işi hukuk mahkemesine in
tikal ettirirsek, aksine yetkili olmıyan bir mah
kemeye böyle bir cezai usulün da takdirini bı
rakmış oluruz Bu da hatalıdır. Bu itibarla ta
sarının ikinci maddesinin oylanmasını ve Ibu 
yola iltifat buyurmanızı (hassaten istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Komisyon, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU (Eskişehir) — İkinci madde üzerin
de bâzı arkadaşlarım 3 nokta üzerinde tâdilini 
istediler. Birincisi en yakın ağır cezaya gitmemesi 
ikincisi müddetin fazla oluşu, gayet az tutu
luşu, üçüncüsü de mânevi tazminatın nasıl tak
dir edileceğinin gösterilmediği, bir iddiaya 
göre de bu mahkemelerin tazminata göre hüküm 
verecek mahkemelerin, ceza mahkemesi değil, 
hukuk mahkemeleri olmasını istemeleridir. 

Arkadaşlarım, bu tazminat konusunda hu
kukçular arasında hakikaten hukuk mahkeme
sine mi gitsin yoksa ceza mahkemelerinde mi 
verilsin ve Ibu tazminat hükmü veren, salıveren, 
tevkifi kaldıran aynı mahkeme tarafından mı? 
Aynı mahaldeki bir başka ceza mahkemesi ta
rafından mı olacağı uzun, uzun münakaşa edil
miş ve nihayet varılan netice bu bir ihtisas 
işidir, nitekim Hükümet tasarısında bu fikir 
müessir olarak bir hukuk hâkimi tevkiften veya 
mahkûm olup ta bilâhara durumu, işte bu bi
rinci madde ile kabul ettiğimiz hususlara giren 
(kimselerin ne gibi bir mânevi tazminata '.mah
kûm olacağını ceza hâkimi, hukuk hâkiminden 
daha iyi bileceğini ileri sürerek, aynı zamanda 
'benden önce 'konuşan iki arkadaşımında ileri 
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sürdükleri esbabı mucibe ile ceza mahkemelerini 
kabul etmişlerdir. 

Aynı ceza mahkemesine verilsin, diyor ar-
ka'daşllarım. Beraet kararını veya tevkifi kaldı
ran birinci maddede yazılı hallerde kararı veren 
ımahkeme aynı zamanda tazminata da hüküm 
versin istiyorlar. Bu kabil değildir arkadaşla
rım. Vaktiyle sanığı kendi tevkif etmiş, aradan 
altı ay geçmiş, yaptığı tevkifin yolsuz olduğu
na bilâhara kendisi karar veren bir hâkimin 
aynı zamanda yatan adama tazminata hüküm 
vermesinde, bitaraflığını muhafaza edeceğine 
ben inanamıyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Usulen müm
kün değildir zaten. 

KOMİSYON ADINA ŞEVKET ASBUZOĞ-
LU (Devamla) — Evet, usulen mümkün değil
dir. Böyle iddia eden oldu da, onun için ce
vap veriyoruz, Ali Dizmlan arkadaşımız. Müm
kün olmadığına göre bir başka cezanın aynı 
ceza bölgesi, adlî kaza bölgesinde bulunan, de
rece itibariyle sulh mahkemesinde verilmişse 
asiliye ceza mahkemesinde, asliye ceza mahke
mesinde verilmişse ağır ceza mehkeımesinde, 
ama ağır cezada verilmişse bu esbabı mucibe 
ile en yakın ağır ceza olan diğer bir vilâyete 
veya Ankara ve İstanbul gibi, başka, Ibaşka vi
lâyetlerimizde olduğu gibi 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 
4 ncü ağır cezalar gibi cezalarda varsa, hangi 
ağır ceza mahkemesinde verilmişse, diğerine 
gitmek suretiyle verebilir. Müddette ise bu 
kararı alanla, mahkeme karşı karşıyadır. 
Bu müddet çok bile konmuştur. Başka devlet
lerin bu tazminat dolayısiyle koydukları müd
det bir ayı geçmemektedir. Burada da çoü 
bonkör davranılmıştır. Arkadaşlarımızın ileri 
sürdükleri ittılaı kabul edecek olursanız, bu
nun altından çıkiilmaz, çok ağır neticelere va
rırız. Ittılâın hukukta ne olduğunu, hukukçu 

I arkadaşlarım çok iyi bilirler. İşine geldiği za-
man ıttıla eder, işine gelmediği zaman ıttıla 
etmez. Onun için böyle bir sürüncemede Ibırak 

' manıak için maddede tasrih edildiği şekilde ve 
zaten memnu hakların iadesi hakkında 416 nci 
maddenin metnine de uyarak konulmuş olan 
bu hususun arkadaşlarımın da kabul edeceğini 
tahmin ediyorum. 

I Mânevi tazminata gelince; Sayın Asım Eren 
arkadaşımızın bu nedir diye ileri sürdüğü fikre 
3 ncü maddede buna yol .gösterilmektedir. Mâ-
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nevi tazminata «gayet iyi takdir buyururlar ki, 
sebep teşkil edecek olan hâdisenin sebepleri, o 
kimsenin haksız yere tevkif edildiğine dair 
alacağı ilâmın metninde, mahiyetinde münde
miçtir. Hâkim ona göre zaten araştıracak, 3 neü 
maddede arz ettiğimiz gibi araştıracak, mânevi 
tazminata da müstehak olup olmadığına göre 
karar vereceklerdir. 

Sizi fazla işgal ettim, özür dilerim, hürmet
lerimle, 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yenî... 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim bir baskı 4ı at ası 
vardır, 6 ncı satırda, «başvurularak» yazılmış, 
«başvurarak» olacak. 

BAŞKAN — Bahsettiğiniz baskı hatasını 
komisyon tashih etmiştir. 

Madde ile ilgili, verilmiş önergeler vardır. 
Sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa-
2 nci madde hükmünde tazminata, hükmede

cek mahkeme merciinin ağır ceza mahkemesi de
ğil, hukuk mahkemesi olarak değiştirilip kabu
lünü ve maddenin bu şekilde formüle edilmesini 
arz ve teklif eylerim. Saygılarımla. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğl ıı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
457 sıra sayısında kayıtlı (Kanun dışı yaka

lanan veya tutuklanan kimselere tazminat veril
mesi hakkında) ki kanun tasarısının, ikinci mad
desinin ilk paragrafında belirtilen 3 aylık dâva 
açma süresinin 6 ay olarak değiştirilmesinin oy
lanmasını; aşağıda gösterilen gerekçeye daya
narak arz ve teklif ederim, Saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

GEREKÇE 
Tazminat dâvasının açılması için tesbit olu

nan 3 aylık sürenin 6 aya çıkarılması teklifimi
zin gerekçesini iki kısımda toplamak mümkün
dür : 

A.) Her çeşit tazminat dâvalarının ikamesi 
için, umumi hükümlerde kabul edilen süre (6) 
aydır. 

Görüşülmekte olan tasarının tazminat dâva
sına konu olarak öngördüğü sebeplerin varlığı | 
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karşısında, dâva ikamesi için gereken süreyi ya
rı yarıya azaltması, umumi prensiplere aykırı
dır, hiçbir mâkûl ve mantıki sebebe dayanma
maktadır. 

Tasarının gerekçesinde de, dâva açma süre
sinin 3 ay'olarak tesbitini zorunlu kılacak hiçbir 
dayanak gösterilmemiştir. 

B) Memleketimizin coğrafî durumu ve 
ulaştırma yetenekleri göz önünde tutulmak ge
rekir. Çoğu zaman, kanunun tesbit ettiği 3 ay
lık süre içinde gerekli başvurmanın mümkün 
olamıyacağmı kabul etmek gerekir. 

Sayın Başkanlığa 
2. Maddenin (karara bağlandığı tarihten 

itibaren 3 ay içinde) ibaresinin (karara bağlan
dığından haberdar oldukları 3 ay ve her halde 
yukarıki tarihlerden itibaren 1 yıl içinde,) ola
rak değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Ali Dizman 
Tokat 

27 . 9 . 19fi3 
Yüksek Başkanlığa 

2 nci maddenin 1 nci fıkrasının 7 nci satırın
daki «3» rakamının «üç» olarak harfle yazıla
caktır. 

Aynı fıkranın 9 ncu satırındaki «başvurula
rak» kelimesi «başvurarak» olarak düzeltilecek
tir. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Coşkun Kırca 
istanbul 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddede, salahiyetli mahkemenin «ika

met ettikleri mahal ağır ceza işlerini gören mah
kemeye» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İzmir 
Kadri özek 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeleri sı
rası ile oyunuza sunacağım. (Sinop Milletvekili 
Alicanoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor mu ?. 

KOMİSYON ADINA ŞEVKET ASBUZOĞ-
LU (Eskişehir) — iştirak etmiyor. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. I 

^önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'mı öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor mu? 

KOMİSYON ADINA ŞEVKET ASBUZOĞ-
LU (Eskişehir) — İştirak etmiyor. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et-
miyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Tokat Milletveki i H. Ali Dizman'm önerge- | 
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

KOMİSYON ADINA ŞEVKET ASBUZOĞ-
TJU (Eskişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Coşkun Kırca'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge Komisyonundur. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler. .. Kabul edilmiştir. 

(Kadri özek'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonca verilmiş ve Heyetinizce kabul 
edilmiş olan tadille birlikte maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı yetkili 
mahkeme, zarar istemine dair dilekçe üzerine, 
üyelerden birisini işin incelenmesi ile görevlen
dirir. Görevlendirilen üye, ilk önce, istenen ka
nuni süre içinde yapılmış olup olmadığını 
inceler. İstem, süresi içinde yapılmamış ise gö
revli üye, hüküm, ve karar dosyasını aldırt
mak, her türlü incelemeleri yapmak ve gere
kiyorsa, tazminat isteminde bulunandan da 
izahat almak suretiyle delilleri topladıktan son
ra, yazılı düşüncesini bildirmesi için evrakı 
Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 
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Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının yazılı mü

talâası üzerine duruşma yapmaksızın kararını ve
rir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden başlıya-
rak bir hafta içinde temyiz yoluna başvurula
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Vaz

geçtim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, kısaca bu Hükümet tasarısındaki ge
niş tazminat şeklini kabul ettik. Bunların içeri
sinde büyük miktarda tazminatlar da bahis mev
zuu olacaktır. Bu itibarla hem işin duruşmalı 
yapılmasının zarureti, hem de Hazinenin menfa
atlerini korumak bakımından Hazine Vekilinin 
de haberdar edilmesi ve dâvaya çağırılması za
ruridir. Biz tek taraflı olarak bir müesseseyi 
düşünemeyiz. Bu sebeple bir tadil teklifi ver
dim. Bunu mütaakıp istemde bulunan Hazine 
vekiline tebligat yapılarak duruşma açılır ve 
istem karara bağlanır. Bu, Hazine haklarını ko
rumak bakımından bir teminat olacaktır. Hür
metlerimle, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
önerge vardır, okutuyorum. 

30 . 9 .1963 
Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

«Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının» 3 ncü maddesinin sözlü açıklamala
rımda ileri sürdüğüm gerekçeler ile kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Madde 3. — İkinci maddede yazılı yetkili 
mahkeme zarar istemine dair dilekçe üzerine üye
lerden birisini işin incelenmesi ile görevlendirir. 
Görevlendirilen üye. İlk Önce istemin kanuni 
süre içinde yapılmış olup olmadığını inceler. İs
tem, süresi içinde yapılmış ise görevli üye hü
küm ve karar dosyasını aldırtmak suretiyle, her 
türlü incelemeleri yaparak bir raporla dosyayı 
mahkemeye tevdi eder. Bunu mütaakıp istemde bu
lunana ve Hazine vekiline tebligat yapılarak du
ruşma açılır ve istem karara bağlanır 

Karar kabili temyizdir. 
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Yüksek Başkanlığa 

3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının 4 ncü satırın
daki «istenen» kelimesi «istemin» olarak düzelti
lecektir. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
457 sıra sayısında kayıtlı kanun tasarısının 

3 ncü maddesinin birinci bendindeki (her türlü 
incelemeleri yapmak) deyiminin başına (gerek
tiğinde bilirkişi tetkikatı da dâhil olmak üzere) 
deyiminin de eklenmesi yoliyle, maddenin (hü
küm ve karar dosyasını aldırtmak) kelimelerin
den sonra : 

(Gerektiğinde de bilirkişi tetkikatı da dâhil ol
mak üzere her türlü incelemeleri yapmak) 

Şeklinde değiştirilmesi hususunun oylanması
nı arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 ncü maddenin 1 ve 2 nci fıkralarına aşağı

daki ilâvelerin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
içel Milletvekili 

Mazhar Arıkan 

Madde 3. fıkra 1 de : 
Birinci fıkranın son cümlesinde «Düşüncele

rini bildirmesi için evrak C. Savcılığına» ibare
sinden sonra «ve defterdarlığa veya malmüdür- * 
lüğüne» ibaresinin eklenmesi, 

Fıkra 2 : 
«Mahkeme C. Savcısının» ibaresinden sonra 

ve «Defterdarlığın veya Malmüdürlüğünün» iba
resinin eklenmesi. 

BAŞKAN — Okunan önergeleri sırası ile 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Komisyon ne 
diyor? 

BAŞKAN — Tekrar okuduğumuz zaman 
soracağız. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇlCl KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Müddeiumumi, 
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arkadaşımızın istediğini yapabilecek durumda
dır. Bu madde ile Cumhuriyet savcısının vere
ceği vazife, arkadaşımızın istediğini yerine ge
tirecek mahiyettedir. " Bu itibarla katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Coşkun Kırca'-
nın önergesi yeniden okundu) 

BAŞKAN — imlâ hatalariyle ilgilidir. Oyu
nuza sunuyorum... Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi yeniden okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Metinde hâkime 
her türlü incelemeyi yapmak hakkı tanınmış
tır. Bu her türlü incelemenin içinde Ibunların 
hepsi mevcuttur. Bu itibarla katılmıyoruz. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN —• önerge sahibi önergesini ge
ri almıştır. 

(içel Milletvekili Mazihar Arıkan'nm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Aynı esbabı mu
cibe ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon bu değişikliğe fil hal iştirak edi
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Maddeyi redak
siyon bakımından geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Redaksiyon bakımından geri 
alırsınız, o başka. Filhal katılıyor musunuz? 

GEÇlCt KOMİSYON ADINA ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Katılıyoruz. Fa
kat arkadaşımız tam metin olarak yazıp gön
dermemiş. 

Tam metin yok. (Var var sesleri) 
BAŞKAN — Tam metin değildir. Ara ye

re ilâvesini istedikleri hususlardır. 
Esas itibariyle kabul ediyorsunuz, fakat 

redaksiyon için geri alacaksınız değil mi? 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şu halde maddeyi komisyo

nun da teklifi üzerine kabul edilen şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiycn-
ler.. Kabul edilmiştir. Komisyonca bu kabul 
edilen şekle göre redaksiyonu yapılacaktır. 

MADDE 4. — Tazminatın miktarını tâyinde 
zarar talebinde bulunanların birinci maddede 
yazılı işlemlerin yapılmasına sebeolan ihmali 
veya kusurlu hareketleri de nazara alınır. I 

Tazminat talebine esas olan işlemlere tama-
miyle kendi ihmali veya kusurlu hareketleri 
ile scbebolanlara tazminat verilmez. 

MAHMUT ALİOANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, müzakereler sırasında bil
hassa arkadaşlarımızın ve bendenizin temas 
ettiği noktalardan birisi de bâzı kusurlu veya 
hileli hareketler dolayısiyle tazminat alabil
mek hususunun önlenmesi idi. İşte görüyoruz 
ki, bu madde bu hususu önleyici tedbirleri al
mış bulunmaktadır. Bu itibarla bendeniz bu 
maddenin olduğu gibi kabulüne oy kullanma
nızı bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, tümü üzerindeki 'konuşmamda da 
işaret ettiğim gibi, burada tazminat esasların
dan bahsedilmektedir, fakat böyle parça par
ça alınmıştır. Halbuki Borçlar Kanununda 
haksız fiillerde tazminatın nasıl takdir edile
ceğine dair çok işlenmiş, içtihadı takarrür et
miş, üzerinde literatürü olan bir bahis var
dır. Bendeniz kısaca söylüyeceğim, zamanını
zı almamak için. I 

Borçlar Kanunundaki tazminata ait hüküm- I 
lerin burada tatbik edileceğini kabul etmekle I 
bütün o haller en ince teferruatına kadar alın
mış olur. Mesele müterafik kusurlar, mânevi 
tazminatın hâkini tarafından icabında tama
men ref'edilmesi v. s. ağır kusur halleri. Hep- 1 
si orada teker teker mevcuttur. Şimdi biz bunu ko
yarsak adaletsizlik yapmış, haksızlık yapmış, 
nakıs bir iş yapmış olacağız kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım; 4 ncü maddenin 2 nci fıkrası üze
rinde pek kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 
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«Tazminat talebine esas olan işlemlere ta

mamı ile kendi ihmali veya kusurlu hareketle
ri ile sebebolanlara tazminat verilmez.» 

Şimdi, bu madde, Borçlar Kanununun 41 nci 
ve 47 nci maddelerine mümas olarak getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Maznun kanunda yazılı olan sebepler tah
tında tevkif ediliyor ve bilâhara açılan dâva 
neticesinde beraet ediyor, veyahut da kanun dı
şı bir tevkife mâruz kalıyor. Burada maznu
nun veya mağdurun ne gibi bir kusuru ihma
li olabilir! Borçlar Kanununda böyle Ibir hü
küm vaz'edilmiş değildir. Müteradif kusurdur. 
Yani maznunun veyahutta mağdurun kusuru 
ile diğer şahısları zarara mâruz bırakması ha
linde tazminatın, maddi olsun, mânevi olsun mu
ayyen bir kısmı tenzil edilir. Bu borçlar huku
kunda da müteradif kusur olarak gösterilir. 
Halbuki 2 nci fıkra müteradif kusurun tamamen 
aksi bir davranışı ihtiva etmektedir. Bu bakımdan 
ikinci fıkranın bu maddeden çıkarılması ikti
za eder kanaatindeyim. Saygılarımla. Bu husus
ta bir de takrir takdim, -(»diyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mil Yok. 
Verilmiş önergeler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
«Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 

kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun 
tasarısının» 4 ncü maddesinin sözlü açıklamala
rımda ileri sürdüğüm gerekçelerle, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif "ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 4. — Tazminat miktarının tâyini ve 
tazminata esas teşkil edecek kusurun nevi ve 
derecesinin tesbiti bakımından Borçlar Kanu
nunun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygula
nır. 

Başkanlığa 
Kürsüde izah ettiğim sebeplere binaen mad

de 4 ün son fıkrasının tayymı arz ve teklif 
ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Okunan önergeleri sırasiylo 
oylarınıza sunuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu) 
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BAŞKAN —Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOÖLU (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Komisyon 'katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum: önergeyi kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
(Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN —. Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOÖLU (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmemiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE '5. — Tazminat 'talebi şahsa bağlı 

bir hak olup, devir ve temlik edilemiyeeeği gi
bi mirasçılara da intikal etmez. 

(BAŞKAN — Komisyon 5 ııei maddenin 
yerine yeni bir 5 ııci madde teklif etmektedir. 
Bu teklifi 'okutuyorum. 

Yük's'ek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı maddenin 5 nci madde ola

rak kanuna alınmasını aı*z ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Balkanı Üyö 

IMalaltya Eıs'kişehir 
H. Avni Akşit Şevket A^bu'zoğlu 

«MADDE 5. — Kanun dairesinde yakalan-
dık'tan veya tutufklandıktan sonra, delil yeter
sizliği veya ehliyetsizlik sebeplerine dayanmış 
olmak şartiyle haklarında son soruş'turımanın 
açılmasına veya 'kovuşturma yapılmasına 
yer (olmadığına karar verilmesi sebebiyle tazmi
nat alanlardan 'aynı işiten dolayı 'haklarında ye
niden dâva açılanlara; iberaet kararı se'bebiyle 
tazminat alanlardan beraet 'hükmü aleyhi
ne iadei muhakeme; •talebinin kabulü ile 
haklarında yeniden duruşma icrasına karar ve
rilenlere 'ödenen tazminat hükme hacet ikalma'k-
SJ'ZIU Hazineye geri alınır. Aynı işten dolayı 
açılan dava veya mah'kemenin iadesi suretiyle 
duruşma icrasına karar verikneisi üzerine yapı
lan duruşma «onunda bemole' hükmolunması 
halinde tazminat talebi hakkı yeniden doğar. 

'Üye 
Esikişehir 

'Şevket; Asbuzoğlu 
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(BAŞKAN — ıSayın Komisyon, bu metin re

daksiyonu yapılmış, nihaî metin midir? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS

BUZOĞLU (Eskişehir) — Yalnız Hazineye tâbi
ri var. «Hazinece» olacak. 

BAŞKAN — Bu metin hakkında ısöz iste
yen? ISayın Alicaııoğlu, 'buyurun. 

MAHMUT ALİCANOÖLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, bu madde metninde sade
ce iadeyi muhakeme yolu kabul edilmiştir. Hal
buki, Hukuk Usulü Muha'kemeleri Kanununda 
ve gereikse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
muzda bir de ayrıca iadei muhakemeye benzer 
«tashihi karar yolu» vardır. 'Tashihi karar yolu
na alınmadığı' takdirde ne olacaktır? İadei 
'muhakeme ile tashihi karar, ve cezada vardır, 
'bir de yazılı emir yoluna gidip 'bo'zma. Bu hu
kuk usulünde yoktur. Şimdi iadei muhakeme 
ile yazılı emir veya 'tashihi karar yolları bir hü
küm 'kesinleştikten sonra baş vurulacak yollar
dır. -1 

Tashihi kararda gösterilen, şahsın talebetti-
ği tashihi karar talebindeki dilekçesindeki gös
terdiği sebepler, savcılıkça, dairece kabul edil
diği takdirde mahkeme yeniden başlıyacaktır, 
iadei muhakemede olduğu gibi... Ve başlıbaşma 
yemden karar verilebilir. Kararın mahiyeti de 
neticede değişebilir. Bu, her ıgünkü kanunları
mızda ve tatbikatta rasladığımız işlemlerdendir 
ve bugünkü mevzuatımız bunu kabul etmiştir. 
İadei muhakemenin yanında, tashihi karar yolu 
da vardır. Bu da kesinleşmiş hükümlere tatbik 
edilen bir yoldur. Şu halde burada görüyoruz ki, 
lomisyoıı sadece iadei muhakeme yolunu almış 
bir vatandaşın, tashihi karar talebinde bulun
mak hakkı da vardır, her hangi bir hükmü hak
kında. Bu ne olacaktır?. Binacaleyh, Komisyon 
t rkadaşlarımdau rica ediyorum, biz burada ka
nun yapıyoruz. Kanun yaparken de her tarafını 
her noksanlığını hesabetmemiz Jâzımgelir. İstir
ham edeceğini, Komisyon sadece iadei muhake
me değil, arz ettiğim, tashihi karar yollarını da. 
nazarı dikkate alsın ve madde formülüne bunla
rı da dâhil etsin. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, zannediyorum ki, Komisyon bir zü
hul olarak bu şekilde maddeyi getirmektedir. 
İadei muhakemenin kabulü halinde, olduğu gibi 
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geri alacak, sonra iadei muhakemenin kabulün
den sonra, haklı çıkarsa tekrar bir muamele ile 
bu para kendisine iade edilecek. Hukukumuzda 
buna emsal hâdiseler vardır. Oralarda yapıldığı 
gibi teklif ediyorum; kıymetli zamanınızı alma
mak için tafsilâta girmiyorum, ödenen tazmi
nat miktarınca, Hazine tarafından o şahsın em
vali üzerine ihtiyatî haciz vaz'olunur. Dâva so
nunda şahıs beraet ettiği takdirde ihtiyatî ha
ciz kalkar. Mahkûm olduğu takdirde ayrıca hük
me, mahkemeye ihtiyacolmaksızm Hazinece ha
ciz paraya çevrilir. Yani ver al, ver al şekli olur. 
Bu şekil uygun bir şekil olmaz. Hukukumuzda 
da buna benzer müesseseler vardır. Şahsın em
saline ihtiyati haciz konulur, iadei muhakeme 
talebinin kabulü anında, ihtiyati haciz emvaline 
konur. Eğer beraet ederse kalkar, beraet etmez
se hiçbir hükme hacet kalmaksızın alınır. Bu şe-
1 ilde teklif ediyqruz. Komisyonun da uyacağını 
ümit ve tahmin ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bu teklif ettiğiniz 
yeni bir beşinci madde midir 1 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Ben bu madde 

üzerinde, takririm hakkında söz istemedim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 

Eren. -
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem*ar

kadaşlarım; bendenizin anlayışıma göre, birinci 
maddede komisyona burada şifahen sorup da al
dığım cevaba nazaran bir çelişme ve bir haksız
lık doğmaktadır. Şöyle ki, biz mahkûm olan ve 
bu hükmü kesinleşmiş bulunan vatandaşların 
dâhi bidayette tutuklanma veya yakalanma anın
da yapılmış olan usul hatâları - ki, bunlar 1 nci 
madde metnine girmiştir, - dolayısiyle kendile
rine, hüküm kesinleştikten sonra üç ay zarfın
da vâki taleplerine göre bu tazminatın hâkimce 
takdir edilmesini kabul etmiştik. Şimdi veril
miş olan bu tazminat o halde mahkûm olan, ama 
birinci maddede bildirilen hallere göre mağdur 
olan kimselere de, hükümlülere de verildiğine 

• göre, bu 5 nci maddede kendilerine verilmiş olan 
tazminatın iadei muhakeme veya kabul buyu-
rulduğu takdirde, Alicanoğlu arkadaşımızın 
teklif ettikleri gibi, tashihi karar talebine da
ha bu taleplere müsteniden yapılacak duruşma
lar neticesinde kesinleşmiş bir hüküm elde edil
meden iade edilmesi mecburiyetine buğlaanma-
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sı, sonra kesinleşmiş hüküm de geıve beraet, 
ademi takip v. s. gibi lehinde bir karar olduğu 
takdirde kendisine bu paranın iadesi formalitesi
nin ortaya konması hem birinci maddenin, 
hem de Anuyasanm espirisine aykırı olur. 'Tam 
çelişmedir. Katiyen böyle bir maddenin gelme
mesi lâzımdır, hem de sağ elle sol kulağı gös
termeye benzer. Bu kadar dolaışık usuller koy
mak, Osmanlı saltanatı zamanındaki adlî usul
lerde belki olurdu ama şimdi bu ver al, ver, al bu 
formaliteler vatandaşı bıktırır, adaletten so
ğutur, güvenini kısar, 'azaltır. Mümkün mer
tebe basitleştirilmiş bir prosedür koymak sure
tiyle idarede olduğu gibi, adliyede de vatan
daşı yutanında yaşamaktan, memnun bir hava 
içinde bulundurmak lâzımgelir. Hükümet kapı
sına geldiği zaman (ver al ver, ver, al ver) 
şeklindeki formaliteleri karşısında bunların da 
tâbi olacağı zamanı nazarı itibara alırsak, va
tandaş için bir lütuf değil, bir kahırdır. Böyle 
teklifler getirmek doğru değildir. Sayın komis
yon, nasıl olur da bu maddeyi getirir. Sayın 
Hükümet, Sayın Adliye V-akili nusıl olur da 
bu maddeyi birinci madde ile çelişir görmeden 
getirir, hayret ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
Yeni beşinci madde olarak iki teklif vardır. 

Birisi Sayın Reşit Ülker'in, diğeri ise komisyo
nundur. Her ikisini de ayrı layrı okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
«Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim

selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının» 5 nci maddesinin s'özlü açıklamala
rımda ileri sürdüğü gerekçelerle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini urz ve teklif 'ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 5. — Haklarında son soruşturmanın 
açılmasına veya kovuşturma yapılmasına yer 
olmadığına karar verilmesi sebebiyle tazminat 
alanlardan aynı işten dolayı haklarında yeniden 
dâva açılanlara beraet kararı sebebiyle tazmi
nat alanlardan beraet hükmü aleyhine iadei mu
hakeme talebinin kabulü ile huklrmda yeniden 
duruşma icrasına .karar verilenlere ödenen taz
minat miktarmca Hazine tarafından o şahsın 
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emvali üzerine ihtiyati haciz vaz'olunur? Dava 
sonunda şahıs beraet ettiği takdirde ihtiyati 
'haciz kalkar. Mahkûm olduğu takdirde ay
rıca hükme ihtiyaç olmaksızın Hazinece haciz 
paraya çevrilir. 

BAŞKAN — Sayın Kesit Ülker tarafından 
5 nci madde olarak teklif edilen bu önergeye 
komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUZOÖLU (Eskişehir) — Katılmıyoruz ve 'ken
di metnimizde ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor ve kendi 
metninde ısrar ediyor. Şimdi Sayın Reşit Ül
ker tarafından 5 nci mnddo olarak, teklif* edi
len teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... 15 oya karşı 17 oyla kabul 
edilmiştir. 

Komisyon fil hal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-

B UZ OĞLU (Eskişehir) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 5 nci maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN —• O halde önergeyi komisyona 
veriyoruz. 

Daha evvel, komisyon tarafından redaksi
yonu yapılmış olan 3 ncü maddeyi yeni şek
liyle okutuyorum. 

MADDİ*] 3. — ikinci maddede yazılı yetkili 
mahkeme, zarar istemine dair dilekçe üzerine, 
üyelerden birisini işin incelenmesi ile görevlen
dirir. Görevlendirilen üye, ilk önce, istemin 
kanuni süre içinde yapılmış olup olmadığını 
inceler, istem, süresi içinde yapılmış ise görevli 
üye, hüküm, ve karar dosyasını "aldırtmak 
her türlü ineklemeleri yapmak ve gerekiyorsa, 
tazminat isteminden bulunandan da izahat al
mak suretiyle delilleri topladıktan sonra, ya
zdı düşüncesini bildirmesi, için evrakı Cumhu
riyet Savcılığına ve defterdarlığa veya m al mü
dürlüğüne gönderir. 

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının ve defter
darlığın veya müdürlüğünün yazılı mütalâası 
üzerine duruşma yapılmaksızın kararını verir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden başlı-
yarak bir hafin içinde temyiz yoluna başvuru
labilir. 

BAŞKAN — Bu okunmuş olan üçüncü mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 
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Komisyon bu 5 nci madde üzerindeki ha

zırlığını bu birleşimde bitirebilir mi? Sayın 
komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU (Eskişehir) _ Verebileceğiz efen
dim. 

BAŞKAN — Vereceksiniz, peki. Öyle ise 
şimdi ondan sonraki maddeyi okutuyorum : 

MADDE G. —• Bu kanun, hükümleri, disiplin 
yönünden yapılan tutuklanıalnr ve alman ted
birler ile sıkıyönetim halinde yetkili mercile
rin tutuklama, yakalama ve sair tedbirlere 
ilişkin kararları hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN - - Sayın Şükrü Akknn, siz bu 
madde hakkında mı, yoksa değişiklik dolaysiyle 
7 nci madde hakkında mı söz istediniz? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — 7 nci madde 
hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan 0 nci madde 
hakkında Sayın Talât Oğuz, buyurun. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhteremi ar
kadaşlarımı, hu 'madde Üz-erinde huzurunuzu 
l'azla işgal etmiyeeeğim. Tazminat taleh'i şah
sı Ihukuka taallûk dtmekt'edir. Ceıza (Muhake
meleri Usulü Kanununun 8Ö3 ve ->!P);5 nci (mad
desinde gösterilen *ve (müdahaleye taallûk eden 
'şahsi hakka Ibağlı 'bir tazimıinatm devir ve in-
'tikali ve mirasçıların dâva 'etm'e hakkı tanın
dığı halde buna nıüm.as olarak tedvin edilen 
(bu 'maddede de devir ve temlik edilmesi ve 'mi
rasçılara intikal (etmesinin kabul edilmesi ik
tiza ederdi. Komisyonun ve Hükümetin Ibu 
'teklifi yerimle değildir. 'Mahmut Aticanoğlu 
arkadaşında ıberaber Riyasete bir .'takrir tak
dim ellik. Bu takririn o ş'ekilde kaibul edilme
sini istirham ediyorum. (Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Akdoğan. 
İSMAİL ÎLVKKT AKDOĞAN (Yo,zgat) — 

Ook 'muhterem arkadaşlar, Ib'ira'z 'ejvvel konu-
ışan Talât Oğuz arkadaşımız gibi biız de, «taz
minat talebi 'şahsa 'bağlı 'bir hak 'olup, devir 
ve temlik edilenıiyeceği gibi mirasçılarına in
tikal etmez»1 hükmü nün hu. tasarıya, ne gibi (bir 
mâna verilerek alındığını bir türlü kestireme-
miş bulunuyoruz. Tazminat talebinin şahsa bağlı 
olup olmadığının bir kere teknik bakımdan kanun 
maddesinde yer almasına lüzum yoktur. Eğer 
tazminat talebi şahsa bağlı ise, esasen şahsa bağ
lıdır, kanunda, tedvin edilmesine lüzum yoktur. 
Bağlı değilse, bunu bağlıdır şeklinde buraya yeni 
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bir hüküm getirmek de doğru olmıyacaktır. Bu 
bakımdan bir kere kanun tekniği bakımından, 
tazminat hakkının şahsa bağlı ıolup olmadığı
nın burada bir (hüküm haline 'getirilmesi hem 
tekniğe uygun değildir, Iheım de tehlikelidir. 
Çünkü, burada bu maddedeki tazminat şahsa 
bağlıdır deriilmemekte, bilûmum tazminatların 
şahsa bağlılığı iddia 'edilmektedir k i ; yemi 've 
bütün kanunlarda geçen tazminat kelimesine 
bir mâna verir mahiyettedir. OBu bakımdan, 
kanun tekniği bakımımdan bu açıklamaya veya 
bunun burada yer almasına lüzum yoktur. 

Ayrıca, burada tazminat hakkının mirasçıla
ra intikal e'tmiyeceğine dair Ib'ir hüküm vardır. 
Bir suçun faili, dâvanın devamı sırasında öldü
ğü takdirde ceza dâvası düştükten slonra dahi 
bukuk dâvası mirasçılar hakkında devam et
mektedir. Failin, fiilinden dolayı ir as 'edece
ği zarardan veya mahkûm .olunacak tazminat
tan mirasçılarını mesul tuttuğumuza ıgöre, bu
nun Devletteki hak ve alacakları 'için de mıi-
mirasçılara bir hak tanımak elbetteki hak kai
desinin tam yerine getirilmesiyle mümkün ola
caktır. Bu bakımdan mirasçılarına intikal et-
mez şeklinde bir hüküm tamamen hak ve adalet 
duygularına aykırı bulunmaktadır. 

Devir ve temlik hususuna gelince; öyle zan
nediyorum ki, bu maddeyi tedvin eden arka
daşlar; «şayet bu hakkı tanırsak, bir kısım va
tandaşlar dâva açmıyacak olan kimselerin bu 
tazminat haklarını devir ve temlik olmak sure
tiyle bir ticari yola sapacaklardır» kanaatiyle 
hareket etmişlerdir. 

Arkadaşlar, zaten bu tazminat dâvaları, ve
kâlet deruhte edilerek dâva edilebildiğine göre, 
eğer bu yola sapacaklar olur ise, aralarında ya
pacakları gizli anlaşmalarla bir vekâletname ver
mek suretiyle de bu yola gidebilirler. 

Bu bakımdan her halde nasıl mütalâa edilir
se edilsin, bir netice elde etmek imkânı olmadı
ğına göre hak kaidelerine taban tabana zıt olan 
bu maddenin tasarıdan çıkarılması lâzımdır. 
Dün, tasarının umumi müzakeresi sırasında grıı-
pumuz adına vermiş olduğum ve bu maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını istiyen önergemizin ka
bul edilmesini hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, buyurun. 
MAHMUT ALÎÖANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanunla 'hükmedilecek 
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olan tazminatın mirasçılara intikal etmeyeceği 
hususu altıncı maddede hükme bağlanmış bu
lunmaktadır. Zaman zaman temas ettiğim gibi, 
tazminatın,. manevi ve maddi tazminat olmak 
üzere ayrıldığı iki neviden birisini, bilhassa 
maddi tazminatı ele alalım. Şahısın, kanunda 
şart koştuğu ahval ve şartlar haricinde tevkif 
edildiği taktirde kendisinin maruz kalacağı' 
•maddi tazminattan sadeee ve sadece kendisi de
ğil, onun bakmakla mükellef 'olduğu çoluğu, ço
cuğu, karısı, mirasçıları, hattâ ve 'hattâ, B'orç-
lar Kanununun 45 nei maddesinin 3 ncü fıkra
sında zikredilen muini bulunduğu kimselere de 
sirayet eder. Adamın çalışamam asından, veya 
bir iş yapamamasından veyahut da mevkuf kal
dığı müddetçe her hangi bir emlâkini koruya
mamasından ziyanını ve binnetiee zararını mü-
eddi olan bu a'hval sebebiyle kendisi şahsan za
rara mâruz kaldığı gibi, haliyle de karısı, ço
cukları ve arz ettiğim gibi Borçlar Kanununun 
kabul ettiği 45 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında 
kabul ettiği, muini bulunduğu, yani kendisinin 
himayesi altında bulunup okuttuğu, yedirdiği, 
içirttiği, baktığı, Idmsesiz bir kimse de olabilir. 
Buna dahi kanunumuz zararın Ödenmesini kabul 
etmiştir. 

G-örüyoruz ki umumi hukuk mahiyetinde 
olan, umumi bir sistem olarak kabul edilmiş 
olan madde ile tazminat Borçlar Kanununda 
hükme bağlandığı halde, görüyoruz ki, burada 
sedece ve sadece mucip sebep olarak bu 'hakkın 
şahsi olduğundan bahsile (mirasçılarına intikal 
etmez) diye bir şey olmaz arkadaşlar. Adam
cağız zarara uğradıysa .çocukları aç kaldı, ma
li, mülkü 'gitti, işte bu kadar ayan beyan olan 
çotuğuna, çocuğuna, vârislerine zararı olan bir 
hal nasıl olur da şahsın tamamına bağlı ola
bilir. Değil mirasçılarına, muini bulunduğu 
kimselere dahi sirayet ediyor ve bizim umumi 
ıhukulk sistemimiz bunu zaten kabul etmiş bu-
lunma'ktadiır. Buna aykırı büküm kabul etmek 
burada demokratik olamaz, âdil de olamaz. Bu 
itibarla sayın arkadaşım Talât Oğuz beyle bir
likte verdiğim bu husustaki önergemin kabulü
nü ve lehinde oy kullanmanızı bilbassa arz ve 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen?. Yok. Verilmiş önergeler var, okutuyo
rum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere 
tazminat verilmesine dair kanun tasarısının al
tıncı maddesinin tamamen çıkartılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

M. P. Meclis Grupu adına 
Yozgat Milletvekili 

İsmail Hakkı Akdoğan 

Başkanlığa 
Madde 6 nın aşağıda yazılı şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 
Sinop Mardin 

Mahmut Alicanoğlu Talât Oğuz 

Madde 6. — 
Tazminat talebi şahsi hukuka bağlı bir hak 

olup, devir ve temlik edilebileceği gibi miras
çılara da intikal eder. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri tekrar oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

(Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo
ğan'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Bu 
maddenin tamamen tayymı oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir ve madde tayyedilmiştir. 

Biraz evvel müzakeresini yaptığımız 5 nci 
madde komisyondan gelmiştir. Yeni metni oku
tuyorum : 

MADDE 5. — Kanun dairesinde yakalandık
tan veya tutuklandıktan sonra, delil yetersiz
liği veya ehliyetsizlik sebeplerine dayanmış ol
mamak şartiyle haklarında son soruşturmanın 
açılmasına veya kovuşturma yapılmasına yer ol
madığına karar verilmesi sebebiyle, tazminat 
alanlardan aynı işten dolayı haklarında yeni
den dâva açılanlara; beraet kararı sebebiyle 
tazminat alanlardan beraet hükmü aleyhine 
iadei muhakeme talebinin kabulü ile hakla-

3 . 10 . 1963 O : 1 
rında yeniden duruşma icrasına karar verilen
lere ödenen tazminat miktarınca Hazine tara
fından o şahsın emvali üzerine ihtiyati haciz 
vaz'olunur. Dâva sonunda şahıs beraet ettiği 
takdirde ihtiyati hacız kalkar. Mahkûm olduğu 
takdirde ayrıca hükme ihtiyacolmaksızm Ha
zinece haciz paraya çevrilir. 

Sözcü 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Komisyon tarafından daha ev
vel kabul edilmiş metne göre hazırlanmış olan 
5 nci madde metnidir. Bu madde hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı? Buyurun, Sayın 
Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — 
Efendim, biraz evvelce de izah ettiğim gibi, 
iadei muhakeme gibi tashihi kararı da bu mad
deye katmak lâzımgelir kanaatindeyim. İadei 
muhakeme nasıl ki, kesinleşmiş bir hükmün ye
niden keenlemyekûn addedilip yeniden bir du
ruşma açılmasını ve ayrıca bir kararın veril 
meşini muciboluyorsa, kanunumuzda da ayrıca 
tashihi karar yolu var. Onun tahkikat ve mua
mele safhası da başka türlüdür. O da kesinleş
miş hükümler hakkındadır. Binaenaleyh, şu 
maddede istirhamım, iadei muhakeme ve tas
hihi karar yolu ile demek daha muvafık olur. 
Komisyondan bilhassa istirham ediyorum, ka
nunda göz göre göre açık bir nokta bırakmıya-
lım. Bunu bilhassa arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bir tadilât düşünü
yor mu? Yoksa mevcut metinde ısrar mı edi
yor? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Hayır, efendim. 
Yüce Meclisin kabul ettiği Reşit Ülker arkada
şımızın görüşüne uygun olarak maddeyi hazır
ladık, getirdik. Alicanoğlu arkadaşımız tashihi 
karardan bahsediyor. Tashihi karar verilmiş bir 

' cezanın kabul edilmemesi, demektir. Tekrar be
raet ederse tashihi kararla tekrar haklarını ala
caktır, dâva açılacaktır. Bunu bu maddede tas
rihe ne lüzum var? 

BAŞKAN — Komisyonun getirmiş olduğu 
ve okunmuş olan metni 5 nci madde olarak oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 5 nci madde olarak kabul edil
miştir. 
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MADDE 6. — Bu kanun hükümleri disiplin 

yönünden yapılan tutuklamalar ve alman ted
birlere uygulanamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Şükrü Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem mil

letvekilleri, cemiyet içerisinde yaşıyan fertlerin 
keyfî cezalara, çarptırılmamaları, keyfî şekilde 
tutulmamaları veya hapse atılmamaları, suçlu
luğu sabit oluncaya kadar, suçlu muamelesine 
tabi kılmmaması, işlendiği sırada suç addedil-
miyen bir fiilden dolayı ceza görmemesi asıldır. 
Şimdi bu kuralların ışığı altında meselemize 
göz atıyorum. 

1. 1961 Anayasası temel haklar ve ödevler 
kısmında kişinin yukardaki haklannı 14 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasiyle (kişi dokunulmaz
lığı ve hürriyeti kanunun açıkça gösterdiği hal
lerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olma
dıkça kayıtlanamaz) demek ve 30 ncu madde
siyle de kişi güvenliği başlığı altında bunu şe
killendirmek suretiyle yakalanma ve tutuklan
mayı izah etmiştir. 

124 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasiyle de (Sı
kıyönetim veya genel olarak savaş halinde, han
gi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl 
yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı 
veya durdurulacağı hususlarının kanunla göste
rileceğini ifade etmiştir. 

11 nci maddesiyle de (kanun, kamu yararı, 
genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî 
güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve 
hürriyetin özüne dokunulamaz) demek suretiyle 
temel hakların özüne dokunulamıyacağmı kesin 
bir ifade ile hüküm altına almıştır. 

Halen mer'i bulunan 3832 sayılı örfi İdare 
Kanununun 1961 Anayasasının yukardaki temel 
haklarına uydurulması zarureti aşikârdır. 

Kaldı ki, 3832 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü : (örfi İdare altına alman yerlerde as
kerî idare fevkalâde tedbirleri ittihaz ve tatbika 
salahiyetli kılındığı halde) Bu maddede tarifini 
bulan tedbirler arasında tevkif müessesesi yer 
almamıştır. 

Bu husus örfi İdare Kanununun 9 ncu mad
desinden anlaşıldığına göre örfi İdare Mahke
melerine bırakılmıştır. Bu askerî mahkemeler, 
tevkif kararını Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 104 - 106 ncı maddeleri gereğince kulla
nılır. 
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Görülüyor ve anlaşılıyor ki, örfi İdarenin 

kanunlarımıza göre yakalama ve tutuklama sa
lâhiyeti sınırlı ve mahkeme kararına bağlıdır. 
Müzakeresini yaptığımız tasarının sonradan de
ğiştirilen adından da anlaşılacağı veçhile, bu 
kanun (kanun dışı yakalanan ve tutuklanan 
kimselere tazminat vermeyi) istihdaf etmekte
dir. Binaenaleyh, örfi İdare de kanunlar çer
çevesinde tasarruf yapmakla bağlı ve sorumlu 
bir idare organıdır, örfi İdarenin de keyfî ve 
kanun dışı bu konudaki hareketlerinin tazmi
natla ilzam edilmesi zaruri ve Anayasanın ruh 
ve mânasına uygun bulunmaktadır, ilgili Ana
yasa maddelerinde örfi İdareye tazminat mese
lesinde istisnai bir hükümle muafiyet tanınma
mıştır. İşte bu sebeple Hükümet sevk ettiği ta
sarının 7 nci maddesine sıkıyönetimle ilgili fık
rayı koymamış, bu fıkra hükmü geçici komis
yon değiştirgesinin 6 ncı maddesine komisyon
ca görülen lüzum üzerine ilâve edilmiştir. 

2 nci maddedeki (bu kanun hükümleri di
siplin bakımından yapılan tutuklamalar ve alı
nan tedbirler) kısmının incelenmesine gelince; 
yeni Anayasanın Askerî Yargıtayı tarif eden 
138 nci maddesiyle disiplin mahkemelerinin ku
rulmasını kabul buyurduğuna ve bu konudaki 
(disiplin mahkemeleri) kurulmasiyle ilgili ka
nun tasarısı Hükümetçe Meclise sevk edildiğine 
ve ilgili komisyonda ele alındığına göre disiplin 
cezaları da mahkeme kararma bağlanmaktadır. 
Bu itibarla, bu konuda da keyfiliğe ve mahkeme 
kararı dışında bir işleme imkân verilemiyeceğin-
den maddenin disiplinle ilgili, kısımda kanunun 
maksat ve gayesine aykırıdır. Anayasanın bah
si geçen 14 ncü maddesinde bu konu içinde is
tisnai bir hüküm yoktur. İzahatım muvacehe
sinde maddenin metinden çıkarılması hakkında
ki teklifim kanunidir, önergemi takdim ediyo
rum. Kabulü lehinde oy kullanılmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, Hükümet teklifinin 7 nci maddesin
de yer almıyan bir hususun Geçici Komisyon 
teklifinde yer aldığını müşahede etmiş bulunu
yoruz. 

Bu altıncı madde iki grupta mütalâa edilir: 
Birisi, bu kanun hükümlerine göre disiplin yö
nünden yapılan tutuklamalar ve alman tedbirle
re şâmil olmıyacağı, diğer taraftan da sıkıyöne-
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tim halinde yetkili merciler tarafından yapılan 
tutuklamalara ve yakalamalara ait tedbirlere 
ilişkin kararlar hakkında tatbik edilemiyeceği 
hükmünü muhtevi bulunmaktadır. Biz, askerî di
siplin yönünden askerî makamlarca ittihaz edi
len tedbirlerin, ordunun disiplin ve itaati bakı
mından zaruri addettiğimiz için buna dokunmı-
yacağız ve bu mevzuata, askerî mevzuata, Askerî 
Ceza Kanununa ve Askerî Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümlerine tamamen uygundur. 
Bunu zaruri bulmaktayız. Sıkı Yönetime müta-
allik hükme gelince; Sıkıyönetim, namı diğeri 
örfi îdare, doğrudan doğruya yine Anayasa mev
zuatı adı altında mevcut kanunlar dairesinde 
Hükümete ait tasarrufların muayyen bir müd
detle kısıtlanması, tahdidî bir hale sokulmasıdır. 
Anayasanın 114 ncü maddesi (Hiçbir idari işlem 
ve muamele idari yargının dışında bırakılamıya-
cağı) hükmünü muhtevi olduğuna göre, Sıkıyö
netim makamları tarafından ittihaz edilen karar
ların da tazminata mevzu teşkil etmesi iktiza 
eder. Her ne kadar Sıkıyönetim Kanununda, ör
fi idare kararları aleyhine Danıştaya başvuru
lur diye bir hüküm yoksa da bu Anayasanın 
114 ncü maddesi hükmü gereğince bu kararlar 
aleyhine doğrudan doğruya Danıştaya başvurul
mak hakkı mevcuttur. Fransa'da da bu böyle
dir. Şu durum karşısında arkadaşım Yusuf 
Ulusoy'la birlikte Sıkıyönetim tâbirinin madde
den çıkarılması hususunda Riyasete bir takrir 
vermiş bulunuyoruz. Takririmize iltifat etme
nizi istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ulusoy. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Aziz arka

daşlarım; yaptığımız teklifle biz, bilhassa şu nok
taların nazara alınmasını istirham etmiştik: Biz 
esasen Sıkıyönetim tarafından alman kararlara 
Şûrayı Devlet nezdinde vatandaşın itiraz hakkı 
mevcuttur, ancak burada bahis konusu olan nok
ta, tamamen ordunun disiplini ile ilgili olan nok
tadır. Biz buna ilişmemek, ordunun müesses ni
zamı ve disiplinini zedelememek amaciyle bu tek
lifi getirdik. Yoksa Hükümetin bir kısım tasar
ruflarının belirli bir zaman içinde ve belirli şart
lar altında bir hukuk düzeni içinde orduya teş
mil edilmesi gereken salâhiyetlerinin bununla 
ilgisi bahis konusu olamaz. Tekrar arz ederim 
ki, ordunun disiplinini zedeliyen, ordunun bü
tünlüğü ile sıkı sıkıya alâkası olan disiplin mü
essesesinin bu suretle bu kaydın dışında tutul -
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masını sayın arkadaşım Talât Oğuz ile birlikte 
teklif etmiştik. Kabulünü hassaten arz ve tek
lif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. («İstemiyor» ses
leri) Sarfı nazar ettiniz. 

Bu madde ile ilgili önergeler vardır, sırasiy-
le okutuyorum. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ko
misyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
GEÇlCt KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar, Şükrü Akkan arkadaşımız bu kürsüden 
ileri sürdüğü sebepler tahtında maddenin tama
men çıkartılmasını istediler. Bir arkadaşımız 
da 1 nci fıkrası baki kalmak, sıkıyönetime ait 
olan kısmın kaldırılmasını ihtiva eden bir öner
ge verdiklerini belirttiler. Arkadaşlar, komis
yonumuza hâkim olan fikir uzun uzadıya üze
rinde münakaşa ettiğimiz, zaten Hükümet ta
sarısında birinci fıkra vardır. Onun üzerinde 
hiç durulmamıştır. 2 cisi üzerinde komisyonda 
uzun uzadıya münakaşa ederek Sıkıyönetim za
manında ne gibi tedbirler almak lâzım bu kanu
na göre, ne yapmak lâzım diye münakaşası ya
pıldı. Ve nihayet memleketin âli menfaatleri 
göz önünde tutularak bu fıkra ilâve edilmiş bu
lunuyor. Evet, vatandaşın hakkını, dün burada 
Sayın Adliye Vekilinin ifade ettiği gibi, «hak, 
haktır. Her zaman verilmesi lâzımdır.» Ama 
memleketin âli menfaatleri icabettiği zaman sı-
kıyönetimmin bu memlekette o memlekette cari 
olduğu günlerde Sıkıyönetim icaplarına uyularak 
yapılacak tasarruflardan sonra o halin izale edil
miş olması, o fevkalâde halin ortadan kalkması 
dolayısiyle serbest bırakılan kimselere - ki kasıt 
odur - eğer tazminat ödemeye kalkışacak olur
sak bir taraftan memleketin yüksek menfaatle
rini koruyalım, huzuru âmmeyi temin edelim 
diye veya dış düşmana veya iç ,ayaklanmaya 
karşı memleketi koruyalım diye bu kabîl tedbir
lere başvururken, bir taraftan da sıkıyönetim 
gibi hakikaten kendisine has, demokratik olmı-
yan, bunu hepimiz kabul ediyoruz, bir usulle 
bunların tasarruflarına bırakalam ondan sonra 
da Hazineyi buyurun deyip kapılarına kadar 
açacak bir tasarrufu kullanalım. Bu ikisi bir 
arada yürümez arkadaşlar. 

Madem ki, Sıkıyönetimi bir kanunla kabul 
ediyorsunuz. Anayasa ile kabul ediyorsunuz. Sı-
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kıyönetimin pek tabiîdir ki, fevkâlede icraatla
rından dolayı, yaptığı bu tasarruflarından do
layı da Hazineye külfet yüklemeye hakkımız yok
tur. O bakımdan biz bu esbabı mueibeyle getirmiş 
bulunuyoruz. Orduya aidolan kısmında tahmin 
ederim ki, arkadaşlarımın tereddütleri yoktur. 
Ordu bir otorite, bir disiplin meslekidir. Bura
da her gün cereyan eden bu kabîl hâdiselerden 
dolayı, eğer biz böyle hakkı tanıyacak olursak 
burada disiplin diye bir şey kalmaz. Halbuki 
bir ordunun temelini disiplin, otorote teşkil 
eder. Onun için maddenin olduğu gibi kalması
nı ve kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?.. Yok. Madde hakkında verilmiş olan 
önergeler vardır, sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim

selere tazminat verilmesi hakkındaki kanunun 
6 ncı maddesinin görüşmemdeki izahına çalıştı
ğım gerekçeyle metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Başkanlığa 
6 ncı maddenin aşağıda yazıldığı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 6. — Bu kanun hükümleri disiplin 

yönünden «yapılan tutuklamalar ve alınan ted
birlere ilişkin kararlar hakkında uygulanmaz. 

Mardin Sakarya 
Talât Oğuz Yusuf Ulusoy 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 7 nci maddesinin Hükümet tekli

finde olduğu gibi kabulünü arz ve istirham ede
rim. 

Kayseri 
Abdulhalim Araş 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
«Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim

selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının» 6 ncı maddesinin Hükümet tasarısının 
7 nci maddesindeki şekilde oya arzını arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 
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BAŞKAN — önergeler 3 kısımdır. Sayın 

Şükrü Akikan arkadaşımız maddenin tamamen 
tayyını, (Sayın Ulusoy ve Talât.Oğuz arkadaşı
mız ise, Hükümet Metnindeki ifadeye ilişkin 
kararlarla şeklindeki bir ilâ've suretiyle kabu
lünü, diğer 3 arkadaşımız da, Hükümet tasarı
sındaki 7 ttici madde ımetninin 6 ncı madde ola
rak aynen ka'bul'ünü isterler. Aykırılık sebebiy
le 'sırasıyla evvela ıSaym Şükrü Akkan arkada-
şıımi'zın önergesini oyunuza sunuyorum. Madde
nin tamamen kaldırılmasını istiyor. Komisyon 
iştirak ediyor mu ? 

GEÇİÖÎ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU ('Es'kişehir) — Hayır, fkatılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oya ısunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

(İkincisini tefkrar 'okutup oyunuza sunaca
ğım. 

(Talât Oğuz ve Yusuf Ulusoyun önergeleri 
tekrar okundu) " 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo-
rıum. Komisyon iştirak ediyor mu! 

•GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU (Eskişehir) — Hayır, 'katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etımiyenler. 
Kabul edilımemiştdr. 

Diğer üç lönenge aynı mahiyettedir. Tasarı
nın 7 nci maddesinin 6 nci madde olarak kabu
lü istenmektedir. (Hükümet teklifinin sesle
ri) Evet efendim, Hükümet teklifinin. 

Hükümet teklifinde, «bu kanun hükümleri 
disiplin yönünden yapılan 'tutuklamalar ve alı
nan tedbirlere uygulanamaz» şe'klinde tefklif 
edilmektedir. Bu üç önengeyi birden oylarınıza 
sunacağım. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUSOĞLU (Eskişehir) — Kaitılmıyoruz efen
dim. * 

(BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları-
ni'za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Komisyon filhal iştirak edi
yor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU (Eskişehir) — Etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge 'komisyona verilmiştir. 
Cevabınızı bu ibirleşi/mde verebilir mi'siniz, 

sayın Komisyon? 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-

BUZOĞLU (Esflri§e!hir) — Veremeyiz. 
(BAŞKAN — Komisyon veremeyiz diyor. 

Cevabı bu birleşimde vereımi'yeceğine 'göre, bu 
kanun tasarısı bu 'birleşimde bitirilemeyecek-

3 . 10 . 1963 O : 1 
tir. Zaten iiki tane de tatbi'kat maddesi vardır. 
'Saat 19.00 u geçiyor. 8 Ekim 1963 Salı günü sa
at 16.00 de toplanılmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19.05 
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.. A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

3. -— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan in dirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri'tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola 
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/603) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri 
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz 
lü sorusu. (6/610) 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için

de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

10. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar .tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın-
dan sözlü sorusu (6/.616) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın-
dîit) sözlü sorusu (6/617) 

12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu' 
(6/618) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Alraus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rm tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü soruşu (6/621) 

15. —- Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 



olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

17. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

21. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m. pilot höls-e oları İsparta çevresinde. 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne sfibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosval Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

23. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. —- Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 

2 — 
i affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 

*/e Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 
26. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
oulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sösîü sorusu.(6/632) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - Iğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

31. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Uzer'-
inf tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

32. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

33. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

34. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

35. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

36. — Giresun Milletvekili ibrahim Eteni 
I Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol-
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madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

37. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

38. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

39. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu, 
(6/645) 

40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta-
rim Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

42. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

45. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

48. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bert an'in, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

49. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daM işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

51. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

52. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

53. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/861) 

54. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'uıs, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

55. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Aras'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

56. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas-
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raflarının nereden ödeneüğittfr da*p içişleri Ba
kamından sözlü sorusu (6/665) 

58. — Samsun Milletvekili îlyas Kıhş'in, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ Sİ nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/696) 

50. — Bilecik Milletvekili Sadi Binayln, 
Bilecik ili fnönü bucağının Enkişehir iline bağ
lanması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorûStt (6/68f) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritliöfilu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir (Hritttftğgtf-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

62. — Edirne Milletvekili Fa&ir airitlioğJu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dâir Bayındırlık Baka
nımdan sözlü sorusu. (8/670) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir GiritlioğIu,-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edime ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

66. — Kırşehir Milletvekili Halül özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larında^ söW sorum (B/6fr4) 

67. — Ankara Milletvekili lbranlm îmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi içirt netten" vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 

dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 
69. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'-

un*, Devlet Detairyolları Genel Müdürlüğünce 
satmalınmaama karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

70. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

71. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğ4u%1a»y mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

72. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğfts'nu», Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkep
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden 
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularınr! a 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

73. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi idarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

74. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî E^tim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili* Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/688) 

76. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dâir Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

77. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünfe ilçesinde aşılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

78. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksız Genel Müdürlüğü tarafından açı-



lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

79. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mi rin, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Taksin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü-sorusu (6/688) 

81. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

82. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avanslan konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

84. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine d&ir Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

85. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

86. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğün* da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

87. — İzmir Milletvekilli Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından 3Özîü so
rusu (6/695) 

88. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/896) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, ıNiğ-
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de tlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve tıkan ve -Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/897) 

90. —- Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

91. — »iğde Milletvekili Asım Eren'ın, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi i l e t i Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

£2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali-
ne getürUttftsi i$in ne fibi tedbirler nlmrtıfıiMi 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (0/790) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ye 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

95. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından aözlü sorusu (6/703) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

97. — Trabzon Milletvekilli Ekrem Dikmen'-
in,.Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İkizdere Hidro -Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve tskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Kidro -
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Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
İmar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

100. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/708) 

101. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) . 

102. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

103. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

104. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

105. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

106. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

107. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine dair ' 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

110. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

111. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

112. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nm ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

113. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağli Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

114. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu- (6/722) 

115. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

116. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karannın kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

118. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayollan programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

119. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

120. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

121. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil-
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let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

122. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

123. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla

nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/544) 
(S. Sayısı : 457) [Dağıtma tarihi : 27.9 .1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili îl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7 .1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarsı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo

nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
8 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
• l. — -İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'in, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 
2 . 9 . 1963] 

4. —- Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pîrinçcioğlıı ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arl^daşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 

(muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 



ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/178, 2/183, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3 . 9 .1963] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 .1963] 

7. — Temsilciler Meclisi eski Üvesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ifcifat Gztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanım 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14 . 9.1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim 
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanım teklifi ve Ma
liye ve PHm Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
'sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak

kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

14. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (2/368) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1983 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine clair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 
* 18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

19. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 



âl . 5 . 1963 tarihli Haftalık Harar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; O. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18,9 
1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nım, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 18.9 . 
1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi 
antep Milletvekili Ali îhsan GöğüşMin, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi : 
18 . 9 .1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kıroa'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı 
sı :408) [Dağıtma tarihi: 18.9 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğümün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
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; 4/44) (S. Sayın : 409) [Dağıtma tarihi : 

18.9.1963] 
25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

26. —- Maiiye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık'Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Karann flenel Kuruldaigörüşülme&ine dair öner
gesi ve .Bitekçe^Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli ^Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma-Komisyonu raporları (M. 
'Meclisi. 5/60 ;~C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. —-Maliye Bakanı Ferid Melen ve Istan-
.bul -Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma .Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 

t tarihli-Haftalık Karar-Cetvelindeki.283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe^ Karma-Komisyonu raporları (M. 
•Meelisi 5/59; C. -Senatosu 4/48) (S.-Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

29. — »Maliye -Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Gögüş'ün, Dilekçe 
Karma-Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 

«Kararın^ Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi-ve.Dilekçe-Karma Komisyonu raporları (M. 
Medlisi5/58;C. «Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan-
ıbul ^Milletvekili Coşkun Kıroa'nın, Dilekçe 
Karma rKoamsyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli:Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
, Kararan-G«»-el Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi» ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
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Meclisi 5/57; C. Senatosu .4/50) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırcı'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı i 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 

i Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
| İ963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
I sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
: dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 

raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

I 39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve îstan-
i bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
j Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
| 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
| sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
| dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
I raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
! (S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 
i 40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve îstan-
! bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
| Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
| 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
| sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
; dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
i raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
! (S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

41. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 

i Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
| 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
! sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 

dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

42. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe -
Karma Komisyonu Genel Kurulunun*" 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427> [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

43. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
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Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

44. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün", Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

45. —. Maliye. Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

47. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

48. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Karârın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

49. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar

ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

50. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda .görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1-963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

52. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

53. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dile*kçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

55.— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka-
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nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ilo 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye vf 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] -

57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşmın, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 . 1963] 

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

59. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

60. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 

ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporlan (2/124) (S. Sayısı : 448) *. 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

62. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları-
nmtevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kânunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

63. Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve ismail Sarı
gözdün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

64. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
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önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. Sa
yısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24.9.1963] 

V 
. ÎKL DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK ÎŞLER 
X I . — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapora (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 2. —.Milletlerarası Adalet Divanı Sta 
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılr Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 22Ö) TBirinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 3. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uyarın bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

4. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

5. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) TBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

6. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

7. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 , 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un Ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmarıoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 10. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 11. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 12. — özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarıs: ve 
Saflık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 13. ___ 1938 . 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci 'görtişıft* tarihi : 5 , 9 . 1963J 
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14. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 

okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi . 5 . 
9 . 1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun. 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlar] 
(1/297) (S, Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (3. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8.6.1963] 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

6. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu. Sabriye'dcn doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'irı 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 18. 6 .1963] 

X 7. -•- Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Tıırhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

S. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğhı, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 264) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 285) [Dağıtma tarihi : 19 .'6 .1963] 

11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

12. — Isiahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1963] 

14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 
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15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 

Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

16. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

17. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi baklanda 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının,. 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek 
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 19. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar (hakkında Da-
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi ; 2 . 7 .1963] 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili Hhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

22. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

23. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 24. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

26.. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

27. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. —i Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
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teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkı d Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Besininden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uy-gvat bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay* 
ait teati olunan* mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 3R — Ambalajlanır muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Söyleşmesinin onaylanması-
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S; Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7.1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 138£ sayılı Kanunun 

belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11.7.1963] 

37. — imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma " tarihi : 
11.7.1963] 

39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

40. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde msn'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve içişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

41. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

42. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı tsmailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26. 8 .1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

X 43. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

44. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 , 7 . 1963] 



45. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

46. — Türk Parmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 47. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi tncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
tnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı : 370) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

X 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 49. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek- . 
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi: 3 .9 .1963] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9 .1963] 

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 

(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: %. 9.1963] 
53. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 

iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve imar ve iskân, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

54. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

56. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporlan (2/120, 2/206) (jS. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi: 17.9 .1963] 

58. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17 .9 .1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasansma dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 
266 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

X 60. —-16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
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Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı-
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nei 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, ittifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan ittifak And-
kışmasının uygulanması için imza edilen And-
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa-

"vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalce 
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X63. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 

gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 64. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 65. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1963] 

66. — Bina kiralan hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458) [Dağıt
ma tarihi : 1.10 .1963] 

67. — istanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sanmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 .10 .1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

68. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10 .1963] 

i^m<i ..*•> 

(Yüz kırksekizmci Birleşim) 




